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Predhovor 

 
 Najvýznamnejší predstaviteľ hnutia voľného práva Hermann Kantorowicz, o ktorom 

bude pojednávať značná časť tejto práce, spochybňoval to, že sudca je schopný vyniesť 

objektívny, neosobný rozsudok, pretože predsa človek nemôže inak, než do všetkého, čo činí, 

otlačiť i svoju osobnosť.1 Skúsim v rámci predhovoru pri tejto myšlienke zostať, ale aplikovať 

ju nie na sudcov, ako činí Hermann Kantorowicz, ale na právnych vedcov a v konečnom 

dôsledku i na seba ako autorku tejto práce, ktorá ašpiruje na to byť vedeckou.  

Domnievam sa totiž, že robiť objektívny vedecký výskum v práve podobný 

objektívnemu výskumu napr. v prírodných vedách, nie je tak celkom možné. Presnejšie 

povedané, nemyslím si, že sa môžeme objektivite výskumu priblížiť až tak veľmi, ako sa mu 

dokážu priblížiť prírodné vedy. Som si taktiež vedomá súčasného trendu v právnej vede klásť 

dôraz na empirický výskum, a tým sa priblížiť práve k tomuto objektívnemu vedeckému ideálu. 

Myslím si ale, že úloha právnych vedcov a vedkýň má byť predsa len trochu iná, a že by sme 

spracovanie empirických dát mali ponechať predovšetkým sociológom a sociologičkám, 

politológom a politologičkám, či ideálne práve vedcom a vedkyniam prírodných vied, hoci 

nevylučujem, že niektorí právni vedci a vedkyne by sa mohli venovať aj empiricko-

analytickému spracovaniu právnych problémov, ak to dovoľujú ich schopnosti a zručnosti a ak 

je to vzhľadom k skúmanému problému možné a účelné. Táto práca ale nebude pracovať 

primárne s empirickými dátami.  

Zároveň sa v duchu toho, čo povedal Hermann Kantorowicz, bude do tejto práce otláčať 

osobnosť jej autorky. Otláčať sa do nej budú nepochybne aj vonkajšie okolnosti, ktoré na jej 

autorku pri písaní časti práce značne vplývajú. Považujem preto za dôležité vysvetliť na úvod 

to, akými životnými postojmi a skúsenosťami som ako autorka ovplyvnená. Túto prácu je totiž 

potrebné čítať práve v tomto kontexte, a to nielen za účelom lepšieho porozumenia, ale aj za 

účelom priblíženia sa o ďalší kúsok k ideálu objektivity vedeckého výskumu, keďže „človek 

nemôže inak, než do všetkého, čo činí, otlačiť i svoju osobnosť,“ ako hovorí Kantorowicz. 

Objektivitu bádania v právnej vede tak nevidím (len) v empirickom výskume, ale 

v transparentnosti odhaľovania okolností, ktorými je vedec či vedkyňa  ovplyvnený či 

ovplyvnená a v tom, že si je sám či sama sebe diablovým advokátom či advokátkou a hľadá pri 

svojom výskume nielen argumenty obhajujúce nastolené tézy, ale ich aj vyvracajúce, a tieto 

podľa najlepšieho vedomia a svedomia a s použitím vedeckých metód zvažuje a až tak dospeje 

k určitému vedeckému výsledku.  

 
1 Kantorowicz, H. (Flavius, G.): Der Kampf um die Rechtswissenschaft (1906). 1. Aufl. Baden-Baden: Nomos, 

2002, s. 36. 



 

 

 

 
 

 Zastávam názor, že právo nie je hodnotovo neutrálne, ktorý už dávno vyslovil okrem 

iných aj Ústavný súd Českej republiky. Keďže nie je hodnotovo neutrálne právo, bude ťažko 

hodnotovo neutrálny aj výskum o práve. Osobne si najviac ctím hodnoty ľudskosti, autenticity, 

slobody a obmedzeného konzumu, ktoré presadzuje Erich Fromm, nemecký psychoanalytik, 

sociológ a filozof vo svojom humanistickom učení, ktoré postupne v posledných rokoch 

spoznávam, a to aj ako členka medzinárodnej spoločnosti Ericha Fromma.2 Vždy ma 

fascinovali ľudia, ich rozdielnosti a jedinečnosti, ale i to, čo všetko majú spoločné. Verím, že 

v každom človeku je ukrytý veľký potenciál, ktorý je každému z nás jedinečný a že je našou 

úlohou tento potenciál počas života čo najviac realizovať, rozvíjať svoju osobnosť k čo 

najväčšej živosti (Lebendigkeit) a k čo najmenšiemu deštruktivizmu. Verím, že ľudia majú 

v každom okamihu možnosť rozhodnúť sa progresívne alebo regresívne, ale že tak často činia 

nevedome. Meditácie a humanistická terapia ma naučili, ako dôležité je zostať v bdelosti 

a všímať si svet okolo sebe vrátane právnych problémov v ňom a že Sokratovo „poznaj seba 

samého“ nie je len prázdna fráza, ale jedna z najdôležitejších životných úloh a že poznanie seba 

samého podmieňuje poznanie a porozumenie iným.  

Humanizmus a humanistická psychológia (predovšetkým v podaní Carla Rogersa3) ma 

v spojení s prácou na českom ústavnom súde urobili, dúfam si tvrdiť, citlivejšou k ochrane 

ľudských práv a k základným princípom demokratického a právneho štátu. Časť tejto práce 

a tento príhovor sú písané v časoch začínajúcej svetovej pandémie, ktorá ma zastihla a na 

nejaký čas uväznila – ak je toto slovo možné použiť aj v pozitívnom slova zmysle – v Bavorsku. 

Samotná pandémia Covid-19 vo mne zosilnila pocity dôležitosti solidarity, ľudskej spolupráce, 

vzájomnej pomoci, zmysluplnosti Európskej únie a jej princípov, demokracie, slobody, ale aj 

zákonnosti a ústavnosti. Značná časť tejto práce bola písaná práve počas pandémie Covid-19 

a opatrení prijímaných na jej zvládnutie, čo mi naplno ukázalo, že demokratický a právny štát 

nie je samozrejmosť, je krehký a je potrebné sa za neho postaviť každý jeden deň nielen 

teoreticky, ale predovšetkým konkrétnymi skutkami. 

Pravidelné pobyty v Bavorsku a predovšetkým štúdium základov nemeckého práva 

v rámci štúdia magister legum (LL. M.) na Univerzite v Regensburgu výrazne ovplyvnili moje 

nazeranie na právo ako systém, na výučbu práva a nemôžem už inak než vzhliadať k nemeckej 

právnej vede a výuke práva. V žiadnom prípade ale nie nekriticky. Nie som si istá, aký dojem 

 
2 Informácie o medzinárodnej spoločnosti Ericha Fromma sú dostupné na https://www.fromm-

gesellschaft.eu/index.php/en/. 
3 Napr. in David, C.: Carl Rogers: A Critical Biography. London: Constable, 1997, 253 s. Najznámejšími 

dielami sú Rogers, C. R.: On becoming a person: A therapist’s view of psychotherapy. London: Constable, 
1971, 430 s. (v českom preklade Rogers, C. R.: Být sám sebou. Terapeutův pohled na psychoterapii. Praha: 
Portál, 2015, 432 s.) a Rogers, C. R.: A Way of Being. Boston/New York: Houghton Mifflin Company, 
1995, 395 s. (v českom preklade Rogers, C. R.: Způsob bytí. Praha: Portál, 2014, 312 s.)  



 

 

 

 
 

vo mne zanechalo magisterské štúdium práva na Slovensku, snáď trochu zmiešaný. Som 

vďačná ale za ľudí, ktorých som popri i po tomto štúdiu spoznala, taktiež za jesennú školu práva 

usporadúvanú Slovenskou akadémiou vied a ľudí okolo nej. Doteraz som taktiež veľmi vďačná 

za šancu študovať doktorské štúdium v Prahe, ktoré pre mňa znamenalo – a stále znamená – 

množstvo nových podnetov, kontaktov, možností a pohľadov a taktiež začiatok štúdia českého 

práva, ktoré aspoň nateraz skončilo absolvovaním advokátskych skúšok.  

Na Centre právnej komparatistiky u prof. Luboša Tichého som začala po pár rokoch 

konečne rozumieť tomu, čo vlastne znamená právna komparatistika a ako veľmi môže byť 

prínosné porovnávanie právnych úprav a aplikácie práva v rôznych štátoch, no zároveň ako 

veľmi môže byť toto porovnávanie nezmyselné, ak človek nerozumie základom daného 

právneho poriadku vrátane právnej kultúry, ktorá v ňom prevláda. Projekty o verejnom záujme 

a zneužití práva, vrátane krátkodobých pobytov na univerzite vo Viedni, ma priblížili 

k poznaniu rakúskeho práva. Som rada, že som mohla svoje skromné nadobudnuté schopnosti 

právnej komparatistiky ďalej rozvíjať na analytickom oddelení českého ústavného súdu a vždy 

budem vďačná za túto neopakovateľnú príležitosť. Ak pôjdem ďalej do minulosti, musím ako 

svoj jeden z mála vzorov v právnej teórii spomenúť prof. Pavla Holländera. Jeho zdôrazňovanie 

úlohy hodnôt a právnych princípov v práve, ale aj orientácia na nemeckú právnu vedu, 

formovali moje právne myslenie od samotných začiatkov štúdia práva. Veľký vplyv v ďalších 

rokoch na formovanie môjho právneho myslenia mali i doc. Tomáš Sobek, prof. Zdeněk Kühn 

a prof. Aleš Gerloch. Nakoniec som pri písaní tejto dizertačnej práce začala pracovať ako 

asistentka poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Benčíka a nahliadla nielen do 

legislatívy, ale aj politiky a slovenských právnych pomerov, čo na mne taktiež zanechalo určitú 

stopu, ktorá sa premietne predovšetkým v druhej časti tejto práce. 

Už z vyššie uvedeného je zrejmé, že táto práca bude ovplyvnená predovšetkým 

nemeckou právnou vedou, bližšie dôvody budú vysvetlené v úvode v časti venujúcej sa 

metodológii. Je tomu tak preto, že mi bola vždy najsympatickejšia, že jej najlepšie rozumiem 

a považujem ju naozaj za kvalitnú a za hodnú šírenia aj v česko-slovenských podmienkach, kde 

sa jej nedostáva náležitej pozornosti – trúfam si tvrdiť – aj kvôli jazykovej bariére. Považujem 

to za veľkú škodu pre česko-slovenskú právnu vedu. Branie nemeckej právnej vedy ako základu 

pre túto prácu je ale dané i témou tejto práce, ktorej teoretické základy tvorí práve nemecké 

škola – škola voľného práva. V žiadnom prípade nepopieram dôležitosť anglo-americkej či 

akejkoľvek ďalšej právnej vedy. Domnievam sa ale, že vplyv anglo-americkej právnej vedy je 

v súčasnej česko-slovenskej právnej vede viac než dostatočný a nezaškodí preto tento vplyv 

vyvážiť nemeckou právnou vedou. V druhej časti budem ale vychádzať vo veľkom rozsahu 



 

 

 

 
 

z českej a slovenskej právnej vedy, keďže predmetom výskumu bude voľné nachádzanie práva 

v súčasnosti v zásade v česko-slovenských podmienkach. 

Túto prácu som písala a predkladám ju s nádejou, že ju prečíta aspoň zopár ľudí, ktorých 

bude v česko-slovenskom právnom prostredí zaujímať problematika hnutia voľného práva 

a jeho predstaviteľov s pomerne zaujímavými životnými skúsenosťami a postojmi, ako aj 

problematika recentného využitia sociologického prístupu k právu vo forme voľného 

nachádzania práva, medzier v práve, judikatúry contra-legem, právne neurčitých pojmov, 

právnych princípov a hodnôt v práve, normatívnej sily fakticity, ústavných zvyklostí, deľby 

moci, či vôbec nachádzania práva v širších súvislostiach než výhradne na základe zákona 

a v jeho medziach.   

Mojou ambíciou je čitateľa neunudiť k smrti, ani ho nezmiasť nejasnou štruktúrou, príliš 

komplikovaným jazykom či štylistikou. Zostáva dúfať, že sa mi tieto ambície aspoň čiastočne 

podarí naplniť a pozvať vás k čítaniu príbehu o voľnom nachádzaní práva, jeho príčinách 

a dôsledkoch. 

Ako poslednú poznámku pred pustením sa do príbehu o voľnom nachádzaní práva, jeho 

príčinách a dôsledkoch ešte dodávam, že táto práca vznikla v rámci plnenia projektu 

Špecifického vysokoškolského výskumu (SVV) Univerzity Karlovej č. 260 494 „Integrujúca 

úloha ľudských práv v súčasnom práve“ a v rámci  programu Univerzity Karlovej PROGRES 

Q04 „Právo v meniacom sa svete“.  

A príbeh o voľnom nachádzaní práva môže začať!
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1. Úvod  
 

Cieľom tejto dizertačnej práce je preskúmať príčiny a dôsledky voľného nachádzania 

práva, ako vyplýva už z jej názvu, a to s pomocou školy, ktorá tvorí teoretický základ tejto 

dizertačnej práce, ktorou je nemecké hnutie voľného práva (Freirechtslehre), ale predovšetkým 

tak, aby boli závery tohto skúmania využiteľné aj v súčasnej rozhodovacej praxi predovšetkým 

českého ústavného súdu. Úmyslom tak v žiadnom prípade nie je písať čisto teoretickú prácu len 

pre samotnú teóriu bez akýchkoľvek praktických dopadov.  

Prácu na túto tému som si zvolila preto, pretože nadväzuje na tému mojej diplomovej práce, 

ktorou boli nástroje vypĺňania medzier v práve. Vyslovujem hypotézu, že práve tie sú ústredným 

prejavom voľného nachádzania práva a aj najväčším prínosom hnutia voľného práva. Téma 

voľného nachádzania práva ma vždy fascinovala z toho dôvodu, že ide o nie príliš prebádaný jav, 

zároveň nie ľahko uchopiteľný, abstraktný, s nejasnými hranicami a mnohotvárnymi prejavmi. 

Nie je to téma jednoduchá pre bádanie, ale zároveň ponúka pre tento účel pomerne veľa priestoru. 

Zaujímať ma predovšetkým bude to, v čom spočíva tá voľnosť nachádzania práva, prečo k nemu 

dochádzalo v minulosti, či a ak áno, tak prečo k nemu dochádza ešte dnes v rozhodovacej činnosti 

predovšetkým českého ústavného súdu, aké to prináša pozitíva a negatíva a čo robiť, aby tých 

pozitív bolo čo najviac a negatív čo najmenej. Mojou hlavnou hypotézou je tak práve to, že voľné 

nachádzanie práva môže byť dobrý sluha, ale aj zlý pán a zaujímať ma bude to, či tomu tak naozaj 

je, t. j. či voľné nachádzanie práva prináša aj pozitíva, ale aj negatíva a ak áno, z akých príčin a čo 

tieto pozitívne a negatívne dôsledky bližšie znamenajú, a to predovšetkým v rozhodovacej praxi 

českého ústavného súdu v nadväznosti na výsledky bádania hnutia voľného práva, ale aj výsledky 

bádania právnej teórie v ďalšom období. 

Hnutiu voľného práva sa v česko-slovenskom právnom prostredí doposiaľ nevenovala 

väčšia pozornosť. Spomínali sa jeho základné myšlienky a niektorí predstavitelia na čele 

s Hermannom Kantorowiczom, detailnejší rozbor ich životov a diel ale chýbal. Spomenúť je 

potrebné predovšetkým nasledujúce diela: Sobek, T.: Právní myšlení: kritika moralismu. Praha: 

Ústav státu a práva AV ČR, 2011, s. 285 – 306. Colotka, P., Káčer, M., Berdisová, L.: Právna 

filozofia dvadsiateho storočia. Praha: Leges, 2016, s. 84 – 85. Gerloch, A.: Teorie práva. 8. vyd. 

Plzeň: Aleš Čeněk, 2021, s. 260. Predovšetkým v nemeckej právnej vede je téma aj v dôsledku 

toho, že išlo o nemecké hnutie, spracovaná podstatne obšírnejšie. Nemecké sú aj primárne zdroje, 

teda diela hnutia voľného práva, z ktorých práca vychádza, ale aj väčšina sekundárnych zdrojov. 

Tie ale možno nájsť aj v anglo-americkom právnom prostredí.  
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 Stav spracovania jednotlivých prejavov voľného nachádzania práva v súčasnosti, akými sú 

vypĺňanie medzier v práve, rozhodovanie contra-legem a rozhodovanie na základe právnych 

princípov a hodnôt, je v česko-slovenskom právnom prostredí oproti spracovaniu hnutia voľného 

práva podstatne rozsiahlejší. Týmto témam sa venovali mnohí právni teoretici počnúc profesorom 

Knappom cez profesorov Boguszaka, Gerlocha, Holländera, Kühna, Melzera, Gábriša, docentov 

Sobeka, Wintra, Maršálka, Tryznu, Káčera, Mrvu, Turčana či doktora Bárányho a ďalších. Menšia 

pozornosť je venovaná ústavným zvyklostiam v judikatúre Ústavného súdu Českej republiky 

a vôbec širšiemu rozboru judikatúry Ústavného súdu Českej republiky aj k ďalším témam, 

z ktorých sa dizertačná práca venuje predovšetkým rozhodovaniu contra-legem. Menšia 

pozornosť je venovaná aj vypĺňaniu obsahu právne neurčitých pojmov. V mnohom sa preto 

vychádzalo zo záverov nemeckej právnej vedy, kde sú všetky tieto problémy spracované 

obsiahlejšie a detailnejšie. 

Ďalšia časť bude venovaná metodológii, hoci to nepovažujem za absolútnu nutnosť, na 

druhej strane ale ani za niečo, čo by mohlo uškodiť, keďže som s písaním už napriek rozpakom 

nad metodológiou začala.4 Považujem ju skôr za uvedenie nie do deja, ale do procesu tvorby práce. 

Nebude to ani reklama na Nike, ani kvantová fyzika,5 ale ani empirický výskum v pravom slova 

zmysle, hoci spoločenská realita a realita v podobe súdnych rozhodnutí predovšetkým českého 

ústavného súdu bude reflektovaná. Súhlasím s tým, že čisto popisný prístup nie je vedeckým 

prístupom v práve6 v tom zmysle, že nie je vedeckou prácou tá práca, ktoré iba popisuje. Súhlasím 

však aj s tým, že v česko-slovenskom právnom prostredí kvalifikačné práce často čiastočne 

suplujú úlohu, ktorú by mali plniť skôr učebnice, a to zmapovania stavu bádania7, prípadne 

uvedenia do problematiky česko-slovenského čitateľa, pretože nemožno automaticky 

predpokladať, že čitateľ ovláda nemecký jazyk a načítal si k tomu príslušnú literatúru. Ďalšie 

metódy budú predstavené v rámci predstavenia štruktúry práce v nasledujúcich riadkoch. 

Táto práca bude rozdelená do dvoch celkov. Prvý celok sa bude venovať teoretickému 

základu tejto práce, a to nemeckej škole voľného práva. Druhý veľký celok sa bude venovať 

voľnému nachádzaniu práva v súčasnosti a bude skúmať rôzne aspekty tohto javu aj na podklade 

českých a slovenských súdnych rozhodnutí a legislatívy.  

Základná výskumná otázka je obsiahnutá už v samotnom názve tejto práce a domnievam 

sa, že jej zodpovedanie je nevyhnutné na pokrytie celej témy tejto práce. Tou výskumnou otázkou 

 
4 Kysela, J.: Metodologie v právnickém psaní: dobrý sluha, špatný pán. Jurisprudence 6/2016, s. 19 – 20. 
5 Bobek, M.: Výzkum v právu: reklama na Nike anebo kvantová fyzika? Jurisprudence 6/2016, s. 3 – 10. 
6 Bobek, M., 2016, s. 5. 
7 Havelková, B.: Co a jak psát anebo obrana badatelských výstupů v právu. Jurisprudence 6/2016, s. 13. 
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teda je otázka, čo znamená voľné nachádzanie práva a aké sú príčiny vzniku tohto prístupu v práve 

a dôsledky jeho pôsobenia. Táto otázka bude skúmaná v dvoch základných rovinách v rámci 

dvoch zmienených veľkých celkov. V prvom celku bude skúmaná nemecká škola, resp. presnejšie 

hnutie voľného práva (Freirechtslehre) a voľné právo spoločne s voľným nachádzaním práva v jej 

ponímaní, ako aj príčiny vzniku tohto hnutia a dôsledky jeho existencie. V tejto prvej časti bude 

prevládať deskriptívny (popisný) a analytický metodologický prístup. Cieľom totiž bude popísať 

nemeckú školu voľného práva vrátane jej predstaviteľov a ich tvorby, a to predovšetkým 

z primárnych zdrojov, ale aj s doplnením sekundárnych zdrojov. Cieľom je priblížiť túto školu 

česko-slovenským čitateľom, ale aj pochopiť ich ponímanie voľného nachádzania práva a môcť 

následne vyabstrahovať príčiny a dôsledky vzniku a existencie tejto školy. Považujem za 

nevyhnutné sa pomerne podrobne zaoberať aj životmi jednotlivých predstaviteľov, pretože sa ich 

osobnosti priamo otláčajú do ich diel, a teda sa domnievam (v súlade s tým, čo sama píšem v úvode 

tejto práce), že nie je možné určitému dielu správne porozumieť bez toho, aby človek nevedel, kto 

ho napísal a nevedel viac o jeho živote a jeho postojoch, ktoré tomu dielu dávajú kontext. Keďže 

je stav bádania školy voľného práva v česko-slovenskom prostredí pomerne skromný, ako bolo 

uvedené vyššie, bude táto časť suplovať úlohu učebníc v anglo-americkom poňatí. Skromne sa 

domnievam, že aj preklad, sumarizácia a originálna kompilácia poznatkov popreplietaná 

vlastnými kritickými a analytickými poznámkami môže znamenať určitý vedecký prínos. 

Dokazuje to vo svojej vedeckej tvorbe napr. už spomínaný doc. Tomáš Sobek. Práve ten napísal 

o škole voľného práva vo svojej knihe zrejme najrozsiahlejšiu stať v rámci česko-slovenskej 

právnickej literatúry.8 Po deskriptívnom prístupe v prvej časti bude ešte v rámci tejto časti 

prevládať analytický prístup. Preferujem taktiež opakovanú syntézu poznatkov pre lepšiu 

prehľadnosť, ako aj čo najzrozumiteľnejšiu štruktúru práce, o ktorú bude táto práca usilovať. 

Analytickým prístupom bude pristupované v závere prvej časti (celku) k tomu, čo vlastne 

znamenalo voľné právo a voľné nachádzanie práva spoločne s medzerami v zákone v poňatí 

hnutia voľného práva, aké boli príčiny vzniku tohto hnutia a aké boli dôsledky jeho pôsobenia, či 

už ide o dôsledky negatívne alebo pozitívne.  

V druhom veľkom celku bude skúmané voľné právo a voľné nachádzanie práva ako 

súčasný jav vrátane jeho rôznych čiastkových elementov. Táto časť bude nadväzovať na prvú časť 

a jej závery. Deskriptívny prístup ustúpi do pozadia. Prevládať bude analytický a normatívny 

prístup s prvkami empirického prístupu. Nepôjde ale o komplexný empirický výskum, pretože sa 

domnievam, že nie je možné tému tejto práce pokryť čisto empiricky. Prevládať bude česká právna 

 
8 Sobek, T.: Právní myšlení: kritika moralismu. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2011, s. 285 – 306. 
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veda a judikatúra (predovšetkým Ústavného súdu ČR), ale početné zastúpenie bude mať naďalej 

nemecká právna veda, chýbať nebudú ani závery slovenskej právnej vedy a slovenská judikatúra, 

krátke odbočky predovšetkým v rámci komparatistiky budú smerovať do anglo-amerického 

právneho prostredia a zriedkavo do niektorých ďalších. Nemecká práva veda bude prevládať 

z toho dôvodu, že ide o nadviazanie na nemeckú školu voľného práva, ale aj preto, že jednotlivé 

prejavy voľného nachádzania práva boli aj v období po pôsobení hnutia voľného práva ďalej 

vedecky rozpracovávané práve v nemeckej právnej vede, odkiaľ sa následne premietli do 

judikatúry Ústavného súdu Českej republiky. Tá je totiž v tejto otázke ovplyvnená predovšetkým 

nemeckou právnou vedou a zaslúžil sa o to najmä prof. Pavel Holländer, ktorý pôsobil v rámci tzv. 

prvého a druhého Ústavného súdu ČR, študoval aj v Nemecku a vo svojej vedeckej tvorbe sa 

venoval predovšetkým nemeckej právnej vede a právnej filozofii a ovplyvnil tak po jej vzore aj 

česko-slovenskú právnu vedu. Cieľom bude obsiahnuť, vysvetliť a posúdiť jav súčasného voľného 

nachádzania práva a jeho rôzne čiastkové aspekty a definovať jeho príčiny a dôsledky. Mnohé 

pasáže z tejto časti už boli v minulosti s určitými obmenami publikované v časopisoch, 

zborníkoch, knihách, prípadne boli obsiahnuté v záverečných prácach. Ak je to ten prípad, je zdroj 

riadne uvedený. Pre lepšiu orientáciu sú v prvej aj v druhej časti v mnohých poznámkach pod 

čiarou uvedené základné informácie o osobách, ktoré sa v texte spomínajú a ktoré nemusia byť 

každému čitateľovi známe, aby bola práca zrozumiteľnejšia širšiemu okruhu čitateľov.  

Pred pustením sa do skúmania príčin a dôsledkov konkrétneho fenoménu bude ešte stručne 

načrtnutý všeobecný úvod k problematike príčin a dôsledkov. Je totiž potrebné začať úplne od 

začiatku a postupnými malými krokmi rozkrývať všetky pojmy, ktoré sú predmetom skúmania. 

Príčina – kauza, to, prečo sa určitý jav deje, či prečo vec existuje alebo prečo vôbec vznikla. 

O veci nemáme vedenie, pokiaľ nepochopíme „prečo“ každej veci. Podľa Aristotela existujú štyri 

príčiny – formálna, resp. tvarová (podľa čoho je vec vyrobená; predstava či tvar); látková, resp. 

materiálna (z čoho je vec vyrobená; materiál, látka); účinná, resp. pôsobiaca (kto vec vyrobil alebo 

ju spôsobil) a účelová (prečo, t. j. aký je cieľ, zmysel veci). Poznať niečo znamená podľa Aristotela 

poznať pôsobiacu príčinu, formu, látku a účel.9 Príčina je teda určitý druh princípu, ktorý 

odpovedá na otázku „prečo?“10 Príčina spôsobuje následok a časovo mu predchádza. Zo vzťahu 

príčiny a následku sa odvodzuje smer a vôbec zmysel času. Pokiaľ teda veríme v plynutie času 

a neveríme v cestovanie v čase, nemala by príčina predchádzať následku – z tohto pravidla teda 

 
9 Aristoteles: Fyzika 1. vyd. Praha: Rezek, 1996, 194 an.  
10 Machula, T.: Filosofie přírody. 1. vyd. Praha: Krystal OP, 2007, s. 90. 
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plynie ireverzibilita času.11 Vzťah príčiny a následku sa označuje ako kauzalita, príčinnosť. 

Dôležité je si uvedomiť, že korelácia neimplikuje kauzalitu. Korelácia predstavuje rovnako ako 

kauzalita vzájomný vzťah medzi dvoma procesmi či veličinami, no na rozdiel od kauzality pri 

korelácii nie je jedna veličina príčinou druhej, t. j. nie je medzi nimi vzťah príčinnej súvislosti, 

jedna nespôsobuje druhú. Pravidlo, že korelácie neimplikuje kauzalitu, teda možno chápať tak, že 

fakt, že sa dve veličiny spoločne vyskytujú, či spolu súvisia, že je medzi nimi určitý vzťah, ešte 

nutne neznamená, že jedna je príčinou druhej. Zamieňanie korelácie za kauzalitu je považované 

za jeden z tzv. štatistických faulov,12 ktorým sa táto dizertačná práca bude vyhýbať.   

Vo všeobecnosti môže mať súvislosť dvoch javov A a B nasledujúce vysvetlenia:  

1. A spôsobuje alebo ovplyvňuje B, teda vzťah kauzality, kedy A je príčina a B 

dôsledok, 

2. B spôsobuje alebo ovplyvňuje A, teda vzťah kauzality, kedy A je dôsledok a B 

príčina, 

3. Existuje spoločná príčina C, ktoré spôsobuje alebo ovplyvňuje A a B, teda vzťah 

kauzality, kedy A a B sú dôsledky a C príčina, 

4. Súvislosť je náhodná, t. j. neexistuje medzi nimi vzťah kauzality, iba korelácie,  

5. Komplikovanejšia kombinácia možností 1. až 4.13 

Uvedené naznačuje, že s určením príčiny a dôsledku to nie je vždy jednoznačné, a že 

skutočnosť, že sa určité javy vyskytujú a vyvíjajú spoločne, nemusí automaticky znamenať ich 

kauzalitu. Kauzalitu neimplikuje automaticky ani časová následnosť dvoch javov. Na druhej strane 

ale príčina nikdy nemôže predchádzať dôsledku. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že dôsledok 

nebýva monokauzálny, t. j. spôsobený jedinou príčinou, ale častejšie multikauzálny, t. j. spôsobený 

viacerými príčinami. Jeden jav môže byť taktiež príčinou viacerých následkov a nie len jedného. 

Samotný dôsledok môže následne byť príčinou iného následku, resp. následkov.   

Všetky tieto postrehy budú zohľadnené pri skúmaní príčin a dôsledkov voľného 

nachádzania práva, čo je, ako už bolo spomenuté, hlavným cieľom tejto dizertačnej práce. 

Najdôležitejšie bude sa vyhnúť označením za kauzalitu niečoho, čo je len koreláciou, ako aj 

správnym pomenovaním toho, čo je vo vzťahu kauzality príčinou a čo je dôsledkom 

a uvedomením si, že najčastejšie je kauzálny vzťah multikauzálny. 

  

 
11 Pavlík, J.: Dekoherentismus: 4. (a poslední) revoluce ve fyzice ve XX. století. In E-LOGOS [online]. 2004. s. 1 – 

90. Dostupné na http://nb.vse.cz/kfil/elogos/science/pavl3-04.pdf.  
12 Dostupné na https://bezfaulu.net/statisticke-fauly/korelace-neni-nutne-kauzalita.   
13 Vigen, T.: Spurious Correlations. New York, Boston: Hachette Books, 2015, 208 s. Dostupné na 
https://bezfaulu.net/statisticke-fauly/korelace-neni-nutne-kauzalita/. 
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2. Hnutie voľného práva 
 

Hlavný teoretický základ tejto dizertačnej práce tvorí prevažne nemecká14 škola z prelomu 

19. a 20. storočia, ktorá bola označovaná ako škola voľného práva (Freirechtsschule), resp. 

presnejšie hnutie voľného práva (Freirechtsbewegung), keďže nešlo o školu v tom zmysle, že by 

jej predstavitelia mali jednotné názory a na jej čele stál konkrétny učiteľ, ktorého ďalší 

nasledovali, ale o hnutie s primárne právno-politickým cieľom, ktoré iniciovalo boj za právnu 

vedu. Ide tak zrejme o jedinú náuku v histórii právnej vedy, ktorá sa označovala „hnutím“.15 

V ďalšom texte tak bude hovorené práve o hnutí voľného práva. Najznámejším predstaviteľom 

hnutia voľného práva bol Hermann Kantorowicz, ktorý v roku 1906 pod pseudonymom Gnaeus 

Flavius napísal manifest s názvom „Boj za právnu vedu“ (Der Kampf um die 

Rechtswissenschaft).16 Stručné dielo z Heidelbergu od v tom čase 29-ročného a pre právnický svet 

neznámeho právneho vedca Hermanna Kantorowicza sa postupom času stalo jedným 

z najčastejšie citovaných právnických diel 20. storočia. 17  

Predmetom tejto časti bude práve hnutie voľného práva. Postupne budú predstavovaní jeho 

jednotliví stúpenci počnúc Hermannom Kantorowiczom cez Ernsta Fuchsa po Eugena Ehrlicha 

a niektorých ďalších. U troch hlavných protagonistov (Kantorowicz, Fuchs a Ehrlich) bude 

opísaný ich život pre lepšie pochopenie dôvodov, ktoré ich viedli k vytvoreniu hnutia voľného 

práva, myšlienok, ktoré zastávali a dôsledkov, ktoré toho hnutie vyvolalo. Zvláštne postavenie 

bude mať Gustav Radbruch ako blízky priateľ Hermanna Kantorowicza, spoluautor Boja za 

právnu vedu, avšak nie tak úplne stúpenec hnutia voľného práva, predovšetkým nie v jeho ďalšom 

živote. Ďalej budú analyzované ich hlavné diela obsahujúce hlavné myšlienky v súvislosti 

s voľným právom. Na záver budú poznatky zosumarizované a zanalyzované v podkapitole 

s názvom Hnutie voľného práva – príčiny a dôsledky (podkapitola 2.5.), ktorej predmetom bude, 

ako už jej názov napovedá, popis hnutia voľného práva, príčiny jeho vzniku a dôsledky jeho 

existencie a teda to, čo je hlavným predmetom tejto dizertačnej práce. 

 

 
14 Nešlo o výsostne, ale prevažne nemecké hnutie. Určité idey hnutia voľného práva sa objavili aj v Rakúsku, 

Francúzsku, Taliansku, Rusku, Holandsku, Poľsku, či Maďarsku. Moench, D.: Die methodologischen 
Bestrebungen der Freirechtsbewegung auf dem Wege zur Methodenlehre der Gegenwart. Frankfurt am Main: 
Athenäum Verlag, 1971, s. 19. 

15 Tamtiež, s. 13.  
16 Kantorowicz, H. (Flavius, G.): Der Kampf um die Rechtswissenschaft (1906). 1. Aufl. Baden-Baden: Nomos, 

2002, 41 s.  
17 Goodhart, A. In Kantorowicz, H.: The Definition of Law. Cambridge: University Press, 1958, s. XIV. 



 

 

 

7  

2.1.  Hermann Kantorowicz  
 

Rozhodne si nielen Boj za právnu vedu ako základné dielo hnutia voľného práva, ale 

i samotný Hermann Kantorowicz ako jeho najznámejší predstaviteľ, zaslúžia značnú pozornosť 

v rámci tejto dizertačnej práce. V ďalších riadkoch bude poskytnutý prehľad života Hermanna 

Kantorowicza, ktorý bude na mnohých miestach prepletený so životom Gustava Radbrucha 

(podkapitola 2.1.1.) a rozbor jeho manifestu (podkapitola 2.1.2), pretože oba sa zdajú byť 

nevyhnutné pre pochopenie základných myšlienok hnutia voľného práva.18 Nasledovať bude 

rozbor ďalších jeho diel týkajúcich sa voľného práva, konkrétne diel Právna veda – súhrn jej 

metodológie (podkapitola 2.1.3.), Pojem práva (podkapitola 2.1.4.) a Trochu racionalizmu 

o realizme (podkapitola 2.1.5.).19 

 

2.1.1. Život 

 
Hermann U.20 Kantorowicz sa narodil 18. novembra 1877 vo vtedy nemeckej, dnes poľskej 

Poznani, ako najstarší zo štyroch detí (Alfred, Erich a Else) obchodníka Wilhelma Kantorowicza 

a jeho manželky Rosy Kantorowicz, rodným priezviskom Giedzinska.21 Napriek tomu, že sa 

Wilhelm Kantorowicz označoval za Žida a uviedol to i v rodnom liste svojho syna, rodina nikdy 

židovské náboženstvo nepraktizovala a považovala sa skôr za Nemcov. Na sobášnom liste uviedol 

Hermann v kolónke náboženstvo „odpadlík“ (dissident). Hermannova matka, Thea Rosenstock, sa 

označovala za židovku, ale väčšina jej rodiny aktívne židovské náboženstvo taktiež 

 
18 Rozbor Kantorowiczovho života a samotného Boja za právnu vedu bude podaný pomerne detailne. Značný 

priestor, ktorý bude tomuto dielu poskytnutý v tejto práci, je daný i tým, že sa okrem Tomáša Sobka a veľmi 
stručne Petra Colotku, Mareka Káčera a Lucie Berdisovej v česko-slovenskom právne-teoretickom priestore 
venoval hnutiu voľného práva len málokto. In Sobek, T.: Právní myšlení: kritika moralismu. Praha: Ústav státu 
a práva AV ČR, 2011, s. 285 – 306. Colotka, P., Káčer, M., Berdisová, L.: Právna filozofia dvadsiateho 
storočia. Praha: Leges, 2016, s. 84 – 85. Gerloch, A.: Teorie práva. 8. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021, s. 260.  

19 Publikačná činnosť Hermanna Kantorowicza zahŕňa podľa zoznamu, ktorý spracoval Karlheinz Muscheler, 237 
diel. Tento zoznam zahŕňa aj diela z oblasti právnej histórie, trestného práva, politické a ďalšie diela. I tak ale 
právno-filozofické, sociologické a metodologické diela, ktoré sa primárne venujú práve voľnému právu, činia 
76 položiek. In Muscheler, K.: Relativismus und Freirecht. Ein Versuch über Hermann Kantorowicz. 
Heidelberg: Müller, 1984, s. 233 – 251. Tieto údaje sú na tomto mieste uvedené len pre predstavu toho, ako 
rozsiahla je náuka Kantorowicza o voľnom práve. Nehovoriac o tom, že voľným právom sa zaoberali okrem 
Kantorowicza aj mnohí ďalší, o ktorých bude v tejto práci širšia či užšia zmienka.  

20 Kantorowicz v rokoch 1904 – 1922 používal niekedy za svojím menom iniciálu „U.“, aby sa odlíšil od svojich 
menovcov. Mnohí autori interpretovali túto iniciálu ako „Ulrich“ (napríklad aj v biografii Hermanna 
Kantorowicza – in Muscheler, K.: Hermann Ulrich Kantorowicz. Eine Biographie. Berlin: Duncker & 
Humblot, 1984, 124 s.), no nebola to pravda. To potvrdzuje i jeho syn Frank Kantorowicz Carter v knihe, 
ktorej úryvky sú dostupné na https://web.archive.org/web/20130819222029/http://kantorowicz-
carter.co.uk/chapter1.html.  

21 Muscheler, K.: Hermann Ulrich Kantorowicz: eine Biographie. Berlin: Duncker & Humblot, 1984, s. 9 – 10.   
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nepraktizovala.22 Hermann napokon v roku 1905 konvertoval na evanjelickú vieru.23 Jeho vzťah 

k rodičom a predovšetkým k otcovi bol pevný, svojho otca považoval v mnohom za vzor – 

v politickej angažovanosti, v pacifizme, liberalizme, radikálnej objektivite či estetike.24 

V roku 1884 sa celá rodina spolu s podnikom 

s alkoholickými nápojmi, ktorý viedol Hermannov otec, 

presťahovala do Berlína,25 kde Hermann vyštudoval najprv 

gymnázium (1884 – 1896)26 a následne právnu vedu, v štúdiu 

ktorej pokračoval popri štúdiu filozofie a národnej ekonómie aj 

v Mníchove a v Ženeve (1896 – 1903). 27 Jeho otec chcel, aby sa 

z neho stal obchodník, no Hermann chcel vždy študovať právnu 

vedu a už od začiatku mal jasnú víziu, čo by chcel v právnej vede 

dosiahnuť – venovať sa jej z historického pohľadu. V roku 1900 

získal doktorát v Heidelbergu, a to aj napriek tomu, že 

neodovzdal svoju dizertačnú prácu.28  

Po návrate do Berlína v roku 1903 sa Hermann Kantorowicz zúčastňoval seminárov 

nemeckého profesora trestného práva Franza von Liszta (1851 – 1919),29 ako aj stretnutí spolku 

okolo Gustava Schmollera30 a Adolfa Wagnera31 a obnovil kontakty s Franzom 

Oppenheimerom32, stúpencom liberálneho socializmu, ktorému najprv inklinoval a stal sa členom 

 
22 Kantorowicz Carter, F.: Gustav Radbruch  and Hermann Kantorowicz: Two Friends and a Book - Reflections on 

Gnaeus Flavius' Der Kampf um die Rechtswissenschaft (1906). German Law Journal, vol. 7, č. 7, 2006, s. 660. 
Dostupné aj na https://web.archive.org/web/20130819221735/http://kantorowicz-carter.co.uk/index.html. 

23 Muscheler, K., 1984, s. 14. 
24 Tamtiež, s. 12.  
25 Muscheler, K. In Kantorowicz, H., 2002, s. VI. Frank Carter Kantorowicz (syn Hermanna Kantorowicza, na 

obrázku je samotný Hermann Kantorowicz) ale uvádza rok 1887. In Kantorowicz Carter, F., s. 660.  
26 Muscheler, K., 1984, s. 17. 
27 Muscheler, K. In Kantorowicz, H., 2002, s. VI; Muscheler, K., 1984, s. 17. 
28 Kantorowicz Carter, F., 2006, s. 661.  
29 Franz von Liszt (1851 – 1919) bol nemecký profesor trestného a medzinárodného práva, študent Rudolfa von 

Jheringa, ktorý sa zaslúžil okrem iného o preventívny účel trestného práva namiesto dovtedy presadzovaného 
účelu odplaty.  

30 Gustav (von) Schmoller (1838 – 1917) bol hlavný hovorca prvej generácie mladšej nemeckej historickej školy, 
prevládajúceho ekonomického smeru v Nemecku v 19. storočí, ktorá odmietala klasickú politickú ekonómiu, 
kritizovala abstraktne deduktívnu metódu a bola skeptická k existencii všeobecne platných ekonomických 
zákonov. 

31 Adolf Wagner (1835 – 1917) bol nemecký ekonóm a politik, ktorý sa do histórie ekonómie zapísal predovšetkým 
tzv. Wagnerovým zákonom, podľa ktorého s rastom dôchodku na jedného obyvateľa rastie v ekonomike 
relatívna veľkosť verejného sektora.  

32 Franz Oppenheimer (1864 – 1943) bol nemecký sociológ a ekonóm židovského pôvodu, liberálny socialista, 
sionista, ktorý je známy predovšetkým teóriou štátu, ktorá odmietla koncept spoločenskej zmluvy a považovala 
štát za nástroj útlaku, ktorý je ale možné v súlade s princípom družstevníctva demokraticky reformovať.  
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strany sociálnej demokracie Nemecka (Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD), časom 

sa však stal voči nej skeptický, až v roku 1903 zo strany vystúpil.33  

V kriminalistickom seminári Franza von Liszta spoznal Gustava Radbrucha.34 Z tohto 

stretnutia sa okamžite vyvinulo priateľstvo, ktoré trvalo predovšetkým prostredníctvom 

pravidelnej listovej korešpondencie celý zvyšok jeho života,35 a to i navzdory tomu, že sa 

Kantorowicz osobne poznal a stretával s Radbruchom v roku 1903 len počas krátkych štyroch 

mesiacov.36  

Na rozdiel od Radbrucha sa o takmer rok mladší Kantorowicz neponáhľal dokončiť 

štúdium, neabsolvoval ani Referendariat (pozícia obdobná pozícii nášho advokátskeho 

koncipienta slúžiaca na získanie právnej praxe po škole, avšak 

nevykonávajúca sa iba u advokáta, ale aj u iných právnických 

profesií ), pretože sa mohol spoľahnúť na finančné zdroje od 

svojho otca.37 Naviazanosť Radbrucha na Kantorowicza, či 

dokonca určitá spirituálna závislosť a adorácia, bola už v roku 

1903 značná. Radbruch trpel depresiami spôsobenými 

pravdepodobne i tým, že si nebol istý, či sa chce venovať naplno 

právu – jeho vášňou bola totiž literatúra.38 Ich blízkosť a 

hlboké priateľstvo bolo obojstranné, čo najlepšie demonštruje 

jeden z posledných Kantorowiczových listov Radbruchovi,39 

v ktorom píše: „Práve z tohto dôvodu mal vzťah k jednému z mála ľudí, ktorí našli miesto v mojom 

 
33 Muscheler, K. In Kantorowicz, H., 2002, s. VII. Podľa Franka Cartera Kantorowicza ale Kantorowicz vystúpil až 

v roku 1904. Neuvádza ale, v ktorých rokoch študoval Kantorowicz na gymnáziu. In Kantorowicz Carter, F., s. 
660.  

34 Gustav Lambert Radbruch (1878 – 1949) – na obrázku – je i v česko-slovenskej právnej kultúre známou 
osobnosťou, bol nemecký právnik a politik, v časoch Weimarskej republiky krátko minister spravodlivosti, 
poslanec sociálnej demokracie; známy je predovšetkým vďaka tzv. Radbruchovej formule, ktorá znie: 
„Konflikt medzi spravodlivosťou a právnou istotou je zrejme možné riešiť len tak, že pozitívne právo zaisťované 
predpismi a mocou má prednosť aj vtedy, ak je obsahovo nespravodlivé a neúčelné, okrem prípadu, keď rozpor 
medzi pozitívnym zákonom a spravodlivosťou dosiahne tak neznesiteľnej miery, že zákon musí ako „nenáležité 
právo“ spravodlivosti ustúpiť.“ Radbruch, G.: Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht. SJZ, 1946, s. 
107. Viac k jeho osobe a dielu v časti 2.4.4. tejto dizertačnej práce. 

35 Korešpondenciu medzi Kantorowiczom a Radbruchom zhromaždil po ich smrti Kantorowiczov syn – Frank 
Kantorowicz Carter (1927 – 2010), ktorý 10 rokov pracoval na knihe o svojom otcovi. Knihu kvôli svojej 
predčasnej smrti ale nedokončil. Podarilo sa mu ale vydať rozsiahly článok v German Law Journal. 
Korešpondencia medzi Kantorowiczom a Radbruchom zahŕňa minimálne 527 listov, pohľadníc a ďalších 
druhov korešpondencie, ktoré vznikli v rokoch 1903 – 1940. In Kantorowicz Carter, F., 2006, s. 686.  

36 Kantorowicz Carter, F., 2006, s. 657. 
37 Tamtiež, s. 661. 
38 Tamtiež, s. 659. 
39 Gustav Radbruch spísal vlastnú autobiografiu. In Radbruch, G.: Der innere Weg. Stuttgart: Koehler, 1951, 219 s.  
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srdci, tak nesmiernu hodnotu; a medzi nimi patrilo po dekády prvé miesto tebe a bude patriť už 

navždy.“40  

Kantorowicz plánoval získať ešte doktorát z filozofie, ale nakoniec z tohto plánu vzišlo 

kvôli svadbe, ktorá sa uskutočnila 23. 4. 1904 a medovým týždňom v Taliansku, ktoré sa nakoniec 

natiahli a pretransformovali na dva a pol roka výskumu, keďže sa Kantorowiczovi nepodarilo 

habilitovať v Nemecku.41 Radbruch sa v tom čase zúfalo snažil získať samostatnosť a oženiť sa. 

Pôsobil ako Privatdozent v Heidelbergu a hľadal si prácu ako profesor, pričom dúfal, že ho 

Kantorowicz nahradí práve na pozícii Privatdozent. Kantorowiczovi sa v Heidelbergu napriek jeho 

výsledkom a značnému úsiliu zo strany Radbrucha nepodarilo habilitovať. Dôvodom boli sčasti 

antisemitské nálady na nemeckých univerzitách, ale sčasti i Kantorowiczova povaha a správanie, 

ktoré mu Radbruch úprimne a priamo vytýkal. Kantorowicz totiž vystupoval povýšenecky a 

arogantne, čo sa nepáčilo mnohým akademikom a rozhodne nepomáhalo jeho kolegiálnym 

vzťahom.42 Habilitovať sa mu v tom čase nedarilo ani na žiadnej inej nemeckej univerzite. Napriek 

tomu, na rozdiel od Radbrucha, nikdy neupadal do depresií a nestrácal zmysel pre humor. Zdalo 

sa dokonca, že jeho nezdary s habilitáciou viac trápia Radbrucha než samotného Kantorowicza. 

Práve Radbruch Kantorowiczovi navrhol stráviť určitý čas v Taliansku.43 Obdobie rokov 1904 až 

1906 tak strávil Kantorowicz prevažne vo Florencii, kde študoval pramene k svojmu právne-

historickému dielu „Albertus Gandius a trestné právo scholastiky,“44 zdokonaľoval svoju 

taliančinu, študoval talianske umenie obdobia renesancie, cestoval a nadväzoval nové kontakty.45 

Práve v tejto talianskej atmosfére sa napokon zrodil „Boj za právnu vedu“.  

Odchodu Kantorowicza do Talianska predchádzala ešte jedna dôležitá udalosť, ktorá 

značne formovala Boj za právnu vedu. 46  Zo seminára Franza von Liszta sa ešte v Berlíne vyvinuli 

pravidelné diskusné večerné stretnutia, ktoré Kantorowicz možno trochu nadnesene nazval 

„Spoločnosť pre náuku o právnej vede“ (Gesellschaft für Rechtswissenschaftslehre). 

V skutočnosti išlo o dobrovoľné zoskupenie skupiny štyroch právnikov47, ktorými boli okrem 

 
40 List Hermanna Kantorowicza Gustavovi Radbruchovi zo dňa 21. 11. 1937. In Kantorowicz Carter, F., 2006, s. 

660.  
41 Tamtiež, s. 661. 
42 Tamtiež, s. 687 – 688; podrobne in Muscheler, K., 1984, s. 59 – 75.  
43 Kantorowicz Carter, F., 2006, s. 661 – 662.  
44 Pôvodne Kantorowicz plánoval v Taliansku študovať stredoveké mučenie, ktoré bolo v rozpore s jeho 

humanistickým náhľadom na svet; cez túto tému sa ale dostal práve k dielam Alberta Gandia, ktoré sa stali 
centrom jeho vedeckých záujmov v tomto období. V jednom liste Radbruchovi napísal, že najzaujímavejšie na 
Gandiovi je to, ako „voľná jurisprudencia“ zvíťazila nad dogmatizmom glosátorov. In Kantorowicz Carter, F., 
2006, s. 661 – 664.  

45 Muscheler, K. In Kantorowicz, H., 2002, s. IX.  
46 Radbruch, R., 1951, s. 96.  
47 Počet bol konštantný, pretože ho zrejme považovali za ideálny pre konštruktívnu diskusiu. In Kantorowicz Carter, 

F., 2006, s. 662. 
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Kantorowicza a Radbrucha ako zakladateľov ešte Felix Genzmer48 a Ernst Wolff,49 a po odchode 

Radbrucha do Berlína v roku 1903 Theodor Sternberg.50 Za člena Spoločnosti je často považovaný 

i Ernst Delaquis,51 ale z korešpondencie medzi Radbruchom a Kantorowiczom vyplýva, že napriek 

tomu, že bol Delaquis ich priateľom a kolegom, nebol členom Spoločnosti.52 Vízia týchto mladých 

právnikov bola uskutočniť neuskutočniteľné – uskutočniť revolúciu v nemeckom právnom 

systéme.53 V rámci svojich diskusných večerov sa zaoberali dielami Radbrucha, Savignyho, 

Junga, Stammlera, Ehrlicha, Mayera, Sternberga a ďalších autorov, ktorých možno považovať za 

predchodcov a kritikov hnutia voľného práva.54 Skupina sa zaoberala právnou metodológiou 

a predovšetkým kritikou nemecko-francúzskej právnej metodológie 19. storočia (pandektistov 

alebo pejoratívne pojmovej jurisprudencie), ktorá považovala právo za úplný systém, ktorý majú 

sudcovia nič viac než aplikovať.55 Ponúkli vlastnú doktrínu, ktorú neskôr nazvali „doktrína 

voľného práva“, pretože uznávali, že v práve existujú medzery, a teda že nie je úplným systémom, 

čo bolo dovtedy zo strany právnych vedcov v prevažnej väčšine popierané; zároveň navrhli, aby 

boli tieto medzery vypĺňané sudcovským právom.56 Nešlo o úplne nový názor,57 ale 

„voľnoprávnici“ nepochybne značne prispeli k jeho rozšíreniu. 

V marci roku 1905 strávil Radbruch štyri týždne s Kantorowiczom v talianskej Florencii. 

Práve vtedy sa definitívne dohodli, že manifest napíše Kantorowicz. Najprv mal ale za úlohu 

 
48 Felix Genzmer (1878 – 1959) bol nemecký právny historik, ktorý sa zaoberal staroseverskou filológiou a zaslúžil 

sa predovšetkým o preklad Eddy, t. j. zbierok ľudových epických piesní s námetmi zo severskej mytológie, do 
nemčiny. 

49 Ernst Wolff (1877 – 1959) bol nemecký advokát a neskôr prezident najvyššieho súdu britskej okupačnej zóny 
v Nemecku. 

50 Theodor Hermann Sternberg (1878 – 1950) bol nemecký právny filozof, po uchopení moci nacistami učiteľ na 
japonských univerzitách a zahraničný korešpondent Berliner Tageblatt a zahraničný poradca ministerstva 
spravodlivosti v Japonsku (1918, 1922 – 1925), kde významne prispel k rozvoju súkromného práva 
v Japonsku. 

51 Ernst Delaquis (1878 – 1951) bol švajčiarsky právny vedec a profesor so zameraním predovšetkým na kriminálnu 
politiku, väzenstvo a reformu trestného práva. Za člena ho považuje i Muscheler. Muscheler, K. In 
Kantorowicz, H., 2002, s. VIII. 

52 Kantorowicz Carter, F., 2006, s. 662. 
53 Tamtiež, s. 663. 
54 Muscheler, K. In Kantorowicz, H., 2002, s. VIII.  
55 Sobek, T., 2011, s. 274 – 279.  Viac k pandektistike (pojmovej jurisprudencii) v časti 2.5.2.1.1. tejto dizertačnej 

práce. 
56 Kantorowicz Carter, F., 2006, s. 663. 
57 Už v roku 1872 napísal Franz Adickes (1846 – 1915), nemecký komunálny politik, dielo, v ktorom hovoril o 

medzerách v práve a úlohe sudcov pri ich vypĺňaní, analógii, povahe veci či o obyčajovom práve. Adickes, G.: 
Zur Lehre von den Rechtsquellen:  insbesondere über die Vernunft und die Natur der Sache als Rechtsquellen 
und über das Gewohnheitsrecht. Cassel: Wigand, 1872, 81 s. Dostupné na https://reader.digitale-
sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11009473_00009.html. Samotný Kantorowicz sa ale zrejme k týmto 
názorom dostal až neskôr a pri vzniku Boja za právnu vedu o nich nevedel. In Kantorowicz Carter, F., 2006, s. 
663. 
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napísať článok o „protidogmatickom hnutí v právnej vede“, ktorý ale nikdy nebol publikovaný, 

pretože Kantorowicz nechcel, aby bola prezradená jeho identita ako autora manifestu.58  

Jedna z hlavných otázok, ktoré sa v súvislosti s Bojom za právnu vedu ponúkajú, je, prečo 

vlastne Kantorowicz napísal svoj manifest pod pseudonymom Gnaeus Flavius. Vlastne ide 

o otázky dve – prečo vôbec potreboval Kantorowicz pseudonym a prečo si zvolil práve pseudonym 

Gnaeus Flavius. Človek s týmto menom skutočne podľa historických prameňov žil, a to okolo 

roku 300 pred n. l.. Bol synom oslobodeného otroka a pre svoju bystrosť a počestnosť chránencom 

a pisárom Appia Claudia Caeca (340 pred n. l. – 273 pred n. l.), rímskeho politika a štátnika, 

dvojnásobného konzula a dvojnásobného diktátora, ktorý sa do dejín zapísal predovšetkým 

výstavbou tzv. Appiovej cesty z Ríma do mesta Capua a prvého akvaduktu, ktorý bol pomenovaný 

Aqua Appia. Do právnických dejín sa Appius Claudius Caecus zapísal ako ten, kto prvý publikoval 

zoznam procesných formúl a pravidiel, ako aj zbierku súdnych ustanovení a výrokov, ktorých 

znalosť bola do tej doby vyhradená výlučne kňazom (pontificies). Bol to práve Gneaus Flavius, 

ktorý na príkaz Appia Claudia Caeca zverejnil tieto procesné formule a pravidlá, čím došlo 

k oslabeniu moci kňazov, ktorí už viac nemali monopol na právne poradenstvo a výklad práva.59  

Možno sa Kantorowicz inšpiroval aj ním veľmi oceňovanou anonymnou právnickou 

literatúrou neskorého stredoveku. Zaznievajú i názory, že anonymita bol určitým marketingovým 

ťahom, ktorá mala prilákať pozornosť a že to bola súčasť pôvodného plánu, ako rozšíriť myšlienky 

hnutia voľného práva čo najúspešnejšie. Zdá sa ale, že to tak nebolo. Kantorowicz sa totiž 

v jednom liste pýtal Radbrucha, či je rozumné publikovať manifest ešte predtým, než sa rozhodne 

o jeho habilitácii v Heidelbergu.60 Až potom, čo si Radbruch uvedomil, aký veľký vplyv môže 

mať manifest na vývoj právnej vedy vo vtedajšej progresívnej klíme, odporučil Kantorowiczovi 

okamžitú publikáciu a navrhol publikovanie v anonymite.61 Anonymita nakoniec skutočne 

prilákala pozornosť a spôsobila, že sa mnohí uznávaní právnici začali zaoberať dielom neznámeho 

mladého právneho vedca, no pravdou je, že to nebolo súčasťou pôvodného plánu.62 

 
58 Ďalším dôvodom zrejme bolo i to, že sa mu článok jednoducho nepodarilo napísať. V jednom liste Radbruchovi 

Kantorowicz popisuje prácu (nie je jasné, či už na článku, alebo na manifeste) za veľmi náročnú. 
Pravdepodobne to bolo spôsobené aj tým, že jeho syn Lorenzo v tom čase trpel tuberkulózou, na ktorú 
napokon i za krátko zomrel. In Kantorowicz Carter, F., 2006, s. 665 – 666.  

59 Okrem pseudonymu Gnaeus Flavius (resp. pôvodne zrejme Gnäus Flavius) ale Kantorowicz zvažoval i Haereticus 
či Gnoti scanton. In Kantorowicz Carter, F., 2006, s. 668. 

60 Kantorowiczovi sa napriek tomu nakoniec v Heidelbergu habilitovať nepodarilo. In Kantorowicz Carter, F., 2006, 
s. 665. 

61 Tamtiež, s. 667. 
62 Radbruch, R., 1951, s. 97. Zároveň je vhodné doplniť, že písať bez priznania vlastného mena nebolo v tom čase v 

právnickom svete úplnou novinkou. Kantorowicz sa tak pridal napr. k Rudolfovi von Jheringovi, ktorý v 
rokoch 1861 – 1863 napísal „Dôverné listy o súčasnej právnej vede. Od neznámeho.“ (Vertrauliche Briefe über 
die heutige Jurisprudenz. Von einem Unbekannten.), alebo k Oskarovi von Bülowovi, ktorý v roku 1891 
napísal „Listy od neznámeho o právnej vede“ (Briefe eines Unbekannten über die Rechtswissenschaft). 
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Ďalšou otázkou, ktorá sa vynára v súvislosti s Kantorowiczovým dielom, je tá, prečo ho 

nazval „bojom“. V roku 1872 napísal Rudolf von Jhering63 ešte aj dnes veľmi známe dielo 

s názvom „Boj za právo“ (Der Kampf ums Recht). Kantorowicz zrejme nadväzoval pomenovaním 

svojho diela práve na Jheringa.64 Zároveň bol „boj“ v tom čase obľúbeným slovom pri pomenovaní 

rôznych, a to i neprávnických diel. Bojovať sa malo predovšetkým proti rôznym dogmám. 

V náboženstve vzniklo v polovici 19. storočia hnutie voľného náboženstva (freireligiöse 

Bewegung), ktoré bolo rovnako ako hnutie voľného práva nejednotné, taktiež bojovalo proti 

dogmám (náboženským), akcentovalo predovšetkým hodnoty ako slobodu, rozum a toleranciu 

a dosiahlo svoj vrchol práve na začiatku 20. storočia, kedy vzniklo Kantorowiczovo dielo. 

Inšpiráciu tak Kantorowicz nepochybne našiel i v hnutí voľného náboženstva,65 no najväčším 

vzorom zostáva i tak „Boj za právo“ od Jheringa.66 To dokazujú okrem samotného názvu i 

početné podobnosti v štýle písania ako revolučný charakter, početné analógie, porovnania a 

metafory, ktoré boli často aj na úkor presnosti vyjadrovania. Taktiež podobnosť v zrieknutí sa 

ašpirácie na vedecké dielo (dielo neobsahuje žiadne citácie, poznámky pod čiarou, nezodpovedá 

žiadnym vedeckým štandardom na dielo) a naopak v akcentovaní jeho burcujúceho, revolučného 

charakteru.  

Okrem dohadovania sa o názve sa Kantorowicz s Radbruchom dohadovali aj o pojmovom 

spojení „voľné právo,“ ktoré je centrálnym pojmom hnutia voľného práva. Pôvodný návrh znel 

„neštátne, mimoštátne, nepozitívne, resp. mimopozitívne právo“ (non-statutory law, 

außerstaatliches Recht). Kantorowicz ale trval na pojmovom spojení „voľné právo“, ktoré lepšie 

znelo. Na rozdiel od Radbrucha však nepredpokladal, že bude tento pojem dezinterpretovaný 

a voľnoprávnici následne považovaní za tých, ktorí presadzujú názor, že sudca môže rozhodovať 

 
Každopádne ale nebol „Boj o právnu vedu“ jediným, ani posledným dielom Hermanna Kantorowicza, ktoré 
napísal pod pseudonymom a Gnaeus Flavius nebol jediný pseudonym, ktorý použil. 

63 Caspar Rudolf Ritter von Jhering (taktiež Ihering) (1818 – 1892) bol nemecký právny vedec pôsobiaci prevažne 
na Universität Göttingen a zakladateľ modernej sociologickej a historickej školy práva. Okrem toho významne 
prispel k rozvoju nemeckého súkromného práva. Jeho najznámejším dielom bol práve Boj za právo z roku 
1872. In Jhering, R.: Der Kampf ums Recht. Darmstadt: Wiss. Buchges, 1963, 96 s.  

64 V súčasnosti dostupná aj v slovenskom preklade. In Ihering, R. von (preložil Bröstl, A. a Holländer, P.): Boj za 
právo. Bratislava: Kalligram, 2009, 107 s.  

65 To priznáva Kantorowicz i v samotnom texte Boja za právnu vedu. In Kantorowicz, H., 2002, s. 10.  
66 Kantorowicz označil Jheringa za „najväčšieho nemeckého právnika“, a teda sa netajil obdivom k jeho osobe. 

Kantorowicz, H.: Die Epochen der Rechtswissenschaft. In Coing, H., Immel, G.: Rechtshistorische Schriften. 
Karlsruhe: C. F. Müller, 1970, s. 14. I Sebastian Silberg vo svojej dizertácii hovorí o Jheringovi a jeho právnej 
sociológii spoločne s novokantovstvom ako o najdôležitejších vedeckých zdrojoch, z ktorých Kantorowicz 
vychádzal. In Silberg, S., 2004, s. 24. K čiastočnému filozofickému ukotveniu Kantorowicza v novokantovstve 
viac v časti 2.5.3.1.1. tejto dizertačnej práce.  
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ľubovoľne bez ohľadu na zákonné pravidlá, ktorý bol neskôr Kantorowiczom označený za „contra-

legem-mýtus“.67 

Samotný manifest bol napokon napísaný tak, že ho Kantorowicz nadiktoval svojej 

manželke v priebehu necelých dvoch týždňov, a i to len v jeho osobnom voľnom čase, teda večer 

a cez víkendy. Snažil sa tak dosiahnuť demagogický štýl potrebný pre manifest (hoci sám proti 

dogmám bojoval). Myšlienky obsiahnuté v manifeste teda Kantorowicz formuloval spontánne 

priamo z hlavy, spoliehal sa len na vlastnú (podľa jeho syna Franka brilantnú) pamäť.68 Po 

preštudovaní prepisu toho, čo nadiktoval, mal dostatok času na úpravy textu a vloženie odkazov 

na relevantnú literatúru, ktoré pôvodne i plánoval doplniť. V decembri roku 1905 napísal 

Radbruchovi, či mu môže zaslať rukopis, avšak Radbruch mu odpísal, že až do konca roka na neho 

nebude mať čas. Keď sa Radbruchovi rukopis v januári 1906 napokon dostal do rúk, bol z neho 

nadšený a navrhoval čo najrýchlejšiu publikáciu. Pred vlastnými úpravami zaslal Radbruch podľa 

dohody s Kantorowiczom rukopis Theodorovi Sternbergovi do Lousanne, ktorý navrhol niekoľko 

málo úprav69 a zaslal rukopis späť Kantorowiczovi. Ten všetky navrhnuté úpravy akceptoval 

a posunul rukopis opäť Radbruchovi, ktorý rukopis niekoľkokrát pripomienkoval, navrhol 

i niektoré značné substanciálne zmeny, pričom Kantorowicz všetky navrhnuté úpravy bez výhrad 

prijal.70  

Bol to práve Radbruch, ktorý dohadoval podmienky vydania diela s vydavateľom Carlom 

Winterom71. Ten sám nepoznal skutočnú identitu autora, keďže Kantorowicz vydal manifest pod 

už spomínaným pseudonymom Gnaeus Flavius. Ešte predtým ako Radbruch odniesol manifest 

Winterovi na publikáciu, urobil v ňom ďalšie, a to aj podstatné zmeny, pričom neexistuje dôkaz 

o tom, že by s Kantorowiczom tieto zmeny diskutoval. Zdá sa teda, že Kantorowicz Radbruchovi 

plne dôveroval.72 Zároveň je tak Radbruch de facto spoluautorom Boja za právnu vedu,73 hoci 

pomerne opomínaným a neznámym.   

V januári 1906 sa Kantorowicz s rodinou po tragickej smrti jeho najmladšieho 

sedemročného brata na apendicitídu (zápal slepého čreva) vrátil do Berlína. Následne strávil 

týždeň v Heidelbergu s Radbruchom, kde nepochybne viedli ďalšie diskusie o manifeste. Na ceste 

 
67 Kantorowicz Carter, F., 2006, s. 666; Muscheler, K.: Relativismus und Freirecht, ein Versuch über Hermann 

Kantorowicz. Heidelberg: Müller, 1984, s. 125 – 135.  
68 Kantorowicz Carter, F., 2006, s. 670. 
69 Theodor Sternberg navrhol okrem iného i voľbu sudcov ľudom podľa švajčiarskeho vzoru. Tento návrh sa dostal 

do Boja za právnu vedu, ale už nie do jeho druhého, talianskeho vydania o dva roky neskôr. In Kantorowicz 
Carter, F., 2006, s. 671. 

70 Kantorowicz Carter, F., 2006, s. 671. 
71 Carl Winter sám navrhol úpravy niektorých pasáži diela týkajúcich sa boha a náboženstva s odôvodnením, že sa 

dotkli jeho ortodoxného pohľadu na svet. Tamtiež, s. 671 – 672.  
72 Tamtiež, s. 672 – 673.  
73 Zoznam podporných autorov bol súčasťou prvého vydania manifestu, ale nie ďalších vydaní. Tamtiež, s. 673. 
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späť do Ríma sa Kantorowicz zastavil v Berne, aby manifest prediskutoval aj s Theodorom 

Sternbergom. Winter napokon vydal dielo s hrubými tlačovými chybami a odmietol ich korekciu; 

po hádkach a hrozbách súdneho sporu s korektúrami nakoniec predsa len súhlasil a Boj za právnu 

vedu bol definitívne na svete.74 

To, že je autorom manifestu práve Kantorowicz, sa časom napriek snahe o utajenie 

prezradilo. Prispela k tomu i Radbruchova úprimnosť, ktorú nevedel skrývať a ktorý sa červenal 

vždy, keď sa ho na možné Kantorowiczovo autorstvo manifestu niekto spýtal. Okrem toho musel 

Kantorowicz, ak sa vôbec chcela uchádzať o docentúru v Heidelbergu, poskytnúť kompletný 

zoznam publikačnej činnosti, z ktorého bolo jeho autorstvo manifestu zrejmé a ktoré 

pravdepodobne na tento účel utajiť nechcel.75  

V roku 1908 bol Boj za právnu vedu preložený do taliančiny a vyšiel ako La lotta per 

scienza del diritto.76 Nešlo len o prostý preklad. Kantorowicz totiž udelil súhlas s prekladom 

Raffaelovi Majettimu pod podmienkou, že v diele urobí podstatné zmeny v obsahu, ktoré budú 

reagovať na ohlasy na nemecké vydanie v nemeckých kruhoch, z ktorých vyplynulo odmietnutie 

niektorých obsahových bodov pôvodného diela.77 La lotta per scienza del diritto tak nie je len 

talianskym prekladom, ale druhým revidovaným vydaním Boja za právnu vedu, ktorý 

v nemeckom origináli vydavateľ Winter odmietol vydať.78 Napriek tomu zostal Hermann 

Kantorowicz v talianskych kruhoch známy nie pre tento preklad, ktorý v revidovanej verzii stratil 

mnoho zo svojho pôvodného revolučného „švungu“79, ale skôr pre jeho neskoršie stredoveké diela. 

V roku 1907 sa Kantorowicz konečne habilitoval, a to vo Freiburgu im Breisgau80, 

s prácou, ktorá sa venovala talianskemu trestnému právnikovi obdobia scholastiky – Albertovi 

Gandiovi. Ďalších 20 rokov strávil práve vo Freiburgu im Breisgau, no so svojou akademickou 

kariérou nemohol byť a ani nebol spokojný, keďže až do roku 1923 pôsobil ako Privatdozent, t. j. 

akademik, ktorý môže pôsobiť na univerzite a vyučovať určitý predmet, ale dostáva len minimálny 

alebo žiaden plat. Až v roku 1923 sa stal mimoriadnym profesorom pre právne pomocné vedy 

(juristische Hilfswissenschaft). Dôvodom dovtedy nie veľmi úspešnej akademickej kariéry bola 

 
74 Muscheler, K. In Kantorowicz, H., 2002, s. X. 
75 Kantorowicz Carter, F., 2006, s. 688 – 689.  
76 Kantorowicz, H. (Gnaeus Flavius): La lotta per scienza del diritto. Milano: Arnaldo Forni, 1908, 162 s. 
77 Najproblematickejšia bola časť, ktorá dávala príliš veľkú diskréciu sudcom v rozhodovaní, konkrétne možnosť 

odpútať sa od zákona a rozhodnúť podľa voľného práva. V talianskom vydaní práve túto pasáž Kantorowicz 
zmenil tak, že súdne rozhodovanie musí byť praeter legem a nikdy nie contra legem. In Kantorowicz Carter, 
F., 2006, s. 684 – 685.  

78 Tamtiež, s. 685.  
79 Tamtiež, s. 685 – 686.  
80 Sebastian Silberg vo svojej dizertácii uvádza ako rok habilitácie rok 1908. Keďže ide ale o zdroj vzdialenejší 

samotnému Kantorowiczovi než je jeho syn, bol v texte použitý údaj od jeho syna. In Silberg, S.: Hermann 
Kantorowicz und die Freirechtsbewegung. Berlin: Logos Verlag Berlin, 2004, s. 1.  
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predovšetkým Kantorowiczova značná politická angažovanosť81 a už vyššie spomenuté 

osobnostné črty. Až v roku 1929 získal Kantorowicz vytúženú pozíciu riadneho profesora, a to na 

univerzite v Kieli, kde sa v roku 1931 stal dekanom Právnickej fakulty.82 Radosť z tejto pozície 

mu ale nevydržala dlho, s nástupom nacionalizmu sa Kantorowicz so židovským pôvodom stal 

jedným z vôbec prvých profesorov, ktorí boli z univerzity prepustení. Kantorowicz tak strávil 

v Kieli len štyri roky.83  

Jeho ďalšie cesty viedli do New Yorku, kde sa podieľal na vzniku Fakulty v exile (Faculty 

in Exile) na New York School for Social Research,84 ale už v roku 1934 emigroval ďalej do 

Anglicka. Do roku 1935 prednášal na London School of Economics a v Oslo na Nobelovom 

inštitúte, kde mal štyri prednášky o vzťahu medzi mierovou politikou a demokraciou na jednej 

strane a medzi vojnovou politikou a autokraciou na druhej strane.85 Od roku 1935 pôsobil 

v Cambridge, kde bol v roku 1937 menovaný za Assistant Director of Research in Law.86 Od roku 

1938 pôsobil Kantorowicz na All Souls College v Oxforde a ako David Murray Lecturer 

v Glasgowe.87 V tom istom roku vyšlo jeho právno-historické dielo, opus magnum, „Štúdie 

glosátorov rímskeho práva“ (Studies in the Glossators of the Roman Law), ktoré sa spoločne so 

Savignyho „Dejinami rímskeho práva v stredoveku“ (Geschichte des römischen Rechts im 

Mittelalter) radí k najdôležitejším dielam modernej právnej medievalistiky.88 V posledných 

mesiacoch svojho života bol Kantorowicz sklamaný z druhej svetovej vojny, ktorá medzičasom 

vypukla.89  

Hermann Kantorowicz zomrel 12. 2. 1940 v Cambridge vo veku 62 rokov na následky 

chrípky.90  

Radbruch sa o jeho smrti dozvedel od priateľa v Turecku a v liste svojmu synovi, ktorý 

slúžil v nemeckej armáde, napísal: „Môžeš si ľahko predstaviť, aká je to pre mňa ťažká strata: 

takmer 40 rokov to bol môj najbližší priateľ. Bol najerudovanejším odborníkom, akého som kedy 

poznal a najinteligentnejším spomedzi všetkých bytostí. Každá konverzácia s ním prekypovala 

 
81 Kantorowicz Carter, F., 2006, s. 694;  Muscheler, K., 1984, s. 50 – 58.  
82 Kantorowicz Carter, F., 2006, s. 695. 
83 Muscheler, K., 1984, s. 93 – 105.  
84 Tamtiež, s. 110 – 116.  
85 Tamtiež, s. 116 – 120.  
86 Tamtiež, s. 120.  
87 Tamtiež, s. 120; ku Kantorowiczovmu pôsobeniu v exile in Raiser, T. Hermann Ulrich Kantorowicz. In Lutter, 

M., Stiefel, E. C., Hoeflich, M. H.: Der Einfluß deutscher Emigranten auf die Rechtsentwicklung in den USA 
und in Deutschland. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1993, s. 365 – 382.  

88 Muscheler, K. In Kantorowicz, H., 2002, s. XII – XIII. 
89 Kantorowicz Carter, F., 2006, s. 696 – 697.  
90 Muscheler, K. In Kantorowicz, H., 2002, s. XIII. 
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inšpiráciou, dôvtipom a humorom; dlhujem mu nevyčísliteľne veľa, a to ako v rovine akademickej, 

tak v rovine ľudskej.“91 

 

2.1.2. Boj za právnu vedu 
 

„Do právnej vedy prišlo nové hnutie. Vyzýva k sebapoznaniu všetkých právnikov, ktorí sa 

domnievajú, že ich činnosť je v plnom súlade s ich ideálmi. Rozpoznáva a ničí tento sebaklam 

(...),“92 začína Kantorowicz predhovor k svojmu Boju za právnu vedu a zdôrazňuje tak jeho 

revolučný charakter. Vzápätí ospravedlňuje pojmovú nejasnosť nového hnutia, pretože „ešte 

žiadne mladé hnutie presne nevedelo, čo chcelo a nechcelo presne to, čo nakoniec dosiahlo.“93  

Svoj predhovor končí ambiciózne: „Nech toto dielo naverbuje nových bojovníkov pre 

oslobodenecký boj právnej vedy do útoku proti poslednej bašte scholastiky.“94  

V úvode pokračuje Kantorowicz s náčrtom ideálneho právnika podľa vtedajších predstáv, 

ktorého popisuje ako vysokého štátneho úradníka s akademickým vzdelaním sediaceho vo svojej 

kobke s jedinou výbavou – najlepším strojom na myslenie svojho druhu. Jeho jediným nábytkom 

je zelený stôl, na ktorom leží štátny zákonník. Tento úradník je schopný zákonodarcom vopred 

predurčené riešenie akéhokoľvek hypotetického alebo skutočného prípadu odvodiť s absolútnou 

presnosťou zo štátneho zákonníka, a to za použitia čisto logických operácií a len jemu 

zrozumiteľných tajných techník. Kantorowicz teda veľmi zreteľne kritizuje pandektistov 

(pojmovú jurisprudenciu),  ktorej základom bola práve aplikácia logicko-formalistických postupov 

na právo.95 Pandektisti neuznávali existenciu medzier v práve; verili a presadzovali totiž vysokú 

 
91 Kantorowicz Carter, F., 2006, s. 692. Radbruchov život bol taktiež pestrý. Politicky sa angažoval za socialistov, 

v roku 1926 sa stal dekanom Právnickej fakulty v Kieli, ale nezostal tu dlho, pretože v tom istom roku získal 
vytúženú pozíciu profesora v Heidelbergu, kde pôsobil do roku 1933. Nasledujúce roky bol nacistami 
odstavený od vedeckej kariéry a venoval sa písaniu. Napriek naliehaniu Kantorowicza odmietol emigrovať do 
USA – jednak preto, že neovládal plynule angličtinu, ale taktiež preto, že chcel zostať v Nemecku a bojovať za 
spravodlivosť. Už to nebol depresívny a neistý Radbruch ako predtým, ale autoritatívny líder v akademickom a  
politickom svete. Obe Radbruchove deti tragicky umreli – dcéra Renata v roku 1939 pod lavínou a syn Anselm 
v roku 1942 na ruskom fronte. S koncom druhej svetovej vojny získal späť svoje miesto profesora 
v Heidelbergu, kde sa zakrátko stal dekanom právnickej fakulty. Bol dvakrát ženatý a i napriek ťažkostiam 
v manželstve s druhou ženou Lydiou ho Lydia podporovala v posledných rokoch jeho života, kedy trpel 
Parkinsonovou chorobou. Lydia sa napokon postarala po jeho smrti o jeho dedičstvo a odkaz a zostala dobrou 
kamarátkou manželky Hermann Kantorowicza. In Kantorowicz Carter, F., 2006, s. 690 – 693. Gustav 
Radbruch zomrel 23. 11. 1949 v Heidelbergu vo veku 71 rokov na následky infarktu.  

92 Kantorowicz, H., 2002, s. 3.  
93 Tamtiež, s. 3. Týmto Kantorowicz trochu možno alibisticky naznačuje, že jeho úvahy o tom, čo vlastne je voľné 

právo, sú fragmentárne a nesystematické. In Silberg, S., 2004, s. 29. K detailnejšej klasifikácii a rozpracovaniu 
pojmu voľné právo sa Kantorowicz dostal až v roku 1928. In Kantorowicz, H.: Legal Science – A Summary of 
its Methodology. Columbia Law Review Vol. 28, No. 6 (Jun., 1928), s. 693 – 698.  

94 Kantorowicz, H., 2002, s. 4. 
95 Sobek, T., 2011, s. 285.   
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mieru exaktnosti v právnej vede, v podstate takú, akou sa vyznačujú prírodné vedy. Za týmto 

účelom bolo potrebné vypracovať pojmový aparát. Právna veda mala byť objektivizovaná 

a vedecká. Najznámejšími predstaviteľmi boli Georg Friedrich Puchta96 a Rudolf von Jhering.97 

Kantorowicz tvrdil, že z pojmovej jurisprudencie nikdy nemôže vzísť pozitívne právo, 

pretože právo musí vždy odrážať realitu, čo pojmová jurisprudencia práve kvôli čisto logickému, 

myšlienkovému nazeraniu na právo nikdy nedokáže. Kantorowicz definuje hnutie voľného práva 

ako deklaratórne, popisné, to znamená také, ktorého hlavným cieľom je pomenovať situáciu v 

právnej vede a právnej praxi pravými slovami – vysloviť, ako to vlastne v skutočnosti je.98 

Zmyslom hnutia voľného práva je preto požiadavka, aby sa právna veda netvárila, že všetky 

riešenia právnych problémov sú obsiahnuté v zákone, ale aby priznala, že rozhodnutie sudcu v 

konkrétnom prípade je ovplyvnené aj inými faktormi. Kantorowicz neveril, že je pozitívne právo 

schopné ponúknuť riešenie pre každý právny problém a jeho boj o právnu vedu bol vlastne bojom 

za úprimnosť v právnej vede a v aplikačnej praxi. 

Nová škola mala predstavovať zmŕtvychvstanie prirodzeného práva v novej podobe.99 

Pozitivizmus 19. storočia, ktorý vznikol ako reakcia na prekonanie prirodzeného práva, priniesol 

dogmu, že neexistuje žiadne iné právo, než to, ktoré je štátom uznané (vom Staate anerkannte),    

teda žiadne iné než pozitívne právo.100 Prirodzenoprávnici snívali o všade a navždy platnom, od 

štátom uznaného práva (staatliches Recht) nezávislom, prirodzenom práve. Kantorowicz 

prirodzenoprávnikom vyčítal, že takto charakterizovali len niečo, čo nebolo, pretože to vlastne ani 

nikdy byť nemohlo (tým mysli vysnívané, nemenné právo), ale nikdy nepopísali to, čo skutočne 

bolo. Tento nedostatok chcel Kantorowicz zhojiť.101 Prirodzené právo podľa neho vždy bolo 

právom, ktoré platí nezávisle od štátnej moci. Prirodzené právo je zvláštny druh voľného práva. 

Vždy sa objavovali názory, že je potrebné pozitívne právo hodnotiť, doplniť, dotvoriť či pretvoriť. 

Túto funkciu z povahy veci nemôže plniť pozitívne právo, pretože nemôže hodnotiť či dopĺňať 

samo seba. Právom však nemožno nazývať len pozitívne právo. „Pre nás, synov 19. storočia, je 

 
96 Georg Friedrich Puchta (1798 – 1846) bol nemecký právnik, najvýznamnejší predstaviteľ pandektistiky (pojmovej 

jurisprudencie). Jeho najvýznamnejším dielom bolo Lehrbuch der Pandekten. In Puchta, G. F.: Lehrbuch der 
Pandekten. Leipzig: Barth, 1838, 629 s.  

97 Silberg, S., 2004, s. 2 – 3. Viac k pandektistike v časti 2.5.2.1.1. tejto dizertačnej práce.  
98 (...), denn übereinstimmend finden wir die Überzeugung, dass der Kampf nicht konstitutive, sondern deklarative 

Bedeutung hat, dass nur anerkannt werden soll, was unbewusst – wenn auch eben deshalb unvollkommen – 
stets und überall geübt worden ist, dass nur gilt: auszusprechen, was ist. In Kantorowicz, H., 2002, s. 6. 

99 „Die neue Auffassung vom Recht stellt sich dar als eine Auferstehung des Naturrechts in veränderter Gestalt.“ In 
Kantorowicz, H., 2002, s. 8. 

100 Kantorowicz hovorí o štátom uznanom práve (vom Staat anerkanntes Recht), resp. o štátnom práve (staatliches 
Recht), ďalej ale bude použitý prevažne pojem pozitívne právo, ktorý najlepšie vystihuje podstatu toho, o čom 
sa pojednáva.  

101 Kantorowicz, H., 2002, s. 8. 
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svet večne premenný a rozvíjajúci sa a naše voľné právo prechodné a krehké ako samotné hviezdy 

na nebi,“102 píše poeticky Kantorowicz. Vyčíta historickej škole práva, že uznávala len pozitívne 

právo, právo uznané štátom, pričom aj voľné právo bolo v jej ponímaní právom len vtedy, keď 

bolo uznané štátom. Historická škola práva zastávala názor, že neexistuje žiadne prirodzené právo, 

t. j. právo, ktoré prirodzene existuje, ale je vždy potrebné, aby za právom stála moc, vôľa, uznanie. 

Kantorowiczovo voľné právo je prirodzeným právom 20. storočia a právna filozofia 

voľnoprávnikov má podľa Kantorowicza pramálo spoločného s Pufendorfom103 a Wolffom.104 

V zásade hovorí Kantorowicz to, že pozitívne právo je dopĺňané, hodnotené, či dotvárané voľným 

právom, a preto od voľného práva závislé. Naopak voľné právo nie je závislé od pozitívneho práva 

a nie je ním nijak ovplyvňované. Pokiaľ ide o prirodzené právo, nemal Kantorowicz na mysli 

večné, nemenné právo, ale naopak právo tvorené ľudskou vôľou.105  

Kantorowicz opisuje dve formy voľného práva: individuálne právo (individuelles Recht) 

a právo spoločenstva (Gemeinschaftsrecht), ktoré rozlišuje podľa toho, či jednotlivec uznáva 

právnu vetu (Rechtssatz) na základe vlastného presvedčenia alebo na základe presvedčenia 

spoločenstva. Pritom nie je vylúčené, že určitá právna veta (norma) spadá pod obe kategórie 

a okrem toho ešte aj pod pozitívne právo.106 Individuálne právo má väčší význam pre právnu vedu, 

zatiaľ čo právo spoločenstva väčší význam pre judikatúru, i keď existuje určitá blízkosť vo vzťahu 

k zvykovému právu. Nakoniec priznáva, že zostáva nevyriešenou otázkou, ako tieto dva druhy 

odlíšiť; keďže sú ale oba druhmi voľného práva, necháva tento problém nedoriešený, pretože ho 

nepovažuje za podstatný.  

Podľa Kantorowicza má voľné právo výhodu oproti pozitívnemu právu v tom, že voľné 

právo ľudia poznajú, zatiaľ čo pozitívne právo poznajú len vtedy, ak sa s ním stotožňujú, čo je 

našťastie častý prípad.107 To, že každý pozná pozitívne právo, považuje Kantorowicz za fikciu, 

ktoré je v hlbokom rozpore so skutočnosťou.108 Skutočnosťou totiž je, že nikto nepozná celé 

pozitívne právo, len málokto vôbec jeho časť a väčšina ľudí v podstate nič z neho. Všetci žijú 

podľa voľného práva – podľa toho, čo oni sami, či okruh ľudí, v ktorom sa pohybujú, považuje za 

právo. Voľné právo je nezávislé od pozitívneho práva, ale pozitívne právo nie je nezávislé od 

 
102 Kantorowicz, H., 2002, s. 9. 
103 Samuel von Pufendorf (1632 – 1694) a Christian Wolff (1679 – 1754) sú spolu s Hugom Grotiom, Gottfriedom 

Leibnizom, Christianom Thomasiom predstaviteľmi prirodzenoprávneho myslenia ranného osvietenstva, ktoré 
sa snažilo zredukovať právne myslenie na dokazovanie v axiomatickom systéme, ktorý má univerzálnu 
platnosť. Právo sa malo stať logicky uzatvoreným systémom, právne názory sa mali odvodzovať z prvotných 
princípov, ktorých správnosť je bez pochýb. In Sobek, T., 2011, s. 92.  

104 Kantorowicz, H., 2002, s. 9 – 10. 
105 Silberg, S., 2004, s. 30.  
106 Kantorowicz, H., 2002, s. 10. 
107 Tamtiež, s. 10. 
108 Tamtiež, s. 10 – 11.  
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voľného práva. Voľné právo je základom, na ktorom vzniká pozitívne právo: takmer všetky 

myšlienky, ktoré boli neskôr uzákonené, a tak pretransformované do podoby pozitívneho práva, 

boli najskôr voľným právom. Všetka kritika pozitívneho práva, ktorá prispieva k jeho rozvoju, 

vyviera z voľného práva.  

Za kľúčový prínos hnutia voľného práva sa vo všeobecnosti považuje upozornenie na 

medzerovitosť zákonov a vôbec pozitívneho práva.109 Celé hnutie voľného práva sa točí práve 

okolo otázky medzier v práve110 a odvodzuje od tejto otázky v podstate legitimitu svojej 

existencie.111 Úlohou voľného práva bolo vyplniť medzery v pozitívnom práve.112 Medzera 

v práve vzniká podľa Kantorowicza vtedy, keď je podľa voľného práva nutné rozhodnúť, ale 

pozitívne právo nedáva návod pre toto rozhodnutie navzdory tomu, že to tak zákonodarca 

neplánoval. Zjednodušene povedané ide o protiplánovú neúplnosť pozitívneho práva. V prípade 

medzier v zákone nemá podľa Kantorowicza dôjsť vždy k odmietnutiu nároku, ale k jeho 

priznaniu tam, kde to vyžaduje voľné právo.113 Teória o existencii medzier v práve je nezlučiteľná 

s teóriou popierania existencie voľného práva. Ak teda prijmeme tézu o existencii medzier 

v pozitívnom práve, musíme nevyhnute prijať aj tézu o existencii voľného práva. Podľa 

Kantorowicza existuje toľko medzier v pozitívnom práve, koľko v ňom existuje slov, pretože 

žiaden právny pojem nie je rozobratý až na jeho koreň, len máloktorý je vôbec definovaný, a ak aj 

je, tak len prostredníctvom ďalších, bližšie nedefinovaných pojmov. Bolo by veľkou 

a nepravdepodobnou náhodou, ak by existoval taký právny prípad, ktorý je možné jednoznačne 

rozhodnúť, pretože by všetky pojmy, ktoré sa na neho aplikujú, boli jasne definované. 

Východiskom nie je podľa Kantorowicza vyplniť medzery sudcovskou interpretáciou práva, ale 

práve voľným právom, ktoré je spontánne a jasné, pretože vychádza z právneho citu 

(Rechtsgefühl).114 Podľa Kantorowicza nie je riešením nahradiť dogmu zákonov bez medzier 

dogmou práva bez medzier; naopak tvrdí, že mnoho právnych sporov vôbec nie je možné vyriešiť 

 
109 Viac k tomuto najvýznamnejšiemu prínosu hnutia voľného práva v časti 2.5.3.2.4. tejto dizertačnej práce. 
110 Kantorowicz, H.: Methodenreform und Justizreform. In Deutsche Richterzeitung 3 (1911), Sp. 261.  
111 Silberg, S., 2004, s. 31.  
112 Kantorowicz, H., 2002, s. 11. 
113 Tamtiež, s. 16. Táto téza je rozporná s tézou normativistu, predstaviteľa rýdzej náuky právnej, jedného 

z najväčších právnych teoretikov 20. storočia, Rakúšana s českými koreňmi, Hansa Kelsena (1881 – 1973), 
ktorý po Kantorowiczovi formuloval tézu, že medzery v zákone ani v práve neexistujú. Podľa Kelsena spočíva 
každý právny spor v tom, že jedna strana voči inej vznáša určitý nárok; vyhovujúce či zamietavé rozhodnutie 
závisí na tom, či zákon tvrdenú právnu skutočnosť predpokladá alebo nie. Keďže tretia možnosť neexistuje, je 
nejaké rozhodnutie vždy možné, a to vždy na základe zákona. I v rozhodnutí, ktorým sa nárok zamieta, sa 
aplikuje platný právny poriadok. Kelsen teda tvrdí, že ak sudca nenájde oporu v pozitívnom práve  nato, aby 
určitý nárok priznal, má ho zamietnuť. Vtedy bude dodržaná zásada denegatio iustitiae (zákazu odopretia 
spravodlivosti), pretože k rozhodnutiu dôjde a zároveň bude toto rozhodnutie vydané na základe platného 
pozitívneho práva. In Kelsen, H.: Reine Rechtslehre. 2. Aufl. Wien: Österreichische Staatsdrückerei, 1960, s. 
251 – 255. Viac k tomuto v časti 3.1.1. tejto dizertačnej práce.  

114 Kantorowicz, H., 2002, s. 12 – 13.  
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podľa práva.115 Zdá sa, že od práva požadujeme príliš veľa, ak od neho očakávame riešenie 

každého právneho problému – a to či už od práva pozitívneho, alebo od práva voľného. Pripúšťa 

možnosť, že voľné právo obsahuje odpovede na všetky právne problémy, no my nie sme schopní 

tieto odpovede poznať, ale odmieta sa ďalej touto zložitou otázkou zaoberať. Zároveň je možné, 

že aj keď voľné právo ponúka odpovede na všetky právne otázky, nemusí byť táto odpoveď 

všeobecne platná; ľudia sú totiž rôzni, majú rôznu hierarchiu životných hodnôt, a tak zákonite 

musia preferovať (aspoň čiastočne) aj rôzne riešenia rôznych právnych problémov.116 Jednotný 

názor všetkých na riešenie určitej právnej otázky možno očakávať a požadovať asi tak dobre, ako 

možno očakávať a požadovať, že budú všetci určité konanie hodnotiť ako správne, či určité 

umelecké dielo ako pekné.117 Kantorowicz upozorňuje, že je principiálne nutné vzdať sa viery 

v nájdenie správneho riešenia všetkých právnych problémov, a to aj keby mali byť tieto riešenia 

rýdzo subjektívne.118  

Neskôr Kantorowicz začal rozlišovať medzi medzerami v zákone a medzerami v práve 

v závislosti od toho, či chýba právne ustanovenie, ktoré by daný právny problém upravovalo 

(medzera v práve), alebo síce takéto právne ustanovenie existuje, ale z jeho znenia dostatočne 

nevyplýva jeho účel (medzera v zákone).119 O takto vymedzených medzerách v zákone by sme 

v súčasnosti uvažovali ako o výkladovom probléme. Kantorowiczovo vyjadrenie o tom, že zákon 

je medzerovitý preto, pretože nie sú dostatočne definované všetky pojmy v ňom obsiahnuté, tak 

nemožno brať ako definíciu medzier v zákone, ale je nutné ho vnímať skôr ako nadnesené, 

prehnané vyjadrenie typické pre charakter manifestu.120  

Kantorowicz ďalej podotýka a zároveň kritizuje, že žiadna iná praktická veda okrem 

právnej vedy si netrúfa povedať, že by poznala riešenie každého problému svojho odboru. Biológ, 

filológ, historik, historik umenia, astronóm, estetik, ale ani matematik, logik, či fyzik nepopiera, 

že pozná len veľmi málo odpovedí na otázky, ktoré sú predmetom výskumu jeho odboru, ba 

dokonca, že často nepozná odpovede ani na tie najelementárnejšie otázky svojho odboru. Spolu s 

právnikmi sú to ešte kňazi a šarlatáni, ktorí dogmaticky tvrdia, že musia poznať riešenie každého 

 
115 „Wir behaupten demgegenüber, dass viele Rechtsfälle überhaupt keine rechtliche Lösung zulassen.“ In 

Kantorowicz, H., 2002, s. 13. 
116 Tamtiež, s. 13. 
117 Tamtiež, s. 13. 
118 Tamtiež, s. 14. 
119 Kantorowicz konkrétne hovorí o druhom type medzier, teda o medzerách v zákone, to, že „v nich nie je prítomné 

primerané stvárnenie ich vlastného účelu“ („keine zureichende Darstellung ihres eigenen Zweckes vorhanden 
ist“). In Kantorowicz, H.: Die Rechtswissenschaft – eine kurze Zusammenfassung ihrer Methodologie. In 
Würtenberger, T.: Rechtswissenschaft und Soziologie: ausgewählte Schriften zur Wissenschaftslehre. 
Karlsruhe: Müller, 1962, s. 97.  

120 Silberg, S., 2004, s. 33.  
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problému a jeho nájdenie požadujú dokonca aj od posledného zo svojich učeníkov.121 Kantorowicz 

navrhuje, aby sa právnik pri riešení určitého právneho problému v prvom rade spýtal, či je tento 

problém vôbec z pohľadu práva riešiteľný. Keďže ale existuje zásada zákazu odopretia 

spravodlivosti (denegatio iustitiae), odpovedať na položenú otázku „nie“ by najmä v rozhodovaní 

súdov neponúklo žiadne východisko. Sudca v duchu tejto zásady musí spor tak či onak rozhodnúť, 

podľa Kantorowicza tak ale činí práve podľa právneho citu (Rechtsgefühl) a podľa vlastnej vôle, 

teda podľa subjektívnych prvkov; to, že tak činí, by ale mal pri rozhodovaní priznať a nezastierať 

svoje rozhodnutie odkazom na právnu normu. Hovoriť o rozhodnutí sporu podľa práva nie je 

možné podľa Kantorowicza najmä v prípadoch, kedy právna norma obsahuje kvantitatívne 

neurčitý právny pojem, ako napríklad „culpa lata“, „hrubý nevďak“, „dôležité dôvody“ alebo iné 

neurčité právne pojmy,122 a ďalej ani v prípadoch, kedy je nutné vyvažovať záujmy, pričom 

neexistuje spôsob ako zmerať, aká váha je psychologicky prikladaná jednotlivým v kolízii 

stojacím záujmom.123   

Podľa Kantorowicza nemá byť stredobodom záujmu právnej vedy iba zákon, ktorý 

nedokáže plne uspokojiť právny cit (Rechtsgefühl). Veda je prameňom práva.124 Jej úlohou nemá 

byť len „objavovať objavené“, ale voľné nachádzanie práva (freie Rechtsfindung) tam, kde 

nachádza a aplikuje právo spoločenstva (Gemeinschaftsrecht) a voľná tvorba práva (freie 

Rechtsschöpfung) tam, kde vytvára a uplatňuje individuálne právo (individuelles Recht).125 Keďže 

je sama prameňom práva, musí mať rovnakú povahu ako ostatné pramene práva – a ako samotné 

právo musí byť vôľou (Wille). Týmto sa právna veda pripája k humanitným vedám 19. storočia 

a vstupuje do voluntaristickej fázy.126 Rozum v právnej vede, rovnako ako v psychológii či 

histórii, nemôže nahradiť vôľu. V právnej vede ale rozum oslavuje najväčší triumf, dominuje tu 

primát vôle.127 Podľa Kantorowicza sa sudca rozhoduje na základe vôle a až následne nachádza 

pre svoje rozhodnutie rozumové zdôvodnenie a právne argumenty. „Vôľa dospieť k vopred 

určenému rozhodnutiu je to, čo v skutočnosti usmerňuje výber pasáži zákona, ktoré budú 

rozhodnutie odôvodňovať.“128 Je to vždy vôľa, ktorá drží rozum za opraty.129  

 
121 Kantorowicz, H., 2002, s. 14. 
122 Tamtiež, s. 14 – 15.  
123 Tamtiež, s. 15 – 16. 
124 Tamtiež, s. 16. 
125 Tamtiež, s. 16. 
126 Tamtiež, s. 16. 
127 Tamtiež, s. 17. 
128 „Der Wille, zu einer vorher gewissen Entscheidung zu gelangen, ist es, welcher die Auswahl der jene 

Entscheidungen begründenden Gesetzesstellen in Wahrheit leitet“. Tamtiež, s. 17. 
129 Tamtiež, s. 18. 
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Rozlišovanie medzi voľným nachádzaním práva (freie Rechtsfindung) a voľnou tvorbou 

práva (freie Rechtsschöpfung) v Kantorowiczovom poňatí je problematické. „Nachádzanie“ by 

malo spočívať vo vyhľadávaní a aplikácii všeobecného pravidla a „tvorba“ v nastolení 

spravodlivosti v jednotlivom prípade. Nejasný je však ich vzájomný vzťah – či tvorba voľného 

práva môže nastúpiť až vtedy, keď nebolo nájdené všeobecné pravidlo, alebo či môže tvorba práva 

v individuálnom prípade nahradiť nájdené všeobecné pravidlo.130 

Kantorowicz vo svojom Boji za právnu vedu ďalej kritizuje používanie analógie 

a extenzívneho výkladu, ktorý sa podľa neho používa často v prípadoch, kedy je použitie analógie 

zakázané (napr. v trestnom práve). Oba tieto inštitúty sa podľa neho tvária ako logické, ale  

s logikou v skutočnosti nemajú nič spoločné. S použitím analógie je podľa Kantorowicza možné 

aplikovať v podstate akúkoľvek právnu normu na akýkoľvek právny prípad; ako keby existoval 

prípad, ktorý by nemal aspoň niečo spoločné s ľubovoľným iným prípadom.131 Na princípe 

podobnosti funguje aj extenzívny výklad, preto podlieha rovnakej kritike. Pri extenzívnom 

výklade ideme až na hranicu znenia zákona a ešte trochu ďalej. To, čo možno v jednom prípade 

interpretovať analogicky alebo extenzívne, no v druhom podľa slov zákona či reštriktívne, nemá 

nič spoločné so zákonom ani s logikou, ale s voľným právom a vôľou – vôľou dosiahnuť želaného 

výsledku, resp. vyhnúť sa neželanému výsledku riešenia právneho problému.132 Rovnakú kritiku 

možno uplatniť voči právnym fikciám, ktoré nie sú ničím iným než druhom právnej analógie. 

Právne fikcie ako materiálne fikcie považuje Kantorowicz za prekážky poznania, ktoré sú vnímané 

ako pretrvávajúca súčasť právnej vedy, na ktorú je právna veda zvlášť hrdá.133 Materiálne právne 

fikcie ale považuje nutné odlíšiť od metodologických fikcií v iných vedách, ktoré slúžia ako 

pomocné prostriedky výskumu a ich výsledky sú považované len za čiastočne správne (ako napr. 

vákuum). Napokon kritizuje aj používanie ratio legis (zmyslu zákona), ktorého podstata spočíva 

v tom, že sa z právnych noriem abstrahuje to, čo tvorí ich základ, a preto to má byť považované 

za pozitívne právo.134 Za problematické opäť považuje to, že na základe ratio legis je možné 

odvodiť akúkoľvek právnu normu. I tu podľa Kantorowicza nakoniec zasiahne vôľa, ktorá určí, 

aké právne normy je možné z ratio legis vyvodiť.135 Právna veda sa podľa Kantorowicza dlhodobo 

sebavedome snaží splniť nemožnú úlohu – snaží sa malým množstvom kľúčov otvoriť všetky 

 
130 Silberg, S., 2004, s. 30.  
131 Kantorowicz, H., 2002, s. 19. 
132 Tamtiež, s. 19. 
133 Tamtiež, s. 20. Veľkým kritikom právnych fikcií bol v rovnakom období ako Kantorowicz francúzsky právnik 

verejného práva Léon Duguit (1859 – 1928), ktorý vyučoval ústavné právo na univerzite v Bordeaux. Položil 
základy teórie solidarity ako základu práva. Jeho najvýznamnejším dielom bolo Deguit, L.: L'État, le droit 
objectif et la loi positive. Paris: Fontemoing, 1901, 623 s. 

134 Kantorowicz, H., 2002, s. 20.  
135 Tamtiež, s. 21. 
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zámky a keďže to nedokáže, siahne raz po pakľúči, inokedy zámky rozbije. Niekedy vytvorí 

konštrukcie, ktoré sú tak násilné, že je ich nezlučiteľnosť s textom zákona nad slnko jasná; inokedy 

sa naopak snaží striktným držaním sa textu zákona dosiahnuť výsledky, ktoré sú v rozpore 

s potrebami života, t. j. väčšinou v rozpore s voľným právom obchodníkov, žien či pracujúcich.136 

Ďalšiu kritiku vznáša Kantorowicz voči duchu zákona (Geist des Gesetzes). Považuje za 

jednoduché nájsť mnoho takýchto duchov zákona, ale za vylúčené vybrať z nich jedného jediného 

správneho. Nakoniec je za ducha zákona považovaný ten, ktorého by človek výsostne podľa 

vlastného subjektívneho vkusu rád videl vládnuť zákonom.137  

 Vznikajú systémy individuálnych práv, ktoré môžu byť ucelené a bezrozporné len do miery 

zodpovedajúcej individualitám ich pôvodcov a odporovať si do takej miery, do akej si navzájom 

odporujú tieto individuality. Všetky systémy a právnické učebnice majú spoločné to, že odrážajú 

osobnosť ich autorov, ich zvyky, politickú a právnu orientáciu. Podľa Kantorowicza nie je honba 

za všeobecne platným systémom (či už pozitívneho alebo voľného práva) v čase rastúceho 

individualizmu nič iné než utópia diletantskej logiky.138 Na rozdiel od prírodných vied, ktoré 

odmietajú v sylogizme vyvodzovať konkrétne závery z konkrétnych prípadov a uskromnia sa 

s hypotetickým charakterom poznatkov, k tomu ale vyžadujú overenie hypotézy experimentom, 

vylučuje normatívna povaha právnych noriem všetko, čo by sa podobalo tomuto overovaniu 

prostredníctvom skúseností. Právnik sa tak podobá estetikovi, ktorý radšej zmení svoj názor na 

umelecké dielo, než aby musel meniť teóriu, ktorá názoru na toto umelecké dielo odporuje.139 

Kantorowicz kritizuje aj príliš abstraktné právne normy, ktoré sú o to menej cenné a menej 

použiteľné, čím sú abstraktnejšie. Za mnohými všeobecnými právnymi normami sa tak neskrýva 

už vôbec nič – žiadny zákonodarca, žiadna moc, žiadna vôľa, dokonca ani žiadna mystická „vôľa 

zákona“, a už vôbec žiadna realita, len prázdne slová a „papier s čiernou potlačou“.140  

Hnutie voľného práva odmieta „papierovú právnu vedu“, t. j. takú, ktorá je len napísaná na 

papieri, ale nič skutočné za ňou nestojí. Priznáva ale, že samotné hnutie voľného práva stojí na 

základoch historickej školy práva141, ktorá nevedome popiera dogmatizmus. Na rozdiel od skoršej 

 
136 Tamtiež, s. 21 – 22. 
137 Tamtiež, s. 22. 
138 „Die Jagd aber nach einem allgemein gültigen System von Sätzen, gleichviel ob staatlichen oder freien Rechtes, 

ist zumal in einem Zeitalter des steigenden Individualismus nichts als die Utopie einer dilettantischen Logik.“ 
Tamtiež, s. 23.  

139 Tamtiež, s. 23 – 24.  
140 Tamtiež, s. 24.  
141 Najvýznamnejším predstaviteľom historickej právnej školy bol Friedrich Carl von Savigny (1779 – 1861). Jej 

predstavitelia sa ostro vymedzovali proti prirodzenému právu. Základnou tézou bolo chápanie práva ako 
produktu historického vývoja, resp. historickej skúsenosti, ktorá vyrastá zo všeobecného presvedčenia národa a 
jej tvorcom je „duch národa“ (Volksgeist). Zaujímavosťou je, že predstavitelia historickej právnej školy boli 
proti pozitívnemu právu, a teda by mali byť i v opozícii proti hnutiu voľného práva, ktoré sa považuje za 
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právnej filozofie, ktorá verila, že existuje právo „od prírody“, je základom historickej školy práva 

tvrdenie, že za pozitívne právo možno označiť to právo, za ktorým stojí určitá realita – moc, vôľa, 

uznanie. Ako už bolo spomenuté vyššie, podľa Kantorowicza nemôže z pojmovej jurisprudencie 

nikdy vzísť pozitívne právo,142 pretože za ňou nestojí nič reálne. Zaujímavá je jeho tvrdenie, že na 

to, aby sme používali právo, ktorým žijeme a ako živé pociťujeme v našom vnútri, potrebujeme 

skúmať jeho historický vývoj asi tak veľmi, ako potrebujeme poznať sanskrt na to, aby sme sa 

naučili rozprávať po nemecky (teda nepotrebujeme). „Právo sa vyvinulo organicky ako prírodný 

produkt,“ uvádza a dodáva, že potom je teda aj iracionálne ako každý prírodný produkt.143 

Kantorowicz teda kladie dôraz na živé, súčasné právo a nie na jeho historický vývoj. Pojmová 

jurisprudencia je výtvorom historickej školy práva, ktorá prekonala metafyziku prirodzeného 

práva, ale priskoro kapitulovala čo do jej metód. Hnutie voľného práva nastupuje ako dedičstvo 

historickej školy práva z jej lepších začiatkov.144 V súvislosti s historickou školou práva vyslovil 

Kantorowicz názor, že nemá žiaden zmysel používať súčasné metodologické nástroje na 

pochopenie minulého, v súčasnosti už neplatného práva.145  

Za zmysluplnú nepovažuje ani právnu komparatistiku. Komparatívne a historické 

argumenty totiž slúžia na to, aby súd nemusel označiť prípad za neriešiteľný podľa súčasného 

práva. Ak ale v súčasnosti platný zákon skutočne neposkytuje riešenie právneho prípadu, nič 

predsa nebráni sudcovi označiť tento zákon za medzerovitý, nezrozumiteľný a nezmyselný. Nič 

tomu nebráni, ba naopak, mal by tak urobiť, pretože to zodpovedá skutočnosti. Právnická 

literatúra, ktorá sa zaoberá zákonmi dvanástich tabúľ alebo saským zrkadlom podľa vzoru 

dogmatiky súčasného práva, musí byť nahradená hnutím, ktoré tento vzor odmieta – teda hnutím 

voľného práva.146  
Podľa Kantorowicza kladú zástancovia metodologického dualizmu priveľký dôraz na to, 

že sociálne vedy predstavujú to, čo je, zatiaľ čo právna veda predstavuje to, čo má byť, a tento 

dualizmus chcel odstrániť. Brojil tým opäť proti pandektistom, ktorým vyčítal odcudzenie sa 

reálnemu životu. Tvrdil, že vôľa je jadrom celého práva.147 Argumentoval, že nie je možné 

 
zmŕtvychvstanie prirodzeného práva, no historická právna škola mala s hnutím voľného práva spoločný základ. 
Savigny k tomu napísal: „Právna úprava je zdanlivo ovládaná zákonníkom, ale v skutočnosti sa používa ako 
reálny prameň práva niečo, čo je mimo zákonník. Toto falošné zdanie je ale nanajvýš zhubné (…).“ In Savigny, 
F. C. von: Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. Heidelberg: Mohr und Zimmer, 
1814, s. 23. Dostupné na https://reader.digitale-
sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10740692_00001.html; Sobek, T., 2011, s. 266 – 279.  

142 Kantorowicz, H., 2002, s. 25. 
143 Tamtiež, s. 26. 
144 Tamtiež, s. 26. 
145 Tamtiež, s. 27.  
146 Tamtiež, s. 27 – 28.  
147 Silberg, S., 2004, s. 28. 
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prehliadnuť, že všetko, čo má byť, je zároveň aj tým, čo je. Sollen (to, čo má byť) je Wollen (to, 

čo chceme, aby bolo), hoci i len zvláštne zafarbený druh Wollen, a síce vlastné Wollen, ak sa  

zhoduje s uznaným Sollen, a cudzie Wollen, ak sa nezhoduje s uznaným Sollen.148 Konflikt medzi 

tým, čo chceme, aby bolo (Wollen) a tým, čo má byť (Sollen), je tak konfliktom medzi 

rozdvojeným tým, čo chceme, aby bolo (Wollen). „Objektívna“ norma, ktorá sa nevzťahuje 

k osobnosti indivíduá či spoločenstva, je prázdnou, neuskutočniteľnou predstavou.149 I právna 

veda má za úlohu rozpracovať to, čo tvorí Sein, a to z psychologického hľadiska, rovnako ako 

ďalšie vedy. Okrem psychológie sa má právna veda podľa Kantorowiczových dobre mienených 

rád spojiť i so sociológiou. 

 Na druhej strane sa právna veda musí oslobodiť od teológie. K materiálnemu oslobodeniu 

právnej vedy od teológie došlo v 17. storočí vyčlenením prirodzeného božského práva z právnej 

filozofie, v 18. storočí vyčlenením biblie ako prameňa práva z cirkevného práva, v 19. storočí 

popretím dogmy odplaty ako účelu trestného práva.150 Až v 20. storočí ale čaká podľa 

Kantorowicza právnu vedu najťažšia úloha, a to vyhnať ducha teológie z právnej vedy. Paralela 

medzi dogmatickou právnou vedou a ortodoxnou teológiou je pre neho priam do očí bijúca. 

V teológii existuje boh, v právnej vede zákonodarca – obe sú bytosti neprístupné ľudskej 

skúsenosti. Ich úmysly sú skryté svetskej mase alebo jej aspoň nezrozumiteľné. Len privilegovaná 

kasta teológov, resp. právnikov, je oprávnená ich vyjaviť. Obaja predstierajú, že prejavujú vôľu 

(božskej) bytosti, zatiaľ čo v skutočnosti vyjadrujú to, čo chcú, aby bolo uznané ako náboženstvo, 

resp. právo. Poznať vôľu je možné iba z fragmentov – svätých kníh a zákonov, na základe ktorých 

je potrebné jasne zodpovedať všetky otázky. Právnik musí každé konanie klasifikovať ako konanie 

v súlade alebo v rozpore s právom, teológ zase ako konanie, ktoré boh obľubuje, a teda schvaľuje, 

alebo nenávidí.151 Tak, ako právnik verí, že odpoveď na všetky otázky nájde v zákone, tak teológ 

hľadá odpoveď na každú otázku v svätom písme. Zákony i sväté písmo sú však nielen plné 

medzier, ale i vnútorne rozporné a ešte aj v rozpore so skutočnosťou. Napriek tomu sú oba 

systémy prezentované ako bezrozporné, koherentné.152 Mojžiš a Tomáš Akvinský, svätý Augustus 

a Bismarck splynú v jedno. Používajú pojmy ako regulae juris či protikladné pojmy človek-boh, 

panna-matka, s ktorými môžu ľubovoľne odôvodniť záver raz jedným, inokedy druhým 

 
148 Kantorowicz, H., 2002, s. 28.  
149 „Denn es darf nicht übersehen werden, dass auch alles Sollende ein Seiendes ist. Sollen ist Wollen, wenn auch 

eine eigentümlich gefärbte Art des Wollens, und zwar eigenes Wollen, wenn anerkanntes Sollen vorliegt, nur 
fremdes Wollen, wenn nicht anerkanntes vorliegt. Die Konflikte zwischen Wollen und Sollen sind Konflikte 
zwiespältigen Wollens.“ Tamtiež, s. 28.  

150 Tamtiež, s. 28 – 29.  
151 Tamtiež, s. 29.  
152 Tamtiež, s. 29. 
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smerom.153 Teológ tak s neobyčajnou zručnosťou pripisuje všetko dobré, čo sa stane dobrým 

ľuďom, božej milosti; všetko nešťastie, ktoré sa stane dobrým ľuďom, zase božej skúške; zlé veci, 

ktoré sa stanú zlým ľuďom, božej spravodlivosti; a napokon dobré veci, ktoré sa stanú zlým 

ľuďom, nepreskúmateľnému božiemu rozhodnutiu. Takisto právnik vzťahuje ním želanú 

rigoróznu aplikáciu zákona na jeho posvätnosť, a tú laxnú zas na jeho spravodlivosť. Ak potrebuje 

aplikovať niečo bez rozdielu, odvolá sa na princíp lege non distinguente nec nostrum est 

distinguere (ak zákon nerozlišuje, nerozlišujeme ani my) a ak naopak potrebuje rozlišovať, má k 

dispozícii qui bene distiguit, bene docet (dobre učí ten, kto dobre rozlišuje) alebo cessante ratione 

legis cessat lex ipsa (ak zíde zo zmyslu zákona, zíde zo zákona ako takého). Podľa toho, ako 

potrebuje, použije raz extenzívny a inokedy reštriktívny výklad bez toho, aby sa unúval čo i len 

pokúsiť sa vymedziť kritéria, za ktorých má byť použitý ten či onen druh výkladu.154  

V teológii i právnej vede je vzťah vôle k rozumu a pocitom podobný. Interpretujúci rozum 

najskôr dospeje k výsledku, ktorý odporuje teologickému či právnemu cíteniu. Vôľa ale požaduje 

súlad, takže buď dôjde k tomu, že sa rozum prispôsobí cíteniu (právna veda), alebo k tomu, že sa 

cítenie prispôsobí rozumu (teológia). Podľa Kantorowicza presadzuje teológ náboženstvo tej 

náboženskej obce, ktorej je príslušníkom, prostou náhodou – pretože sa práve do tejto náboženskej 

obce narodil. Obdobne právnik považuje za legitímne práve tie pravidlá, ktoré predpisuje súčasné 

platné právo a ak sa zajtra zmenia v presný opak, bude považovať za legitímne i tie. Vo všetkých 

týchto prípadoch je skutočným aktérom vôľa, nie logická dedukcia, ktorá slúži záujmom, nie 

pravde.155 Právna veda sa naučila skutočne mnoho zlého od teológie a je na čase vrátiť ju na 

správnu cestu; to sa ale vraj nepodarilo ani Schleiermacherovi156, ani Savignymu, ktorí 

neoslobodili právnu vedu z okov racionalizmu. Oslobodiť ju má práve hnutie voľného práva, a to 

práve tak dobre, ako má oslobodiť teológiu hnutie voľného náboženstva.  

Jeden rozdiel tu ale predsa len medzi teológiu a právnou vedou podľa Kantorowicza je: 

zatiaľ čo v teológii prebehla reformácia, právna veda reformáciu zaspala, a tak má pred sebou ešte 

dlhú cestu. Ducha nemeckej reformácie je cítiť z hnutia voľného práva, presahuje slová, 

oslobodzuje indivíduum, učí načúvať vnútornému hlasu vlastného svedomia a počúvať svoje 

pocity. Dosiaľ ale právna veda nenašla svojho Martina Luthera,157 ktorým by zrejme bol rád práve 

Kantorowicz. 

 
153 Tamtiež, s. 30. 
154 Tamtiež, s. 30. 
155 Tamtiež, s. 31. 
156 Friedrich Schleiermacher (1768 – 1834) bol nemecký filozof a protestantský teológ, ktorý považoval 

náboženstvo nie za myslenie či konanie, ale za nazeranie a cit a ktorý oddeľoval vedenie a vieru. 
157 Kantorowicz, H., 2002, s. 32.  
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 Pokiaľ právna veda uzná voľné právo, nebudú sa môcť súdy viac opierať výlučne o 

pozitívne právo, a teda nebudú môcť ďalej byť iba služobníkmi zákona. Ak bude právna veda 

uznávať medzery v práve, nebude môcť prax rozhodnúť podľa práva každý právny spor. Ak sa 

bude váha pripisovať hodnotám založeným na pocitoch, nebude možné v každom prípade 

požadovať rozhodnutie obsahujúce odôvodnenie. Ak právna veda uzná individuálny faktor, stratí 

prax charakter predvídateľnosti a rovnosti. Ak bude samotná veda (teória) antidogmatická, nebude 

súdna prax môcť ďalej byť vedecká. Ak bude v právnej vede vládnuť vôľa, nebude môcť zostať 

bez vášní. V skratke – ideály zákonnosti, pasivity, odôvodnenia, vedeckosti, právnej istoty 

a objektivity sa zdajú byť nezlučiteľné s hnutím voľného práva. Našťastie ale podľa Kantorowicza 

niektoré z týchto postulátov neboli uskutočnené a niektoré ani nestoja za to, aby boli 

uskutočnené.158  

V ďalšej časti Kantorowicz vyvracia niektoré príkazy, ktoré podľa neho neplatia, aj keď sú 

proklamované a sám vysvetľuje, prečo podľa neho naplatia. 

 „Odôvodňujme všetky rozhodnutia odkazom na zákon!“ A napriek tomu už dnes existuje 

množstvo rozhodcovských súdov, ktoré nie sú viazané pozitívnym právom, teda zákonmi. Okrem 

toho i súdy odkazujú na dobrú vieru, dobré mravy, zvyklosti, spravodlivé uváženie a ďalšie 

zákonné náhrady (Gesetzessurrogate). Kantorowicz sa pýta, či aj v situácii, ak by zákon obsahoval 

jeden jediný paragraf, v ktorom by bolo stanovené, že má súd rozhodovať na základe 

spravodlivého uváženia, či by sme hovorili o rozhodnutí výlučne podľa zákona.159 

 „Sudca má byť služobníkom zákona!“ Napriek tomu oslavujeme recepciu, resp. právne 

implantáty či prax francúzskych súdov, ktoré udržali Code civil storočnou prácou pri živote 

a očakávame i od nemeckých súdov, že sa im podarí v budúcnosti občiansky zákonník 

(Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) prispôsobiť novým potrebám.160  

 „Každý mysliteľný prípad má byť vyriešený jedine a len na základe zákona,“ vyplýva z čl. 

4 francúzskeho Code civil. A napriek tomu je v čl. 1 švajčiarskeho občianskeho zákonníka 

(Zivilgestzbuch – ZGB) uvedené, že ak sudca nemôže prípad rozhodnúť na základe zákona, má 

rozhodnúť tak, ako keby bol sám na mieste zákonodarcu.161 Ako ďaleko má dôjsť „emancipácia 

sudcu od zákona“ nie je otázkou, ktorú je možné riešiť ani konkrétne, ani všeobecne, rovnako ako 

nie je možné riešiť kvantitatívne otázky v kvalitatívnych vedách.  

 
158 Tamtiež, s. 32. 
159 Tamtiež, s. 33. 
160 Tamtiež, s. 33. 
161 Tamtiež, s. 33. 
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Kantorowicz píše, že i medzi zástancami hnutia voľného práva existujú rozdiely 

v názoroch, a to podľa toho, či individualite a zvláštnostiam pripisujú vo vzťahu k štátu 

a všeobecnému vyššiu alebo nižšiu hodnotu. Podľa Kantorowicza tým, ktorí zastávajú postoj, že 

si i cudzie pocity zaslúžia pozornosť, nenapadne uctievať určité rozhodnutie (t. j. to, ktoré 

zodpovedá ich pocitom) za správne a záväzné pre iných. So svojimi pocitmi sa delia len preto, že 

dúfajú, že i iní nájdu svoje vlastné riešenia. Vychádzajú teda z toho, že je súdnictvo v prvom rade 

úlohou štátu a má ňou i zostať.162 Požadujú preto, aby sudca rozhodol právny spor tak, ako má 

rozhodnúť na základe jasného znenia textu zákona.163 Od tohto sa môže odchýliť len v dvoch 

prípadoch – (i) ak zákon neponúka jasné riešenie alebo (ii) ak nie je podľa vlastného presvedčenia 

sudcu pravdepodobné, že by štátna moc existujúca v čase rozhodovania vyniesla také rozhodnutie, 

aké požaduje zákon.164 Ak nie je v takomto prípade sudca schopný formulovať svoje presvedčenie, 

má rozhodnúť podľa voľného práva. V beznádejne komplikovaných prípadoch alebo v prípadoch, 

ktoré sú otázne len z kvalitatívneho hľadiska, ako napríklad náhrada za imateriálnu ujmu, má 

a musí sudca rozhodnúť svojvoľne. Kantorowicz nepopiera, že je presvedčenie sudcu 

nekontrolovateľné, a jeho návrhy preto znamenajú absolútnu voľnosť sudcov v rozhodovaní.  

Podotýka ale, že tomu predsa ani doposiaľ nebolo inak, pretože i doposiaľ sa spoliehalo na voľné 

nekontrolovateľné presvedčenie sudcov o tom, čo interpretujú ako platné právo a čo považujú za 

pravdu.165 Pred excesmi subjektivity podľa neho dostatočne chráni to, že rozhoduje senát zložený 

z viacerých sudcov a inštančný prieskum – hnutie voľného práva tak sudcom nedáva žiadnu väčšiu 

moc než si sami už vzali a než bolo zvykom v Nemecku v skorších časoch a v Anglicku ešte 

v časoch vzniku Kantorowiczovho manifestu.166 Všetka právna technika je ovládaná vôľou 

a všetky rozhodnutia, ktoré z nej vzídu, sú vlastne zákonodarstvom lex specialis.167 Prečo potom 

toľký rozruch, načo potom nové hnutie? Kantorowicz sa takto pýta a vzápätí si sám odpovedá, že 

je lepšie k správnej praxi vytvoriť správnu teóriu, ktorá ju odôvodňuje, než sa uspokojiť s takou, 

ktorá jej odporuje a bráni. Taktiež preto, že je lepšie sa správnemu cieľu približovať priamou 

cestou než kľukatými nebezpečnými postrannými cestičkami. Nakoniec aj preto, že len hrdé 

 
162 Tamtiež, s. 34. 
163 Práve túto vetu z Boja za právnu vedu Kantorowicz neskôr použil ako argument proti svojim odporcom, ktorí ho 

obviňovali z toho, že sa zasadzuje o zmocnenie sudcov rozhodovať spory na základe ľubovôle. In Silberg, S., 
2004, s. 34.  

164 Viac k tejto téze v časti 2.5.3.1.2. tejto dizertačnej práce. 
165 Kantorowicz, H., 2002, s. 34. 
166 Tamtiež, s. 34 – 35.  
167 Tamtiež, s. 35. 
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sebavedomie vlastného zodpovedného konania môže priniesť tak veľké sudcovské osobnosti, aké 

majú Angličania, ktoré sa nepodvolia tomu, čo je populárne.168 

 „Každý rozsudok musí byť odôvodnený!“ Kantorowicz nepodceňuje význam tohto 

postulátu. Podotýka ale, že v minulosti nebol tento postulát dlhé epochy uznávaný a že ide 

o známku chýbajúcej dôvery a chýbajúcej autority.169 Rozhodovanie o najdôležitejších hodnotách 

pritom v jeho čase a priestore bolo zverené súdom, ktoré nemuseli svoje rozhodnutia odôvodňovať 

– porotným súdom. Vo všeobecnosti sa pri rozhodnutiach v prípadoch, kedy je právo jasné, 

nevyžaduje žiadne odôvodnenie, pri nejasnom práve nemožno rozhodnutie odôvodniť objektívne, 

iba vynútene, subjektívne, psychologicky a je určené víťaznej strane, ktorá by bola ale spokojná 

i bez odôvodnenia, no nie strane, ktorá spor prehrá, pretože tá počuje z celého odôvodnenia len 

„nie“, teda len to, že prehrala.170  

 „Rozsudok musí byť predvídateľný!“ Pekná idea, ktorá je ale neuskutočniteľná. Ak by totiž 

boli rozhodnutia skutočne predvídateľné, neexistovali by žiadne spory a teda ani žiadne 

rozhodnutia, pretože kto by sa púšťal do sporu, ak by vedel, že ho prehrá?171 

 „Rozsudok musí byť objektívny, nesmie byť osobný!“ Ale človek predsa nemôže inak, než 

do všetkého, čo činí, otlačiť i svoju osobnosť. Každý, kto nie je naivný cudzinec v chráme bohyne 

Themis, predsa vie, že sa osobnosť sudcu odráža v jeho rozhodnutiach. Vie to i ten, kto pozoruje, 

ako sa mení judikatúra ruka v ruke so zmenou personálneho obsadenia súdu.172 

 „Rozsudok má byť prísnym vedeckým výkonom!“ Ako sa s tým ale zlučuje nepopierateľný 

protiklad medzi teoretikmi a praktikmi a skutočnosť, že si ceníme právnický takt a umenie 

rozhodovať a že v mnohých prípadoch necháme rozhodovať laikov?173 

 „Súdne rozhodovanie má byť bez vášni!“ Tak to má byť a aj bude, pretože vôľa je slepá 

len vtedy, ak narazí na prekážky, čo nie je prípad súčasných sudcov, ktorí sú nestranní 

a všemohúci. I tam, kde vášne pretrvávajú, či sa dokonca stupňujú, nie je dôvod pre obavy, pretože 

ľudská povaha funguje tak, že sa na veci nezainteresovaná tretia osoba nikdy nerozhodne pre nič 

 
168 Kantorowicz, H., 2002, s. 35. Táto pasáž ponúkla veľký priestor pre kritiku. Kritici vyčítali Kantorowiczovi, že 

zmocňuje sudcov, aby rozhodovali svojvoľne. Obzvlášť problematický je druhý z okruhu prípadov, v ktorých 
Kantorowicz navrhuje odchýlenie sa od jasného textu zákona – ak nie je podľa vlastného presvedčenia sudcu 
pravdepodobné, že by štátna moc existujúca v čase rozhodovania vyniesla také rozhodnutie, aké požaduje 
zákon. Tento postup môže byť legitímny a mať i väčšiu legitimitu než znenie zákona v prípade, že sudca 
správne odhadne vôľu súčasného zákonodarcu. I tak ale ide o rozhodnutie proti zákonu, a tak proti hodnote 
právnej istoty. In Silberg, S., 2004, s. 35. 

169 Kantorowicz, H., 2002, s. 35. 
170 Tamtiež, s. 36. 
171 Tamtiež, s. 36. 
172 Tamtiež, s. 36. 
173 Tamtiež, s. 36. 
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zlé – a to musí uznať i ten najväčší pesimista.174 Ideály nemožno vyvrátiť dôkazom, že skutočnosť 

im odporuje. Odporcovia hnutia voľného práva majú určité ideály ohľadom sudcov, a to 

predovšetkým ich odbornosť, či nestrannosť.175 Kantorowicz tieto ideály nepopiera, no podotýka, 

že napriek ideálu odbornosti rozhodujú právne spory i laici. Odbornosť sudcov považuje za 

samozrejmú požiadavku ako v každej inej práci.  

„Špecialisti na skutkový stav, nie všeumelci právnych noriem“ – to je podľa Kantorowicza 

riešenie.176  Sudcovia by mali rozumieť nielen právu, ale aj tomu, aký dopad majú ich rozhodnutia 

na spoločnosť. Len vtedy je možné naplniť ideál nestrannosti, ktorého nedostatky majú korene nie 

v zlej viere, ale v neznalosti sociálnych súvislostí, spoločenských názorov a v naivných triednych 

predsudkoch.177 Predpokladom nestrannosti je nezávislosť, o ktorej nemôže byť reč, pokiaľ 

občiansky pokrok jednotlivca závisí od politickej moci. Zmenu k lepšiemu by mohla predstavovať 

voľba sudcov ľudom podľa švajčiarskeho vzoru.178  

 Najvyšším cieľom hnutia voľného práva je spravodlivosť. Tam, kde zákon nie je jasný, má 

byť aplikované voľné právo – len tam, kde je sloboda, môže byť spravodlivosť. Len tam, kde je 

tvorivá vôľa, a teda osobnosť, tam je spravodlivosť. Tam, kde sú zohľadňované dopady 

a podmienky konania, len tam, kde je múdrosť, tam je spravodlivosť.179 Všetok právny vývoj 

záleží, podľa Kantorowicza a spol., od kultúry sudcov.180  

Toto všetko uviedol Kantorowicz vo svojom najznámejšom diele venujúcom sa voľnému 

právu, ktoré sa stalo jeho manifestom – v Boji za právnu vedu. 

 

2.1.3.  Právna veda – súhrn jej metodológie 

 
  Boj za právnu vedu bol Kantorowiczovým najznámejším dielom týkajúcim sa voľného 

práva, no zďaleka nie jediným dielom na túto tému. Právno-filozofické, sociologické a 

metodologické diela, ktoré sa venujú (aj) voľnému právu, činia v Kantoroviczovom podaní 76 

položiek.181 Medzi týmito dielami je nutné spomenúť článok, ktorý vyšiel v Columbia Law Review 

v júni 1928 s názvom Právna veda – súhrn jej metodológie (Legal Science – A Summary of its 

 
174 Tamtiež, s. 36 – 37.  
175 Tamtiež, s. 37 – 38.  
176 Tamtiež, s. 38.  
177 Tamtiež, s. 38 – 39.  
178 Tamtiež, s. 39. Voľbu sudcov ľudom podľa švajčiarskeho vzoru navrhol do manifestu zakomponovať Theodor 

Sternberg. Do druhého, talianskeho vydania Boja o právnu vedu o dva roky neskôr sa tento návrh ale už 
nedostal. In Kantorowicz Carter, F., 2006, s. 671. 

179 Kantorowicz, H., 2002, s. 39. 
180 Tamtiež, s. 40. 
181 Muscheler, K., 1984, 233 – 251.  



 

 

 

32  

Methodology).182 Ide o článok, ktorý tvoril sylabus predmetu vyučovaného Kantorowiczom 

v letnom semestri roku 1927 na Columbia University s názvom „Teória súdnych rozhodnutí“ 

(Theory od Judicial Decisions).183 V nasledujúcich riadkoch bude poskytnutý rozbor tohto diela. 

 Kantorowicz sa v prvej kapitole zaoberá povahou vedy ako takej.184 V druhej kapitole sa už 

zaoberá povahou práva. Pod právom rozumie „súhrn tých pravidiel vonkajšieho správanie, ktoré 

môže aplikovať sudca“.185 V ďalšom texte rozoberá, čo má na mysli pod (i) súhrnom, (ii) 

pravidlami, (iii) vonkajším správaním a aplikovateľnosťou sudcami.  

 Súhrn (angl. totality) (i) môže byť materiálny, obsahový (napr. ústavné alebo trestné právo) 

alebo historický, pozostávajúci z elementov spojených na základe miestnych, časových, etnických 

alebo národných znakov (napr. európske právo, súčasné právo, rímske právo či rakúsko-uhorské 

právo).  

 Pravidlá (ii) majú normatívny charakter, stanovujú (na rozdiel od zákonov prírody), čo má 

byť (sollen). Tým sa líšia od ekonomických, lingvistických či sociálnych pravidiel, ktoré len 

opisujú de facto zvyky. Podľa validity je pravidlá vhodné rozdeliť do troch skupín: a) príkazy, b) 

normy a c) dogmy. Príkazy (a) bez ohľadu na to, či sú obsahovo spravodlivé alebo nie, odvodzujú 

svoju platnosť od pozitívnej vôle určitej uznanej autority. Normy (b) bez ohľadu na to, od čoho 

odvodzujú svoj pôvod, stanovujú obsahy, ktoré svedomie považuje za správne, t. j. hodné 

realizácie. Napokon dogmy (c), ktoré musia byť nekriticky uznané a akceptované bez ohľadu na 

to, aký je ich obsah či pôvod. Príkazy sú reálnymi vecami, normy sú hodnotami a dogmy sú 

ideálnymi vecami.186 Otázkou je, pod ktoré z týchto pravidiel možno podradiť právne pravidlá. 

Podľa Kantorowicza je nutné právne pravidlá chápať ako dogmy. Právo podľa neho pozostáva 

z dogiem, ktoré musia byť rešpektované občanmi a interpretované právnikmi dogmaticky, t. j. 

nekriticky, bez ohľadu na historické či sociologické súvislosti ich vzniku a bez ohľadu na etické a 

politické požiadavky na ich správnosť či spravodlivosť, ale vždy v záujme zachovania vnútornej 

konzistencie systému práva.187  Patterson k tomu doplňuje poznámku, že Kantorowicz nevylučuje 

 
182 Kantorowicz, H. U., Patterson, E. W.: Legal Science – A Summary of its Methodology. In Columbia Law Review 

Vol. 28, No. 6 (Jun., 1928), s. 679 – 707. Dostupné na https://www.jstor.org/stable/1113061?read-
now=1&seq=1#metadata_info_tab_contents.     

183 Rozsiahle poznámky pod čiarou k tomuto článku doplnil Edwin W. Patterson na základe diskusie, ktorá 
prebiehala na seminári, a je preto uvedený ako spoluautor článku. Kantorowicz tieto poznámky pod čiarou 
neupravoval a nenesie za nich žiadnu zodpovednosť, vice versa Patterson nesúhlasil so všetkým, čo je uvedené 
v samotnom texte článku. Ide tak o akýsi „dvojčlánok“, pričom ale každý z autorov zodpovedá podľa vlastných 
vyjadrení iba za svoju časť. In Kantorowicz, H. U., Patterson, E. W., 1928, s. 679.  

184 Táto časť je spracovaná v časti 2.5.3.1.1. tejto dizertačnej práce.  
185 V anglickom origináli je definícia práva nasledujúca: „law is the totality of those rules of external conduct, to 

whose application a judge is appropriate.“ In Kantorowicz, H. U., Patterson, E. W., 1928, s. 687. Túto 
definíciu neskô s miernymi úpravami zopakoval aj v diele Pojem práva (viď časť 2.4. tejto dizertačnej práce).  

186 Kantorowicz, H. U., Patterson, E. W., 1928, s. 687. 
187 Tamtiež, s. 688. 
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z právnej praxe realistické úvahy ako napr. psychologické charakteristiky sudcu, či normatívne 

úvahy ako úvahy nad správnosťou a nesprávnosťou konkrétneho súdneho rozhodnutia. 

Kantorowiczovo poňatie práva by tak mohlo byť označené aj ako systematické.  

 Vonkajším správaním (iii) rozumie Kantorowicz opak vnútorného, psychického správania 

človeka. Právo podľa neho predpisuje výlučne to, ako sa majú ľudia správať navonok. A contrario 

teda nepredpisuje, aké majú byť ich vnútorné psychické pohnútky a pochody. To ale neznamená, 

že tieto vnútorné pohnútky a pochody nehrajú dôležitú úlohu pri tvorbe a aplikácii právnych 

pravidiel. Znamená to iba to, že právo nikdy nepredpisuje, čo si má človek myslieť či cítiť, ale len 

to, ako sa má správať navonok. Tým sa právne pravidlá líšia od pravidiel morálky a náboženstva, 

čo hlásal pred Kantorowiczom i Immanuel Kant.188  

 Nielen právo ale predpisuje ako sa má človek správať navonok. Rovnakú funkciu plnia aj 

zvyky, zvyklosti, či mravy. Rozdiel medzi týmito druhmi pravidiel a právnymi pravidlami spočíva 

podľa Kantorowicza v tom, že len právne pravidlá sú rozhodujúce pre vynesenie súdneho 

rozhodnutia, t. j. môžu byť aplikované súdmi a výsledkom tejto aplikácie je súdne rozhodnutie.189  

 Z hľadiska predmetu skúmania tejto práce, ktorým je voľné nachádzanie práva a jeho príčiny 

a dôsledky, je kľúčová ďalšia kapitola venujúca sa formám práva. Kantorowicz v nej najprv delí 

právo na formálne a voľné. Pod formálnym právom má na mysli právo, ktoré prešlo v plnom 

rozsahu určitým procesom tvorby a integrácie do právneho systému. Pod voľným právom má na 

mysli to právo, ktoré v plnom rozsahu takýmto procesom (ešte) neprešlo. I formálne, i voľné právo 

možno deliť na explicitné a implicitné. Explicitné je také, ktoré bolo výslovne deklarované za 

právo; implicitné je na druhej strane také, ktoré je považované za právo konkludentne, t. j. na 

základe určitých špecifických činností. Opakuje to, čo vypovedal už v Boji za právnu vedu, že 

voľné právo má väčší praktický význam než formálne právo, pretože tam, kde je formálne právo 

jednoznačné, nedochádza k právnym sporom.190  

 Voľné právo Kantorowicz delí na vznikajúce právo (nascent law, werdendes Recht), t. j. 

voľné právo, ktoré by sa mohlo stať formálnym právom, ak by prešlo v plnom rozsahu procesom 

vzniku formálneho práva a na želané právo (desired law, begehrtes Recht), t. j. voľné právo, ktoré 

si želajú tí, ktorí ho aplikujú, aby sa stalo formálnym právom. Obe tieto formy voľného práva 

môžu byť explicitné a implicitné.191 Kantorowicz tak vytvoril systém šiestich foriem práva: 

1) Formálne explicitné právo (formal explicit law, gesetztes förmliches Recht),  

 
188 Tamtiež, s. 689.  
189 Tamtiež, s. 689 – 690.  
190 Tamtiež, s. 692.  
191 Tamtiež, s. 693. 
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2) Formálne implicitné právo (formal implicit law, förmliches Gewohnheitsrecht),  

3) Vznikajúce explicitné voľné právo (nascent explicit free law, werdendes gesetztes freies 

Recht),  

4) Vznikajúce implicitné voľné právo (nascent implicit free law, werdendes freies 

Gewohnheitsrecht), 

5) Želané explicitné voľné právo (desired explicit free law, begehrtes gesetztes freies 

Recht), 

6) Želané implicitné voľné právo (desired implicit free law, begehrtes freies 

Gewohnheitsrecht).192 

 Pod 1) formálne explicitné právo (formal explicit law, gesetztes förmliches Recht) zaraďuje 

(i) zákony vydané zákonodarným orgánom, (ii) podzákonné predpisy a (iii) precedensy v anglo-

americkom práve a sudcovské právo zakladajúce sa na autorite zvykového práva v kontinentálnom 

práve. 

 Pod 2) formálne implicitné právo (formal implicit law, förmliches Gewohnheitsrecht) 

zaraďuje zvykové právo, ktoré spĺňa kritéria dlhého alebo častého používania (inveterata 

consuetudo) a presvedčenia o záväznosti a aplikovateľnosti súdmi (opinio iuris). 

 Pod 3) vznikajúce explicitné voľné právo (nascent explicit free law, werdendes gesetztes 

freies Recht) zaraďuje (i) pravidlá, ktoré by sa stali formálnym právom, pokiaľ by otázka, ktorú 

riešia, nezostala nerozhodnutá, ale bola by naopak vyriešená prijatím konkrétnych pravidiel 

zákonodarným orgánom. Zaraďuje tu teda otázky, ktoré boli riešené v súvislosti s prijatím určitého 

zákona, no napokon sa nepremietli do jeho textu. Taktiež tu spadajú (ii) zákony, ktoré sú už platné, 

ale zatiaľ nie účinné.193 

 Pod 4) vznikajúce implicitné voľné právo (nascent implicit free law, werdendes freies 

Gewohnheitsrecht) zaraďuje (i) pravidlá obsiahnuté v obchodných praktikách a obchodných 

zvyklostiach, ktoré nesplnili požiadavky formálneho implicitného práva; (ii) pravidlá obsahujúce 

neurčité právne pojmy, resp. blanketné pojmy (Blankettbegriffe) ako dobré mravy, povaha veci, 

spravodlivosť, verejné dobro, rovnosť a pod., ktoré nie je možné aplikovať bez substantívneho 

vyplnenia týchto pojmov; (iii) pravidlá obsahujúce kvantitatívne neurčité právne pojmy ako 

nedbalosť, prehnaná rýchlosť, mierne potrestanie (dieťaťa) a pod.194   

 Pod 5) želané explicitné voľné právo (desired explicit free law, begehrtes gesetztes freies 

Recht) zaraďuje (i) to, čo by sme mohli nazvať extenzívnym výkladom práva, resp. až dotváraním 

 
192 Kantorowicz, H. U., Patterson, E. W., 1928, s. 693; Silberg, S., 2004, s. 69 – 73.  
193 Kantorowicz, H. U., Patterson, E. W., 1928, s. 694 – 695; Silberg, S., 2004, s. 70.  
194 Kantorowicz, H. U., Patterson, E. W., 1928, s. 696 – 697; Silberg, S., 2004, s. 72. 
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práva, t. j. výsledky takej interpretácie práva, ktoré nemožno vyvodiť priamo zo zákona, ale ktoré 

predstavujú de facto želanú podobu zákona zo strany interpreta. Okrem toho tu zaraďuje (ii) tie 

pravidlá, ktoré vzniknú v dôsledku aplikácie čl. 1 švajčiarskeho občianskeho zákonníka z roku 

1907 (Zivilgesetzbuch – ZGB), ktorý nadobudol účinnosť v roku 1912, podľa ktorého má sudca 

v prípade, keď zákon a obyčajové právo mlčí, rozhodnúť tak, ako by bol sám na mieste 

zákonodarcu. 195 

 Pod 6) želané implicitné voľné právo (desired implicit free law, begehrtes freies 

Gewohnheitsrecht) zaraďuje (i) tie výsledky interpretácie práva, ktoré si právnik želá, aby sa stali 

formálnym implicitným právom skrz súdne rozhodnutie; (ii) súdne rozhodnutia s váhou 

precedensu v kontinentálnom práve, t. j. súdne rozhodnutia, ktoré riešia dôležité právne otázky 

a ktoré si sudcovia želajú, aby boli rešpektované aj inými súdmi a stali sa postupom času 

formálnym explicitným právom vo forme zvykového práva; (iii) kvantitatívne pravidlá, resp. 

pravidlá pre výmeru trestu v prípadoch, kedy zákon stanovuje len hornú a dolnú hranicu trestu.196  

 Po podrobnom vymedzení jednotlivých z celkovo šiestich kategórií práva Kantorowicz 

aplikuje uvedené poznatky na najdôležitejší problém a predmet skúmania hnutia voľného práva – 

na medzery v práve. Najprv rozdeľuje medzery na (i) materiálne a (ii) textuálne podľa toho, či 

chýba samotné pravidlo (materiálna medzera) alebo chýba iba adekvátne textové vyjadrenie jeho 

vlastného účelu (textuálna medzera).197 Patterson k textuálnym medzerám pripája ďalšie 

pomenovanie podľa Ernsta Zitelmanna198 – nepravé medzery – ako aj popis, že ide o medzery 

spôsobené tým, že slová použité v zákone nie sú tak obšírne ako účel daného zákona. Účel zákona 

teda presahuje jeho textuálne vyjadrenie. Textuálne, nepravé medzery musia byť vyplnené tak, že 

sa právo interpretuje vo svetle účelu zákona. Tento účel je nutné hľadať v súčasných 

spoločenských dôsledkoch aplikácie daného pravidla, t. j. tak, aby jeho aplikácia bola odôvodnená 

súčasnými ekonomickými, psychologickými a ďalšími spoločenskými podmienkami. Odmieta 

pseudo-historickú interpretáciu a doslovnú interpretáciu.199 Materiálne medzery, na druhej strane, 

je nutné vyplniť rôznymi formami voľného práva. Kantorowicz zostavil hierarchiu aplikácie 

rôznych foriem práva. Tá zodpovedá vyššie načrtnutému šesť-prvkovému modelu. Formálne 

právo má vždy prednosť pred voľným právom. V rámci voľného práva má prednosť vznikajúce 

právo pred želaným a v rámci týchto dvoch skupín ako aj v rámci formálneho práva explicitné 

 
195 Sám Kantorowicz považoval toto ustanovenie za príliš radikálne. In Kantorowicz, H. U., Patterson, E. W., 1928, 

s. 695; Silberg, S., 2004, s. 70. 
196 Kantorowicz, H. U., Patterson, E. W., 1928, s. 697; Silberg, S., 2004, s. 72 – 73. 
197 Kantorowicz, H. U., Patterson, E. W., 1928, s. 701 – 702.  
198 Viac k Ernstovi Zitelmannovi v časti 2.4.2. tejto dizertačnej práce.   
199 Kantorowicz, H. U., Patterson, E. W., 1928, s. 702 – 703. 
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pred implicitným. Tvorba a aplikácia voľného práva je predmetom voľného nachádzania práva 

(freie Rechtsfindung).200 
 

HIERARCHIA APLIKÁCIE FORIEM PRÁVA 

1. Formálne explicitné právo   

Formálne právo 
2. Formálne implicitné právo  

3. Vznikajúce explicitné voľné právo   
 

Voľné právo 
4. Vznikajúce implicitné voľné právo  

5. Želané explicitné voľné právo  

6. Želané implicitné voľné právo 
  

  V tomto šesťprvkovom hierarchickom modely vypĺňania materiálnych medzier v práve 

možno sledovať výrazný posun v Kantorowiczovej teórii vypĺňania medzier v práve od čias Boja 

za právnu vedu. V Boji za právnu vedu totiž Kantorowicz presadzoval teóriu vypĺňania všetkých 

medzier v práve výlučne voľným právom;201 na tomto mieste, o dvadsaťdva rokov neskôr, 

presadzuje Kantorowicz teóriu vypĺňania materiálnych medzier v práve primárne formálnym, 

pozitívnym právom, a až vtedy, keď to nie je možné, voľným právom, pričom voľné právo 

hierarchicky rozdeľuje do štyroch foriem. Znamená to výrazný posun od spontaneity k právnej 

istote,202 ako aj značný posun od revolučnej rétoriky k systematickým úvahám.   

 

2.1.4. Pojem práva 
 

  Ďalším z Kantorowiczových diel venujúcich sa aj voľnému právu, ale vôbec tomu, čo 

vlastne je právo, je Pojem práva (Der Begriff des Rechts). Pojem práva vznikol v roku 1939, t. j. 

33 rokov po vzniku Boja za právnu vedu, ale publikovaný bol až posmrtne v roku 1963203, resp. 

v angličtine v roku 1958. Pôvodne mal tvoriť úvod k rozsiahlemu trojzväzkovému 

spoluautorskému dielu „Oxfordská história právnej vedy“ (Oxford History of Legal Science), 

z ktorého vzišlo hlavne kvôli vypuknutiu druhej svetovej vojny a ostatne aj kvôli Kantorowiczovej 

smrti vo februári roku 1940.204 Už na prvý pohľad je zaujímavý názov tohto diela, ktorý je 

v nemčine (ale aj v slovenčine a v češtine) zhodný s názvom jedného z najznámejších diel právnej 

 
200 Kantorowicz, H. U., Patterson, E. W., 1928, s. 704; Silberg, S., 2004, s. 73. 
201 Kantorowicz, H., 2002, s. 12 – 13. 
202 Silberg, S., 2004, s. 74. 
203 Kantorowicz, H.: Der Begriff des Rechts. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1963, 112 s. 
204 Goodhart, A. L.: Einleitung. In Kantorowicz, H.: Der Begriff des Rechts. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 

1963, s. 7 – 8.  
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filozofie vôbec od H. L. A. Harta.205 Tak ako Hart, i Kantorowicz sa pokúsil o splnenie neľahkej 

úlohy – definovať právo. Zároveň ide o posledné Kantorowiczovo dielo, a ja preto na mieste 

pozrieť sa, či sa jeho ponímanie voľného práva zmenilo. V tomto diele sa navyše Kantorowicz 

vyjadruje k americkému právnemu realizmu a jeho vzťahu k hnutiu voľného práva.  

 Kantorowicz i v tomto diele nadväzuje na rozdelenie práva na (i) formálne, resp. pozitívne 

(förmliches Recht) a (ii) voľné (freies Recht). Za voľné právo označoval to, ktoré neprešlo v plnom 

rozsahu zákonodarným procesom, ktoré by mu prinieslo určitú presne vymedzenú formu 

a formulačnú presnosť. Výklad zákonov či aplikáciu precedensov v angloamerickom práve 

považoval za voľné právo. Skutočnosť, že sú možnosti výkladu zákona či aplikácie precedensov 

nejednoznačné, dokazuje, že nie je možné právne spory rozhodovať výlučne na základe 

pozitívneho práva a je naopak nutné uchýliť sa k voľnému právu. Právne spory, v ktorých má 

význam hnutie voľného práva, tvoria najdôležitejšiu a najhodnotnejšiu časť všetkých právnych 

sporov danej doby. Opäť zmieňuje i existenciu medzier v práve, čím sa hnutie voľného práva 

odlišovalo od iných vtedajších škôl, resp. hnutí, ktoré verili a presadzovali uzavretosť, úplnosť 

právneho poriadku a z neho vyplývajúcu tézu, že je možné každú právnu otázku zodpovedať 

automaticky podľa práva. Tvorba a aplikácia voľného práva je účelom voľného nachádzania práva 

(freie Rechtsfindung). Voľné nachádzanie práva je ovplyvnené mnohými podmienkami ako 

historický vývoj práva, dobové spoločenské pomery a právne ideály orgánu aplikujúceho práva. 

To má za následok, že právna veda nemôže fungovať bez zohľadnenia mimoprávnych 

a mimovedeckých elementov.206  

 Zmyslom hnutia voľného práva je poukázať na to, že tradičné pramene práva v podobe 

pozitívneho práva (zákony, precedensy) obsahujú medzery, ktoré musia byť v procese súdneho 

rozhodovania vyplnené právom; toto právo musí zároveň naplňovať znaky všeobecnej platnosti, 

aby bola zaručená rovnosť pred zákonom. To, čím budú medzery v práve vyplnené, preto musí 

mať charakter právnych pravidiel. Tieto právne pravidla sú voľným právom v tom zmysle, že nie 

sú formálnym, pozitívnym právom, t. j. neprešli celým riadnym legislatívnym procesom. Medzi 

takéto pravidlá voľného práva patria napr. návrhy zákonov, politiky, obchodné zvyklosti, ale aj 

presvedčenia, či citovo zafarbené postoje. Mnohé z nich vznikajú za účelom vynesenia 

konkrétneho súdneho rozhodnutia. Majú omnoho menšiu právnu platnosť (Rechtsgültigkeit) ako 

pozitívne právo, niekedy dokonca žiadnu, no napriek tomu majú veľký praktický význam. Totiž 

 
205 Hart, H. L. A.: Der Begriff des Rechts. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1973, 380 s. V angličtine sa názvy 

ale líšia – Hart, H. L. A.: The Concept of Law. New York: Oxford University Press, 1961, 263 s. Kantorowicz, 
H.: The Definition of Law. Cambridge: Cambridge University Press, 1958, 112 s. 

206 Kantorowicz, H., 1963, s. 10 – 11.  
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tam, kde je pozitívne právo jasné a úplné, nevznikajú právne spory. Naopak práve tam, kde úplné 

nie je, právne spory vznikajú a dôležitú úlohu hrá voľné právo.207  

 Najzaujímavejší na tomto diele je postoj k americkému právnemu realizmu, ktorý je 

podrobnejšie, ale čisto z kritického pohľadu, vyjadrený v diele Trochu racionalizmu o realizme 

(Some Rationalism About Realism).208 Na kritike právneho realizmu Kantorowicz predstavuje svoj 

koncept pojmu právo. Kantorowicz kritizuje právnych realistov, ktorí sa snažili právo zredukovať 

na fakty a pristupovali k právnej vede ako k prírodným vedám. Je preto veľkým nepochopením 

hnutia voľného práva stotožňovať ho s právnym realizmom. Kantorowicz zastáva dualizmus 

pravidiel a faktov.209 Podľa neho nie je právom to, ako rozhodujú súdy, rovnako ako nie sú 

medicínou činnosti, ktoré vykonávajú lekári a náboženstvom to, čo sa hlása v kostoloch. Právny 

realizmus vedie podľa neho k nesprávnemu záveru, že neexistuje žiaden rozdiel medzi právom 

a faktmi.210 Z uvedeného opäť vyplýva Kantorowiczovo akcentovanie rozdielu medzi tým, čo je 

(fakty) a tým, čo má byť (právo), teda medzi Sein a Sollen. 

 Kantorowicz poskytuje širokú definíciu pojmu právo, ktorá znie nasledujúco: právo je 

súhrnom pravidiel, ktoré predpisujú správanie navonok a ktoré sú spôsobilé byť podkladom pre 

súdne rozhodnutie.211 Nejde o definíciu novú, ale o už spomenutú definíciu v Právnej vede – súhrn 

jej metodológie (Legal Science – Summary of its Methodology).212 Kantorowicz tak kladie dôraz 

na rozlišovanie medzi právne záväznými a právne nezáväznými pravidlami. Nezaoberá sa ale 

otázkou zdroja, legitimity, resp. dôvodu právnej záväznosti či naopak nezáväznosti pravidiel.213 

Podľa Kantorowicza právni realisti preháňajú, keď hlásia, že právo pozostáva výlučne zo súdnych 

rozhodnutí, a teda z faktov; s takouto definíciou práva nesúhlasí.214 Na rozdiel od právnych 

realistov totiž Kantorowicz a ďalší voľnoprávnici zastávajú názor, že navzdory existencii medzier 

v zákonoch je väčšina súdnych rozhodnutí postavená na vopred stanovených pravidlách. Je možné 

odmietnuť rýdzo doslovný výklad zákona bez toho, aby sme dospeli k záveru, že zákon nemá 

žiaden objektívny význam. Inými slovami, Kantorowicz nezavrhuje tézu, že zákon má určitý 

objektívny význam – práve naopak. Zároveň sa ale tento objektívny význam zákona nemusí 

 
207 Tamtiež, s. 12. 
208 Viď časť 2.5. tejto dizertačnej práce.  
209 Kantorowicz, H., 1963, s. 40 an. 
210 Tamtiež, s. 14. 
211 Definícia v nemeckom origináli znie takto: „Das Recht ist eine Gesamtheit von Regeln, die äußeres Verhalten 

vorschreiben und gerichtsfähig sind.“ In Kantorowicz, H., 1963, s. 36 – 37. Túto definíciu ešte neskôr 
upravuje nasledovne: „Das Recht ist eine Gesamtheit von sozialen Regeln, die äußeres Verhalten vorschreiben 
und als gerichtsfähig angesehen werden.“ In Kantorowicz, H., 1963, s. 90. 

212 Kantorowicz, H. U., Patterson, E. W., 1928, s. 679. K pojmu právo v podaní Kantorowicza poskytuje súhrn 
i Sebastian Silberg vo svojej dizertačnej práci. In Silberg, S., 2004, s. 101 – 107.  

213 Kantorowicz, H., 1963, s. 18. 
214 Tamtiež, s. 34 an.  
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a nemá zisťovať prostredníctvom doslovného výkladu zákona. To, že sa právo vyvíja a mení 

v čase neznamená, že žiadne právo neexistuje.215 Zreteľne rozlišuje medzi Sein a Sollen. Pravidlá 

predpisujú, čo má byť, t. j. majú normatívnu povahu.216  

 

2.1.5. Trochu racionalizmu o realizme  
 

  Kritika právneho realizmu obsiahnutá v Pojmu práva nie je prvá a ani najobšírnejšia kritika 

právneho realizmu z pera Kantorowicza. V roku 1934 publikoval Kantorowicz v The Yale Law 

Journal kritický článok s názvom „Trochu racionalizmu o realizme“ (Some Rationalism About 

Realism).217 Predmetom kritiky bol práve americký právny realizmus.  

 Kantorowicz ani v tomto prípade nezaprel svoju povesť človeka, ktorý obratne a zmysluplne 

vymýšľa názvy svojich diel. Názov tohto diela nadväzuje na článok Karla Nickersona Llewellyna 

s názvom „Trochu realizmu o realizme: odpoveď dekanovi Poundovi“ (Some Realism About 

Realism: Responding to Dean Pound),218 ktorý bol naopak obhajobou právneho realizmu 

a reakciou na kritiku Roscoe Pounda,219 vtedajšieho dekana právnickej fakulty Harvard University 

a predstaviteľa sociologickej jurisprudencie, ktorej základom je delenie pravidiel na law in books 

(právo v knihách) a law in action (živé právo). Llewellyn s americkým právnym realizmom 

v určitom smere sympatizoval, ale nebol jeho stúpencom predovšetkým kvôli metodologickým 

výhradám. Vyčítal realistom napríklad to, že svoje názory o súdnom myslení neopierajú 

o empirické fakty, ale vychádzajú skôr z určitých psychologických dogiem. Vyčítal im aj 

metodologickú naivnosť, nahradenie extrému viery v racionalitu, istotu a uniformitu súdneho 

rozhodovania druhým extrémom – vierou v iracionalitu, neurčitosť a roztrieštenosť a mnoho 

ďalšieho.220 Llewellyn pripustil, že právny realizmus nie je žiadna názorovo jednotná škola, ale že 

ide o hnutie  právneho myslenia, ktoré zjednocuje to, čo realisti kritizujú a pokúsil sa o formuláciu 

niekoľkých jeho základných téz. V reakcii na Llewellyna vznikol zase Kantorowiczov článok, 

ktorý bude predmetom ďalšieho rozboru. 

 
215 Tamtiež, s. 13. 
216 Tamtiež, s. 38 – 39.  
217 Kantorowicz, H.: Some Rationalism About Realism. 43 Yale L. J. (1934), s. 1240 – 1253. Dostupné na 

https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3677&context=ylj. Stručný rozbor tohto diela 
podáva vo svojej dizertačnej práci aj Sebastian Silberg. In Siberg, S., 2004, s. 84 – 91.  

218 Llewellyn, K. N.: Some Realism About Realism: Responding to Dean Pound. Harvard Law Review, Vol. 44, 
Issue 8 (June 1931), s. 1222 – 1264.  

219 Roscoe Pound (1870 – 1964) bol jeden z najvýznamnejších amerických právnych vedcov prvej polovice 20. 
storočia a jeden z najcitovanejších právnych vedcov 20. storočia. V rokoch 1903 – 1911 bol dekanom 
právnickej fakulty University of Nebraska a v rokoch 1916 – 1936 dekanom právnickej fakulty Harvard 
University. Bol jedným z najvýznamnejších predstaviteľov sociologickej jurisprudencie.  

220 Sobek, T., 2011, s. 321.  
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 Podľa Kantorowicza netvora americkí právni realisti ani jednotnú školu, ani hnutie. Napriek 

tomu má za to, že jeho stúpenci, z ktorých vymenúva O. W. Holmesa221 ako zakladateľa, ďalej J. 

W. Binghama,222 Ch. E. Clarka,223 W. W. Cooka,224 J. N. Franka,225 K. N. Llewellyna,226 H. 

Oliphanta,227 W. U. Moorea,228 E. W. Pattersona229 a M. Radina,230 sa spoločne názorovo zhodnú 

v dvoch základných otázkach: (i) v substantívnej otázke týkajúcej sa povahy práva a (ii) vo 

formálnej otázke týkajúcej sa povahy právnej vedy.231 V substantívnej otázke ohľadom povahy 

práva sa zhodli na tom, že právo nie je súhrnom pravidiel, ale faktov; vo formálnej otázke ohľadom 

povahy právnej vedy zastávali zhodne názor, že právna veda nie je racionálnou, ale empirickou 

vedou. Kantorowicz chcel v tomto svojom článku poukázať na to, že tieto základné postuláty nie 

sú úplne nesprávne, ale sú prehnané. Taktiež chcel poukázať na to, že nie sú originálnymi 

myšlienkami, ale že pôvodcom predmetu substantívnej otázky je práve hnutie voľného práva 

a pôvodcom predmetu formálnej otázky je sociologická škola práva. Obe tieto školy (resp. hnutia) 

majú pritom pôvod v učení Rudolfa Jheringa. Zo zástancov hnutia voľného práva vymenúva F. 

 
221 Oliver Wendell Holmes Jr. (1841 – 1935) bol americký právnik, právny teoretik a v rokoch 1902 – 1932 sudca 

Najvyššieho súdu USA, kde si vyslúžil kvôli početným dissentom (odlišným stanoviskám) prezývku „The 
Great Dissenter“. V roku 1881 publikoval knihu The Common Law, kde prvýkrát sformuloval myšlienky 
právneho realizmu. In Holmes, O. W.: The Common Law. Boston: Little, 1963, 337 s.  

222 Joseph Walter Bingham (1878 – 1973) bol americký profesor na Cornell University, od roku 1907 na Stanford 
University. V roku 1928 bol menovaný do Amerického poradného zboru pre kodifikáciu medzinárodného 
práva Ligou národov.  

223 Charles Edward Clark (1889 – 1963) bol americký sudca a v rokoch 1929 – 1939 dekan právnickej fakulty 
v Yale (Yale Law School). 

224 Walter Wheeler Cook (1873 – 1943) bol americký profesor na Yale Law School.  
225 Jerome New Frank (1889 – 1957) bol americký právny vedec, americký sudca a v rokoch 1939 – 1941 predseda 

Komisie pre kontrolu cenných papierov Spojených štátov amerických. V roku 1930 po šiestich mesiacoch 
psychoanalýzy publikoval dielo „Právo a moderná myseľ (Law and the Modern Mind), v ktorej argumentoval 
proti právnemu mýtu o sudcoch, ktorí právo iba aplikujú dedukciou právnych záverov z jasných, 
jednoznačných a nemenných premís a nadväzujúc na Sigmunda Freuda či Jeana Piageta predstavil tézu o tom, 
že súdne rozhodnutia sú primárne ovplyvnené psychologickými a subjektívnymi faktormi sudcu. Z knihy sa 
stal právnický bestseller a z Franka jeden z najznámejších predstaviteľov amerického právneho realizmu. 

226 Karl Nickerson Llewellyn (1893 – 1962) bol americký profesor na Columbia Law School (1925 – 1951) a 
University of Chicago Law School (1951 – 1962). Pôvodne študoval na Yale Law School a bol šéfredaktorom 
Yale Law Journal. Podľa The Journal of Legal Studies bol jedným z 20 najcitovanejších amerických právnych 
vedcov 20. storočia. 

227 Herman Oliphant (1884 – 1939) bol americký profesor práva na University of Chicago a Columbia University, 
neskôr aj americký minister financií. Známym sa stal pre svoje vyjadrenie, že princíp stare decisis už viac nie 
je aplikovateľný, t. j. že záväznosť precedensov viac neplatí.  

228 William Underhill Moore (1879 – 1949) bol ďalším z amerických profesorov z Yale Law School (predtým 
z Columbia University), ktorý sa zameriaval predovšetkým na bankové právo a právo obchodných spoločností. 
V tomto odvetví presadzoval názor, že súdne rozhodnutia často reflektujú normy komerčného správania, nie 
precedensy a pre svoje tvrdenia zbieral empirické údaje, ktoré nakoniec publikoval v Moore, W. U., Hope, T. 
S.: An Institutional Approach to the Law of Commercial Banking, 38 Yale L. J. (1929). Dostupné na 
https://digitalcommons.law.yale.edu/ylj/vol38/iss6/1. 

229 Edwin Wilhite Patterson (1889 – 1965) bol americký profesor poistného práva na University of Iowa (1920 – 
1922) a University of Columbia (1922 – 1965). 

230 Max Radin (1880 – 1950) bol americký profesor práva na University of California, Berkeley. Vo svojej vedeckej 
tvorbe kombinoval filologický výskum rímskeho a civilného práva s aktuálnymi právnymi otázkami.  

231 Kantorowicz, H., 1934, s. 1240.  
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Gényho,232 E. Ehrlicha, E. Fuchsa, J. Kohlera,233 M. E. Mayera,234 G. Radbrucha, T. Sternberga 

a E. Zitelmanna. Zo zástancov sociologického hnutia zase E. Ehrlicha, P. Hecka,235 J. W. 

Hedemanna,236 A. Nussbauma237 a M. Webera238 v Nemecku a L. D. Brandeisa,239 B. N. 

Cardoza240 a R. Pounda v USA.241 Kantorowicz uznáva, že prispel k obom teóriám, resp. hnutiam, 

ale odmieta zodpovednosť za prehnané tvrdenia zo strany realistov a nepáčilo sa mu ani to, že bol 

niekedy chválený práve za tieto ich vyjadrenia, ktoré sú mu neprávom pripisované.242 Jeho 

 
232 François Gény (1861 – 1959) bol právnik a profesor práva na Nancy-Université vo Francúzsku. Je považovaný 

za jedného za najvýznamnejších právnych teoretikov prelomu 19. a 20. storočia. Jeho najznámejším dielom je 
Gény, F.: Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif. Paris: A. Chevalier-Marescq, 1889, 606 s. 
Najvýznamnejším sa ale stalo dielo Gény, F.: Excerpt from Science Et Technique en Droit Privé Positif, Vol. 4: 
Nouvelle Contribution à la Critique de la Méthode Juridique; Rapports Entre l'Élaboration Scientifique Et 
l'Élaboration Technique du Droit Positif (le Conflit du Droit Naturel Et de la Loi Positive). Paris: Forgotten 
Books, 2018, 302 s. Práve v ňom sa totiž systematicky pokúsil o zodpovedanie otázky, čo je právo. V prvom 
zo zmienených diel (Méthode d'interprétation) sa Gény postavil na odpor dovtedy prevládajúcej metóde 
interpretácie práva – mechanickej. Verilo sa totiž, že všetky odpovede na všetky právne problémy sú 
obsiahnuté v bezmedzerovitom pozitívnom práve. Gény bol vlastne Kantorowiczom vo Francúzsku, pretože 
viedol „útok“ na francúzsky Code Napoleon. Vo svojej Méthode d'interprétation navrhol nový prístup 
k interpretácii práva, ktorý nazval la libre recherche scientifique (free scientific inquiry), teda voľné vedecké 
skúmanie. V tomto prístupe sa nepovažuje zákonník za finálny bod v rozvoji práva, ale len za všeobecný, 
predbežný náčrt. Je len kompendiom v minulosti deklarovaného zvykového práva a judikatúry. Zákonník je 
skôr návod než koniec. Koncom v zmysle výstupu práva je spravodlivosť a ustanovenia zákonníka musia byť 
aplikované práve za účelom dosiahnutia spravodlivosti. O’Toole, T. J.: The Jurisprudence of Francois Geny. 3 
Vill. L. Rev. 455 (1958). Dostupné na 
https://digitalcommons.law.villanova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1456&context=vlr.   

233 Viac k Josefovi Kohlerovi v časti 2.4.1. tejto dizertačnej práce. 
234 Max Ernst Mayer (1875 – 1923) bol nemecký právny filozof a profesor trestného práva na univerzite 

v Štrasburgu a vo Frankfurte. 
235 Philipp Nicolai Heck (od roku 1912 von Heck) (1858 – 1943) bol nemecký profesor na univerzite v Greifswalde, 

v Halle a v Tübingene. Zaoberal sa predovšetkým právnou históriou, civilným právom a právnou 
metodológiou. Práve v oblasti právnej metodológie sa nadväzujúc na Rudolfa von Jheringa zaslúžil o vznik 
záujmovej jurisprudencie. Pri rozhodovaní sa sudcovia mali opierať predovšetkým o záujmy zákonodarcu. 

236 Justus Wilhelm Hedemann (1878 – 1963) bol nemecký profesor obchodného práva v Jene, ktorý sa ale po roku 
1933 výrazne angažoval v prospech nacistov. Za nacizmu získal profesúru v Berlíne a v roku 1939 bol 
vymenovaný za predsedu Akademie für Deutsches Recht, ktorá mala za úlohu prepísať BGB a vytvoriť z neho 
nový zákonník vhodný pre potreby nacizmu.  

237 Arthur Nussbaum (1877 – 1964) bol americký profesor práva narodený v Nemecku a pôsobiaci na univerzite v 
Berlíne. Od roku 1934 učil na Columbia Law School. Do USA musel emigrovať kvôli svojmu židovskému 
pôvodu a v roku 1940 tu získal štátne občianstvo. 

238 Maximilian Carl Emil Weber (1864 – 1920) bol významný nemecký sociológ, ekonóm a historik. Pôvodne 
študoval právo na univerzite v Berlíne. Je považovaný za jedného zo zakladateľov sociológie. Jedna z jeho 
najvýznamnejších a najznámejších teórií je teória trojdelenia panstva, a teda legitimity moci, na tradičné 
charizmatické a legálne racionálne.  

239 Louis Dembitz Brandeis (1856 – 1941) bol americký právnik nazývaný tiež „Robin Hood práva“, pretože 
poskytoval zdarma právne služby v spoločensky významných kauzách. V rokoch 1916 – 1939 bol sudcom 
amerického Najvyššieho súdu. Bol prvým židovským sudcom amerického Najvyššieho súdu a zároveň jedným 
z najvplyvnejších sudcov tohoto súdu vôbec. Pomáhal aj T. G. Masarykovi pri zakladaní samostatného Česko-
slovenského štátu. 

240 Benjamin Nathan Cardozo (1870 – 1938) bol americký právnik, sudca, v rokoch 1914 – 1917 sudca amerického 
Najvyššieho súdu. Po Brandeisovi bol druhým židovským sudcom amerického Najvyššieho súdu. Jeho 
najznámejším dielom je The Nature of the Judicial Process, ktoré vyšlo aj v slovenskom preklade. Cardozo, B. 
N.: Podstata súdneho procesu. Bratislava: Kalligram, 2011, 136 s.  

241 Kantorowicz, H., 1934, s. 1240 – 1241.  
242 „It is disagreeable enough for a man to have to pay alimony for his own illegitimate issue; but he cannot be 

expected to pay for other men’s bastards.“ In Kantorowicz, H., 1934, s. 1242.  



 

 

 

42  

základné protiargumenty voči americkému právnemu realizmu je možné zosumarizovať 

nasledovne: právo nie je výlučne súhrnom súdnych rozhodnutí, ale taktiež súhrnom pravidiel 

a právna veda nie je len sociologická, ale aj racionálna veda. 

 K substantívnej otázke (i) o povahe práva americkí právni realisti podľa Kantorowicza 

nesprávne považujú právo za faktickú realitu, za súhrn rozhodnutí sudcov, namiesto považovania 

práva za súhrn pravidiel, ktoré predpisujú, čo má byť. Podľa Kantorowicza za to môže šesť 

predsudkov (prejudice) predovšetkým z pera K. N. Llewellyna: 

a)  Formalistický predsudok (formalistic prejudice), že ak by sa prípady rozhodovali na základe 

pravidiel, bol by každý sudca rovnako dobrý – ale právo nepozostáva len z formálneho 

práva. 

b)  Verbálny predsudok (verbalistic prejudice), že právo pozostáva zo znenia zákonov 

a ďalších právnych predpisov  – ale právo nie je o slovách, ale o význame slov. 

c)  Historický predsudok (historical prejudice), že právo je historický fakt, význam mu dal 

originálny zákonodarca, a preto sa nemení – ale zmysel práva má byť zisťovaný 

objektívne, t. j. nie podľa úmyslu historického zákonodarcu. 

d)  Nominalistický predsudok (nominalistic prejudice), že zákonodarca nemohol chcieť 

zákonom upraviť konkrétny prípad, ktorý nemohol v čase vzniku daného zákona nastať – 

ale jazyk zákonodarcu nepracuje s konkrétnymi prípadmi, ale s triedami rôznych prípadov, 

na ktoré sa vzťahuje, t. j. podstatou zákona je jeho všeobecnosť, takže by rovnakou logikou 

bolo možné namietať, že sa zákon nevzťahuje na žiaden konkrétny prípad. 

e)  Sociologický predsudok (sociological prejudice), že podstatou každej existujúcej inštitúcie 

(vrátane práva) je to, že sa ľudia správajú podľa určitých pravidiel danej inštitúcie – ale  

sociálne fenomény nemôžu byť študované samými sebou bez zohľadnenia pravidiel, ktoré 

ich riadia. 

f)  Profesionálny predsudok (professional prejudice), že právo pozostáva z rozhodnutí súdov, 

resp. z toho, ako sa správajú sudcovia – ale väčšina právnych vzťahov sa nikdy ani len 

nedostane pred súd a sudcov.243 

 K (ii) formálnej otázke o povahe právnej vedy nesúhlasí Kantorowicz s ich základnou tézou, 

že právo nie je ničím iným než predpoveďou toho, ako rozhodnú súdy244 a že právnici majú 

pozorovať minulé rozhodnutia súdov ako objektívny fenomén a na základe toho zostavovať 

predpovede toho, ako rozhodnú do budúcna a že práve to má byť predmetom právnej vedy. Podľa 

 
243 Kantorowicz, H., 1934, s. 1244 – 1247. 
244 „The prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I mean by the law.“ In 

Holmes, O. W.: The Path of the Law, 10 Harv. L. Rev. 457 (1897).  
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Kantorowicza je právna veda racionálna a normatívna veda, ktorej úlohou je vytvoriť z práva viac 

či menej konzistentný systém pravidiel. Nesúhlasí s americkými realistami, ktorí ju vnímajú ako 

empirickú vedu, ktorej hlavnou metódou má byť pozorovanie, hlavným cieľom zostavenie 

predpovedí a hlavným vzorom prírodné vedy.245 Kantorowicz uvádza šesť zmätení, resp. 

zamieňaní (confusions), ktoré podľa neho vedú amerických právnych realistov k tomuto 

nesprávnemu záveru. 

a)  Zamieňanie prírodnej (natural) a kultúrnej (cultural) vedy. Prírodná veda sa zaoberá 

pozorovaním javov, ktoré sa „riadia“ „zákonmi“ prírody. „Riadia“ preto, pretože prírodné 

javy nikdy nemôžu byť v rozpore so „zákonmi“ prírody. „Zákonmi“ preto, pretože tieto sú 

len určitými štatistickými priemermi či predpoveďami získanými na základe pozorovania 

prírody, ale neurčujú prírode, aká má či nemá byť. Nemajú preto normatívnu povahu. Na 

druhej strane, kultúrna veda sa zaoberá ľudským konaním, ktoré sa riadia zákonmi ľudí 

a tieto konania môžu byť buď v súlade, alebo v rozpore s týmito zákonmi. Nie je žiadnou 

výnimkou, že ľudské konanie je protizákonné, tzn. že sa človek nespráva tak, ako by sa 

podľa zákonov správať mal. Tieto zákony teda majú normatívnu povahu. Prírodná 

a kultúrna veda preto majú iný predmet skúmania a je nutné ich odlišovať.246 

b)  Zamieňanie vysvetlenia (explanation) s odôvodnením v zmysle legitimity (justification). 

Ak by právna veda bola rýdzo empirickou vedou, jej hlavnou metódou by bolo 

vysvetľovanie prostredníctvom udávania príčin a dôsledkov. Ak by právna veda ale bola 

racionálnou a normatívnou vedou (o čom je Kantorowicz presvedčený), jej hlavnou 

kategóriou by bolo zdôvodňovanie prostredníctvom udávania dôvodov a následkov. 

Kantorowicz sa pýta, či má sudca odmietnuť aplikovať jasnú právnu normu, ak nerozumie 

jej historickým príčinám vzniku alebo úmyslom zákonodarcu preto, že by rozhodnutie 

vydané na základe aplikácie tejto právnej normy nebolo vedecky podložené. Odpovedá, že 

nie, že sudcu zaujíma predovšetkým to, či rozhodnutie, ktorá sa chystá vydať, je 

odôvodniteľné ako následok aplikovanej právnej normy, t. j. že nachádza v aplikácie tejto 

právnej normy svoju legitimitu.247  

c)  Zamieňanie práva (law) s etikou (ethics). To vyplýva zo zamieňania právnych a morálnych 

noriem. Právne normy ale podľa Kantorowicza upravujú vonkajšie správanie, ktoré môže 

byť v súlade s týmito normami bez ohľadu na to, aký je motív tohto správania. Morálne 

normy, na druhej strane, regulujú vnútorné pohnútky a motívy.  

 
245 Kantorowicz, H., 1934, s. 1247 – 1248. 
246 Tamtiež, s. 1248. 
247 Tamtiež, s. 1248 – 1249.  
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d)  Zamieňanie faktov (realities) a ich významu (meaning). Právni realisti, predovšetkým K. 

N. Llewellyn, sa snažia obmedziť predmet právnej vedy na pozorovateľné či dokonca 

hmatateľné (tangible) fakty. Podľa Kantorowicza ale kľúčové právne vzťahy nie je možné 

pozorovať. Ako príklad uvádza situáciu, keď zomrie muž bez toho, aby zanechal závet 

a v tej istej chvíli sa jeho novonarodený syn stane ako zákonný dedič bohatým mužom, 

pretože zdedí majetok po otcovi a nikto o tom ani nemusí vedieť. Nič z tejto významnej 

právnej zmeny sa teda nedá pozorovať ani „nahmatať,“ nikto si jej nemusí byť dokonca 

ani vedomý.248 Podstatný pre právnika je zmysel týchto pozorovateľných faktov, ale 

zmysel sám nie je pozorovateľný. O pozorovateľné i nepozorovateľné fakty sa nezaujíma 

právna veda, ale právna história a právny realizmus tak nie je ničím iným než americkou 

právnou históriou. Nejde ale o právnu vedu, ktorá sa učí na právnických fakultách a ktorú 

musia ovládať budúci právnici, jedine ak by sa chceli naučiť, ako ovplyvniť sudcov.249 

e)  Zamieňanie konceptu (concept) s jedným z jeho elementov (elements). Nasledujúc tézu O. 

W. Holmesa, že právo je to, čo robia sudcovia, by malo platiť, že medicína je to, čo 

predpisujú lekári, náboženstvo to, čo sa hlása v kostoloch, veda to, čo sa učí na 

univerzitách, umenie to, čo produkujú umelci a topánky to, čo vyrábajú obuvníci. Právo 

nie je podľa Kantorowicza to, čo vykonávajú súdy, ale súdy sú inštitúcie, ktoré vykonávajú 

právo. Pokiaľ vie advokát, čo je právo a aj sudca vie, čo je právo, môže advokát 

predpovedať súdne rozhodnutie. Iné zdroje, o ktoré sa sudca pri rozhodovaní opiera, sú 

neznáme a vždy budú.250 

f)  Zamieňanie prípadov (cases) s judikatúrou (case law). Podľa Kantorowicza právny 

realizmus mohol vzniknúť a rozvíjať sa len v anglo-americkom systéme, ktorý funguje na 

záväznosti precedensov. Právo sa v týchto krajinách totiž zdá byť len kopou súdnych 

rozhodnutí, a teda súhrnom faktov. Lenže prípady sami o sebe nie sú záväzné. Jednotlivé 

súdne rozhodnutia nie sú záväzné. Záväzná je len ich časť – ratio decidendi. Túto časť 

tvoria princípy, na ktorých rozhodnutie stojí a ktoré sami o sebe odôvodňujú dané 

rozhodnutie. Ratio decidendi rozhodnutia nie je možné vyvodiť indukciou. Je potrebná 

účelová interpretácia, generalizácia a začlenenie ratio decidendi do celého systému práva. 

Práve ten systém, v ktorom sa ratio decidendi asimiluje, tvorí judikatúru (case law), a preto 

 
248 Na tomto mieste by bolo možné Kantorowiczovi oponovať argumentom, že nie je nutné, aby daná skutočnosť 

bola pozorovateľná práve v tom momente, kedy nastane. Ex post ale bude možné „pozorovať“, že muž zomrel, 
nezanechal závet, narodilo sa mu dieťa a momentom smrti zdedilo otcov majetok. Argument Kantorowicza je 
tak platný len na aktuálne pozorovanie. To sa ale netýka ani súdnych rozhodnutí. Tie sa tiež „pozorujú“ 
v zmysle skúmajú či analyzujú až ex post, teda po ich vydaní.  

249 Kantorowicz, H., 1934, s. 1249 – 1250. 
250 Tamtiež, s. 1250. 
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niečo úplne odlišné od holých faktov, ktoré sú spôsobilé byť predmetom empirického 

výskumu. Navyše, judikatúra (case law) by stratila svoj zmysel, ak by za ňou nestálo 

pravidlo stare decisis. Všetka judikatúra je tak tvorená na základe pravidla a nie faktu. Ten, 

kto popiera záväznosť pravidiel, nemôže presadzovať záväznosť precedensov, a prispieva 

tak k zničeniu práva.251 

 Kantorowicz na záver k (i) substanciálnej otázke o povahe práva poznamenáva, že ak by 

mali právni realisti pravdu, nebolo by nutné vôbec učiť právo ani schvaľovať zákony. Právo by 

jednoducho bolo to, čo rozhodnú sudcovia. Lenže to môže platiť len vtedy, ak sa sudcovia naučia, 

ako majú rozhodovať, teda sa naučia, čo je právo. Na záver k (ii) formálnej otázke o povahe 

právnej vedy dodáva, že predmetom právnej vedy nemá byť predpovedanie budúcich súdnych 

rozhodnutí. Ironicky poznamenáva, že by sa každá nová generácia študentov práva mala učiť 

psychológiu novej „dávky“ sudcov; a podstatnou súčasťou tohto výcviku by malo byť umenie 

podplácania sudcov. Odvolací súd by sa tak ocitol vo zvláštnej pozícii. Mohol by napríklad 

povedať, že sa dalo predpokladať, že daný sudca bude podplatený, preto jeho rozhodnutie 

korešponduje poňatiu právnej vedy zo strany právneho realizmu, a toto rozhodnutie musí preto 

byť potvrdené. Akurát že právnické fakulty nemôžu súperiť s detektívnymi kanceláriami. Ich 

úlohou je vychovať ľudí ako je sudca O. W. Holmes, nie Sherlock Holmes. V úplnom závere 

napriek tomu oceňuje podstatu amerického právneho realizmu. Americkí právni realisti vraj začali 

činiť to, čo sa európski stúpenci hnutia voľného práva zaviazali dokončiť. Varuje pred možným 

zneužitím myšlienok amerického právneho realizmu, keď sa ocitnú v nesprávnych rukách. Ideálne 

by si predstavoval kooperáciu hnutia voľného práva a amerického právneho realizmu.252 

  

 
251 Tamtiež, s. 1250 – 1251.  
252 Tamtiež, s. 1252. Niektoré Kantorowiczove diela v súvislosti s jeho novokontovským ukotvením sú obsiahnuté 

ešte v časti 2.5.3.1.1. tejto dizertačnej práce. Varovanie, že by mohli byť myšlienky právneho realizmu 
zneužité, ak sa ocitnú v nesprávnych rukách, je veľmi dobre aplikovateľné aj na hnutie voľného práva a jeho 
myšlienky. 
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2.2.  Ernst Fuchs  
 

„Právnik je hodný presne toľko, koľko je hodný bez svojich kníh.“253 

„Rozhodujúca musí byť prax, nie teória.“254 

„Dobré knihy píšu autori, ktorí v skutočnosti nemajú čas ich písať.“255 

 

Ďalším významným stúpencom hnutia voľného práva bol Ernst Fuchs, ktorého označujú 

za najhorlivejšieho a najúspešnejšieho stúpenca tohto hnutia,256 či dokonca za najsilnejšiu duševnú 

silu medzi voľnoprávnikmi.257 Bol skutočným reformátorom, ktorý by to o sebe ale nikdy sám 

nevyhlásil. On sám skôr chcel pripraviť pôdu pre skutočného reformátora. Táto kapitola bude 

venovaná jeho životu (podkapitola 2.2.1.) a dielu (podkapitola 2.2.2.).  

 

2.2.1. Život 
 

Ernst Fuchs sa narodil dňa 15. 10. 1859 v dedinke Weingarten pri Karlsruhe, teda 

v liberálnom Bádensku v početnej židovskej rodine.258 Rodičia mu dali typické židovské meno 

Samuel, ktoré si o 40 rokov zmenil na nemecké meno hrdinov – Ernst. V dedinke Weingarten 

v mieri spolunažívali protestanti, katolíci a niekoľko židovských rodín. Jeho život významne 

poznamenalo detstvo. Ernst Fuchs bol kvôli chorobe očí, ktorou trpel v prvom roku života, od 

detstva krátkozraký, ale až v 16 rokoch dostal prvé optické okuliare. Dovtedy si rodičia (nevedno, 

či z neporozumenia jeho problému, alebo zo sporivosti) vystačili s tým, že má malý Ernst slabší 

zrak. Ernst tým ale veľmi trpel. V škole či pri hre bol znevýhodňovaný a vysmievali sa mu. Utiahol 

sa preto do seba a stal sa premýšľavým a hĺbavým. Začal spochybňovať rozprávky, ktoré mu boli 

rozprávané, ak sa mu nezdali hodnoverné. Postupom času začal okrem rozprávok spochybňovať 

 
253 „Ein Jurist ist genausoviel wert, wieviel er ohne seine Bücher wert ist.“ In Fuchs, E., 1965, s. 248.  
254 Fuchs, E.: Juristischer Kulturkampf. Karlsruhe: G. Braun'sche Hofbuchdruckerei und Verlag, 1912, s. 53. 
255 Fuchs, E., 1912, s. 65.  
256 Kaufmann, A.: Einleitung zu: Fuchs, E.: Gerechtigkeitswissenschaft: Ausgewählte Schriften zur Freirechtslehre. 

Karlsruhe: Müller, 1965, s. 1.   
257 Wolf, E.: Einleitung zu: Radbruch, G.: Rechtsphilosophie, 6. Aufl. Stuttgart: Koehler, 1963, s. 42.  
258 Život Ernsta Fuchsa bude popísaný prevažne na základe toho, čo o ňom napísal v roku 1936 jeho syn Albert S. 

Foulkes žijúci v tom čase v Sydney v Austrálii a ktorý sa spolu s Arthurom Kaufmannom zaslúžil o vydanie 
vybraných spisov Ernsta Fuchs. In Foulkes, A. S.: Ernst Fuchs und die Freirechtslehre. Ein Lebensbild. Fuchs, 
E.: Gerechtigkeitswissenschaft: ausgewählte Schriften zur Freirechtslehre. Karlsruhe: C. F. Müller, 1965, s. 
225 – 259; Foulkes, S. A.: On the German Free Law School (Freirechtsschule). Sozialphilosophie / Archives 
for Philosophy of Law and Social Philosophy, Vol. 55, No. 3 (1969), s. 367 – 417. Dostupné na 
www.jstor.org/stable/23678930.  
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i náboženstvo. Svoju krátkozrakosť sa rozhodol prijať ako príležitosť, na základe ktorej otestuje, 

či existuje boh. Celá rodina striktne dodržiavala pravidlá židovského náboženstva a malý Ernst do 

svojich ôsmich rokov tiež, hoci už vtedy v ňom klíčili pochybnosti. V roku 1870 bol jeho žiaľ 

z krátkozrakosti tak neznesiteľný, že ho vyburcoval k činu, ktorým podľa neho spochybnil boha 

a náboženstvo, teda minimálne v jeho vnímaní. Vzal si noviny, jablko a zápalky a vybral sa na 

záhradu rodinného domu a spýtal sa boha: „Ak si ty, boh, vševediaci, vieš, aké zlé je to s mojimi 

očami. Ak si všadeprítomný, tak nemôžeš pripustiť, aby som tak veľmi trpel; a ak si všemohúci, tak 

môžeš moje oči uzdraviť. Počítam do troch a potom vyskúšam, či som schopný prečítať tento 

novinový výtlačok.“ Nevedel, či mu boh uzdraví oči alebo na neho zošle blesky. Nestalo sa ale ani 

jedno z toho a osemročný Ernst Fuchs prestal veriť v boha, akého zobrazovali židovské 

náboženské tradície. Začal myslieť slobodne a svoju slobodu oslávil hneď dvoma smrteľnými 

hriechmi. Priamo na mieste zjedol jablko, a potom vypálil jednu zápalku za druhou, kým nebola 

krabička prázdna. Tak začal boj Ernsta Fuchsa proti falošným učeniam a falošným bohom vo 

výchove, právnej vede i v pohľade na svet ako takom.259 

Občianske zrovnoprávnenie židov260 otvorilo Fuchsovi cestu k štúdiu. V roku 1871 sa jeho 

rodina presťahovala do Karlsruhe. Tu poslali rodičia Ernsta na gymnázium, pretože rozpoznali 

jeho nadanie. Dovtedy navštevoval výlučne vidiecke školy. Na gymnázium nastúpil až 

v jedenástich rokoch, hoci bežný vek pre nástup bol deväť rokov. Bol excelentným žiakom, ale 

trápilo ho, že je od svojich spolužiakov starší. Presvedčil preto riaditeľa gymnázia, aby mu dovolil 

jednu triedu preskočiť. I tak ale bol od svojich spolužiakov o rok starší a preskočiť dve triedy mu 

riaditeľ nedovolil. Vynaliezavý študent našiel riešenie svojho problému – odišiel z gymnázia 

v Karlsruhe a dostal sa s pomocou svojich rodičov na lýceum v Heilbronn k svojim vrstovníkom. 

Všetko učivo dobehol a v roku 1876 maturoval zarovno s nimi. V rokoch 1876 až 1880 študoval 

právo v Heidelbergu a v Štrasburgu. Ťažiskom štúdia bolo rímske právo a právo pandektistov. 

Forma štúdia bola zastaraná, podľa jeho názoru priam stredoveká. Učitelia nechávali študentov 

predčítať alebo im diktovali poznámky. V prvom semestri si Fuchs kúpil niekoľkozväzkové právo 

pandektistov od Windscheida. Nebol schopný ho prečítať, dokonca nemohol zniesť ani predstavu, 

že by ho mal mať doma, tak ho po týždni vrátil do kníhkupectva v Heidelbergu. Čosi také sa 

dovtedy podľa vyjadrení tamojších predavačov ešte nikdy nestalo. Bolo to totiž niečo podobné, 

 
259 Fuchs, E., 1965, s. 226 – 227. 
260 Ernst Fuchs sa vždy zasadzoval o asimiláciu židov. Patril k hnutiu reformovaného judaizmu. Navrhol, aby bol 

sabat preložený zo soboty na nedeľu, pretože striktný pokoj, ktorý sa dodržiava počas sabatu, bol v kolízii 
s koncami lehôt, ktoré musel neskôr ako advokát strážiť a dodržiavať. V roku 1899 si zmenil svoje typicky 
židovské meno Samuel na nemecké meno hrdinov – Ernst – ako  definitívny výraz boja za asimiláciu. 
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ako keby študent teológie vrátil bibliu.261 Prednášky ho nudili, ale právo nie. Začal sa venovať 

samoštúdiu. Veľký vplyv na jeho svetonázor mali J. W. Geothe a F. Nietzsche.262  

Po štúdiu práva a prvej štátnej skúške v roku 1880 pracoval Ernst Fuchs až do druhej štátnej 

skúšky v roku 1884 ako právny praktikant (Referendar) v Justičnej a administratívnej službe 

(Justiz – und Verwaltungsdienst), kde sa mal pripravovať na výkon právnej praxe. Opak ale bol 

pravdou a právni praktikanti pôsobili skôr ako poslucháči než by sa aktívne zapájali do právnej 

praxe. Na druhú štátnu skúšku sa mal väčšinu naučiť viac-menej naspamäť. Iba v prípade 

nedostatku či výpadku právnych praktikov dostali právni praktikanti šancu skúsiť si skutočnú 

právnu prax. Práve jedna takáto príležitosť sa dostala aj k Fuchsovi, ktorý si mal v jednom prípade 

vyskúšať úlohu prokurátora. Jeho úlohou bolo podať obžalobu na sedliačku, ktorá mala byť 

obžalovaná z pytliactva. Sedliačka ale tvrdila, že pri práci našla vyhladnuté opustené mláďa líšky, 

ktoré zabalila do uteráka a vzala domov, aby sa o neho postarala. Podľa obžaloby si ale mala toto 

mláďa „privlastniť a porušiť práva iného na poľovanie“, za čo jej hrozil trest odňatia slobody. 

Právny cit ale mladému advokátovi a chlapcovi z dediny naznačoval, že nešlo o pytliačku, ale skôr 

o milovníčku zvierat, ktorá si nebola vedomá toho, že porušuje právo a nemala ani v úmysle 

ublížiť zvieraťu. Fuchs odmietol obžalobu podať a odmietol tak aj poslúchnuť príkaz 

nadriadeného. Prípad vzbudil rozruch. Pojednávacia miestnosť sa naplnila zvedavcami, ktorí 

chceli vidieť, ako bude žalobca postupovať, ak podanie obžaloby sám odmieta. Po vykonaní 

dokazovania si bol Fuchs ešte viac istý, že je sedliačka nevinná. Postavil sa k situácii čelom 

a v pojednávacej miestnosti vyhlásil, že považuje obžalobu za nedôvodnú a požaduje odmietnutie 

obžaloby. Súd mu vyhovel. Následne prebiehalo disciplinárne konanie proti Fuchsovi, ktorého 

výsledkom bolo prísne napomenutie zo strany ministra spravodlivosti a označenie Fuchsa za 

„problematického podriadeného“, ktoré mu zostalo až do jeho smrti.263  

Vo všeobecnosti bol Fuchs vzdelávaný v duchu francúzskeho práva. Vo veľkovojvodstve 

Bádensko platil od roku 1809 do roku 1900 v preklade a s úpravami francúzsky Code Napoléon, 

ktorý bol označovaný za Bádenské zemské právo (Badisches Landrecht). Nemecké sterilné 

súdnictvo ale bolo v protiklade k elegantnej slobode francúzskej jurisprudencie.264 

V roku 1884, keď mal Fuchs 25 rokov, sa stal advokátom. Povolanie advokáta vykonával 

ďalších 45 rokov a veľmi rýchlo sa ho naučil vykonávať bravúrne. Najprv pôsobil pred zemským 

súdom (Landgericht) v Karlsruhe, neskôr pred vrchným zemským súdom (Oberlandesgericht) 

 
261 Fuchs, E., 1965, s. 228 – 229. 
262 Tamtiež, s. 230 – 231. 
263 Tamtiež, s. 233 – 232. 
264 Foulkes, S. A., 1969, s. 380. 
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v Karlsruhe. Nebol len obhajcom svojich klientov, ale aj služobníkom práva a so sudcami mal 

priateľský vzťah. Jeho doménou bolo takmer výhradne civilné právo. Získal si širokú klientelu 

a uznanie. Pracovný deň začínal o piatej ráno, niekedy aj o tretej, či dokonca o druhej ráno. Ráno 

sa venoval predovšetkým písaniu o modernizácii práva. V roku 1887 sa oženil s dcérou advokáta 

Simona Kaufmanna a mal s ňou tri deti. Dcéra Edith bola v roku 1942 zavraždená 

v koncentračnom tábore v Auschwitz.265 Syn Albrecht, pôvodne advokát, emigroval v roku 1939 

do Austrálie, kde prijal meno Albert S. Foulkes a neskôr vydal knihu Fuchsových vybraných 

spisov.266 

 Fuchsovými priateľmi a najbližšími spolustúpencami boli o 20 rokov mladší Hermann 

Kantorowicz a Gustav Radbruch. Ernst Fuchs bol pritom jediným právnym praktikom v tejto 

trojici. „Prax musí viesť, nie teória!“ hlásal Fuchs. Kantorowicz i Radbruch si Fuchsa patrične 

vážili a považovali ho za priateľa a vodcu hnutia (ešte v časoch, keď slovo vodca (Führer), nemalo 

pejoratívny význam). Prvou z právnických fakúlt, ktorá uvítala hnutie voľného práva, bola 

univerzita v Jene; 267 vydavateľ Eugen Diederichs v Jene prizval Ernsta Fuchsa, aby s ním 

spolupracoval na časopise „Die Tat.“ Toto všetko boli dôvody, prečo poslal Ernst Fuchs svojho 

jediného syna, ktorý sa vydal na právnickú dráhu, študovať práve na túto univerzitu.268  

 Od roku 1925 až do svojej smrti bol Ernst Fuchs hlavným spolupracovníkom ľavicovo 

orientovaného časopisu „Die Justiz“ (Súdnictvo), teda mesačníka zasadzujúceho sa za obnovu 

nemeckého právneho života, ktorý vydával Wilhelm Kroner v spolupráci s profesorom 

Mittermaierom, Radbruchom a Sinzheimerom.269 

 Ernst Fuchs zomrel 10. 4. 1929 v Karlsruhe. Len mesiac pred smrťou mu bol udelený na 

jeho alma mater v Heidelbergu z rúk jeho priateľa, vtedajšieho dekana právnickej fakulty Gustava 

Radbrucha čestný doktorát. 

 

 

 

 

 

 
265 Fuchs, E., 1965, s. 232 – 233.  
266 Foulkes, A. S.: Ernst Fuchs und die Freirechtslehre. Ein Lebensbild. Fuchs, E.: Gerechtigkeitswissenschaft: 

ausgewählte Schriften zur Freirechtslehre. Karlsruhe: C. F. Müller, 1965, 267 s. 
267 Fuchs, E., 1965, s. 237. 
268 Tamtiež, s. 238. 
269 Tamtiež, s. 251. 
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2.2.2. Dielo 
 

Dielo pracovitého Ernsta Fuchs je napriek jeho primárnej orientácii na advokátsku prax 

rozsiahle. Napísal sedem kníh270 a viac než stošesťdesiat odborných článkov.271 Nasledujúce 

riadky budú obmedzené na niektoré jeho základné myšlienky s akcentom na voľné právo a hnutie 

voľného práva.  

Ernst Fuchs celý svoj život bojoval za reformu právnej vedy a za jej oslobodenie od 

dogiem. Bojoval proti pandektistom a ich právu, v dnešnom svete by zrejme bojoval proti 

právnemu formalizmu. Jeho hlavné ciele možno zhrnúť nasledovne: 

a) Pretransformovať právnu vedu z kníh do reálneho života; zmeniť ju z vedy 

zaoberajúcej sa normami a slovami na vecnú a hodnotovú vedu, a teda na modernú 

právnu vedu založenú na pozorovaniach. 

b) Premeniť umenie hľadať pravdu a fakty (zistiť skutkový stav v procese) na skutočnú 

vedu a hľadanie faktov považovať za najdôležitejšiu súčasť práva. 

c) Aplikovať a interpretovať právo nie lipnutím na písmenách jeho slov, ani pracovaním 

s abstraktnými konceptmi či abstraktnými konštrukciami (oslobodiť nachádzanie práva 

od pojmovej, písmenkovej a konštruktivistickej jurisprudencie) a upustiť od  tzv. 

kryptosociológie272 a konať to, čo tajne robia sudcovia v koncepte kryptosociolģie 

otvorene, za účelom dosiahnutia toho, čo je spravodlivé, účelné a zodpovedajúce 

povahe veci (Natur der Sache). 

d) Pretransformovať školské a univerzitné vzdelávania tak, aby slúžilo vyššie uvedeným 

trom cieľom. 

 Svoje nové učenie nazval „vedou o spravodlivosti“ (Gerechtigkeitswissenschaft) namiesto 

právnej vedy. Za najdôležitejšie hodnoty vôbec považoval hodnotu spravodlivosti a lásky medzi 

 
270 Fuchs, E.: Ein Blick aus der heutigen Anwaltschaft. Karlsruhe: Bielefelds Verlag, 1894; Fuchs, E.: Das Badische 

Enteignungsgesetz. Tübingen, Leipzig: Verlag J. C. B. Mohr, 1901, 168 s.; Fuchs, E.: Schreibjustiz und 
Richterkönigtum. Ein Mahnruf zur Schul- und Justizreform. Leipzig: Teutonia-Verlag, 1907, 115 s.; Fuchs, E.: 
Recht und Wahrheit in unserer heutigen Justiz. Berlin: Carl Heymanns Verlag, 1908, 243 s.; Fuchs, E.: Die 
Gemeinschädlichkeit der konstruktiven Jurisprudenz. Karlsruhe: G. Braun'sche Hofbuchdruckerei und Verlag, 
1909, 311 s.; Fuchs, E.: Juristischer Kulturkampf. Karlsruhe: G. Braun'sche Hofbuchdruckerei und Verlag, 
1912, 228 s.; Fuchs, E.: Was will die Freirechtsschule? Rudolstadt: Greifenverlag, 1929, 63 s.  

271 Kompletná bibliografia je dostupná in Fuchs, E., 1965, s. 261 – 267. 
272 Pod kryptosociológiou, resp. pocitovou jurisprudenciou (Gefühlsjurisprudenz), resp. tajným voľnoprávnictvom 

(Geheimfreirechtelei) mal Ernst Fuchs na mysli situáciu, keď sa v dobe prevládajúcej pojmovej jurisprudencie 
niektorí sudcovia snažili vydať rozhodnutie zodpovedajúce ich právnemu citu. Za tým účelom museli 
poohýbať zákon, ale tvárili sa a museli sa tak tváriť, že rozhodli na základe zákona. Fuchs to považoval za síce 
dobre mienenú, ale napriek tomu nebezpečnú a nečestnú hru na schovávačku. In Fuchs, E., 1965, s. 247; 
Foulkes, S. A., 1969, s. 383.  
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ľuďmi.273 Jeho veda o spravodlivosti tak bola značne hodnotovo orientovaná. V centre jej záujmu 

bol človek a súčasná spoločnosť. Právo považoval za ľudský produkt, ktorý mal slúžiť 

jednotlivcom a spoločnosti, aby žili v mieri a spravodlivo. To samo o sebe nebola žiadna 

originálna idea, jej praktické následky boli ale doposiaľ prehliadané konceptualistami. Tí 

považovali právo za viac-menej abstraktný systém pravidiel založený na metafyzických 

princípoch, ktorý mal byť vykladaný doslovne bez ohľadu na to, či je výsledok takejto aplikácie 

spravodlivý alebo nie a bez ohľadu na vhodnosť či zbytočnosť výsledku jeho aplikácie. Taktiež si 

uvedomoval, že žiaden ľudský jazyk a žiaden intelekt zákonodarcu nedokáže predpovedať či 

predurčiť všetko, čo sa môže stať v budúcnosti. Život je totiž príliš komplexný na to, aby sme ho 

vedeli uzavrieť do systému pravidiel. Už vôbec nie je možné, aby zákonodarca zachytil budúcu 

kontinuálnu zmenu faktov a spoločenských podmienok. Ernst Fuchs zhromaždil stovky príkladov, 

na ktorých demonštroval, že sa právny poriadok neustále vyvíja.274  

 Ako správny voľnoprávnik pripúšťal existenciu medzier v zákonoch. Nevyhnutným 

dôsledkom toho, že sa ľudia a život neustále menia, je medzerovitosť zákonov. Keďže ale sudcovia 

musia konať spravodlivosť podľa práva, navrhuje Ernst Fuchs dodržiavať nasledujúce princípy: 

a) Sudca je subjektom práva. Musí aplikovať existujúce zákony aj vtedy, ak by boli 

v úplnom rozpore s jeho presvedčením či vnímaním spravodlivosti. Ako príklad 

uvádza rímsko-katolíckeho sudcu, ktorý musí rozviesť manželstvo, ak sú pre to splnené 

zákonné podmienky, aj keď to odporuje jeho viere a presvedčeniu.275 

b) Právo má byť interpretované skôr v súlade s jeho skutočným významom a cieľom, než 

s jeho doslovným znením. Žiaden interpretačný problém nevzniká vtedy, keď zákon 

obsahuje jednoznačné pravidlá vzťahujúce sa na danú právnu situáciu. To ale nie sú tie 

prípady, ktoré zamestnávajú súdy a spôsobujú vrásky právnikom. Skutočné právne 

problémy vznikajú tam, kde nie je možné fakty napasovať na žiadne zákonné pravidlo 

(alebo precedens). V takých prípadoch prichádzajú do úvahy dve možnosti – logicko-

mechanická interpretácia alebo premýšľavá interpretácia. Formalisti sa uchýlia 

výhradne k logickým formulám. Ako príklad uvádza cestovateľa, ktorý si do čakárne 

 
273 Fuchs, E., 1965, s. 236; Foulkes, S. A., 1969, s. 382 – 383.  
274 Foulkes, S. A., 1969, s. 383 – 384.  
275 Foulkes, S. A., 1969, s. 384. K tomuto je nutné ale poznamenať, že Ernst Fuchs zomrel v roku 1929, a teda ešte 

pred nástupom nacizmu. Nepočítal teda so situáciou, že by právo mohlo byť arbitrárne, nezmyselné, či 
dokonca priam zločinné. Ako horlivý demokrat považoval niečo také za nemožné. Nepredpokladal, ani 
nemohol predpokladať, že o niekoľko rokov neskôr (v roku 1946) jeho priateľ, tiež voľnoprávnik Gustav 
Radbruch bude obhajovať tézu, že v prípade neznesiteľného konfliktu zákona a spravodlivosti musí zákon ako 
nepatričné právo ustúpiť, ktorá sa stane známou ako Radbruchova formula a ktorá nebude mať nič spoločné 
s voľným právom. Radbruch, G.: Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht. Süddeutsche 
Juristenzeitung (1946), s. 107; in Foulkes, S. A., 1969, s. 385. Viac ku Gustavovi Radbruchovi v časti 2.4.4. 
tejto dizertačnej práce. 
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vezme svoje domáce zvieratko – medveďa a všimne si tam ceduľku: „zákaz psov“. 

Podľa formalistu (resp. pojmovej jurisprudencie) si medveďa do čakárne vziať môže, 

pretože s použitím argumentum a contrario (t. j. dôkazu opakom) platí, že sú zakázané 

len psy, nie medvede. Skutočný právnik považuje vstup medveďa za neprípustný, a to 

na základe argumentu a simili (t. j. dôkazu podobnosti, keďže medveď je podobný 

psovi) alebo argumentu a minori ad maius (t. j. dôkazu od menšieho k väčšiemu, a teda 

ak je zakázaný pes, je zakázaný aj medveď ako väčšie a nebezpečnejšie zviera). Aj 

druhý z právnikov použije právny argument. Rozdiel je v tom, že rešpektuje aj význam 

daného ustanovenia, teda povahu veci (Natur der Sache), že venuje pozornosť účelu 

daného ustanovenia a spravodlivosti.276 Fuchs nesúhlasí s definíciou účelu, ktorú 

presadzoval Rudolf von Jhering, t. j. že účel je tvorcom všetkého práva.277 Účel 

považuje za otca práva, ale za matku práva považuje spravodlivosť a za najvnútornejšiu 

motivačnú silu spravodlivosti považuje zmysel pre to, čo je spravodlivé a slušné, t. j. 

právny cit (Rechtsgefühl).278 I tu kritizuje tzv. kryptosociológiu v časoch pojmovej 

jurisprudencie, t. j. že sudcovia, ktorí chceli rozhodnúť v súlade s právnym citom, tak 

činili tajne, a tým zároveň nekontrolovateľne. Skutočné motívy ich rozhodnutí totiž 

zostali utajené a zamaskované formálne-logickými operáciami. Tento stav považoval 

za akési medzištádium, ku ktorému prispel Rudolf von Jhering, s ktorým nesúhlasil 

a ktorého kritizoval.279 Krypto-sociologickú metódu považoval za pseudo-logickú. 

Zaujímavý postoj zaujímal k dôvodovým správam a ďalším dokumentom 

v legislatívnom konaní, ktoré predchádzajú prijatiu zákona. Podľa Ernsta Fuchsa mali 

byť všetky tieto dokumenty po prijatí zákona zničené a v žiadnom prípade sa nemalo 

na nich odkazovať pri interpretácii a aplikácii zákona. Na obhajobu tohto argumentu 

používal § 133280 a 157281 BGB, ktoré sú výkladovými pravidlami pre súkromné právo, 

pričom ak platia pre adresátov súkromného práva, musia platiť aj pre zákonodarcu.  

c) Medzery v pozitívnom práve majú byť aj podľa Fuchsa vyplnené voľným právom, t. j. 

právom, ktoré sa zatiaľ nestalo pozitívnym právom. Medzery v pozitívnom práve delil 

 
276 Foulkes, S. A., 1969, s. 385 – 386.  
277 Jhering, R.: Der Zweck im Recht. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1877, 588 s.  
278 Fuchs, E., 1964, s. 26. 
279 Ernst Fuchs označil Rudolfa von Jheringa za „v podstate skvelý exemplár právneho génia, ktorá sa, bohužiaľ, 

premenil na bizarného ideológa kvôli nedostatku praktických právnych skúseností.“ In Fuchs, E., Kohler, J.: 
Jhering und die Freirechtsbewegung. (Glossen zu Jherings 100. Geburtstag.) Archiv für Rechts- und 
Wirtschaftsphilosophie, Vol. 12, No. 1 (Oktober 1918), s. 12.  

280 § 133 BGB: Pri výklade prejavu vôle strany sa má zisťovať skutočná vôľa, nie držať sa doslovného znenia 
zákona. 

281 § 157 BGB: Zmluvy majú byť vykladané tak, ako to požaduje dobrá viera s ohľadom na zvyklosti v danom 
styku. 
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na otvorené (skutočné) a zakryté. Za najočividnejší príklad otvorených medzier 

považoval tie ustanovenia nemeckého BGB, ktoré neposkytujú sudcovi podrobný 

návod, ako rozhodnúť, ale namiesto toho sudcu odkazujú na všeobecné princípy 

spravodlivosti a slušnosti, ako sú napr. už spomínaný § 158 BGB, či § 138 ods. 1 

BGB.282 Zakryté medzery nepovažoval za výsledok nedbalosti zákonodarcu, ale za 

nevyhnutnosť. V takýchto prípadoch by mal mať sudca právomoc a povinnosť vytvoriť 

novú normu, ktorá zaplní zakrytú medzeru v pozitívnom práve. Otázne ale potom je, či 

sudca rozhodol praeter legem alebo už contra legem. Na rozdiel od Kantorowicza, 

ktorý mal za potrebu brániť hnutie voľného práva pred jeho označovaním ako „contra 

legem hnutia“ a vysvetľoval, že nikdy neschvaľoval to, aby sudcovia rozhodovali 

contra legem, obmedzil sa Ernst Fuchs na konštatovanie, že „neprišiel právo zničiť, ale 

ho dodržiavať.“ Ernst Fuchs uviedol príklady, v ktorých sudcovia rozhodli contra 

legem, ale tieto rozhodnutia boli spravodlivé a správne. V skutočnosti totiž nerozhodli 

v rozpore so zmyslom a duchom zákona, len v rozpore s jeho znením (contra verba 

legis). Nijak zvlášť ho nezaujímalo, akú konkrétnu nálepku dajú tejto výnimke 

z pravidla, že zákonodarca je nadradený interpretovi, právni teoretici.283  

d) Voľné právo ma nastúpiť na scénu vtedy, keď sa objavia úplne nové skutočnosti 

v dôsledku nových vedeckých a iných poznatkov a objavov. Dokým sa zákonodarca 

nepohne k činu, voľné právo, ktoré Fuchs označuje aj za nepísané prirodzené právo, sa 

má vyvinúť z princípov existujúceho práva.284 

e) Existujú tri metódy nachádzania práva: (i) konceptualizmus a formálna logika, (ii) 

kryptosociológia a (iii) voľná, resp. otvorená sociologická metóda. Tieto metódy, 

podľa neho, neexistujú oddelene, ale navzájom sa prekrývajú.285 

 Voči teórii Ernsta Fuchsa by mohli byť vznesené protiargumenty typu, že (i) ponecháva 

rozhodnutie súdov na ich arbitrárny sentiment alebo zmysel pre spravodlivosť, (ii) vedie k právnej 

neistote a nepredvídateľnosti riešenia právnych problémov a že (iii) jej chýba normativita. Tieto 

argumenty sú z hľadiska cieľov, ktoré sledoval Fuchs, nepochopením jeho teórie. Ernst Fuchs totiž 

naopak bojoval proti sentimentálnej, pocitovej jurisprudencii (Gefühlsjurisprudenz), za 

predvídateľnosť súdnych rozhodnutí, ktorú demonštroval na množstve konkrétnych príkladoch, 

 
282 § 138 ods. 1 BGB: Právny úkon, ktorý odporuje dobrým mravom, je neplatný.  
283 Foulkes, S. A., 1969, s. 388 – 389. 
284 Ako príklad z praxe nemeckého súkromného práva uvádza vývin zodpovednosti za vytvorenie rizika 

(Gefährdungshaftung), ktoré sa vyvinulo ako voľné právo a postupne sa z neho stalo pozitívne právo. In 
Foulkes, S. A., 1969, s. 390.  

285 Foulkes, S. A., 1969, s. 391. 
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v ktorých zlyhával konceptualizmus a proti sociálnemu inžinierstvu, podľa ktorého sa každý spor 

rieši ako individuálny problém na základe individuálnych spoločenských okolností bez aplikácie 

všeobecných právnych pravidiel.286  

 Ernst Fuchs chcel právnu prax premeniť z remesla na umenie. To, v čom sa podľa neho 

v jeho časoch viedol v právnej vede spor, bola otázka, ako dospieť k dobrým rozhodnutiam: 

tvorbou pojmov, presadzovaním právneho citu alebo prostredníctvom odborného pozorovania 

života a potrieb. Rozhodujúca otázka je teda tá, ktorý z týchto troch zdrojov práva má prevážiť. 

Podľa toho sa rozlišuje pojmová jurisprudencia, citová jurisprudencia (Gefühlsjurisprudenz) 

a sociologická právna veda;287 práve poslednú z menovaných zastával Ernst Fuchs. Veril, že sa 

dogmatická právna veda musí zmeniť v právnu sociológiu stojacu na základoch prírodných 

vied.288 Deduktívnu, scholastickú, metafyzickú a abstraktnú metódu v právnej vede mala podľa 

neho nahradiť induktívna, moderná, pozitívna a exaktná metóda. Právne prípady sa nemali riešiť 

už len pomocou zákonov a inej právnickej literatúry, ale pozorovaním a experimentmi.  

 Veľký dôraz kládol na zisťovanie pravdy, ktoré považoval za dôležitejšie než nachádzanie 

práva. Zameral sa teda na zistenie skutkového stavu a umenie dokazovania, o ktoré sa dovtedy 

vraj nikto nezaujímal, predovšetkým nie učenci rímskeho práva a pandektisti. Kritizoval, že sa 

právnici nevzdelávajú a nevychovávajú k umeniu dokazovania. Za hlavný nedostatok považoval 

neznalosť psychológie výsluchu a chýbajúce vzdelanie v tom, ako vykonávať výsluchy. Kritizoval 

aj sudcov, ktorí nepoznajú pomery a odborné otázky, o ktorých rozhodujú, a preto nevedia, ako 

majú viesť dokazovanie. Na rozdiel od trestného procesu, v ktorom sa dokazuje podľa zásady 

bezprostrednosti a ústnosti, sa v tom čase v nemeckom civilnom procese vychádzalo 

predovšetkým zo skutkových okolností obsiahnutých v protokoloch. Ernst Fuchs v tomto kontexte 

hovoril o „protokolárnej justícii (súdnictve)“ (Protokolljustiz), resp. o „písomnej justícii 

(súdnictve)“ (Schreibjustiz).289  

 Za sociologické, resp. voľné nachádzanie práva považoval realistickú, praktickú právnu 

vedu učeného zdravého ľudského rozumu zodpovedajúcu právnym potrebám. Trval na označení 

„sociologická“ navzdory odporu zo strany Kantorowicza a Radbrucha.290 Pod „sociologickou“ ale 

v žiadnom prípade nemyslel vedu orientovanú iba na fakty, ktorá je hodnotovo vyprázdnená. Práve 

naopak. Termín „voľné právo“ považoval za nešťastný – a mal nakoniec pravdu, pretože práve 

tento termín spôsobil, že si možno ešte dodnes mnohí myslia, že hnutie voľného práva 

 
286 Foulkes, S. A., 1969, s. 391 – 395.  
287 Fuchs, E.: Juristischer Kulturkampf. Karlsruhe: G. Braun'sche Hofbuchdruckerei und Verlag, 1912, s. 10.  
288 Kaufmann, A., 1965, s. 2.  
289 Fuchs, E., 1965, s. 252 – 253.  
290 Tamtiež, s. 249. 
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presadzovalo názor, že sa sudcovia nemusia riadiť zákonom, nie sú ním viazaní, a môžu tak právo 

nachádzať voľne v zmysle svojvoľne „Voľné“ znamená podľa Fuchsa oslobodené od písmen, ale 

podriadené duchu zákona; voľné pri aplikácii nepísaného práva, ktoré ešte nenadobudlo podobu 

zákona; voľné v dotváraní práva v duchu a podľa zmyslu existujúceho zákona a voľné v tvorbe 

nového práva aplikovateľného na nové právne skutočnosti. K tomu pripojil požiadavku, aby 

prebiehalo voľné nachádzanie práva transparentne, nie pod rúškom logiky a konštrukcie. 

V posledných rokoch života bojoval aj proti rýdzej náuke právnej, ktorú považoval za 

„bezhodnotovú scholastiku najhoršieho druhu.“291 

Ernst Fuchs nechcel hodnotovo prázdne právo odcudzené od reality a ľudí. Práve naopak. 

K tomu požadoval logické, vnútorne koherentné, systematické právo. Ctil zákon. Na problém 

medzier v zákone mal riešenie – upraviť zákon tak, aby bol jasný. Bol zmierený s tým, že by 

aplikácia medzerovitého zákona mohla pre jednotlivca znamenať nespravodlivý výsledok.  

Nedostatok zákona mal ale napraviť zákonodarca, nie sudca. Sudca mal a musel rozhodnúť tak, 

ako požadoval zákon.292  

Verný svojej metóde pozorovania analyzoval súdne rozhodnutia a metódou indukcie (od 

konkrétnych rozhodnutí k všeobecným záverom) vyvodzoval závery. Bol proti sudcovskému 

rozhodovaniu, resp. sudcovskému dotváraniu práva, v rozpore s jasným textom zákona.293 

Ernst Fuchs bol ale vždy predovšetkým právny praktik – advokát. Jeho dielami preto neboli 

len články a knihy, ale predovšetkým právna prax, do ktorej sa premietli jeho odborné názory. Tie 

sa premietli predovšetkým do súdnych rozhodnutí. Ernst Fuchs mal nemalý vplyv na judikatúru 

vtedajšieho Ríšskeho súdu (Reichsgericht). Vždy mu išlo o to isté: zrieknuť sa čisto logického 

doslovného výkladu a nájsť spravodlivé, účelné riešenie zodpovedajúce povahe veci.294 

Ďalšou oblasťou, v ktorej sa Ernst Fuchs angažoval ako právnik a právny vedec, bola 

legislatíva. Navrhol niekoľko zákonov. S Josefom Kohlerom navrhol i novelu občianskeho 

zákonníka, z ktorej sa niektoré návrhy časom i uskutočnili. Angažoval sa i v otázkach nesprávneho 

výkladu civilného procesného práva, konkrétne civilného procesného poriadku 

(Zivilprozessordnung – ZPO); bol aj členom komisie zriadenej pri ministerstve spravodlivosti, 

ktorá mala vypracovať nový civilný procesný poriadok. Ako núdzové riešenie navrhoval namiesto 

BGB používať švajčiarsky občiansky zákonník (Zivilgesetzbuch – ZGB) spolu s obligačným 

 
291 „… wertlose Scholastik schlimmster Art.“ Fuchs, E., 1965, s. 250. 
292 Fuchs, E., 1965, s. 241; Foulkes, S. A., 1969, s. 395. 
293 Fuchs, E.: Rechtsfortbildung trotz klaren Wortlauts. Leipz. Zeitschr., 1929, 289 an.  
294 Konkrétne príklady konkrétnych právnych otázok, v ktorých prispel Ernst Fuchs k zmene judikatúry Ríšskeho 

súdu uvádza jeho syn. Fuchs, E., 1965, s. 245 – 246.  
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právom a namiesto nemeckého civilného procesného poriadku používať rakúsky. Ako správny 

zástanca hnutia voľného práva sa taktiež presadzoval o aplikáciu čl. 1 švajčiarskeho ZGB.295  

Fuchsove vízie sa celkom nenaplnili, právna sociológia postavená na prírodovedných 

základoch nenahradila dogmatickú právnu vedu, metódy prírodných vied sa nestali metódami 

právnej vedy. Právo totiž nie je prírodným, ale kultúrnym fenoménom – fenoménom nie (čisto) 

fyzického, ale (primárne) psychického bytia,296 ako tvrdil i Kantorowicz.297  

Navrhoval taktiež reformu právnického vzdelávania.298 Zdroj nesprávneho spôsobu 

vzdelávania ale videl už na gymnáziách. Nepovažoval za nutnú výučbu starých jazykov. Do 

popredia sa mala dostať výučba prírodných vied. Najvyšším cieľom vzdelávania na gymnáziách 

mala byť výchova k pravdivosti (Wahrhaftigkeit). Pod vplyvom Goetheho zastával rovnaký názor 

na výučbu dejepisu a hlavne výučbu svetových dejín považoval za absurdnú, pretože je vraj len 

ťažko vyskúmať, ako to vlastne v dejinách v skutočnosti bolo. Škola mala formovať osobnosti, nie 

produkovať ľudí, ktorí sa vedia učiť naspamäť.299 Na právnických fakultách mali vzniknúť 

„právne kliniky“ s vlastnými akademickými súdmi, kde by skutočné spory súdili a hájili študenti. 

Dizertačné práce nemali viac byť referátmi o naučených teoretických poznatkoch, ale mali 

rozoberať skutočné problematické právne prípady. Skúšky mali pozostávať z odborného zistenia 

skutkového stavu, hodnotenia dôkazov a z vyvažovania záujmov v konkrétnom skutočnom 

právnom spore.300 V návrhu reformy právnického vzdelania sa tak odzrkadľovalo Fuchsovo 

zmýšľanie o právnej vede, ktorá mala byť podľa neho induktívna, moderná, pozitívna a exaktná 

na rozdiel od „starej“ právnej vedy, ktorá bola deduktívna, scholastická, metafyzická a abstraktná. 

Na miesto toho, aby sa právne otázky riešili premýšľaním a vyhľadávaním v zákonoch a právnych 

knihách, malo sa po novom stať doménou právnického remesla pozorovanie a experiment presne 

tak, ako je tomu v prírodných vedách. Práve inšpirácia prírodnými vedami bola u Fuchsa značná 

a dominantná.301 Prvý rok štúdia na právnickej fakulte mal byť praktický. Študenti mali byť 

pridelení do súdnych kancelárií, kde by sa postupne zoznamovali s právnou praxou. Až po tomto 

prvom roku malo začať štúdium, v ktorom malo byť menej prednášok a viac praktických cvičení. 

Nepopieral, že každý študent musí mať určité teoretické znalosti, ale za dôležitejšie považoval 

praktické schopnosti a zručnosti. Navyše zastával názor, že sa študenti ľahšie naučia teoretické 

 
295 Fuchs, E., 1965, s. 246. 
296 Kaufmann, A., 1965, s. 3 – 4.  
297 Kantorowicz, H., 1934, s. 1248. 
298 Úvahy k reforme právnického vzdelávania a k reforme súdnictva sú obsiahnuté in Fuchs, E.: Schreibjustiz und 

Richterkönigtum. Ein Mahnruf zur Schul- und Justizreform. Leipzig: Teutonia-Verlag, 1907, 115 s.  
299 Fuchs, E., 1965, s. 254.  
300 Je svojím spôsobom smutné, že obdobné požiadavky na reformu právnického vzdelávania zaznievajú ešte dnes. 

Potešujúce je ale to, že sa mnohé z týchto požiadaviek dnes už realizujú.  
301 Kaufmann, A., 1965, s. 3. 
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vedomosti v praxi a budú štúdiom nadšenejší. Navrhoval i ďalšie opatrenia, ako zapojiť študentov 

do skutočnej právnej praxe. Štúdium právnych dejín ako hlavný predmet malo úplne odpadnúť. 

Krátky prehľad dejín práva a práva iných kultúr mal byť poskytnutý na konci štúdia. Odpadnúť 

mala aj výuka rímskeho práva. Pri prvej štátnej skúške sa mali skúšať nielen teoretické poznatky, 

ale aj praktické schopnosti, a to v rovnakej miere. Ďalšia právna prax mala spočívať prevažne vo 

vlastnej zodpovednej činnosti pod dohľadom a vedením skúsených právnych praktikov. Posledný 

rok mohol podľa Fuchsa pozostávať z práce na súde. Namiesto druhej štátnej skúšky mal sudca 

súdu, na ktorom kandidát v poslednom roku pôsobil, osvedčiť, že kandidát disponuje potrebnými 

znalosťami, schopnosťami a vlastnosťami pre výkon právnického povolania.302  

Napokon sa Fuchs vyjadril aj k sudcom. Za sudcu mal podľa neho byť navrhnutý len ten, 

kto roky pôsobil ako advokát. Od advokátov požadoval najvyššiu profesijnú morálku, ako 

aj schopnosť a odhodlanie hľadať pravdu. Sudcom nemohol byť ten, kto bol dovtedy len teoretik. 

Za vzory považoval anglických sudcov, ktorých nazval „sudcovskými kráľmi“ (Richterkönige); 

takúto dobrú mienku však nemal o anglickom súdnictve ako takom a o ich precedentnom systéme. 

Sudcovia mali byť podľa Fuchsa i kráľovsky zaplatení. Štátna kasa to vraj mohla uniesť, pretože 

sudcov nemuselo byť veľa.303 

Z teórie Ernsta Fuchsa sa realizovali určité myšlienky voľného nachádzania práva. Vízie 

o právnickom vzdelávaní sa ale v plnej miere nenaplnili, rovnako ani vízie o potrebe zisťovať 

fakty v civilnom procese. Nerealizovali sa ani teórie presadzujúce vnímanie právnej vedy ako vedy 

sociologickej podľa vzoru prírodných vied.304 Napriek tomu ale zostáva jeho život i dielo 

inšpiráciou pre ďalšie generácie právnikov.  

 

 
302 Fuchs, E., 1965, s. 254 – 255. 
303 Tamtiež, s. 255. 
304 Tamtiež, s. 256.  
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2.3.  Eugen Ehrlich 
 

Kantorowicz nebol prvým publikujúcim voľnoprávnikom; a nebol ním ani Ernst Fuchs. 

Tým prvým bol totiž Eugen Ehrlich so svojou prednáškou „Voľné nachádzanie práva a voľná 

právna veda“ (Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft) uverejnenou v roku 1903,305 teda 

o tri roky skôr než bol publikovaný Kantorowiczov Boj za právnu vedu. Práve Eugen Ehrlich sa 

preto považuje za otca hnutia voľného práva a toho, kto mu prepožičal meno.306 Táto stručnejšia 

kapitola bude venovaná práve životu (podkapitola 2.3.1.) a dielu (podkapitola 2.3.2.) Eugena 

Ehrlicha.  

 

2.3.1. Život 
 

 Eugen Ehrlich sa narodil 14. septembra 1862 v Černoviciach na Bukovine, ktoré sú 

v súčasnosti súčasťou Ukrajiny. Rovnako ako Kantorowicz a Fuchs pochádzal aj on zo židovskej 

rodiny. Sám sa najprv považoval za izrealitu, neskôr za katolíka. Za svoj materinský jazyk 

považoval poľštinu. Jeho otec, Simon Ehrlich, bol povolaním advokát v Černoviciach. Eugen 

Ehrlich študoval gymnázium v Sambiri v terajšej Ukrajine. Právo študoval na univerzite v Ľvove 

a v rokoch 1881 až 1883 aj na univerzite vo Viedni. V roku 1886 získal doktorát práve na 

univerzite vo Viedni a v roku 1895 bol na tejto univerzite habilitovaný pre odbor rímskeho práva. 

Od roku 1897 pôsobil na svojej alma mater v Černoviciach najprv ako mimoriadny profesor, od 

roku 1900 ako profesor a v rokoch 1906 a 1907 aj ako rektor. Po vypuknutí prvej svetovej vojny 

v roku 1914 a po obsadení Černovíc ruským vojskom emigroval do Viedne, kde pôsobil ako 

profesor rímskeho práva, neskôr odišiel na niekoľko rokov do Švajčiarska. Po skončení prvej 

svetovej vojny sa Černovice stali súčasťou Rumunska a Ehrlich sa už nechcel vrátiť domov. 

Potom, čo mu ale nevyšli plány uchytiť sa na ďalšie obdobie vo švajčiarskom Berne, plánoval 

v roku 1921 predsa len návrat do Černovíc. Najprv bol ale nútený vziať si výskumné voľno 

a pripraviť všetky svoje prednášky v rumunčine. Jeho ďalšie kroky tak smerovali do Bukurešti. 

K výučbe vo svojich rodných Černoviciach sa ale napokon už nevrátil, pretože ochorel na 

cukrovku, ktorá v tom čase nebola liečiteľná. 

 Eugen Ehrlich zomrel 2. mája 1922 vo Viedni. Za celý svoj život sa neoženil.307 

 
305 Ehrlich, E.: Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft:  Vortrag, geh. in d. Jur. Ges. in Wien am 4. März 

1903. Leipzig: Hirschfeld, 1903, 40 s.  
306 Silberg, S., 2004, s. 5. 
307 Ehrlich Eugen. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Band 1. Wien: Verlag der 

Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1956, s. 229. Dostupné na 
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2.3.2. Dielo 
 

Dielo Eugena Ehrlicha bolo značne ovplyvnené pozorovaním toho, ako sa v jeho 

bezprostrednom okolí aplikovalo právo. Na Bukovine formálne platil od roku 1811 rakúsky 

všeobecný občiansky zákonník (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – ABGB). Napriek prijatiu 

tohto zákonníka sa ale jeho normy v skutočnom živote presadzovali popri zvykovom práve 

rôznych národností žijúcich na Bukovine len veľmi ťažko. Ehrlich tak mohol naplno a na vlastné 

oči sledovať rozdiel medzi písaným právom a skutočným, živým právom. 

 Za najvýznamnejšie dielo Ehrlicha možno označiť Základy sociológie práva 

(Grundlegung der Soziologie des Rechts) z roku 1913.308 V tomto diele po prvýkrát vymedzil 

sociológiu práva ako samostatnú disciplínu, a stal sa tak zakladateľom sociológie práva.  

Z hľadiska skúmania voľného nachádzania práva je ale najvýznamnejším dielom „Voľné 

nachádzanie práva a voľná právna veda“ (Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft).309 

Toto dielo je prednáškou, ktorú Ehrlich predniesol 4. marca 1903 pred Viedenskou právnickou 

spoločnosťou (Wiener Juristische Gesellschaft). Myšlienky tejto prednášky nadväzovali na 

myšlienky obsiahnuté v článku publikovanom vo Viedenskom časopise Juristische Blätter z roku 

1888 s názvom „O medzerách v práve“ (Über Lücken im Recht).310 V tejto súvislosti odkazuje 

Eugen Ehrlich na Gényho a jeho Méthode d'interprétation311 z roku 1889, s ktorým sa stotožňuje 

v základných myšlienkach i v niektorých konkrétnostiach. Ako spoločnú vypichuje predovšetkým 

myšlienku, že právo nie je uzavretým systémom abstraktných pravidiel, ale pozostáva 

z jednotlivých rozhodnutí. Stotožňuje sa aj s myšlienkou, že je úlohou sudcu v prípade, že nemôže 

rozhodnúť na základe vopred stanovených pravidiel, prispôsobiť tieto pravidlá potrebám danej 

doby. Naopak sa s  Génym v niektorých názoroch rozchádza. Ehrlich sa zaoberá predovšetkým 

otázkou, akým spôsobom sa realizuje voľné sudcovské nachádzanie práva a akú úlohu pri tom hrá 

dobrá viera, povaha veci, právne konštrukcie a analógie. Gény sa naproti tomu venuje 

predovšetkým teórii prameňov práva, ktorá v tom čase dominovala vo Francúzsku.  Pri dotváraní 

práva odkazuje Gény na vedu (libre recherche scientifique312). Ehrlich od začiatku kládol veľký 

 
https://www.biographien.ac.at/oebl_1/229.pdf; Döhring, E.: Ehrlich, Eugen. In: Neue Deutsche Biographie 
(NDB). Band 4. Berlin: Duncker & Humblot, 1959, s. 362. Dostupné na https://daten.digitale-
sammlungen.de/0001/bsb00016320/images/index.html?id=00016320&groesser=&fip=qrsenxsyztseayafsdrxds
ydeayayzts&no=3&seite=376. 

308 Ehrlich, E.: Grundlegung der Soziologie des Rechts (1913). 3. Aufl. Berlin: Duncker & Humblot, 1967, 409 s.  
309 Ehrlich, E., 1903, 40 s. 
310 Ehrlich, E.: Über Lücken im Recht. Juristische Blätter (Österreich/Ungarn), 1888, 447.  
311 Gény, F.: Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif. Paris: A. Chevalier-Marescq, 1889, 606 s. 
312 Viď poznámka pod čiarou č. 232.  
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dôraz na vedomú a nevedomú duševnú činnosť sudcu bez toho, aby podceňoval právnu vedu 

a právo v jej ponímaní. Ehrlich predniesol a publikoval svoje názory rok pred Génym. 

Nepredpokladá ale, že by ho Gény čítal.313 Závery tohto článku ešte raz zosumarizoval v spise 

„Konkludentný prejav vôle“ (Die stillschweigende Willenserklärung)314 tak, že sudca, ktorý má za 

úlohu rozhodnúť podľa platného pozitívneho práva, využíva nejasnosti teórie a právneho systému 

k tomu, aby zohľadnil požiadavky rozvoja práva. Operuje predovšetkým s pojmami ako dobrá 

viera, dobré mravy, povaha veci, bezdôvodné obohatenie apod., ktoré sa pre tento účel hodia 

najlepšie. Takýmto „rozmazaným“ (verschwommener), neurčitým pojmom, medzerou v práve, 

skrz ktorú vstupujú do práva nové, plodné myšlienky, je i konkludentný prejav vôle. Nejde 

o právny inštitút, ale o celý systém nových právnych noriem, ktoré zápasia o svoju existenciu; 

nejde teda o jednotný problém, ale o konglomerát problémov.315  

V prednáške „Voľné nachádzanie práva a voľná právna veda“ postavil Ehrlich proti sebe 

voľné nachádzanie práva a technické nachádzanie práva. Technické nachádzanie práva znamená 

vynášanie rozhodnutí na podklade pevne stanovených pravidiel, zatiaľ čo voľné nachádzanie práva 

znamená nachádzanie spravodlivých rozhodnutí zodpovedajúcich okolnostiam jednotlivých 

prípadov, pri zohľadnení formálneho práva, zvykového práva a predchádzajúcich rozhodnutí. 

Hlavným argumentom v prospech technického nachádzania práva je predvídateľnosť súdnych 

rozhodnutí a s ňou spojená istota. Tento argument však Ehrlich odmieta. Súdne rozhodnutie je 

totiž predvídateľné len vtedy, ak sú pravidlá, na základe ktorých má byť vynesené, jasné a určité. 

V takomto prípade ale dospeje aj voľné nachádzanie práva k rovnakému výsledku, pretože 

skutočné voľné nachádzanie práva nastupuje až vtedy, ak právne pravidlá nie sú jasné a určité. Ani 

v prípade nejasnosti a neurčitosti pravidiel ale Ehrlich nezastáva technické nachádzanie práva, 

ktoré tieto situácie rieši fikciami a konštrukciami, ktoré sú tak veľmi závislé od diskrécie sudcu, 

že už aj tak nemožno hovoriť o  právnej istote. Rozhodnutie, ktoré je výsledkom voľného 

nachádzania práva, považuje dokonca za predvídateľnejšie a z hľadiska právnej istoty lepšie, 

predovšetkým ak je založené na minulých súdnych rozhodnutiach.316  

Myšlienka, že možno všetky súdne rozhodnutia vyvodiť zo zákona, je a môže byť podľa 

Ehrlicha vlastná len národom, ktoré recipovali rímske právo. Táto myšlienka je cudzia anglo-

americkému právu, ale aj nemeckému právu v období stredoveku, či dokonca rímskemu právu. Aj 

v rímskom práve totiž platilo len to, že rozhodnutie musí byť podľa práva, že nemožno pri 

 
313 Ehrlich, E., 1903, s. IV – V.  
314 Ehrlich, E.: Die stillschweigende Willenserklärung. Berlin: Heymann, 1893, 296 s.   
315 Ehrlich, E., 1893, s. 291.  
316 Ehrlich, E., 1903, s. 19, 21; Silberg, S., 2004, s. 6 – 7.  
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rozhodnutí len tak ignorovať pravidlá, ktoré platili doposiaľ. Zakázané teda boli náhle novoty 

v rozhodovaní, ale nie organický vývoj práva. Nešlo teda o príkaz rozhodovať podľa doslovného 

znenia zákonov.317 Ehrlich trvá na tom, že zákony a zvyklosti predstavujú pre súdne rozhodnutie 

len určitý návod (Belehrung), resp. vedecký základ, ale samotné rozhodnutie musí byť vždy 

nájdene voľne. Tým sa otvára cesta tvorivej jurisprudencii.318  

 Vyčerpávajúci návod na to, ako ma sudca postupovať pri voľnom nachádzaní práva, našiel 

Ehrlich v návrhu k čl. 1 ods. 2 v tom čase ešte neplatného a neúčinného švajčiarskeho občianskeho 

zákonníka (Zivilgesetzbuch – ZGB), podľa ktorého má sudca v prípade, keď zákon a obyčajové 

právo mlčia, rozhodnúť tak, ako keby bol sám na mieste zákonodarcu.319 Sudcovia tak totiž 

v skutočnosti pravidelne aj rozhodujú, len s tým rozdielom, že doposiaľ sa muselo formálne 

vychádzať z klamnému obrazu, že sudca vždy a za každých okolností aplikuje zákonné právo, a to 

buď na základe jeho znenia, alebo na základe jeho zmyslu a ducha. Proti tomuto poňatiu možno 

namietať, že sudcovia budú príliš samostatní. A je to naozaj tak. Sudca je v tomto ponímaní 

skutočne slobodnejší. Zároveň môže svoju funkciu vykonávať dôstojnejšie, ak mu nie sú 

pripisované schopnosti odvodiť každé riešenie každého právneho prípadu zo zákona jeho 

interpretáciou alebo nejakou právnickou konštrukciou. Sudca by mal mať podľa Ehrlicha možnosť 

priznať, že sú v práve medzery, ktoré nemožno vyplniť ani interpretáciou.320 K tomuto dopĺňa, že 

v pôvodnom návrhu BGB v § 1 bola v prípade neexistencie priamo aplikovateľného ustanovenia 

možná analógia a ak by tá nebola postačujúca, malo sa rozhodnúť podľa princípov vyvodených 

z ducha zákona. Tento návrh ale nebol prijatý. Ehrlich si to odôvodňoval tak, že zákonodarca 

nechcel sudcov a právnu vedu v prípade medzier v zákone zväzovať určitým konkrétnym 

spôsobom, ale chcel im ponechať voľnosť.321 Tým teda argumentuje v prospech voľného 

nachádzania práva i v oblasti nemeckého občianskeho práva za čias platnosti a účinnosti BGB.  

Podľa Ehrlicha neexistuje žiadna iná záruka výkonu súdnictva a spravodlivosti 

(Rechtspflege) než sú osobnosti sudcov,322 i keď sa krajiny, ktoré recipovali rímske právo, umelo 

snažili o vtelenie tejto záruky do zákonov. Tým ale bolo zastrené, že byť dobrým sudcom 

neznamená len vyznať sa v paragrafoch zákonov, ale že to predpokladá určitú duševnú a mravnú 

vyspelosť, ktorá je prirodzene vlastná len malému počtu jednotlivcov.323 Nie rímske právo, ale až 

 
317 Ehrlich, E., 1903, s. 1.  
318 Tamtiež, s. 3.  
319 V prvom rade má teda sudca rozhodovať podľa znenia a výkladu ZGB; ak riešenie nenachádza, tak podľa 

zvykového práva a ak ani vtedy nie, tak podľa právnej vedy. Až vtedy, ak by všetky tieto možnosti zlyhali, tak 
má rozhodnúť tak, ako keby bol sám na mieste zákonodarcu.   

320 Ehrlich, E., 1903, s. 25 – 26; Silberg, S., 2004, s. 7. 
321 Ehrlich, E., 1903, s. 24 – 25.  
322 Ehrlich, E., 1903, s. 21; Silberg, S., 2004, s. 7. 
323 Ehrlich, E., 1903, s. 22; Silberg, S., 2004, s. 8. 
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recepcia rímskeho práva zmenila nazeranie na právo a začala sa presadzovať myšlienka, že každé 

rozhodnutie musí byť odvodené od vopred stanovených pravidiel, teda že musí ísť o logický záver, 

výsledok subsumpcie. Korene tohto názoru možno nájsť už v justiniánskom práve, ale ako už bolo 

uvedené nie v samotnom rímskom práve (a neplatil ani v stredoveku). Ak by sa malo rímske právo 

aplikovať len v tých prípadoch, v ktorých sa jeho aplikácia priamo vopred predpokladala, 

neaplikovalo by sa takmer vôbec, pretože rímske právo mnohé inštitúty vôbec nepoznalo.324 Nájsť 

riešenia na mnohé právne prípady bolo komplikované aj v Corpus iuris civilis – kodifikovanom 

rímskom práve a tieto pravidlá sa pomerne voľne dopĺňali dobovými a miestnymi pravidlami a ich 

kombináciami. Takto vznikla analógia a iné právnické konštrukcie, ktorými sme sa naučili 

používať na určité prípady pravidlá, ktoré vznikli pôvodne na riešenie prípadov iného druhu. 

Postupne sa rímske právo zozbieralo, okomentovalo, doplnilo, pridala sa k nemu judikatúra 

a hlavne sa vymysleli právnické techniky, ako toto právo aplikovať na ďalšie prípady. Význam 

recepcie rímskeho práva možno preto zhrnúť tak, že odkedy sa podarilo naučiť právo aplikovať, 

už sa viac nepovažovalo za nutné právo nachádzať. K tomu slúžili rafinované právnické techniky, 

prostredníctvom ktorých sa podarilo vyvodiť z rímskeho práva také právo, ktoré bolo potrebné pre 

každé súdne rozhodnutie a úplne sa tak vytesnila potreba voľného nachádzania práva. 

Bezmedzerovitosť práva neznamenala nikdy nič iné než iluzórnu konštrukciu právnickej 

techniky.325  

 Podľa Ehrlicha nemala byť právna veda redukovaná na dogmatiku zaoberajúcu sa 

filologickým, historickým a systematickým výkladom právnych viet, ale mala sa zaoberať 

predovšetkým živým právom (lebendes Recht). Hlavnou úlohou právnej vedy tak malo byť 

skúmanie, či a ako platia právne normy, t. j. ako pôsobia v skutočnom živote. Rozhodujúcim 

kritériom platnosti práva v sociologickom poňatí tak malo byť uznanie zo strany právnej komunity 

(Rechtsgenossen).326 Vyčítal dogmatickej právnej vede to, že si neuvedomila, že výklad práva 

závisí predovšetkým od toho, kto ho vykladá. Tá istá právna norma bude vykladaná inak v iných 

časoch a v iných krajinách, a to preto, že ju budú vykladať ľudia s rozličným vzdelaním, rozličným 

pohľadom na svet, rozdielnym úradným a spoločenským postavením, ktorí budú sudcami.327 Viac 

než od zámeru zákonodarcu tak konkrétne podoba práva podľa Ehrlicha závisela od toho, kto ho 

aplikoval. To, že bolo to isté právo aplikované rôzne, mal totiž veľmi dobre vypozorované z 

vlastnej skúsenosti s právom v Bukovine. Pripomína, že v jeho časoch sa žilo predovšetkým 

 
324 Ehrlich, E., 1903, s. 4 – 5.  
325 Tamtiež, s. 6.  
326 Silberg, S., 2004, s. 8. 
327 Ehrlich, E., 1903, s. 7.  



 

 

 

63  

v úradníckom štáte (Beamtenstaat). Právo nebolo považované za nič iné než za príkaz štátu voči 

svojim úradníkom. Sudcovia boli považovaní za úradníkov, ktorým bola zverená oblasť súdnictva. 

Z týchto myšlienok úradníckeho štátu a práva ako príkazu voči úradníkom, medzi ktorých patrili 

aj sudcovia, vzišla celá náuka o prameňoch práva.328 Výrazom tohto úradníckeho štátu bolo 

vnímanie zákona ako predvídateľnej formy práva. Úradnícky štát určoval nielen formu, ale aj 

obsah práva. Právo malo slúžiť výhradne alebo takmer výhradne k tomu, aby inštruovalo 

úradníkov, ako majú rozhodovať právne spory. Toto vnímanie práva bolo však pomerne úzke. 

Právo má totiž aj iné funkcie než len aby slúžilo ako návod sudcom pre rozhodnutia právnych 

sporov. Právo je základom spoločenskej organizácie, je kostrou spoločenského tela. Jeho úloha 

ako návodu pre súdne rozhodnutia je druhoradá. Aj zakladateľský dokument obchodnej 

spoločnosti môže slúžiť ako podklad a návod pre riešenie sporov medzi spoločníkmi, jeho 

prvoradou úlohou je ale organizácia danej obchodnej spoločnosti. 329  

Ehrlich pripomína slová Paulusa, že rozhodnutia sú staršie než právne pravidlá a právo 

vytvorené právnou vedou a súdmi (Juristenrecht) staršie a neporovnateľne bohatšie ako štátne 

právo.330 Aj povaha zákona a práva vytvoreného právnou vedou a súdmi je iná a je rozdielne 

vnímaná sudcami. Zákon sudcovi prikazuje rozhodnúť určitým spôsobom, zatiaľ čo právo 

vytvorené právnou vedou a súdmi mu dáva určitý návod. Zákon vyvodzuje svoju silu (legitimitu) 

od štátnej moci, právo vytvorené právnou vedou a súdmi od správneho posúdenia okolností. Sudca 

akceptuje príkazy zákona a návod využíva tam, kde ho nájde. V časoch Ehrlicha ale sudcovia 

v Nemecku boli postupne vychovaní a vzdelaní tak, že v právnych normách už nedokázali vidieť 

nič iné ako príkaz; a tak začalo byť aj právo vytvorené právnou vedou a súdmi postupne vnímané 

nie ako návod, ale tiež ako príkaz. Podľa Ehrlicha ale právo vytvorené právnou vedou a súdmi 

zostane týmto právom, aj keď bude vtelené do paragrafov zákona.331 Tým došlo k tomu, že sa za 

jedinú možnosť rozvoja práva začala považovať zmena zákona. Žiadna teória ale nemôže zvrátiť 

to, že každý systém stanovených právnych pravidiel bude medzerovitý, že bude zastaraný už 

v momente prijatia noriem, že sotva môže regulovať súčasné vzťahy, no celkom určite nemôže 

predpovedať budúcnosť. Nikto nemôže ani zabrániť tomu, aby sa existujúce pravidlá a ich 

interpretácia vyvíjala v závislosti na nových právnych problémoch a potrebe nových rozhodnutí. 

Nikto nemôže zabrániť ani tomu, že budúce generácie nebudú rozhodovať podľa zámeru 

 
328 Ehrlich, E., 1903, s. 8.  
329 Tamtiež, s. 9.  
330 „Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat.“ Tamtiež, s. 11.  
331 Tamtiež, s. 15 – 16.  
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historického zákonodarcu, ale podľa súčasného ducha. Na týchto skutočnostiach tak stroskotáva 

moc aj toho najmocnejšieho zákonodarcu.332  

 Ehrlich ďalej tvrdil, že pri zhromaždení značného množstva práva vytvoreného právnou 

vedou a súdmi sa nemožno už kodifikácii vyhnúť. Táto kodifikácia má následne svoje negatíva, 

ale i množstvo pozitív. Pozitívom je vytvorenie podkladu pre rozvoj práva a právnej vedy na 

národnej úrovni. Negatívom je naopak pretrhnutie medzinárodného vzájomného pôsobenia 

s inými právnymi poriadkami. Ehrlich sa ďalej pýta, v čom je lepšie povoliť používanie analógie, 

fikcií a konštrukcií a zavrhnúť voľné nachádzanie práva.333 Zákon, resp. zákonník považuje 

predovšetkým za požiadavku štátu voči spoločnosti; voľný spoločenský vývoj má byť podriadený 

štátnym účelom. Jeho hlavná kritika ale nesmeruje proti viazanosti zákonom, ale proti prípadom, 

kde zákon konkrétny prípad neupravuje, ale prostredníctvom analógie a iných právnických techník 

a konštrukcií sa údajne riešenie daného prípadu vyvodí zo zákona. Tento postup Ehrlich kritizuje 

a zastáva názor, že v prípade, ak nie je možné na daný skutkový stav priamo aplikovať určitú 

zákonnú normu, má byť návrh zamietnutý. Nemá postačovať podobné pravidlo, ani to, že sa 

z platného práva dá skonštruovať aplikovateľné pravidlo. Paradoxne sa za takejto situácie totiž na 

jednej strane odmieta voľné nachádzanie práva, no na druhej strane sa pripúšťa, aby sa 

rozhodovalo tak, ako zákonodarca aj tak nechcel, nepredpokladal a nestanovil.334 

 Hovorením o voľnom nachádzaní práva a pomenovaním tohto javu, videním vzoru v čl. 1 

ods. 2 švajčiarskeho občianskeho zákonníka a v uznávaní problému existencie medzier v práve tak 

Eugen Ehrlich nepochybne načal to, v čom neskôr pokračoval Kantorowicz a ďalší predstavitelia 

hnutia voľného práva.  

 

  

 
332 Tamtiež, s. 17.  
333 Tamtiež, s. 18.  
334 Tamtiež, s. 20.  
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2.4.  Niektorí ďalší predstavitelia  
 

Hermann Kantorowicz v článku „Trochu racionalizmu o realizme“ (Some Rationalism 

About Realism) z roku 1934 vymenúva za členov hnutia voľného práva okrem už spomínaných E. 

Ehrlicha a E. Fuchsa aj G. Radbrucha, F. Gényho, T. Sternberga, J. Kohlera, ako aj M. E. Mayera 

a E. Zitelmanna.335 Zabudnúť by sa ale zrejme nemalo ani na členov „Spoločnosti pre právnu 

vedu“ (Gesellschaft für Rechtswissenschaftslehre), ktorými boli okrem Kantorowicza, Radbrucha 

a Sternberga aj F. Genzmer a E. Wolff.336 Za voľnoprávnika sa zvykne označovať aj Hermann 

Isay.337 Nasledujúce riadky budú priblížením ich životov, ale predovšetkým diel týkajúcich sa 

voľného práva. 

 

2.4.1. Josef Kohler 
 

Josef Kohler (1849 – 1919) bol nemecký sudca a profesor práva na univerzite vo 

Würzburgu a od roku 1888 na univerzite v Berlíne. V Berlíne bol dvakrát dekanom právnickej 

fakulty.338 Počas svojho života publikoval okolo 2500 právnických prác z takmer všetkých 

právnych oblastí. Zameriaval sa ale predovšetkým na autorské a patentové právo, právnu 

komparatistiku a právne dejiny. Za jeho prínos v oblasti práva duševného vlastníctva dostal 

lukratívnu ponuku v roku 1886 stať sa profesorom v Tokiu, ktorú odmietol.339 V roku 1904 získal 

čestný doktorát na univerzite v Chicagu.340 V roku 1919 mu bol udelený čestný doktorát na 

Technische Hoschschule Berlin-Charlottenburg, hoci bol právnikom.341 Spolu s Fritzom 

Berolzheimerom bol taktiež zakladateľom najvýznamnejšieho časopisu právnej filozofie Archiv 

für Rechts- und Sozialphilosophie, ktorý vznikol v roku 1907.342 V roku 1909 s Berolzheimerom 

založil Medzinárodné združenie pre právnu a sociálnu filozofiu (Internationale Vereinigung für 

 
335 Kantorowicz, H., 1934, s. 1241.  
336 Kantorowicz Carter, F., 2006, s. 662. 
337 Sobek, T., 2011, s. 294.  
338 Gängel, A., Schaumburg, M.: Josef Kohler Rechtsgelehrter und Rechtslehrer an der Berliner Alma mater um die 

Jahrhundertwende. ARSP: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie/ Archives for Philosophy of Law and 
Social Philosophy Vol. 75, No. 3 (1989), s. 289. Dostupné na https://www.jstor.org/stable/23680163?read-
now=1&seq=1. 

339 Informácia je dostupná aj na https://www.uni-wuerzburg.de/de/uniarchiv/persoenlichkeiten/gelehrtentafeln/josef-
kohler/. 

340 Informácia je dostupná aj na https://convocation.uchicago.edu/traditions/honorary-degree-recipients/past-
honorary-degree-recipients/. 

341 Gängel, A., Schaumburg, M., 1989, s. 290.  
342 Okrem toho bol zakladateľom aj ďalších právnických časopisov, ako napr. Zeitschrift für Vergleichende 

Rechtswissenschaft (Časopis pre porovnávaciu právnu vedu, 1878) alebo Rheinische Zeitschrift für Zivil- und 
Prozessrecht (Rýnsky časopis pre civilné a procesné právo, 1909).  
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Rechts- und Sozialphilosophie – IVR)343, ktoré existuje a je aktívne dodnes a ktorého členkou je 

i autorka tejto dizertačnej práce. S Ernstom Fuchsom navrhol Josef Kohler novelu občianskeho 

zákonníka, z ktorej sa niektoré návrhy časom i uskutočnili. Okrem toho bol Kohler básnikom, 

komponistom, muzikantom, kunsthistorikom, umelcom a polyglotom.344 Dnes je po Josefovi 

Kohlerovi pomenovaný výskumný inštitút pre právo duševného vlastníctva na právnickej fakulte 

Humboldtovej univerzity v Berlíne.345 Napriek jeho medzinárodnej reputácii, početnej publikačnej 

činnosti a nemalému prínosu pre právnu vedu, je Josef Kohler v súčasnosti pomerne neznámou 

persónou právneho sveta. 

Josef Kohler kritizoval pojmovú jurisprudenciu. Jeho cieľom bolo zosúladenie práva so 

skutočnosťou. Už v roku 1885 napísal, že má byť právna veda praktickou vedou, pretože praktické 

právo je správnym právom, a že také právo, ktoré vedie k nezdravým praktickým výsledkom, je 

naopak nesprávnym, fantazijným právom.346 V právnej vede sa filozoficky inšpiroval 

predovšetkým Hegelom.347 Významne prispel aj k teórii interpretácie práva. Až do poslednej 

tretiny 19. storočia prevládala teória subjektívneho výkladu vytvorená historickou školou práva na 

čele s F. C. von Savignym, podľa ktorej je pri výklade práva určujúca vôľa zákonodarcu. Josef 

Kohler ju označila za mylnú. Podľa Kohlera nie je určujúce, čo chcel zákonodarca, ale čo chce 

zákon ako organický účel (organisches Zweckbestreben).348 Vôľu zákona chápal teda nie 

v psychologickom, ale v teleologickom poňatí.349 Za zákon malo byť pritom považované len to, 

čo sa vtelilo do jeho slov.350 Kohler tak odmietol aj analogickú aplikáciu zákona. K tomu vymedzil 

rolu orgánu aplikácie práva tak, že má vyriešiť pochybnosti, ktoré nechal zákon otvorené a že túto 

úlohu neplní zákonodarca.351 Neveril v absolútnu uzavretosť, a teda bezmedzerovitosť zákonov 

a bol teda v opozícii k prevládajúcemu dobovému právnemu mysleniu – pojmovej jusrisprudencii. 

Neveril ani vo všeobecne platné prirodzené právo. Orgány aplikujúce právo (predovšetkým 

sudcov) nepovažoval za subsumpčné automaty. Sudcovia boli pre Kohlera orgánmi právneho 

pokroku, ktorí nemali len žonglovať s právnymi pojmami, ale pri svojich rozhodnutiach 

predovšetkým zohľadňovať súvisiace spoločenské vzťahy.352 

 
343 Kohler, J., Berolzheimer, F.: IVR-Informationen. In ARSP: Archiv Für Rechts- Und Sozialphilosophie/ Archives 

for Philosophy of Law and Social Philosophy, vol. 75, no. 3, 1989, s. 401–403. 
344 Gängel, A., Schaumburg, M., 1989, s. 292 – 294.  
345 Internetová stránka inštitútu je k dostupná na https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/ls/mzg/josef-kohler-institut. 
346 Kohler, J.: Rechtsgeschichte und Culturgeschichte. In Grünhuts Zeitschrift, 1885, s. 588.  
347 Gängel, A., Schaumburg, M., 1989, s. 301. 
348 Kohler, J.: Ueber die Interpretation von Gesetzen, In. Grünhuts Zeitschrift, 1886, s. 1 an. 
349 Tamtiež, s. 2. 
350 „Was sich im Worte verkörpert hat.“ Tamtiež, s. 33.  
351 Tamtiež, s. 27.  
352 Gängel, A., Schaumburg, M., 1989, s. 309. 
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Niekedy sa Josef Kohler označuje nie priamo za stúpenca hnutia voľného práva, ale za jeho 

predchodcu.353 Svojou teóriou o neúplnom práve a boji proti pojmovej jurisprudencii má k hnutiu 

voľného práva ale tak či onak nepochybne blízko.354  

 

2.4.2. Ernst Zitelmann 
 

Konrad Ernst Zitelmann (1852 – 1923) bol nemecký právnik a spisovateľ. Právnu vedu 

študoval v Leipzigu, Heidelbergu a Bonne. Referendariat absolvoval v Štetíne, ale nedokončil ho, 

pretože sa v roku 1876 habilitoval na Univerzite v Göttingene. Medzi jeho najznámejšie právnické 

diela patrí Irrtum und Rechtsgeschäft: eine psychologisch-juristische Untersuchung (Omyl 

a právny úkon: psychologicko-právnické skúmanie) z roku 1879.355 Aj vďaka tomuto dielu sa 

následne habilitoval. Zitelmann pôsobil na univerzitách v Rostocku, Halle, Bonne a v Mníchove. 

Dvakrát bol rektorom na Univerzite v Bonne (1902/03 a 1918/19). V roku 1899 mu bol udelený 

čestný doktorát na Černovickej univerzite. V právnej vede sa venoval predovšetkým civilnému 

právu. V súvislosti s hnutím voľného práva je najvýznamnejšia jeho tvorba v oblasti medzier 

v práve, ktorú predstavil v rámci prednášky s názvom Lücken im Recht (Medzery v práve) v roku 

1902, kedy sa stal prvýkrát rektorom na univerzite v Bonne.356 Zitelmannov rozbor medzier 

v práve a v zákone je pre hnutie voľného práva a pre jeho hlavnú myšlienku a hlavný prínos 

dôležitý, preto mu bude venovaná väčšia pozornosť.  

Zitelmann začína svoju prednášku o medzerách v práve tým, že sa na novom nemeckom 

občianskom zákonníku (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) pracovalo mnoho rokov, no napriek 

tomu sa v ňom stále nachádzajú medzery tak, ako v každom inom zákonníku. Pritom nemá na 

mysli medzery v tom zmysle, že tam niekomu z určitého uhla pohľadu chýba určitá veta, ktorú by 

tam rád mal – veď predsa so žiadnym dielom nemôže byť každý spokojný. Má na mysli také 

medzery, že BGB jednoducho nedáva odpoveď na to, ako riešiť určité právne prípady.357 Podľa 

Zitelmanna má každé právo medzery. Keďže ale právny prípad musí byť vždy vyriešený, resp. 

 
353 Riebschläger, K., 1968, s. 31 – 32.  
354 Kto presne bol stúpencom hnutia voľného práva je ťažké vymedziť aj z toho dôvodu, že nešlo o jednotnú právnu 

školu. 
355 Zitelmann, E.: Irrtum und Rechtsgeschäft: eine psychologisch-juristische Untersuchung. Leipzig: Duncker und 

Humblot, 1879, 614 s. K prehľadu ďalších diel a života Ernsta Zitelmanna viď napr. in Klein, P.: Ernst 
Zitelmann. Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie Vol. 17, No. 4 (1923/24), s. 504 – 520. Dostupné na 
https://www.jstor.org/stable/23685158?seq=1#metadata_info_tab_contents. 

356 Zitelmann, E.: Lücken im Recht: Rede gehalten bei Antritt des Rektorats der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität zu Bonn am 18. Oktober 1902. Leipzig: Duncker und Humblot, 1903, 46 s. Dostupné na http://dlib-
pr.mpier.mpg.de/m/kleioc/0010/exec/smallpage/%22219074_00000001.gif%22. 

357 Zitelmann, E., 1903, s. 5.  



 

 

 

68  

sudca musí vždy právny spor nejak rozhodnúť a nemôže odmietnuť vydať rozhodnutie, je nutné 

vyplniť medzeru s pomocou právnej vedy.358 Na tomto mieste ale vznikajú dva základné problémy 

– čo sú medzery a ako majú byť vyplnené. Vo všeobecnosti panuje zhoda na tom, že majú byť 

medzery v práve vypĺňané prostredníctvom analógie alebo na základe ducha právneho poriadku. 

Čo to ale presne znamená, na tom už všeobecná zhoda nepanuje.359 O medzerách hovorí vtedy, 

keď zákon neupravuje určitý prípad v rámci oblasti, ktorú plánoval upraviť, nie o medzerách 

právneho poriadku ako takého, a teda o tom, ktoré oblasti života má upravovať právo a ktoré má 

ponechať napr. etike, zvykom, náboženstvu, zákonom lásky či estetickej kráse.360 Podľa 

Zitelmanna niektorí zastávajú názor, že právo ako také nemá medzery a medzery sú len 

v zákonoch. Považuje to za terminologický, resp. výrazový spor. Ak túto otázku totiž posudzujeme 

z pohľadu pred vyplnením medzery, povieme, že právo má medzery; ak z pohľadu po vyplnení 

medzery, tak nemá medzery.361 Tým sa relativizuje rozdiel medzi medzerami v práve a medzerami 

v zákone.362 Zitelmann zároveň uvádza, že žiaden zákon nemôže byť bezmedzerovitý, pretože 

žiaden zákonodarca nie je schopný v texte zákona obsiahnuť všetky potenciálne prípady, ktoré 

prinesie skutočný život.363  Ako príklad uvádza okrem iných prípad plavby na mori, počas ktorej 

si niekto naleje víno do drahého pohára, iný do neho strčí, pohár spadne na palubu a rozbije sa. 

Nepochybne ide o trestný čin poškodenia cudzej veci. Zitelmann sa ale pýta, aká by bola právna 

kvalifikácia v prípade, že by sa pohár nerozbil, ale v dôsledku postrčenia padol do mora. Pre 

vlastníka pohára je výsledok rovnaký ako pri jeho rozbití – príde o pohár. Z hľadiska trestného 

práva je ale pre naplnenie skutkovej podstaty poškodenia cudzej veci nutné jej úmyselné zničenie 

či poškodenie, ktoré v prípade pádu pohára do mora nenastalo. Podľa starého rímskeho práva sa 

táto medzera v zákone vypĺňala analógiou a aj v prípade úmyselného postrčenia človeka 

s pohárom a jeho následného pádu do mora by išlo o poškodenie cudzej veci.364 Pred týmto 

postupom ale Zitelmann vystríha. Chápe, že podľa laického názoru je jedno, či sa pohár rozbil 

alebo padol do mora. Zdôrazňuje však, že udeľovať tresty je možné len na základe zákona, nie na 

základe analógie zákona. Tento princíp (nulla poena sine lege) je dôležitý, aby nedochádzalo zo 

strany súdov k zneužitiu práva. Neprávnici by to mohli považovať za príliš formalistický prístup. 

Podľa Zitelmanna ale musí byť použitie analógie pri rozhodovaní o trestoch za trestné činy 

 
358 Tamtiež, s. 6.  
359 Tamtiež, s. 6. 
360 Tamtiež, s. 9. 
361 Tamtiež, s. 9 – 10.  
362 Sobek, T., 2011, s. 298. 
363 Zitelmann, E., 1903, s. 6.  
364 Tamtiež, s. 14 – 15.  
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vylúčené, a to aj vtedy, ak to vedie k rozhodnutiam, ktoré sa nám subjektívne nepáčia.365 

Zitelmann uvádza, že v uvedenom prípade nejde o pravú medzeru (wahre Lücke), pretože súd 

môže daný prípad rozhodnúť podľa práva, a to tak, že rozhodne, že nebol v danom prípade 

spáchaný žiaden trestný čin.366 V pozadí všetkých právnych noriem, ktoré stanovujú, že je určité 

konanie trestným činom a aký trest za takéto konanie hrozí, stojí podľa Zitelmanna všeobecná 

negatívna veta, podľa ktorej sú všetky ostatné konania beztrestné. Každá skutková podstata 

trestného činu je potom len výnimkou z tejto všeobecnej negatívnej vety. Z toho teda vyplýva, že 

ak chýba výnimka zo všeobecnej negatívnej vety, platí samotná všeobecná negatívna veta, a teda 

je posudzované konanie beztrestné (ako v prípade postrčenia a pádu pohára do mora). Z určitého 

pohľadu takýto prípad môže byť považovaný za medzeru, pretože neupravuje riešenie daného 

prípadu tak, ako by bolo z určitého pohľadu želané, v skutočnosti ale má sudca tento prípad ako 

rozhodnúť podľa práva, t. j. na základe všeobecnej negatívnej vety. Ak ale sudca daný prípad 

predsa len posúdi ako medzeru, a teda dané konanie bude považovať za trestný čin, v skutočnosti 

nepôjde o vyplnenie medzery, ale o zmenu, resp. prevrátenie všeobecnej negatívnej vety 

naopak.367 O medzeru v zákone teda podľa Zitelmanna ide vtedy, ak chýba určitá špecifická 

výnimka pre špecifický prípad zo všeobecného pravidla. Vypĺňanie tejto medzery potom prebieha 

tak, že sudca pre tento špecifický prípad prelomí všeobecné pravidlo a vytvorí novú právnu vetu, 

väčšinou v podobnom duchu, v akom existujú už iné výnimky z tohto všeobecného pravidla.368  

Následne sa Zitelmann po tomto zhrnutí zaoberá otázkou, či sudca pri vypĺňaní skutočne 

vytvorí, resp. nájde nové právo, ako sa často hovorí. Túto tézu odmieta a svoje pôvodné vyjadrenie 

tak koriguje. Tvrdí, že sudca nevytvára ani nenachádza nové právo, jeho úlohou a snahou je 

rozhodnúť konkrétny prípad. Ak ale nevytvára nové právo, znamená to, že aplikuje právo, ktoré 

vlastne nie je právom? Túto tézu odmieta. Činnosť, ktorú vykonáva sudca, musí byť vždy založená 

na predstave, že aplikuje niečo, čo už je právom. Podľa Zitelmanna platí, že právom je to, čo je 

uvedené v zákone s určitými obmenami (rozšíreniami a zúženiami), ktoré vznikajú použitím 

analógie. V opačnom prípade by novo-vytvorená právna veta prostredníctvom analógie nebola 

právom a každé použitie analógie by bolo nesprávne. Do textového znenia BGB sa však možnosť 

použitia analógie explicitne nedostala. Bola síce obsiahnutá v jeho návrhu, následne ale 

vyškrtnutá. Podľa Zitelmanna sa tak ale stalo preto, pretože ide o všeobecné pravidlo, ktoré nemusí 

byť nikde explicitne napísané, a napriek tomu platí, t. j. jeho platnosť je samozrejmá. Možnosť 

 
365 Tamtiež, s. 15 – 17.  
366 Zitelmann, E., 1903, s. 17.  
367 Tamtiež, s. 19.  
368 Tamtiež, s. 24 – 25.  
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použitia analógie preto považuje za právnu vetu pozitívneho nemeckého práva, ktorá platí 

v súkromnom i verejnom práve (okrem trestného práva) i bez explicitného vyjadrenia v texte 

zákona či zákonníka. 369  

Zitelmann napokon rozlišuje pravé medzery (echte/wahre Lücken) a nepravé medzery 

(unechte Lücken) v zákonoch. Za pravé medzery považuje tie, keď zákon nedáva žiadnu odpoveď, 

ako rozhodnúť určitý právny prípad, i keď určité rozhodnutie musí byť vynesené. Zákon teda 

obsahuje určitú pozitívnu vetu, podľa ktorej by bolo možné právny prípad rozhodnúť, táto je ale 

pre určitý prípad neurčitá, a teda nie je jasné, či má byť na určitý právny prípad aplikovaná. Inými 

slovami, je tu badateľná vôľa zákona, aby nastúpil určitý právny následok, ale v tomto rámci 

existujú viaceré možnosti posúdenia a samotný zákon nedáva žiadny návod, ktorú z týchto 

možností je potrebné preferovať. 370  Príkladom pravej medzery je prípad, kedy zákon predpisuje 

pre určitý prípad voľbu (napr. nejakého orgánu či funkcionára), nijak ale nešpecifikuje, ako by 

mala táto voľba prebiehať a za akých podmienok. Ide teda o pravú medzeru – voľba musí 

prebehnúť, je nutné ale vyplniť medzeru ohľadom jej konkrétneho priebehu a podmienok. Ako 

ďalší príklad uvádza uzavretie zmluvy o dodávke tovaru medzi Francúzom a Angličanom 

v Amsterdame, teda Holandsku, a právny spor, ktorý vznikne z tejto zmluvy. Príslušný na jeho 

rozhodnutie je podľa práva napr. nemecký súd, pozitívne právo ale nestanoví, podľa akého práva 

má spor rozhodnúť.371 Nie každú neurčitosť pozitívneho práva ale označuje Zitelmann za medzeru 

v zákone. Za medzeru nepovažuje napr. prípad, keď zákon stanoví hornú a dolnú hranicu trestnej 

sadzby, ale uloženie konkrétneho trestu v konkrétnom prípade ponecháva na sudcovi.372 

Rozhodnutie o konkrétnej výške trestu v konkrétnom prípade je ponechané na úvahe sudcu, ktorý 

musí zvážiť okolnosti konkrétneho prípadu. Akákoľvek výška trestu v rámci zákonného rozsahu 

nemôže byť predmetom dovolania založeného na revíznom princípe. Na druhej strane, pokiaľ ide 

o medzeru v zákone, ktorá sa vyplní použitím analógie, takéto rozhodnutie môže byť predmetom 

dovolania (resp. iného opravného prostriedku) založeného na revíznom princípe a výsledkom 

takého posúdenia môže byť záver, že medzera nebola vyplnená správne.373 Medzerami v zákone 

rozumie teda také prípady, kedy zákon vyžaduje určité pozitívne rozhodnutie, nedáva však návod, 

aké to rozhodnutie má byť.374 Summa summarum, pravé medzery predstavujú protiplánovú 

absenciu zákonnej úpravy. Nepravé medzery sú určité nedostatky zákonnej formulácie, ktorá tak 

 
369 Tamtiež, s. 25.  
370 Zitelmann, E., 1903, s. 27.  
371 Tamtiež, s. 28 – 29.  
372 Tamtiež, s. 30.  
373 Tamtiež, s. 31 – 32.  
374 Tamtiež, s. 33. 
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nedostatočne zodpovedá účelu zákona. Nakoniec Zitlemann zdôrazňuje, že ani vypĺňanie medzier 

v zákone nie je čisto logická operácia a že samotná právna veda je skôr umením.375 Tým sa 

vymedzuje, rovnako ako iní voľnoprávnici, proti pojmovej jurisprudencii a formalizmu.  

 

2.4.3. Hermann Isay 
 

Zo životopisných materiálov Hermanna Isaya (1873 – 1938) sa veľa nezachovalo. 

Neexistujú pracovné podklady, ani osobná korešpondencia, pretože jeho kancelária aj byt boli 

zničené bombovými útokmi a dobývaním Berlína v apríli roku 1945. Jediný syn Hermanna Isaya 

Wolfgang-Hermann Isay, ktorého mal s manželkou Lily, rodenou vom Baur, mal v čase jeho smrti 

len 10 rokov, takže nevie k živote svojho otca tiež veľa doplniť. Najbližší spolupracovníci – brat 

Rudolf a Eduard Reimer – zomreli v 50. rokoch.376 Napriek tomu sa určité údaje z jeho života 

zachovali a v nasledujúcich riadkoch bude ponúknutý ich stručný prehľad vrátane prehľadu 

najvýznamnejších diel a myšlienok. 

Hermann Isay sa narodil 7. 9. 1973 v Berlíne ako syn obchodníka Adolfa Isaya a jeho 

manželky Jenny, rodenej Michaels, ktorá bola evanjelického vierovyznania. Otec sa zaoberal 

Goethem a Spinozom, v mladosti študoval židovskú teológiu. V roku 1877 sa rodina presťahovala 

do Trieru, kde navštevoval humanistické gymnázium. V roku 1892 začal študovať právnu vedu, 

ktorú študoval na univerzitách v Štrasburgu, Berlíne a Bonne.377 Na univerzite v Bonne 

navštevoval aj praktikum pandektizmu a seminár z rímskeho práva u prof. Ernsta Zitelmanna.378 

V roku 1895 promoval v Erlangene s dizertáciou na tému Concursus duarum causarum 

lucrativarum379 (Súbeh dvoch lukratívnych dôvodov), teda s prácou o zásade rímskeho práva, ku 

ktorej ho inšpiroval seminár rímskeho práva Ernsta Zitelmanna. Táto zásada hovorí o tom, že ak 

osoba oprávnená bezplatne nadobudnúť od niekoho určitú individuálne určenú vec nadobudne túto 

vec od tretej osoby, ktorá jej nie je zaviazaná danú vec plniť, a to tiež bezplatne, zaniká tým 

pôvodný záväzok zaviazanej osoby.380 V tom istom roku dokončil aj Referendariat a zložil 

právnické skúšky. Praktické zručnosti a vzdelanie získal na súdoch v Trieri, Merzigu a Kolíne. V 

roku 1901 sa stal advokátom.381  

 
375 Tamtiež, s. 34 – 37.  
376 Roßmanith, G.: Rechtsgefühl und Entscheidungsfindung Hermann Isay (1873 – 1938). Berlin: Duncker & 

Humblot, 1975, s. 11. 
377 Tamtiež, s. 12.  
378 Tamtiež, s. 13 – 14.  
379 Isay, H.: Der Concursus duarum causarum lucrativarum. Druck von H. L. Kayser, 1895, 93 s. 
380 Čermák, J.: Ottův slovník naučný. Pátý díl. Praha: J. Otto, 1892, s. 569. 
381 Roßmanith, G., 1975, s. 12. 
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V roku 1899 napísal prácu Die Willenserklärung im Thatbestande des Rechtsgeschäfts 

nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich382 (Prejav vôle ako jedna z podmienok 

právneho úkonu podľa občianskeho zákonníka pre Nemeckú ríšu), ktorá je doteraz známa 

predovšetkým pre nemeckých študentov práva, keďže v nej na niekoľko málo riadkoch obsiahol 

aj ešte dnes stále známy prípad Trierer Weinversteigerung383 (Trierskej dražby vína), ktorý sa 

zaoberá omylom v prejave vôle. Zjednodušene ide v tomto prípade o to, že osoba A navštívi 

dražbu vína v meste Trier, kde zbadá spriatelenú osobu B, ktorej zamáva, no zamávanie je 

dražiteľom pochopené ako prejav vôle prihodiť v dražbe vína a osobe A je udelený príklep 

a požadované zaplatenie kúpnej ceny za vydražené víno.  

Postupom času začal byť Hermann Isay vnímaný ako odborník na patentové právo. V roku 

1903 napísal komentár k zákonu o patentoch a úžitkových vzoroch, ktoré ďalšie prepracované 

vydania vyšli v rokoch 1911 a 1932 a mnohé ďalšie monografie a články a etabloval sa ešte pred 

prvou svetovou vojnou ako uznávaný právnik špecializujúci sa na obchodné právo. Právno-

teoretickým témam sa v tomto období nijak zvlášť nevenoval, až na jednu výnimku, ktorou bolo 

dielo Einführung in das bürgerliche Recht für Techniker384 (Úvod do občianskeho práva pre 

technikov) z roku 1917, v ktorom sa v úvode venoval aj metodologickým otázkam a vyjadril 

sympatie hnutiu voľného práva.385 

Už v čase vypuknutia prvej svetovej vojny bol Hermann Isay medzinárodne uznávaným 

obchodným právnikom, ktorého slovo malo veľkú váhu v teórii aj v praxi. Bol úspešný vo svojej 

advokátskej praxi, do ktorej pribral aj brata Rudolfa. Počas prvej svetovej vojny pôsobil popri 

advokácii aj na ministerstve vojny ako pomocný referent (Hilfsreferent). Brat Rudolf zomrel 

v prvej svetovej vojne, do ktorej narukoval dobrovoľne.386  

Po prvej svetovej vojne, konkrétne v roku 1919, sa Hermann Isay habilitoval s prácou Das 

juristische Denken und seine Bedeutung für die Erziehung des Technikers387 (Právnické myslenie 

a jeho význam pre vzdelanie technika) a stal sa Privatdozent-om na Technische Hochschule 

Berlin, kde vyučoval úvod do občianskeho práva a patentové právo, právo ochranných známok 

a úžitkových vzorov. Často využíval študijné voľno, aby mohol pracovať na komentári 

k patentovému zákonu a venovať sa advokátskej praxi. V roku 1925 bol menovaný za 

 
382 Isay, H.: Die Willenserklärung im Thatbestande des Rechtsgeschäfts nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch für das 

Deutsche Reich. Jena: Verlag von Gustav Fischer, 1899, 60 s. 
383 Isay, H., 1899, s. 25.  
384 Isay, H.: Einführung in das bürgerliche Recht für Techniker. Berlin: Vahlen, 1917, 236 s. 
385 Roßmanith, G., 1975, s. 14. 
386 Tamtiež, s. 15. 
387 Isay, H.: Das juristische Denken und seine Bedeutung für die Erziehung des Technikers. Berlin: Vahlen, 1919,     

39 s. 
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mimoriadneho profesora na Technische Hochschule Berlin. Neskôr sa začal venovať aj 

medzinárodnému právu verejnému a súťažnému právu.388 

Obdobne ako u iných voľnoprávnikov bol Hermann Isay veľmi činný v praxi aj v teórii 

a neobmedzoval sa len na jednu právnu oblasť – venoval sa nielen patentovému právu, ale vôbec 

obchodnému a civilnému právu, medzinárodnému právu verejnému, ako aj právnej filozofii, 

histórii a teórii.389 Vždy sa snažil o jasné, zrozumiteľná formulácie. Vyčítal dobovej právnej 

filozofii jej nezrozumiteľnosť. Bol ostrým a neúprosným kritikom toho, s čím nesúhlasil.390  

Z hľadiska súvislosti s hnutím voľného práva bolo kľúčové dielo Rechtsnorm und 

Entscheidung391 (Právna norma a rozhodnutie) z roku 1929. Ide o jeho najznámejšie dielo 

v súčasnosti. Cieľ, ktorý v tomto diele sledoval, bolo určiť právno-teoretické a právno-filozofické 

východiská svojej odbornej tvorby. Už samotné renomé, ktoré v tej dobe mal, spôsobilo, že bola 

knihe vo všeobecnosti venovaná veľká pozornosť.392 V tomto diele najprv rozlišoval medzi 

právnymi normami (Rechtsnormen) a právnymi zákonmi (Rechtsgesetzen). Právne zákony mohli 

byť vydávané len zákonodarcom, právne normy nielen zákonodarcom, ale aj sudcami, či právnou 

vedou.393  Zvláštnosťou právnej normy je podľa neho to, že sama o sebe nerieši konkrétny prípad, 

ale že pre riešenie konkrétneho prípadu vyžaduje ešte rozhodnutie.394 Samotné rozhodnutie vzniká 

skôr iracionálne, intuitívne, až následne sa preň hľadá zdôvodnenie na základe zákona.395 

Nemožno preto hovoriť o logickej subsumpcii.396 Inými slovami povedané predstavil Hermann 

Isay tézu, že sudca sa pri formovaní svojho rozhodnutia najskôr riadi intuitívne právnym citom 

(Rechtsgefühl), a až následne hľadá pre svoje rozhodnutie vhodnú zákonnú normu, ktorou by svoje 

rozhodnutie zdôvodnil, pričom svoj predbežný intuitívny názor koriguje práve s ohľadom na 

argumentačné možnosti, ktoré mu ponúka zákon.397 Právo chápal ako systém faktických 

rozhodnutí, ktoré sú vedené iracionálnym pocitom toho, čo sú objektívne správne hodnoty. Jeho 

teória bola označená aj za iracionalistickú teóriu prirodzeného práva. Právny cit, s ktorým operoval 

aj Kantorowicz, nechápal ako niečo empirické, ale ako rýdzo apriórne cítenie, ktoré má svoje 

centrum v mravnom základe osobnosti človeka a ktoré je sčasti vrodené a sčasti podmienené tým, 

že jednotlivec žije ako člen určitej spoločnosti.398 Isayova téza je tak priamym popretím tézy, že 

 
388 Roßmanith, G., 1975, s. 16. 
389 Tamtiež, s. 18. 
390 Tamtiež, s. 19.  
391 Isay, H.: Rechtsnorm und Entscheidung. Berlin: Vahlen, 1929, 379 s. 
392 Roßmanith, G., 1975, s. 16. 
393 Isay, H., 1929, s. 9.  
394 Tamtiež, s. 20.  
395 Tamtiež, s. 28.  
396 Tamtiež, s. 23. 
397 Sobek. T., 2011, s. 294.  
398 Roßmanith, G, 1975, s. 62; Sobek, T., 2011, s. 294 – 295.  
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sudcovia sú len ústami zákona a ich úlohou nie je právo tvoriť, ale ho vykladať.399 Podľa Karla 

Engischa je toto dielo dokonca „neskorým koncom hnutia voľného práva.“400 

Hermannovi Isayovi však na rozdiel od iných voľnoprávnikov nešlo o sociologickú 

analýzu súdnych rozhodnutí. Išlo mu skôr o zdôrazňovanie iracionálnych a pocitových elementov 

v súdnom rozhodovaní.401 Právnu intuíciu chápal nie priamo ako prameň práva, ale ako dôležitý 

element pre identifikáciu a výklad práva a celkovú orientáciu v práve. Právna intuícia mala vraj 

vplyv aj pri rozhodnutí, či sudca považuje zákon za jasný. Práve právny cit bol tým elementom, 

ktorým mala byť preklenutá hlboká priepasť medzi právnou normou a rozhodnutím. Právna istota 

závisela nielen od zákona, ale aj od toho, ako právna komunita zdieľa spoločný právny cit 

(Gemeingefühl). Isay ale uznával viazanosť sudcu zákonom. Právny cit toto rozhodnutie ale 

predurčoval a ovplyvňoval. 402 

Obdobne ako u Kantorowicza nešlo Isayovi o to, aby vytvoril teóriu, podľa ktorej by 

sudcovia mali rozhodovať predovšetkým podľa vlastného právneho citu, ale skôr o deskripciu 

aktuálneho stavu. Chcel teda poukázať na to, že sudcovia, i keď sú viazaní zákonom, sa riadia 

v prvom rade právnym citom. Práve touto tézou mal blízko k iným voľnoprávnikom. Taktiež bol 

hlasným kritikom záujmovej jurisprudencie. 

Hermann Isay sa neskôr stal notárom. V časoch nacizmu mu ale bolo úplne zakázané 

praktizovať právo, keďže bol židovského pôvodu. V roku 1933 mu bol odňatý notársky úrad a 

v roku 1934 prišiel aj o profesúru na Technische Hochschule Berlin. V roku 1933 mu bolo aj 

odňaté predsedníctvo v Nemeckom spolku pre ochranu duševného vlastníctva. V žiadnom 

právnickom časopise v Nemecku nebola uverejnená zmienka o jeho jubileu 60. narodenín. Od 

Hermanna Isaya, svetovo uznávaného právnika, sa po roku 1933 dištancovali prakticky všetci jeho 

domáci právnickí kolegovia.403 Vo svojej práci však pokračoval ďalej a publikoval napr. vo 

Švajčiarsku. Na emigráciu bol už ale pristarý.  

Zomrel 21. 3. 1938 v Berlíne.404  

 

 

 
399 Montesquieu, Ch. L. de S.: O duchu zákonů. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2010, s. 190. 
400 Engisch, K.: Die Idee der Konkretisierung in Recht und Rechtswissenschaft unserer Zeit. Heidelberg: Winter, 

1953, s. 185.  
401 Nierwetberg, R.: Die Lehre Hermann Isays von Entscheidung und Rechtsnorm: Versuch einer Verbindung von 

Recht und Ethik. Sozialphilosophie/ Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy Vol. 69, No. 4 
(1983), s. 530.  
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2.4.4. Gustav Radbruch 
 

 Gustavovi Radbruchovi patrí v súvislosti s hnutím voľného práva špecifické postavenie. 

Sám totiž nebol tak celkom jeho stúpencom405, ale mal veľký vplyv predovšetkým na Hermanna 

Kantorowicza a aj na jeho manifest Boj za právnu vedu. Život a dielo Gustava Radbrucha bol preto 

popísaný predovšetkým v súvislosti so životom Hermanna Kantorowicza, keďže životy práve 

týchto pánov boli nielen odborne, ale i súkromne značne poprepletané.406 V tejto časti budú 

doplnené informácie o Gustavovi Radbruchovi, ktoré neboli doposiaľ spomenuté, a to s ohľadom 

na jeho život, ale predovšetkým vo vzťahu k hnutiu voľného práva.  

 Gustav Lambert Radbruch sa narodil 21. 11. 1878 v Lübecku ako syn úspešného 

obchodníka Heinricha Georga Bernharda Radbrucha a jeho manželky Emmy Radbruch, rodenej 

Prahl. S rodičmi a dvoma staršími súrodencami vychádzal počas svojho života dobre. Sám sa 

označoval za intelektuála bez bližšieho vzťahu k prírode, čo pripisoval tomu, že sa narodil do tretej 

generácie mestskej rodiny a navyše ako najmladší zo súrodencov. Zároveň bol vzorným dieťaťom, 

takže nemal príliš mladíckych zážitkov, o ktorých by mohol rozprávať.407 V Lübecku navštevoval 

najprv súkromné predškolské zariadenie, neskôr gymnázium. Vždy mal výborné známky, podľa 

neho samého ale skôr z pocitu povinnosti než zo ctižiadostivosti.408 Radbruch sa celý život 

zaujímal o umenie. Na žiadosť svojho otca ale išiel študovať právo, hoci k tomu nemal žiadne 

„vnútorné pnutie“ (innere Neigung).409 Štúdium práva začal v Mníchove, odkiaľ ale po jednom 

semestri odišiel. Ďalšie tri semestre strávil v Lipsku a posledné dva v Berlíne. Štúdium práva ho 

spočiatku vôbec nebavilo, predovšetkým ho teda nebavilo rímske právo a právo pandektistov, 

ktoré v dobe jeho štúdia prevládalo. Počas svojho života zažíval viackrát pocit, že právo nie je jeho 

srdcovou záležitosťou. Zároveň sa ale domnieval, že práve tieto prežitky mu neskôr umožnili 

napísať knihu o úvode do právnej vedy410, ktorá oslovila mnohých mladých právnikov majúcich 

podobné pocity.411 Po úspešnom absolvovaní prvej štátnej skúšky sa vrátil do Lübecku, kde 

absolvoval Referendariat. Následne sa v roku 1902 vrátil do Berlína, kde promoval s prácou 

o kauzalite a jeho školiteľom sa stal Franz von Liszt. Pod vedením tohto školiteľa a pod jeho 

 
405 K názoru, že Gustav Radbruch nebol stúpencom hnutia voľného práva, sa prikláňa aj Stenley Paulson. In 

Paulson, S.: Die spätere Allgemeine Rechtslehre von Hermann Kantorowicz. In Juristen Zeitung, 22/2018, 73. 
Jg, s. 1062. 

406 Viď kapitola 2.1.1. tejto dizertačnej práce. 
407 Radbruch, G.: Der innere Weg. Aufriß meines Lebens. In Biographische Schriften, Gesamtausgabe, Band 16, 

Heidelberg 1988, s. 172.  
408 Radbruch, G., 1988, s. 182.  
409 Tamtiež, s. 177.  
410 Radbruch, G.: Einführung in die Rechtswissenschaft. Leipzig: Quelle & Meyer, 1910, 135 s.  
411 Radbruch, G., 1988, s. 194.  



 

 

 

76  

vplyvom, ako aj pod vplyvom jeho seminára, vznikla dizertácia o adekvátnej príčinnosti.412  

V roku 1903 sa Radbruch habilitoval v Heidelbergu, kde následne pôsobil ako Privatdozent a od 

roku 1910 ako profesor trestného práva, procesného práva a právnej filozofie. Popritom vyučoval 

úvod do právnej vedy v Mannheime. V Heidelbergu bol obklopený velikánmi ako Max Weber, 

Georg Jellinek, Karl Jaspers413 a Emil Lask414. Práve Laskovi (spolu s Rickertom415) odporučil 

svojho priateľa Hermanna Kantorowicza, aby položil základy novej právnej vedy. Obaja priatelia 

dobrovoľne narukovali počas prvej svetovej vojny.416 V osobnom živote sa medzičasom v roku 

1907 oženil s Linou Götz, s ktorou sa v roku 1913 rozviedol. V roku 1915 sa oženil s Lydiou 

Schenk. V čase, keď začal vzťah s Lydiou, bola ona ešte vydatá a ešte pred rozvodom otehotnela 

so svojím vtedajším manželom.417 Vo vtedajšom bigotnom Nemecku ohrozil takýto vzťah 

Radbruchovu akademickú kariéru. 

 Ešte v roku 1910 publikoval Radbruch Einführung in die Rechtswissenschafte (Úvod do 

právnej vedy).418 Následne v roku 1914 vyšlo ďalšie jeho ťažiskové právno-filozofické dielo 

s názvom Grundzüge der Rechtsphilosophie (Základy právnej filozofie).419 V tom istom roku, teda 

v roku 1914, bolo Radbruchovi ponúknuté miesto mimoriadneho profesora na Albertus-

Universität Königsberg. Následne po prvej svetovej vojne, konkrétne v roku 1919, nastúpil 

Radbruch ako mimoriadny a o rok neskôr už ako riadny profesor na Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel, kde pôsobil do roku 1926 poväčšine ako profesor trestného práva, spočiatku 

ako profesor verejného práva. Od roku 1918 sa stal Radbruch členom Sociálno-demokratickej 

strany Nemecka (Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)). V marci 1920 sa v Berlíne 

odohral pokus o štátny prevrat zo strany radikálnej pravice známy ako Kappov puč, resp. Kapp-

 
412 Radbruch, G.: Die Lehre von der adäquaten Verursachung. Berlin: Guttentag, 1902, 84 s.  
413 Karl Jaspers (1883 – 1969) bol nemecký filozof a lekár, ktorý sa špecializoval na psychiatriu (pôvodne ale 

študoval právo). Okrem toho bol jeden z najdôležitejších predstaviteľov existencializmu. Pôsobil 
predovšetkým v praxi a na univerzite v Heidelbergu. Jedným z jeho najvýznamnejších diel bola Otázka viny 
(Schuldfrage), ktorá vyšla ako reakcia na práve skončenú druhú svetovú vojnu a v ktorej sa snažil obsiahnuť 
všetky aspekty viny.  

414 Emil Lask (1875 – 1915) bol nemecký filozof, syn židovských rodičov a študent Heinricha Rickerta vo 
Freiburgu. Taktiež bol profesorom v Heidelbergu. Filozoficky bol významným predstaviteľom 
novokantovstva. Zomrel počas prvej svetovej vojny na východnom fronte v bitke o Galíciu neďaleko svojho 
rodiska.  

415 Heinrich Rickert (1863 – 1936) bol nemecký filozof, jeden z najvýznamnejších a hlavných predstaviteľov 
bádenskej školy novokantovstva, žiak Wilhelma Windelbanda. Študoval v Štrasburgu, habilitoval sa vo 
Freiburgu, pôsobil aj v Heidelbergu spolu s Karlom Jaspersom či Hansom Drieschom. Svojou filozofiou 
významne ovplyvnil Maxa Webera. Rovnako ako Windelband rozdeľoval vedy na prírodné a kultúrne, 
nepovažoval ich ale na rozdiel od Windelbanda za protiklady, rozdiel medzi nimi relativizoval. Viac 
v poznámke pod čiarou č. 531. 

416 Stručný štruktúrovaný životopis Gustava Radbrucha je dostupný aj na 
https://www.dhm.de/lemo/biografie/gustav-radbruch. 

417 List z 26. 1. 1916. In Radbruch, G.: Gesamtausgabe 17. Briefe: 1898 – 1918. Heidelberg: Müller, 1991, s. 188.  
418 Radbruch, G.: Einführung in die Rechtswissenschaft. Leipzig: Quelle & Mayer, 1910, 135 s.  
419 Radbruch, G.: Grundzüge der Rechtsphilosophie. Leipzig: Quelle & Mayer, 1914, 215 s. 
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Lüttwitzov puč (Kapp-Lüttwitz-Putsch), ktorý viedol Wolfgang Kapp. Potom, čo sa o tejto udalosti 

dozvedel Radbruch, pokúsil sa spoločne so svojim priateľom Hermannom Hellerom, ktorý sa 

neskôr stal jedným z najvýznamnejších profesorov ústavného práva vo Weimarskej republike, 

zabrániť krviprelievaniu a snažili sa vyrokovať mier. Nakoniec boli ale obaja zatknutí, 

Radbruchovi hrozil trest smrti. Po šiestich dňoch sa však podarilo vláde puč potlačiť. Táto udalosť 

priniesla Radbruchovi veľký rešpekt medzi sociálnymi demokratmi, čo nakoniec viedlo k tomu, 

že sa stal v rokoch 1920 – 1924 najprv poslancom ríšskeho snemu a neskôr aj súčasťou ich 

vládneho kabinetu a dvakrát bol ministrom spravodlivosti. Vo svojej funkcii prijal viacero 

trestnoprávnych reforiem. V roku 1924 však prevážila jeho túžba vrátiť sa naplno k akademickej 

kariére. Už v roku 1926 sa stal dekanom právnickej fakulty v Kieli.420 V roku 1926 prestúpil do 

Heidelbergu, kde pôsobil ako profesor až do roku 1933. Práve v tomto období napísal jednu zo 

svojich ťažiskových kníh o právnej filozofii, a to tretie vydanie Rechtsphilosophie (Právna 

filozofia), ktoré bolo podstatne prepracovaným vydaním a de facto novou knihou.421   

Dňa 26. 4. 1933 po prevzatí moci nacistami dostal Radbruch správu, že ja na základe § 4 

zákona na obnovu profesionálnej štátnej služby (Gesetz zur Wiederherstallung des 

Berufsbeamtentums) v dôsledku politickej nespoľahlivosti (politische Unzuverlässigkeit) 

prepustený z funkcie profesora v Heidelbergu.422 V dôsledku tohto zákona bolo celkovo 

zbavených funkcie 313 riadnych profesorov, 109 mimoriadnych profesorov, 75 čestných 

profesorov, 322 docentov, 42 lektorov, 232 asistentov a 133 vedeckých spolupracovníkov.423  

Počas druhej svetovej vojny sa Radbruch venoval písaniu – právnickému aj umeleckému. 

Svoju umeleckú tvorbu zozbieral a publikoval v knihe Gestalten und Gedanken (Formy 

a myšlienky)424 a svoju právnickú tvorbu v knihe Elegantiae Iuris Criminalis.425 V rokoch 

1935/36 absolvoval študijný pobyt na University College Oxford. V osobnom živote Radbrucha 

v tomto období postretli dve tragédie: jeho 23-ročná dcéra Renate zomrel v roku 1939 pri 

lavínovom nešťastí v Alpách a jeho syn Anselm podľahol v roku 1942 zraneniam na východnom 

fronte.  

 Po skončení druhej svetovej vojny a páde nacizmu v Nemecku sa stal Radbruch v roku 

1945 dekanom na právnickej fakulte v Heidelbergu, kde pôsobil až do roku 1949.  

 
420 Informácia je dostupná aj na https://www.uni-kiel.de/grosse-forscher/index.php?nid=radbruch&lang=e. 
421 Radbruch, G.: Rechtsphilosophie, 3. Aufl. (Leipzig 1932). In Radbruch, G.: Gesamtausgabe 2. Heidelberg: 

Müller, 1993, s. 206 – 450.  
422 List z 26. 4. 1933. In Radbruch, G.: Gesamtausgabe 18, Briefe. 2: 1919 – 1949. Heidelberg: Müller, 1995, s. 104.  
423 Tamtiež, s. 399.  
424 Radbruch, G.: Gestalten und Gedanken: acht Studien. Leipzig: Koehler & Amelang, 1944, 201 s. 
425 Radbruch, G.: Elegantiae iuris criminalis. 14 Studien zur Geschichte des Strafrechts. Basel-Leipzig: Verlag für 

Recht und Gesellschaft, 1950, 232 s. 
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Dňa 23. 11. 1949 umrel Gustav Radbruch v Heidelbergu ako 71-ročný na následky 

infarktu.  

 Tvorba Gustava Radbrucha je rozsiahla.426 Z hľadiska vzťahu k hnutiu voľného práva sú 

najpodstatnejšie jeho právno-teoretické, resp. právno-filozofické diela. V prvom rade je nutné 

podotknúť, že Radbruch bol na rozdiel od stúpencov hnutia voľného práva filozoficky ukotvený. 

Jeho filozofia pochádza predovšetkým z novokantovstva427 a prejavuje sa okrem iného striktným 

oddeľovaním toho, čo je (Sein) od toho, čo má byť (Sollen). Z toho, čo je (Sein), nemôže byť nikdy 

odvodené to, čo má byť (Sollen). Práve toto je jedným z dôvodov, prečo sa Radbruch nezaraďuje 

priamo k stúpencom hnutia voľného práva a patrí mu aj v tejto práci osobitné postavenie. 

U ďalších voľnoprávnikov je vzťah Sein a Sollen nejasný, miestami až zmätočný.428  

 Systém Radbruchovej právnej filozofie pozostáva z troch triád: triády práva, triády ideí 

a triády účelov (Rechtstriade, Ideetriade und Zwecktriade). Triáda práva pozostáva z triády 

skutočnosti (Wirklichkeit), teda pozitivity práva, jeho vydávania a presadzovania; právnej idey 

(Rechtsidee), teda opaku skutočnosti – právneho ideálu, ktorého centrom je spravodlivosť 

a zmyslu (Sinn), ktorý zahŕňa účelovosť (Zweckmäßigkeit) a právnu istotu (Rechtssicherheit). 

Tieto tri elementy označuje aj za princípy, ktoré vzájomne vyvažuje. „Právo je skutočnosťou, 

ktorej zmyslom je slúžiť spravodlivosti“ (Recht sei die Wirklichkeit, die den Sinn hat, der 

Gerechtigkeit zu dienen).429 Týmto Radbruch popiera pozitivistickú oddeľujúcu tézu, keďže k nej 

pridáva aj tretí element – zmysel. Čo pod týmto elementom myslel, začína byť jasné v momente, 

keď tézu o zmysle aplikuje na rozdiel medzi vedou a pravdou. Zmyslom vedy je slúžiť pravde, čo 

znamená, že vedecké práce, či už úspešné alebo nie, všetky sa aspoň usilujú o to, aby boli 

pravdou.430 Zmysel slúžiť pravde znamená usilovať sa o pravdu. Právo sa podľa Radbrucha zo 

svojej povahy usiluje o spravodlivosť.431 Radbruch tak vstupuje do veľkej debaty o pojme práva, 

v ktorej sa predovšetkým kladie otázka, či si právo uplatňuje nárok na správnosť a či sa do tejto 

 
426 Celá tvorba Gustava Radbrucha vrátane listov, prejavov v ríšskom sneme, biografie a pod. je zosumarizovaná 

v 20 zväzkoch zozbieraných spisov. In Kaufmann, A.: Gustav Radbruch Gesamtausgabe. In 20 Bänden. 
Heidelberg: C. F. Müller, 9221 s.  

427 K filozofickému ukotveniu Radbrucha v novokonatovstve in Dreier, R., Paulson, S.: Einführung in die 
Rechtsphilosophie Radbruchs. In Radbruch, G.: Rechtsphilosophie (Studienausgabe), hrsg. von Ralf Dreier 
und Stanley Paulson, 2. Aufl. Heidelberg: C. F. Müller, 2003, s. 237 an.; Neumann, U.: Wissenschaftstheorie 
der Rechtswissenschaft bei Hans Kelsen und Gustav Radbruch. Zwei „neukantianische“ Perspektiven. In: 
Paulson, S., Stolleis, M. (Hrsg.): Hans Kelsen. Staatsrechtslehrer und Rechtstheoretiker des 20. Jahrhunderts. 
Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, s. 35 an.; Wiegand, M. A.: Unrichtiges Recht. Gustav Radbruchs 
rechtsphilosophische Parteienlehre. Tübingen: Mohr Siebeck, 2004, s. 19 an. 

428 Kantorowicz rozlišuje medzi Sein a Sollen až v Pojme práva (viď kapitola 2.1.4. tejto dizertačnej práce). Niektorí 
autori u neho spozorovali prvky novokantovstva. Viac v časti 2.5.3.1.1. tejto dizertačnej práce.  

429 Radbruch, G.: Rechtsphilosophie (Studienausgabe), hrsg. von Ralf Dreier und Stanley Paulson, 2. Aufl. 
Heidelberg: C. F. Müller, 2003, s. 260.  

430 Radbruch, G., 2003, s. 50. 
431 Tamtiež, s. 64. 
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správnosti započítava aj morálna správnosť. Pod spravodlivosťou rozumie správnosť 

predovšetkým vo vzťahu k právu (nie morálke). Spravodlivosť v jeho ponímaní nie je zároveň 

ničím iným než správnosťou distribúcie a kompenzácie a v práve ide predovšetkým o distribúciu 

a kompenzáciu.432 Radbruch sa tak zaraďuje v tomto období medzi non-pozitivistov, minimálne 

teda medzi superinkluzívnych non-pozitivistov, t. j. zastáva názor, že právo nestráca platnosť ani 

ak je v rozpore s morálnymi normami.433  

Základnou právnou ideou je podľa Radbrucha spravodlivosť. Tá zahŕňa triádu ideí – 

spravodlivosť, účelovosť a právnu istotu. Spravodlivosť vníma ako najvyššiu ideu v práve 

s osobitným významom. Chápe ju v zmysle formálnej rovnosti. Pri účelovosti rozoznáva tri účely, 

ktoré sú spôsobilé mať absolútnu hodnotu – individuálne ľudské osobnosti, kolektívne ľudské 

osobnosti a ľudské výtvory.434 Otázka, ako možno určiť na tejto báze obsah spravodlivosti, je 

nutné zodpovedať na základe poslednej z triád – triády účelov. Práve táto posledná triáda je 

miestom, kde sa prepája Radbruchova filozofia spred roku 1933 s jeho filozofiou po roku 1945. 

Posledný z elementov triády účelov je právna istota, ktorej úlohou je kompenzovať slabosti prvých 

dvoch elementov, ktoré sú epistemickej povahy. V tejto súvislosti možno hovoriť aj o probléme 

praktického poznania. Praktické poznanie zahŕňa poznanie o tom, čo je povinné, zakázané 

a povolené a o tom, čo je dobré a zlé. Pokiaľ by sa praktické poznanie malo týkať v práve len 

prípadov, ktoré sú vedecky jasne rozpoznateľné, zohrávala by právna istota relatívne malú úlohu. 

Určenie toho, čo spadá do právnej istoty, by nebolo určením toho, čo má byť obsahom práva, iba 

určením toho, čo má byť v práve vynucované.  To vedie k otázke, v akom rozsahu dokáže účelnosť 

stanoviť určitý rozpoznateľný obsah spravodlivosti – a to závisí od tretej triády, ktorou je triáda 

účelov (Zwecktriade). 

V triáde účelov rozoznáva Radbruch individuálne hodnoty, kolektívne hodnoty a hodnoty 

ľudských výtvorov.435 Týmto zodpovedá triáda slobody, národa a kultúry.436 Tieto tri účely 

navzájom kolidujú.437  Riešenie tejto kolízie nie je vecou poznania, ale rozhodnutia.438 Radbruch 

hovorí o „relativistickom sebaobmedzení“ (relativistische Selbstbescheidung).439 Práve tento 

prístup mal ďalekosiahle konzekvencie vo vnímaní Radbruchovej právnej filozofie pred rokom 

1933 ako pozitivistickej.440 Ak je totiž spravodlivosť ako taká čisto formálna, a teda bezobsažná 

 
432 Tamtiež, s. 76. 
433 Alexy, R.: Law, Morality, and the Existence of Human Rights. In Ratio Juris 25 (2012), s. 4 – 7.  
434 Radbruch, G., 2003, s. 92.  
435 Tamtiež, s. 279.  
436 Tamtiež, s. 94.  
437 Tamtiež, s. 280.  
438 Tamtiež, s. 280.  
439 Tamtiež, s. 108.  
440 Alexy, R.: Begriff und Geltung des Rechts. Freiburg/München: Karl Alber, 1992, s. 80.  
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per se a ak môže účelnosť, ktorá má stanoviť jej obsah, ponúknuť len navzájom si odporujúce 

alternatívy účelov, tak má rozhodujúcu úlohu tretí element – právna istota. Tá vyžaduje, keďže 

niekto nie je schopný poznať, čo je spravodlivé, aby niekto rozhodol, čo má byť po práve.441 Tento 

prístup vedie podľa Radbrucha k základnej norme (Grundnorm), ktorá je z hľadiska obsahu 

pozitivistická. Ak totiž existuje v určitom spoločenstve najvyšší vládca, musí byť dodržané, čo 

nariaďuje.442 Pre sudcu to znamená podriadenie sa pozitívnemu právu. „Je profesionálnou 

povinnosťou sudcu presadiť vôľu zákona, obetovať jeho vlastný zmysel pre spravodlivosť príkazu 

práva a pýtať sa len na to, čo je po práve a nikdy nie na to, či je to tiež spravodlivé.“443 

Spravodlivosť má byť zabezpečená skrz právnu istotu. Nech je právo akokoľvek nespravodlivé 

z hľadiska svojho obsahu, z hľadiska jeho existencie ako takej vždy plní jeden účel, a to 

zabezpečenie právnej istoty.444 Iný prístup ale zastáva vo vzťahu k jednotlivcom, kde uznáva, že 

môže existovať aj „hanebný zákon“ (Schandgesetz), ktorý svedomie odoprie poslúchnuť.445 

Dôvodom na nerešpektovanie tohto zákona, a teda spochybňovanie jeho platnosti, je opäť idea 

práva s jeho troma elementmi, resp. princípmi – spravodlivosti, účelovosti a právnej istoty – ktoré 

ale budú v konkrétnom prípade vyvážené inak. Na tomto mieste ale vzniká otázka, o akú platnosť 

ide – morálnu či právnu. Za účelom vyhnutia sa rozporu zrejme platí, že v individuálnom prípade 

odpadá morálna platnosť zákona, avšak nie aj právna platnosť; zákon sa teda považuje za morálne 

neplatný, napriek tomu je ale sudca povinný ho aplikovať. V Radbruchovej Právnej filozofii z roku 

1932 má totiž právna istota vychádzajúca z pozitívneho práva pre sudcov absolútnu prednosť. 

Radbruch túto svoju teóriu zmenil až v roku 1946 pri formulovaní svojej slávnej Radbruchovej 

formule.  

S menom Gustava Radbrucha sa aj v súčasnosti najviac spája práve spomínaná tzv. 

Radbruchova formula, ktorú formuloval v roku 1946 a ktorá sa stala známou po celom svete nielen 

medzi právnikmi, a to predovšetkým v súvislosti so snahou vysporiadať sa s nacizmom po druhej 

svetovej vojne, ale aj vôbec s akýmkoľvek konfliktom medzi spravodlivosťou a pozitívnym 

právom. Jej znenie je nasledujúce: „konflikt medzi spravodlivosťou a právnou istotou je možné 

riešiť len tak, že pozitívne právo, zaisťované predpismi a mocou, má prednosť aj vtedy, ak je 

obsahovo nespravodlivé a neúčelné, okrem prípadu, ak rozpor medzi pozitívnym zákonom a 

spravodlivosťou dosiahne tak neznesiteľnej miery, že zákon musí ako „nenáležité právo" 

 
441 Tamtiež, s. 616.  
442 Tamtiež, s. 313.  
443 „Für den Richter ist es Berufspflicht, den Geltungswillen des Gesetzes zur Geltung zu bringen, das eigene 

Rechtsgefühl dem autoritativen Rechtsbefehl zu opfern, nur zu fragen, was Rechtens ist, und niemals, ob es 
auch gerecht sei.“ Tamtiež, s. 315.  

444 Tamtiež, s. 315. 
445 Tamtiež, s. 118. 
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spravodlivosti ustúpiť."446 Aj v Radbruchovej formuly je naďalej v hre triáda práva – 

spravodlivosť, právna istota a účelnosť. Na rozdiel od teórie zastávanej Radbruchom v roku 1932, 

tu ale nastáva posun a diskontinuita v tom zmysle, že sudca nie je pozitívnym právom viazaný 

vždy a za každých okolností, a teda že právna istota nemá v každom prípade absolútnu 

nadradenosť, ale existujú aj prípady, kedy je konflikt pozitívneho práva a spravodlivosti tak 

extrémny v neprospech spravodlivosti („neznesiteľnej miery“), že bude pri vyvažovaní mať 

spravodlivosť prednosť pred právnou istotou. Ide však o výnimku z pravidla, že prednosť má 

právna istota, teda pozitívne právo, a to aj vtedy, ak je „obsahovo nespravodlivé a neúčelné.“ 

Dôvod, prečo Radbruch svoju teóriu v roku 1946 zmenil oproti teórii v roku 1932, je evidentný – 

skúsenosť s druhou svetovou vojnou a nacizmom. Ešte v roku 1932 staval účel individuálnych 

hodnôt, medzi nimi aj ľudských práv, na roveň kolektívnym hodnotám aj ľudským výtvorom. 

Tejto teórie sa vzdal už v roku 1945 v krátkom článku „Päť minút právnej filozofie“ (Fünf Minuten 

Rechtsphilosophie),447 v ktorom uviedol, že existujú také právne zásady, ktoré sú silnejšie než 

akákoľvek právotvorba a v dôsledku nich stráca platnosť zákon, ktorý je s nimi v rozpore. Tieto 

zásady nazývame prirodzeným právom alebo právom plynúcim zo samotného rozumu. Zaiste sú 

v detailoch sprevádzané nie ojedinelými váhaniami, ale prostredníctvom diela trvajúceho stáročia 

boli vypracované a v tzv. vyhláseniach ľudských a občianskych práv natoľko konsenzuálne 

zhromaždené tak pevné konštanty, že so zreteľom k mnohým z nich je živenie pochybností už len 

zámerná skepsa.448 Na tomto mieste Radbruch pripísal ľudským a občianskym právam absolútnu 

povahu. Spravodlivosť tak nebola v jeho ponímaní už viac čisto formálnou kategóriou, jej obsah 

mali vypĺňať práve ľudské a občianske práva. Prvý element z triády účelov sa transponoval ako 

prvá idea právnej idey. Radbruch sa tak zmenil zo superinkluzívneho non-pozitivistu 

(zastávajúceho tézu, že právo nestráca platnosť ani ak je v rozpore s morálnymi normami) na 

inkluzívneho non-pozitivistu (ktorý dáva dôraz aj na právnu istotu, ale aj na spravodlivosť 

a zastávajúceho tézu, že právo stráca platnosť, ak je extrémne nespravodlivé). Každopádne mal 

s voľným právom už ale pramálo spoločného.  

 

 
446 „Der Konflikt zwischen der Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit dürfte dahin zu lösen sein, daß das positive, 

durch Satzung und Macht gesicherte Recht auch dann den Vorrang hat, wenn es inhaltlich ungerecht und 
unzweckmäßig ist, es sei denn, daß der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so 
unerträgliches Maß erreicht, daß das Gesetz als ‚unrichtiges Recht‘ der Gerechtigkeit zu weichen hat.“ In 
Radbruch, G.: Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht. In Süddeutsche Juristen-Zeitung Jahrg 1, Nr. 
5 (August 1946), s. 107.  Preklad podľa Holländer, P.: Filipika proti redukcionalizmu. Bratislava: Kalligram, 
2009, s. 42 – 43.  

447 Radbruch, G.: Fünf Minuten Rechtsphilosophie. In Radbruch, G.: Gesamtausgabe 3: Rechtsphilosophie III.. 
Heidelberg: Müller, 1990, s. 78 – 79.  

448 Radbruch, G., 1990, s. 78.  
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2.5.  Hnutie voľného práva – príčiny a dôsledky 
 

  Po predstavení osobností hnutia voľného práva, ich života a ťažiskových diel bude 

predmetom a cieľom tejto časti, a jedným z dvoch hlavných cieľov tejto práce vôbec, vymedziť 

nasledujúce: 

1. čo znamená voľné právo a voľné nachádzanie práva v poňatí hnutia voľného práva, 

pričom ruka v ruke s touto témou súvisí poňatie medzier v práve a v zákone, 

2. aké boli príčiny vzniku hnutia voľného práva, 

3. aké boli dôsledky existencie hnutia voľného práva. 

  Tieto závery budú totiž kľúčové pre druhú časť práce zaoberajúcu sa súčasným poňatím 

voľného nachádzania práva, jeho príčinami a dôsledkami.  

 

2.5.1. Voľné nachádzanie práva v podaní hnutia voľného práva 
 

  V tejto časti bude zhrnuté, ako chápali voľné právo, voľné nachádzanie práva a medzery 

v práve či medzery v zákonoch najvýznamnejší predstavitelia hnutia voľného práva Eugen 

Ehrlich, Hermann Kantorowicz a Ernst Fuchs. Následne bude v poslednej časti načrtnutý súhrnný 

koncept poňatia týchto kategórií voľnoprávnikmi. 

 

2.5.1.1. Eugen Ehrlich 

 

  Prvýkrát použil pojem voľné nachádzanie práva Eugen Ehrlich v prednáške a v diele 

„Voľné nachádzanie práva a voľná právna veda“ (Freie Rechtsfindung und freie 

Rechtswissenschaft)449 z roku 1903. Rozlišoval predovšetkým medzi voľným nachádzaním práva 

(freie Rechtsfindung) a technickým nachádzaním práva (technische Rechtsfindung). Technické 

nachádzanie práva znamená vynášanie rozhodnutí na podklade pevne stanovených pravidiel, 

zatiaľ čo voľné nachádzanie práva znamená nachádzanie spravodlivých rozhodnutí 

zodpovedajúcich okolnostiam jednotlivých prípadov, pri zohľadnení formálneho práva, 

zvykového práva a predchádzajúcich rozhodnutí. Pri technickom nachádzaní práva ale výrazne 

kritizoval predovšetkým používanie analógie, rôznych právnických techník a konštrukcií, ale aj 

výkladových metód, v dôsledku ktorých sa sudca pri rozhodovaní vlastne nedrží textu zákona, len 

 
449 Ehrlich, E., 1903, 40 s. 
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sa tak tvári. Podľa Ehrlicha by v prípade, kedy pre vyhovenie návrhu neexistuje jasné zákonné 

pravidlo, mal byť návrh zamietnutý. Za ideálny model považoval čl. 1 ods. 2 švajčiarskeho ZGB. 

Sudca mal mať právo podľa Ehrlicha priznať, že zákon obsahuje medzery, ktoré nie je možné 

vyplniť výkladom zákona. Odmietal ale existenciu medzier v práve. V prípade existencie medzery 

v zákone mal sudca totiž vytvoriť takú právnu vetu (právnu normu), ktorú by považoval za súladnú 

s celým právnym poriadkom, ak by bol na mieste zákonodarcu.450 Podľa Ehrlicha tak voľné 

nachádzanie práva znamenalo vypĺňanie medzier v pozitívnom práve (v zákonoch) sudcami tak, 

akoby sami boli na mieste zákonodarcu a snažili sa o vytvorenie takej právnej normy, ktorá bude 

v súlade so zvyškom právneho poriadku, a bude preto považovaná za správnu. Za medzeru 

v zákone pritom považoval prípad, kedy nie je možné skutkový stav priamo podriadiť pod zákonnú 

normu a nepostačuje výklad takejto zákonnej normy. Medzera v zákone teda vzniká až za hranicou 

výkladu zákona. Za voľné nachádzanie práva považoval aj vypĺňanie medzier v zákonoch 

analógiou, či inými právnymi technikami a konštrukciami, túto formu voľného nachádzania práva 

ale nepovažoval za správnu. Sudca sa totiž vždy musel tváriť, že svoje rozhodnutie vyvodzuje 

priamo zo zákona, aj keď to tak v skutočnosti nebolo a ani byť nemohlo.   

 

2.5.1.2. Hermann Kantorowicz 

 

  Hermann Kantorowicz vymedzil a opísal voľné právo hneď niekoľkokrát, pričom je nutné 

poznamenať, že nie vždy jasne, zrozumiteľne a presvedčivo. V Boji za právnu vedu najskôr 

vymedzil dve formy voľného práva: individuálne právo (individuelles Recht) a právo spoločenstva 

(Gemeinschaftsrecht), ktoré rozlišoval podľa toho, či jednotlivec uznáva právnu vetu (Rechtssatz) 

na základe vlastného presvedčenia alebo na základe presvedčenia spoločenstva. Toto vymedzenie 

je veľmi nejasné a sám Kantorowicz priznáva, že ho úplne nedotiahol do detailov.451 Voľné právo 

ďalej opisuje ako právo spontánne, jasné a zrozumiteľné, pretože vychádza z právneho citu 

(Rechtsgefühl).452  Nikto v skutočnosti nepozná celé pozitívne právo, málokto pozná vôbec časť 

pozitívneho (zákonného) práva. To, čím sa ľudia riadia, je práve voľné právo. Pod voľným právom 

rozumie to, čo ľudia a okruh ľudí okolo nich, považujú za právo. Voľné právo je nezávislé od 

pozitívneho práva, ale pozitívne právo nie je nezávislé od voľného práva. Voľné právo je 

základom, na ktorom vzniká pozitívne právo: takmer všetky myšlienky, ktoré boli neskôr 

uzákonené, a tak pretransformované do podoby pozitívneho práva, boli najskôr voľným právom. 

 
450 Ehrlich, E., 1903, s. 26 – 27.  
451 Kantorowicz, H., 2002, s. 10. 
452 Tamtiež, s. 12 – 13.  
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Všetka kritika pozitívneho práva, ktorá prispieva k jeho rozvoju, vyviera z voľného práva. 

Dôležitou úlohou voľného práva okrem vývoja a kritiky pozitívneho práva je vypĺňanie medzier 

v zákonoch, resp. v pozitívnom práve.453 Termín voľné právo vznikol z výmeny názorov 

s Radbruchom, ktorý navrhoval pomenovanie „neštátne, mimoštátne, nepozitívne, resp. 

mimopozitívne právo“ (non-statutory law, außerstaatliches Recht). Kantorowicz ale trval na 

pojmovom spojení „voľné právo“, ktoré lepšie znelo a lepšie pasovalo do zvučnej rečí, akým bol 

napísaný jeho manifest.454  

  Medzery v pozitívnom práve chápe Kantorowicz podobne ako Ehrlich, t. j. ako 

protiplánové neúplnosti. Medzera v zákone vzniká vtedy, keď na určitý právny prípad nemožno 

priamo aplikovať žiadne zákonné ustanovenie, pričom to ale nebolo úmyslom zákonodarcu. Na 

rozdiel od Ehrlicha ale Kantorowicz v takomto prípade nepožaduje zamietnutie právneho nároku, 

ale jeho priznanie tam, kde to vyžaduje voľné právo. 455 Medzery v zákonoch chápe ešte širšie ako 

Ehrlich. Medzier v zákonoch je podľa Kantorowicza v podstate toľko, koľko je slov v zákone, 

pretože žiaden právny pojem nie je rozobratý až na jeho koreň, len máloktorý je vôbec definovaný, 

a ak aj je, tak len prostredníctvom ďalších, bližšie nedefinovaných pojmov. Zároveň na rozdiel od 

Ehrlicha pripúšťa aj možnosť existencie medzier v práve – v pozitívnom i voľnom. Zastáva totiž 

pomerne radikálny názor, že nie všetky problémy je vôbec možné vyriešiť podľa práva. Svoje 

chápanie medzier neskôr upravuje a rozlišuje medzi medzerami v zákone a medzerami v práve 

v závislosti od toho, či chýba právne ustanovenie, ktoré by daný právny problém upravovalo 

(medzera v práve), alebo síce takéto právne ustanovenie existuje, ale z jeho znenia dostatočne 

nevyplýva jeho účel (medzera v zákone). Úlohu voľného nachádzania práva zveruje právnej vede, 

ktorá má mať rovnakú silu ako iné pramene práva. Kantorowicz sa snaží naznačiť aj rozdiel medzi 

voľným nachádzaním práva (freie Rechtsfindung) a voľnou tvorbou práva (freie 

Rechtsschöpfung).456 „Nachádzanie“ by malo spočívať vo vyhľadávaní a aplikácii všeobecného 

pravidla a „tvorba“ v nastolení spravodlivosti v jednotlivom prípade, nejasne však vymedzuje ich 

vzájomný vzťah, t. j. či voľná tvorba má nastúpiť až vtedy, ak voľné nachádzanie nie je úspešné, 

alebo môže nastúpiť aj namiesto voľného nachádzania práva v ďalších prípadoch. Rovnako ako 

Ehrlich kritizuje analógiu, právne fikcie, používanie extenzívneho výkladu, výkladu podľa ratio 

legis či ducha zákona.457 Odmieta aj používanie komparatívneho a historického výkladu.458  

 
453 Kantorowicz, H., 2002, s. 11. 
454 Kantorowicz Carter, F., 2006, s. 666; Muscheler, K, 1984, s. 125 – 135.  
455 Kantorowicz, H., 2002, s. 16.  
456 Silberg, S., 2004, s. 30.  
457 Kantorowicz, H., 2002, s. 19 – 22. 
458 Kantorowicz, H., 2002, s. 27 – 28.  
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Najkontroverznejším tvrdením Kantorowicza bolo v Boji za právnu vedu to, čo neskôr 

viedlo k označovania hnutia voľného práva za „contra-legem hnutie“ a ku kritike tohto hnutia za 

nabádanie sudcov k ľubovoľnému rozhodovaniu bez ohľadu na zákonnú úpravu a za schvaľovanie 

týchto praktík. Kantorowicz v Boji za právnu vedu totiž uviedol, že sudca sa môže odchýliť od 

jasného textu zákona (a rozhodnúť contra verba legis a zároveň contra legem), ak nie je podľa 

vlastného presvedčenia sudcu pravdepodobné, že by štátna moc existujúca v čase rozhodovania 

vyniesla také rozhodnutie, aké požaduje zákon. Z hľadiska definovania voľného práva a voľného 

nachádzania práva by to znamenalo, že voľné nachádzanie práva môže byť aj contra-legem 

rozhodovaním a že voľné právo môže byť aj v rozpore so zákonom, teda contra-legem.459 

Dôkladnejšiu analýzu a kategorizáciu voľného práva ponúkol Kantorowicz v článku Legal 

Science – A Summary of its Methodology, v ktorom definoval voľné právo ako to právo, ktoré ešte 

neprešlo v plnom rozsahu procesom tvorby a integrácie do právneho systému.460 Tvorba 

a aplikácia voľného práva je predmetom voľného nachádzania práva (freie Rechtsfindung).461 

Vytvoril taktiež systém šiestich foriem práva, v rámci ktorého rozlišoval okrem dvoch foriem 

formálneho práva (explicitné a implicitné) aj štyri formy voľného práva: (i) vznikajúce explicitné 

voľné právo, (ii) vznikajúce implicitné voľné právo, (iii) želané explicitné voľné právo a (iv) 

želané implicitné voľné právo. Kantorowicz sa výrazne posunul od čias Boja za právnu vedu, 

v ktorom tvrdil, že úlohou voľného práva bolo vyplniť medzery v pozitívnom práve.462 Na tomto 

mieste totiž tvrdí, že medzery v práve majú byť vyplnené primárne pozitívnym právom a až vtedy, 

keď to nie je možné, postupne jednou z foriem voľného práva v poradí, v akom uviedol.  

 

2.5.1.3. Ernst Fuchs 

 

Ernst Fuchs mal na rozdiel od Kantorowicza vo vnímaní a predovšetkým v opise voľného 

práva od začiatku pomerne jasno. „Voľné“ znamená podľa Fuchsa oslobodené od písmen, ale 

podriadené duchu zákona; voľné pri aplikácii nepísaného práva, ktoré ešte nenadobudlo podobu 

zákona; voľné v dotváraní práva v duchu a podľa zmyslu existujúceho zákona a voľné v tvorbe 

nového práva aplikovateľného na nové právne skutočnosti. Za voľné právo považoval 

zjednodušene a súhrnne to právo, ktoré sa doposiaľ nestalo pozitívnym právom. Pojem „voľné 

právo“ považoval za nešťastný a jeho použitie sa Kantorowiczovi nakoniec vypomstilo. Sám sa 

 
459 Viac k označovaniu hnutia voľného práva ako contra-legem hnutia v časti 2.5.3.1.2. tejto dizertačnej práce. 
460 Kantorowicz, H. U., Patterson, E. W., 1928, s. 692. 
461 Tamtiež, s. 704; Silberg, S., 2004, s. 73. 
462 Kantorowicz, H., 2002, s. 11. 
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s kritikou hnutia voľného práva ako contra-legem hnutia netrápil. Na rozdiel od Kantorowicza sa 

obmedzil na konštatovanie, že „neprišiel právo zničiť, ale ho dodržiavať.“ Ernst Fuchs uviedol 

príklady, v ktorých sudcovia rozhodli contra legem, ale tieto rozhodnutia boli spravodlivé 

a správne. V skutočnosti totiž nerozhodli v rozpore so zmyslom a duchom zákona, len v rozpore 

s jeho znením (contra verba legis). Nijak zvlášť ho nezaujímalo, akú konkrétnu nálepku dajú tejto 

výnimke z pravidla, že zákonodarca je nadradený interpretovi, právni teoretici.463 Túto výnimku, 

teda možnosť a povinnosť sudcu rozhodnúť contra-legem, pripúšťal len vtedy, ak by rozhodnutie 

podľa zákona nezodpovedalo požiadavkám spravodlivosti; zákonodarca by predsa neprijal 

nespravodlivý zákon, takže zrejme len nezohľadnil prípad, na ktorý má byť pozitívne právo 

aplikované. Cieľom zákonodarcu predsa je, aby boli prijímané spravodlivé a rozumné 

rozhodnutia.464 Úlohu voľného práva videl v prípadoch, keď sa objavia úplne nové skutočnosti 

v dôsledku nových vedeckých a iných poznatkov a objavov. Kým sa zákonodarca nepohne k činu, 

voľné právo, ktoré označuje aj za nepísané prirodzené právo, sa má vyvinúť z princípov 

existujúceho práva a vyplniť tak existujúcu medzeru. Medzery v pozitívnom práve delil na 

otvorené (skutočné) a zakryté. Za najočividnejší príklad otvorených medzier považoval tie 

ustanovenia nemeckého BGB, ktoré neposkytujú sudcovi podrobný návod, ako rozhodnúť, ale 

namiesto toho sudcu odkazujú na všeobecné princípy spravodlivosti a slušnosti, ako sú napr. § 158 

BGB, či § 138 ods. 1 BGB. Zakryté medzery nepovažoval za výsledok nedbalosti zákonodarcu, 

ale za nevyhnutnosť, ktorú nemožno predvídať. V takýchto prípadoch mal mať sudca právomoc 

a povinnosť vytvoriť novú normu, ktorá zaplní zakrytú medzeru v pozitívnom práve, a to práve 

voľným právom. Namiesto termínu „voľné nachádzanie práva“ preferoval termín „sociologické 

nachádzanie práva“. Rovnako ako ostatní voľnoprávnici videl riešenie v čl. 1 ods. 2 švajčiarskeho 

ZGB.  

 

2.5.1.4. Súhrnné poňatie 

 

  V tejto časti budú syntetizované základné myšlienky voľnoprávnikov týkajúce sa 

vymedzenia voľného práva, voľného nachádzania práva a medzier v práve.  

  Voľné právo je právo. Nie je to však pozitívne právo, t. j. nie je to právo vytvorené štátnou 

mocou. Má potenciál stať sa pozitívnym právom, ale neboli preto doposiaľ splnené všetky 

podmienky. Voľné právo má oveľa bližšie k tomu, čo sa v skutočnosti v spoločnosti deje, a teda ku 

skutočným spoločenským okolnostiam, než pozitívne právo. Pre právnych laikov je 

 
463 Foulkes, S. A., 1969, s. 388 – 389. 
464 Kaufmann, A., 1965, s. 6 – 7.  
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zrozumiteľnejšie, je totiž tým, čím sa intuitívne riadia. Voľné právo je výsledkom voľného 

nachádzania práva. Voľné nachádzanie práva je jav, ktorý prebiehal už predtým, než ho 

voľnoprávnici takto pomenovali, ale prebiehal neúprimne; sudcovia sa tvárili, že každé svoje 

rozhodnutie odvodzujú z pozitívneho práva, ale nebolo tomu tak. Voľné právo má veľký praktický 

význam, lebo nastupuje tam, kde pozitívne právo nedáva jasnú odpoveď na riešenie právneho 

problému. Voľnoprávnici nemali v úmysle nabádať sudcov k rozhodovaniu v rozpore so 

zákonom, t. j. contra-legem, i tak ale v určitých prípadoch toto rozhodnutie pripúšťali, hoci 

podmienky tohto rozhodnutia zostali nejasné. Celkom určite ale boli voľnoprávnici proti 

formalistickej aplikácii práva465, t. j. takej, ktorá by bola odtrhnutá od reality, ale v súlade 

s doslovným znením zákona, ale výraz formalizmus nepoužívali. Voľnoprávnici taktiež kritizovali 

akékoľvek skrývanie sa sudcov za analógiu, rôzne metódy výkladu, či za vypĺňanie neurčitých 

právnych pojmov s odôvodnením, že rozhodujú podľa zákona. Odmietali umelé konštrukcie 

vytvorené právnou vedou, predovšetkým analógiu práva (okrem Ernsta Zitelmanna). Jednou 

z hlavných úloh voľného práva malo byť vypĺňať medzery v pozitívnom práve. Vzor v tom, ako 

by to malo v prípade medzier v pozitívnom práve vyzerať, videli v čl. 1 ods. 2 švajčiarskeho 

občianskeho zákonníka (Zivilgesetzbuch – ZGB), podľa ktorého má sudca v prípade, keď zákon 

a obyčajové právo mlčí, rozhodnúť tak, ako by bol sám na mieste zákonodarcu.  

  Ak by sme chceli byť voči hnutiu voľného práva príliš kritickí, mohli by sme povedať, že 

voľnoprávnici boli ochotní obetovať časť právnej istoty ideálu spravodlivosti, prípadne popierali, 

že by ich názory znamenali ujmu pre právnu istotu s argumentom, že ich názory sú už realizované, 

len sa to tak neprezentuje a že oni len odkrývajú pravdu skutočným popisom toho, čo je. Nemali 

poniektorí a v určitom období veľké starosti s vyvodzovaním z toho, čo je, to, čo má byť, 

a prelamovať tak Humeovu tézu.466 Deskripciu a normativitu bolo v ich názoroch často ťažko 

odlíšiť. Posuny v deľbe moci na úkor moci zákonodarnej a v prospech moci súdnej 

neodôvodňovali dostatočne a  argumentom deľby moci sa v zásade nezaoberali. Dôležitou 

hodnotou, ktorú voľnoprávnici zastávali a presadzovali, bola okrem spravodlivosti aj úprimnosť 

 
465 In Gerloch, A., 2021, s. 260. 
466 Hume, D.: A Treatise to Human Nature, 2nd edn. Oxford: Oxford University Press, 1962, s. 177 – 178.  Znenie 

Humeovej tézy je v preklade nasledujúce: „V každom systéme morálky, s ktorým som sa doposiaľ stretol, som 
si vždy povšimol, že jeho autor po nejakú dobu postupuje bežnými úvahami a ustanovuje existenciu Boha, 
alebo vyslovuje svoje pozorovania ohľadom ľudských vecí, keď zrazu som prekvapený zistením, že namiesto 
bežných spojení výrokov ako „je“ a „nie je“ sa nestretávam so žiadnym výrokom, ktorý by nebol spätý 
pomocou „má byť“ a „nemá byť“. Táto zmena je sťažka zaznamenateľná, má však rozhodujúce dôsledky. 
Keďže toto „má byť“ a „nemá byť“ vyjadruje nejaký nový vzťah či tvrdenie, je nutné, aby tento vzťah bol 
preskúmaný a vysvetlený a zároveň, aby bolo vysvetlené to, čo sa zdá úplne nejasné – ako môže tento nový 
vzťah byť odvodený z iných, ktoré sú od neho úplne odlišné.“ 
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v aplikácii práva. O týchto aspektoch ale bude viac pojednané v časti týkajúcej sa dôsledkov 

pôsobenia hnutia voľného práva.  

 

2.5.2. Príčiny vzniku hnutia voľného práva 
 

  Táto časť práce bude venovaná trom hlavným príčinám vzniku hnutia voľného práva. 

  Prvú tvorí prevládajúce dobové právne myslenie v čase, v ktorom žili voľnoprávnici, teda 

na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia. Ich náuka je totiž predovšetkým kritikou tohto 

dobového právneho myslenia. Kritizovali predovšetkým pandektistiku (pojmovú jurisprudenciu), 

pozitivizmus a dogmatizmus. Nutné je ale dodať, že skutočnou príčinou vzniku, existencie a 

pôsobenia hnutia voľného práva nie je vždy tak úplne dobové právne myslenie, ale skôr vnímanie 

dobového právneho myslenia zo strany voľnoprávnikov. Nebolo teda úplne rozhodujúce, aké 

právne myslenie v tej dobe v skutočnosti prevládalo, ale ako ho vnímali voľnoprávnici a voči 

čomu sa ohradzovali. Zaujímať nás preto bude nielen dobové právne myslenie objektívne, ale 

predovšetkým právne myslenie tak, ako ho subjektívne vnímali voľnoprávnici.  

  Druhú príčinu vzniku hnutia voľného práva predstavuje kodifikácia nemeckého 

občianskeho zákonníka – Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), ktorý nadobudol účinnosť dňa                

1. 1. 1900 a ktorý mal byť zavŕšením vtedajšej snahy v prevládajúcom právnom myslení, no veľmi 

rýchlo sa ukázalo, že tento ideál nebol naplnený.  

  Tretiu príčinu tvorí príčina neprávna, ktorá spočíva v samotných osobnostiach 

voľnoprávnikov.  

 

2.5.2.1. Dobové právne myslenie  

 
  Prvú a podstatnú príčinu vzniku hnutia voľného práva možno identifikovať v tom, čo 

voľnoprávnici najviac kritizovali – právno-metodologické myslenie, ktoré prevládalo až do 

prelomu 19. a 20. storočia. Vládli paradigmy kognitivizmu, racionality, úplnosti, logického 

a konzistentného usporiadania právneho poriadku. Verilo sa v uzavretosť práva, v jeho 

bezmedzerovitosť a v to, že je možné riešenie každého budúceho právneho problému 

predpokladať a obsiahnuť v zákonníku. Kodifikácia mala byť odpoveďou na každý právny 

problém, teda dokonalým riešením všetkých právnych problémov. Logika a dedukcia mali vládnuť 

súdnemu rozhodovaniu. Hlavnú úlohu mal hrať zákonodarca – nie súd, ani právna veda. Súdy mali 

zákon len aplikovať, právna veda zákon len vysvetľovať. No predovšetkým nemal nikto zákon 

opravovať či vypĺňať. Právna veda mala byť exaktná; ideálne tak, ako sú exaktné prírodné vedy. 
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Za týmto účelom mal byť vytvorený exaktný všeobsiahly právnický pojmový aparát, ktorý by 

obsiahol komplexnosť spoločnosti a uzavrel ju do jasných právnych pravidiel.   

  Kantorowicz v Boji za právnu vedu karikoval vtedajší vzor ideálneho právnika, ktorý je 

schopný zákonodarcom vopred predurčené riešenie akéhokoľvek hypotetického alebo skutočného 

prípadu odvodiť s absolútnou presnosťou zo štátneho zákonníka, a to za použitia čisto logických 

operácií a len jemu zrozumiteľných tajných techník. Kritizoval tak pandektistov, teda pojmovú 

jurisprudenciu (Begriffsjurisprudenz)467. Kritizoval Puchtu, Puffendorfa, Wolffa a ich odcudzenie 

sa reálnemu životu.  

  Ernst Fuchs sa k tejto kritike pripojil. Jeho znechutenie z vtedajšej právnej metodológie 

najlepšie demonštruje situácia, keď si v prvom semestri štúdia práva v Heidelbergu zakúpil 

niekoľkozväzkové právo pandektistov od Windscheida a musel ho po týždni vrátiť do 

kníhkupectva, lebo nebol nielen schopný ho prečítať, ale dokonca ho ani mať doma. Odmietal 

právnu vedu odtrhnutú od reality, výklad a aplikáciu práva lipnutím na slovách zákona či na práci 

s abstraktnými konceptmi a konštrukciami. V tejto súvislosti kritizoval aj tzv. kryptosociológiu, 

teda to, že sudcovia, ktorí chceli rozhodnúť v súlade s právnym citom, tak museli činiť v časoch 

ideológie exaktnosti práva tajne, a tým nekontrolovateľne, nepreskúmateľne a netransparentne.   

  Právny sociológ Eugen Ehrlich kritizoval technické nachádzanie práva, pod ktorým 

rozumel vynášanie rozhodnutí na podklade pevne stanovených pravidiel. Nadväzoval na Gényho 

a súhlasil s ním okrem iného v tom, že právo nie je uzavretým systémom abstraktných pravidiel. 

Zastával názor, že nie rímske právo, ale až recepcia rímskeho práva zmenila nazeranie na právo 

a začala sa presadzovať myšlienka, že každé rozhodnutie musí byť odvodené od vopred 

stanovených pravidiel, že musí ísť o logický záver, o výsledok subsumpcie. Korene tohto názoru 

možno nájsť už v justiniánskom práve. Postupne sa rímske právo zozbieralo, okomentovalo, 

doplnilo, pridala sa k nemu judikatúra a hlavne sa vymysleli právnické techniky, ako toto právo 

aplikovať na ďalšie prípady. Význam recepcie rímskeho práva spočíval v tom, že odkedy sa 

podarilo právnikov naučiť právo aplikovať, už sa viac nepovažovalo za nutné právo nachádzať. 

K tomu slúžili rafinované právnické techniky, prostredníctvom ktorých sa podarilo vyvodiť 

z rímskeho práva také právo, ktoré bolo potrebné pre každé súdne rozhodnutie a úplne sa tak 

vytesnila potreba voľného nachádzania práva. Nič z tohto nie je podľa Ehrlicha správna cesta 

a správny prístup v práve. 

 
467 Viac k pandektistom v časti 2.5.2.1.1. tejto práce.  
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  Všetkých spája kritika pandektistov, resp. pojmovej jurisprudencie (Begriffsjurisprudenz), 

hoci niekedy možno nie úplne presná a oprávnená,468 ale ako bolo uvedené v úvode tejto časti, 

nejde primárne o to, aké dobové myslenie objektívne v danej dobe prevládalo, ale o to, ako ho 

subjektívne vnímali voľnoprávnici a voči čomu sa vo svojich dielach a vo svojej právnej praxi 

vymedzovali. V jednotlivých častiach ale budú popísané obe tieto roviny – objektívna (ako to 

v danej dobe bolo) i subjektívna (ako to v danej dobe vnímali voľnoprávnici). Okrem pandektistov 

kritizovali voľnoprávnici aj právny pozitivizmus. Body kritiky boli často spoločné, často sa jedno 

stotožňovalo alebo prelínalo s druhým, ale predsa len prevládajú názory, že je potrebné rozlišovať 

medzi právom pandektistov (pojmovou jurisprudenciou) a právnym, resp. zákonným 

pozitivizmom. Poslednou veľkou oblasťou ich kritiky, ktorá sa taktiež často ocitla v jednom koši 

s kritikou pojmovej jurisprudencie a pozitivizmu, bol dogmatizmus.469  

  V nasledujúcich riadkoch budú postupne jednotlivo opísané všetky tieto tri príčiny vzniku 

hnutia voľného práva spadajúce pod príčinu dobového právneho myslenia.  

 

2.5.2.1.1. Pandektistika (pojmová jurisprudencia) 

 

  Pandektistika alebo pejoratívne pojmová jurisprudencia, resp. pojmová právna veda 

(Begriffsjurisprudenz), bolo prevládajúce zmýšľanie v nemeckej právnej vede súkromného práva 

v prvej polovici 19. storočia. Názov pandektistika je odvodený od diela Digesta seu Pandectae, 

teda „Dielo všeobsahujúce“. Toto dielo predstavovalo druhú časť občianskeho zákonníka Corpus 

iuris civilis, t. j. kodifikácie rímskeho práva, ktorá vznikla na podnet byzantského cisára    

Justiniána I. v 6. storočí, ktorú vytvorila komisia na čele s advokátom Triboniánom. Digesta seu 

Pandectae boli kodifikáciou prevažne rímskeho súkromného práva.470 Najznámejším 

predstaviteľom pandektistiky bol Georg Friedrich Puchta, ďalšími Bernhard Windscheid471, 

 
468 K tomu je nutné doplniť, že ani pandektisti si nemysleli, že každú právnu otázku upravuje zákon. Ich hlavným 

záujmom bolo rímske právo, nie moderné právo. K úplnosti práva sa hlásili v tom zmysle, že právna veda 
dokáže hrubý materiál pozitívneho práva uzavrieť v rámci systému všeobecných doktrín, teda princípov a 
pojmov. Pozitívne právo môže byť úplné až na základe systematickej rekonštrukcie právnych inštitútov, a to je 
práve úlohou právnej vedy. Vraj neexistuje v teórii práva väčší omyl než si pliesť tzv. pojmovú jurisprudenciu 
pandektistov s tzv. zákonným pozitivizmom. In Melin, P.: Gesetzesauslegung in den USA und in Deutschland :  
historische Entwicklung, moderne Methodendiskussion und die Auswirkungen von Divergenzen für das 
internationale Einheitskaufrecht (CISG). Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, s. 211. In Sobek, T., 2011, s. 287.  

469 Riebschläger, K.: Die Freirechtsbewegung. Zur Entwicklung einer socziologischen Rechtsschule. Berlin: 
Duncker & Humblot, 1968, s. 12 – 13.  

470 Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M.: Římské právo. 2. vyd. Praha: Beck, 1995, s. 44 an.  
471 Bernhard Windscheid (1817 – 1892) bol nemecký právnik, ktorý mal veľký vplyv na dobovú podobu nemeckého 

súkromného práva. Bol členom prvej komisie, ktorá mala za úlohu navrhnúť nemecký občiansky zákonník. 
Zastával názor, že by nemecké právo malo prevziať celé rímske právo. Jeho najvýznamnejším a 
najrozsiahlejším dielom – práve tým, ktoré nemohol Ernst Fuchs nielen čítať, ale ani strpieť doma – bolo 
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o ktorom už bola zmienka v súvislosti s Ernstom Fuchsom či už taktiež opakovane spomenutý 

Rudolf von Jhering. Práve Rudolf von Jhering prvýkrát použil pojem pojmová jurisprudencia, a to 

v roku 1884 vo svojom diele Sherz und Ernst in Jurisprudenz (Nevážne a vážne 

v jurisprudencii).472 Označenie pojmová jurisprudencia malo vystihovať preceňovanie významu 

právnych pojmov.473 

  Pôvod pandektistiky možno nájsť v historickej škole práva,474 ktorej najznámejším 

predstaviteľom bol F. C. von Savigny a základnou tézou to, že právo je produktom dlhého 

historického vývoja, vyrastá z obecného presvedčenia národa a jeho tvorcom je „duch národa“ 

(Volksgeist), ktorého majú vyjadrovať právni vedci. Právo tak malo byť nachádzané v medziach 

ducha národa. F. C. von Savigny sa do právnych dejín zapísal okrem iného ako účastník tzv. 

kodifikačného sporu (Kodifikationsstreit), ktorý viedol s A. F. J. Thibautom475 v roku 1814. 

V tomto spore šlo predovšetkým o spor o to, či je žiadúce kodifikovať nemecké súkromné právo 

alebo nie. Savigny bol proti kodifikácií,476 Thibaut za kodifikáciu.477 Thibaut túžil po občianskom 

zákonníku, ktorý bude formálne a vecne dokonalý, teda taký, ktorý by obsahoval jasné, 

jednoznačné a úplné pravidlá a zároveň by upravoval spoločenské pomery rozumne a účelne 

podľa potrieb poddaných.478 Mal teda vzniknúť všeobsiahly kódex, ktorý by nahradil všetky 

vtedajšie právne normy nemeckého občianskeho práva.479 Reakciou Savignyho na Thibautove 

návrhy bol návrh odmietnutia okamžitej kodifikácie, pretože doba kodifikácie podľa Thibautových 

predstáv ešte nedozrela. Savigny namiesto rýchlej kodifikácie presadzoval postupný vývoj 

nemeckého súkromného práva, za ktorý mala byť zodpovedná predovšetkým právna veda, nie 

zákonodarca. Savigny tvrdil, že súkromné právo je národné nie len z hľadiska jeho teritoriálnej 

a osobnej pôsobnosti, ale i v tom zmysle, že v sebe nesie povahu svojho národa. Národné právo 

nie je pritom produkované vôľou jednotlivcov, tie sú náhodné, ale duchom národa (Volksgeist), 

ktorý je spoločný, a preto národ nutne zdieľa jedno právo. Národné právo, podobne ako národný 

 
trojzväzkové dielo Lehrbuch des Pandektenrechts. In Windscheid, B.: Lehrbuch des Pandektenrechts. 3 
Bände. 7. Aufl. Frankfurt: Lit. Anstalt, 1891.  

472 Jhering, R.: Scherz und Ernst in der Jurisprudenz. Eine Weihnachtsgabe. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1884, s. 
337.  

473 Moench, D., 1971, s. 21.  
474 Kantorowicz, H., 1906, s. 32; Moench, D., 1971, s. 22.  
475 Anton Friedrich Justus Thibaut (1772 – 1840) bol nemecký profesor rímskeho práva, ktorý pôsobil okrem iných 

univerzít na univerzite v Heidelbergu. V rámci svojej vedeckej činnosti sa venoval predovšetkým 
pandektistike. V spore so Savignym o kodifikáciu nemeckého súkromného práva stál na strane kodifikácie a 
bol iniciátorom tohto sporu.  

476 Savigny, F. C.: Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. Heidelberg: Mohr & Zimmer, 
1814, 162 s.  

477 Thibaut, A. F. J.: Über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland. Heidelberg: 
Mohr & Zimmer, 1814, 67 s.  

478 Thibaut, A. F. J., 1814, s. 13.  
479 Sobek, T., 2011, s. 269.  
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jazyk, jednoducho nie je vecou voľby jednotlivcov, a teda ani nie je vecou voľby členov 

zákonodarného zboru. Zároveň Savigny neveril v to, že by akýkoľvek umelo vytvorený kódex 

mohol byť dokonalý, bezmedzerovitý. Právo podľa neho nie je možné uzavrieť do zákonníka.480 

Aj keď sa Savignymu za jeho života podarilo kodifikačný spor dočasne vyhrať, ku kodifikácií 

nemeckého súkromného práva napokon i tak v roku 1900 došlo. Zaujímavou z hľadiska súvislosti 

s hnutím voľného práva bola myšlienka, že právna úprava je len zdanlivo ovládaná zákonníkom, 

ale v skutočnosti je ako reálny prameň práva používané niečo iné, niečo mimo zákonník. Falošné 

zdanie úplnosti zákonníka považoval Savigny za zhubné, pretože sa obával, že zákonník bude 

všetku pozornosť strhávať na seba, zatiaľ čo ju bude odvracať od reálnych prameňov práva.481 

Historická škola práva tak mala v otázke odmietania zákonníka ako jediného prameňa práva 

a upozorňovania na jeho neúplnosť a na falošnú predstavu o úplnosti veľa spoločného práve 

s hnutím voľného práva. Zdá sa byť preto paradoxné, že sa z historickej školy práva, ktorá mala 

v určitom smere blízko k hnutiu voľného práva, napokon vyvinula pandektistika, ktorá bola 

opakom toho, ako si právo predstavovali zástancovia hnutia voľného práva a ktorá sa zároveň stala 

príčinou vzniku hnutia voľného práva. Savigny však obdivoval klasickú rímsku jurisprudenciu. 

Mal za to (rovnako ako Puchta, či Windscheid), že recipované rímske právo vedecky spracované 

profesormi práva zodpovedá práve jemu presadzovanému duchu národa.482 Práve z tejto vetvy 

romanistov historickej školy práva (na druhej strane stali germanisti), vznikla pandektistika, teda 

veda o systémoch právnych inštitútov Digest. Savigny a Puchta zároveň začali presadzovať 

myšlienku, že medzi právom a životom nie je žiadna medzera, a preto sa nie je nutné zaoberať 

štúdiom života, postačí študovať právo Digest.483  

  V Savignyho myšlienkach pokračoval Puchta, ktorý sa stal najznámejším predstaviteľom 

pandektistiky. Základom jeho teórie bolo presadzovanie aplikácie logiky na právo. Puchta 

presadzoval myšlienku jednoty v zmysle systému všeobecne platných abstraktných pojmov. 

Právne normy a pojmy mali s pomocou logiky vytvoriť matematicko-geometrický 

bezmedzerovitý a bezrozporný systém. S pomocou použitia techniky nadradenej vety (Obersatz), 

definície a subsumpcie malo byť možné vyniesť každé súdne rozhodnutie. Eliminovať alebo aspoň 

podstatne zredukovať sa mali nejednoznačnosti a viacznačnosti v práve, ktoré dávali podnet pre 

vznik právnych sporov. Jeho teória a vôbec teória pojmovej jurisprudencie mala ambíciu byť 

systémovou teóriou. Puchta vyvinul koncept tzv. pojmovej pyramídy (Begriffspyramide), na špici 

 
480 Sobek, T., 2011, s. 270 – 271.  
481 Savigny, C. F., 1814, s. 22 – 23.  
482 Sobek, T., 2011, s. 273.  
483 Tamtiež, s. 274.  
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ktorej je najvyšší pojem, z ktorého sa najprv odvodzujú abstraktné a všeobecné pojmy, a z týchto 

následne pojmy konkrétnejšie. Tento koncept funguje najlepšie vtedy, keď na vrchu pyramídy stojí 

pojem najvšeobecnejší, pod ktorý je možný podradiť (subsumovať) všetky ostatné pojmy. Táto 

metóda, ktorá sa označovala za tzv. inverznú metódu (Inversionsmethode), bola ústredným bodom 

kritiky kritikov pojmovej jurisprudencie. Prostredníctvom tejto metódy malo teda byť vytvorené 

nové právo, a to z existujúcich pozitívno-právnych noriem.484 Puchtova teória bola taká, že právne 

normy, resp. vety (Rechtssätze), tvoria logický pojmový kontext, ktorý slúži ako zdroj poznanie 

pre doposiaľ neznáme právo.485 Jednalo sa o metódu dedukcie právnych viet z právnych pojmov. 

Úlohou právnej vedy v tomto ponímaní malo byť rozpoznať logické súvislosti právnych viet a 

„vystopovať“ ich až na ich úplný začiatok, t. j. k princípu, ktorý za nimi stojí a od tohto princípu 

nanovo formulovať nové právne vety a pojmy, a tak dotvárať existujúce právo. Inými slovami, 

úlohou právnej vedy malo byť rozpoznať právne normy v ich systematickej súvislosti ako normy 

navzájom podmienené a od seba pochádzajúce, aby bolo možné nasledovať genealógiu každej 

jednotlivej právnej normy až nahor k jej princípom, ale aj zostúpiť od princípov k ich posledným 

„výhonkom“. Puchta hovorí o genealógii právnych pojmov, v podstate ale ide práve o pojmovú 

pyramídu, ktoré je postavená ako systém podľa pravidiel formálnej logiky. Puchtovo učenie 

vychádzajúce zo Savignyho učenia tak začalo tým, že právne normy tvoria organický celok, 

pretože všetky vyvierajú z ducha národa, a tak tvoria jednotu. Je ale zvláštne, ako sa toto učenie 

o organickom celku právnych noriem náhle a celkom samozrejme premenilo na logické prepojenie 

právnych pojmov, pričom práve toto prepojenie začalo byť vnímané ako zdroj poznania dosiaľ 

neznámych právnych noriem. Keďže bolo úlohou právnej vedy v tomto ponímaní vystopovať 

zdroj poznania práva, stala sa tretím zdrojom práva popri obyčajovom práve a zákone práve právna 

veda.486  

  Skúmať sa mala genealógia právnych pojmov, teda úlohou právnej vedy bolo „šplhať“ až 

na vrchol logickej pojmovej pyramídy po „pojmovom rebríku“, a tak sa mali nachádzať nové 

právne normy a právo malo zostať uzavretým systémom. Šplhanie po pojmovom rebríku na vrchol 

pojmovej pyramídy za účelom vytvorenia nových právnych noriem tak ale paradoxne 

predstavovalo tiež určitú formu voľného nachádzania práva, resp. dotvárania existujúceho 

pozitívneho práva a teoreticky by si tak „puchtovci“ vlastne mohli rozumieť s voľnoprávnikmi. 

Problém ale bol zrejme v tom, že „puchtovci“ vydávali takto voľne nájdené právo za právo 

 
484 Wesel, U.: Geschichte des Rechts. Von den Frühformen bis zur Gegenwart. 3. Aufl. München: Beck, 2006, s. 

455.  
485 Larenz, K.: Methodenlehre der Rechtswissenschaft. 6. Aufl. Berlin: Springer, 1991, s. 21 an.  
486 Larenz, K., 1991, s. 20 – 21.   
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narovno postavené zákonu či obyčajovému právu; nepovedali teda úprimne, že je to len určitá 

konštrukcia na vypĺňanie medzier v pozitívnom práve, ale rovno takto nájdené právo vydávali bez 

ďalšieho a neúprimne za platné právo. Pričom bolo zrejme možné dospieť touto metódou 

k rôznym výsledkom, rôznym právnym riešeniam a nezdá sa preto veľmi legitímne tieto výsledky 

vydávať bez ďalšieho za platné právo. Nastáva tu taktiež tradičný problém spojený s pyramídami 

a uzavretým jednotným systémom, s ktorým sa pasoval aj napr. Hans Kelsen487 v jeho teórií 

o základnej norme (Grundnorm), od ktorej bola odvodená platnosť celého právneho poriadku, 

a síce problém, od čoho odvodiť platnosť základnej normy, resp. vrcholu pyramídy, od ktorých sa 

má odvíjať platnosť celého právneho poriadku. Puchta tento problém vyriešil teóriou, že obsah 

právneho pojmu stojaceho na vrchole pojmovej pyramídy vyviera z právnej filozofie. Na vrchole 

pojmovej pyramídy je teda právna filozofia, etika, z ktorej je deduktívne odvodené všetko 

pozitívne právo. Všetko pozitívne právo tak muselo byť odvodené od základného etického pojmu. 

Najväčším nedostatkom tejto teórie bolo to, že boli jednotlivé právne normy posudzované nie 

podľa ich špecifického účelu a ich funkcie v kontexte dotknutého právneho inštitútu, ale výhradne 

podľa toho, na ktorej priečke pojmovej pyramídy sa nachádzali.488 Táto teória sa tak zdá naozaj 

vzdialená realite. Puchta zároveň vytvoril teóriu, ktorá vďaka akcentovaniu logicko-deduktívneho 

procesu tvorby práva z právnych pojmov a ignorovaniu účelu zákona a systematického výkladu 

právnych inštitútov ako celkov, dala vzniknúť právnemu formalizmu, ktorý v právnej vede 

následne dominoval viac než jedno storočie. Tento právny formalizmus znamenal „konečné 

odcudzenia sa právnej vedy spoločenskej, politickej a morálnej skutočnosti práva“.489 Niet preto 

divu, že odpor voči pojmovej jurisprudencii a právnemu formalizmu vzišiel predovšetkým 

z empirickej vedy založenej na faktoch, nie z právnej filozofie.490  

  Predstaviteľom pojmovej jurisprudencie bol aj Rudolf von Jhering. Je nutné ale 

poznamenať, že nie celý jeho život a kariéru, pretože neskôr sa stal jej kritikom a predchodcom 

hnutia voľného práva a pre Kantorowicza bol jedným z najväčších vzorov v právnej vede. Už 

v časoch vyznávania pojmovej jurisprudencie boli ale u Jheringa pozorovateľné určité odlišnosti 

od iných predstaviteľov pojmovej jurisprudencie, a to predovšetkým (i) odklon od etických 

kategórií idealistickej filozofie a (ii) orientácia na zmýšľanie vlastné dobovým prírodným vedám. 

Len vďaka týmto odlišnostiam mohol Jhering plynutím času prekročiť formálno-logické 

 
487 Hans Kelsen (1881 – 1973) bol rakúsky právny teoretik židovského pôvodu narodený v Prahe, štátovedec, 

legislatívec, právny filozof a jedna z najdôležitejších osobností právnej vedy v 20. storočí. Založil právno-
teoretický smer „rýdzu náuku právnu“ a pôsobil prevažne na univerzite vo Viedni, kde je dodnes ústrednou 
postavou právnej náuky.  

488 Larenz, K., 1991, s. 22.  
489 Wieacker, F.: Privatrechtsgeschichte der Neuzeit. 2. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1967, s. 401.  
490 Larenz, K., 1991, s. 24. 
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zmýšľanie pojmovej jurisprudencie a začať ju kritizovať. Jhering najprv zastával teóriu o práve 

ako objektívnom organizme ľudskej slobody. Neskôr zastával v právnej vede prírodno-historickú 

(naturhistorische) metódu. Krátko nato ale prirovnal právo dvakrát k stroju (Maschine), čo je 

pravý opak „organizmu“. Organizmus je živý a tvorivý, zatiaľ čo stroj je ovládaný zvonku niekým 

iným. 491 Jhering kládol veľký dôraz na systematickú úlohu právnej vedy, ktorej pripisoval väčšiu 

váhu než úlohe historickej a interpretatívnej. Podľa Jheringa mali byť jednotlivé právne inštitúty 

a právne normy rozložené na čisto logické elementy a ich kombináciou mali byť vytvorené nanovo 

už existujúce, ale i nové právne normy. Zmyslom tohto rozkladania právnych noriem a inštitútov 

a ich znovu-vyskladania malo byť to, aby právna veda vytvorila namiesto nekonečného množstva 

rôznych právnych noriem prehľadný počet jednoduchých telies (Körper), z ktorých môže na 

požiadanie znovu zostaviť jednotlivé právne normy. Právo sa tak malo tvoriť samo zo sebe. 

Kombináciou rôznych elementov mohla právna veda vytvoriť nové pojmy a právne vety. Pojmy 

mali byť produktívne, párovať sa a vytvárať nové.  

  Predpokladajme, že je niečo také nejakým spôsobom realizovateľné. Aj tak nás to ale 

nezbavuje otázky, z čoho má byť odvodená legitimita takto novovytvoreného práva, a teda prečo 

má byť takto novovytvorené právo platným právom. Jhering túto odpoveď nedáva a zrejme ani 

dať nemohol. Na rozdiel od Puchtu totiž nerátal so žiadnou pyramídou, vrchol ktorej by mohol 

odvodiť od právnej filozofie. Jhering naproti tomu hovoril o procese vytváranie pojmov, ktorý je 

induktívny presne tak, ako je to v prírodných vedách. Akurát, že žiaden prírodovedec nepresadzuje 

hypotézu, že je možné kombináciou jednotlivých induktívne získaných pojmových znakov – 

napríklad takých, ako používa rastlinný systém – vytvoriť nové rastliny a ich existenciu dokázať 

už len tým, že je tento nápad mysliteľný.492 Jhering prirovnával právnu vedu dokonca aj k chémií. 

V právnej vede vytvoril novú „prírodno-historickú metódu“ (naturhistorische Methode), ktorá 

bola kritizovaná a označovaná skôr za pseudo-prírodovedeckú.493  

  V systéme pojmovej jurisprudencie dominovala metóda vedeckého pozitivizmu, v ktorom 

sa odvodzujú právne normy a ich aplikácia výhradne zo systému, pojmov a axióm právnej vedy 

bez zohľadnenia mimoprávnych, teda napr. náboženských, sociálnych alebo ekonomických účelov 

a faktorov, ktoré by mali právotvorné alebo právo-meniace účinky. Etické, politické či 

ekonomické úvahy neboli považované za niečo, čím by sa mali zaoberať právnici. Toto už je ale 

skôr otázka kritiky pozitivizmu, než kritiky pojmovej jurisprudencie, a tá je predmetom ďalšej 

časti.  

 
491 Tamtiež, s. 25. 
492 Tamtiež, s. 26.  
493 Tamtiež, s. 27. 
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2.5.2.1.2. Pozitivizmus 

 

  Opisovať pozitivizmus ako taký by bola neľahká úloha, ktorá by vyžadovala minimálne 

ďalšiu prácu na túto tému. Pokiaľ ale hovoríme o príčinách vzniku hnutia voľného práva, nie je 

nutné popisovať právny pozitivizmus ako taký so všetkými jeho nuansami v priebehu jeho 

historického vývoja.494 Pozornosť bude preto sústredená na ten pozitivizmus, ako ho vnímali 

voľnoprávnici a voči ktorému sa vo svojich dielach ohradzovali.   

  Základný rozdiel medzi pojmovou jurisprudenciou a právnym pozitivizmom spočíva v 

zásade v tom, že zatiaľ čo pojmová jurisprudencia sa vyznačuje predovšetkým preceňovaním 

významu právnych pojmov a právneho systému, tak základom právneho (zákonného) pozitivizmu 

je presvedčenie, že sudca môže a musí odvodiť každé svoje rozhodnutie výlučne zo zákona, a teda 

že neexistujú žiadne medzery v zákonoch.495 Táto úvaha ale ide ešte o čosi ďalej, ako bude 

popísané v ďalších riadkoch. Kritika voči pojmovej jurisprudencii a pozitivizmu zo strany 

voľnoprávnikov bola ale často spoločná, t. j. nekritizovala sa zvlášť pojmová jurisprudencia 

a zvlášť pozitivizmus, ale vzalo sa to tak povediac všetko „jedným útokom“, a to spoločne 

s kritikou dogmatizmu. Stotožňovať ale pojmovú jurisprudenciu s pozitivizmom je nesprávne, 

pretože tieto dve teórie v určitých aspektoch stáli dokonca v priamom rozpore. Puchtova teória 

odvodzovala platnosť všetkého pozitívneho práva od základného mimoprávneho, etického pojmu. 

Znamenalo to teda to, že v Puchtovej teórii museli všetky právne normy, ktoré prijal zákonodarca, 

byť legitimované tým, že boli deduktívne odvoditeľné od základného etického pojmu a tvorili tak 

uzavretý právny systém. Zákonodarca tak nemohol podľa tejto teórie prijať akákoľvek právne 

normy, ale len tie, ktoré bolo možné odvodiť od základného etického pojmu.496 Toto ponímanie je 

v rozpore s každou tézou právneho pozitivizmu.497 

  Voľnoprávnici si nerobili ťažkú hlavu s tým, aby čo najpresnejšie pomenovali prúdy, ktoré 

kritizujú. V zásade im stačilo označiť ich ako „pozitivizmus“, hoci v 19. storočí existovalo 

niekoľko rôznych prúdov pozitivizmu. Najdominantnejším ale bol vedecký pozitivizmus 

(wissenschaftlicher Positivismus).498 Podľa Gustava Radbrucha je právny pozitivizmus ten smer 

 
494 Záslužnú činnosť pri trpezlivom a dlhodobom vysvetľovaní toho, čo je to právny pozitivizmus, že nejde o žiaden 

nemorálny právny smer, resp. pohľad na právo, ktorý by bol horší než prirodzené právo, v česko-slovenskom 
právnom prostredí už vykonal Tomáš Sobek. Okrem iného upozornil na vyvrátenie tzv. Radbruchovho mýtu. 
In Sobek, T.: Nemorální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 234 – 306.   

495 Moench, D.: Die methodologischen Bestrebungen der Freirechtsbewegung auf dem Wege zur Methodenlehre der 
Gegenwart. Frankfurt am Main: Athenäum, 1971, s. 21.  

496 Larenz, K., 1991, s. 22. 
497 Teda tézou spoločenského faktu aj oddeliteľnosti v zmysle inkluzívneho aj exkluzívneho pozitivizmu. In Sobek, 

T., 2010, s. 234 an. 
498 Riebschläger, K., 1968, s. 14.  
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v právnej vede, ktorý verí v to, že je možné z pozitívneho práva prostredníctvom čisto 

intelektuálnych prostriedkov bez vlastného hodnotenia nájsť odpovede na právne otázky.499 Pre 

pozitivistov je „pozitívnym“ len zákon a obyčajové právo. Právo a zákon sa preto v ponímaní 

pozitivizmu prekrývajú. Pozitivizmus spočíva v základnom filozofickom presvedčení, že je 

potrebné „vyhnať všetku metafyziku z vedy a túto prísne obmedziť na fakty (Tatsachen) a ich 

zákonnosť, ktorú možno pozorovať empiricky.“500 Proti tejto základnej koncepcii voľnoprávnici 

v podstate nič nemali. Neboli úplne proti pozitivizmu, ich prvotným cieľom nebolo potlačiť 

pozitivizmus, snažili sa skôr premôcť slabosti pozitivizmu jeho vlastnými prostriedkami. Týmto 

ale vlastne vznikol zárodok pre úplné prekonanie pozitivizmu, pretože jeho základná téza o tom, 

že logicky prepracovaný zákon nemá žiadne medzery, mohla byť zachovaná len v spojení 

s metódou pojmovej jurisprudencie. Pojmová jurisprudencia tak vlastne bola dôsledkom 

pozitivizmu.501 Za základný znak pozitivizmu bola považovaná bezmedzerovitosť zákonov, ktoré 

boli zase spolu s obyčajovým právom považované za jediné pozitívne právo. 

  Ďalším typickým predstaviteľom pozitivizmu a zároveň pojmovej jurisprudencie, voči 

ktorému sa voľnoprávnici vymedzovali, bol už niekoľkokrát spomínaný Bernhard Windscheid. 

Bol presvedčený o tom, že systém nemeckého civilného práva pozná odpoveď na všetky právne 

otázky. Tým ale nemyslel to, že by riešenie každého právneho problému vyplývalo priamo 

a bezprostredne zo zákona, ako mu voľnoprávnici niekedy vyčítali. Ak ale riešenie právneho 

problému nevyplývalo priamo zo zákona, malo byť nájdené prostredníctvom právnych 

konštrukcií, nie prostredníctvom mimoprávnych zdrojov, a teda ani prostredníctvom prirodzeného 

práva, ako bolo presadzované dovtedy.502 Windscheidovo chápanie pozitivizmu bolo zmiernené 

vierou v rozum ako miery všetkých vecí.503 Zákon nechápal ako prejav moci zákonodarcu, ktorý 

by sa chcel navždy vymaniť z podriadenia etickým zásadám, ale chápal ho ako vyjadrenie toho, 

čo bolo ako právo uznané predchádzajúcim právnym spoločenstvom, v ktorom sa odzrkadľovala 

múdrosť storočí. Zdrojom pozitívneho práva nebola podľa Windscheida vôľa zákonodarcu, ale 

skôr rozum právnych dejín a národa. Takto bol zákon v jeho teórii vlastne postavený na roveň 

právu, ale nebol vnímaný ako prejav svojvôle zákonodarcu, ale ako vôľa historického rozumného 

a zároveň idealizovaného zákonodarcu. 504  

 
499 Radbruch, G.: Vorschule der Rechtsphilosophie. 3. Aufl. Götingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1965, s. 75. 
500 Larenz, K.: Methodenlehre der Rechtswissenschaft. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer, 1960, s. 35.  
501 Germann, O. A.: Grundlagen der Rechtswissenschaft: Einführung in deren Probleme, Methoden und Begriffe. 

Bern: Stämpfli, 1950, s. 53; Riebschläger, K., 1968, s. 29. 
502 Moench, D., 1971, s. 29.  
503 Windscheid, B.: Lehrbuch des Pandektenrechts. 1. Band. 5. Aufl. Frankfurt am Main: Rütten & Loening, 1882, s. 

42 an. 
504 Larenz, K., 1991, s. 28 an. 
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2.5.2.1.3. Dogmatizmus  

 

  Už Kantorowicz spomínal potrebu bojovať proti dogmám a dogmativizmu v práve 

obdobne ako bojovalo hnutie voľného náboženstva (freireligiöse Bewegung) proti dogmám 

v náboženstve a proti ortodoxnej teológii. Kritizoval dogmu, ktorú priniesol právny pozitivizmus, 

že neexistuje žiadne iné než štátom uznané právo. Kritizoval aj dogmatické zmýšľanie o práve, 

ktoré má vyriešiť každý právny problém a o jeho bezmedzerovitosti.  V diele Právna veda – súhrn 

jej metodológie (Legal Science – A Summary of its Methodology) rozlišuje tri druhy pravidiel – 

príkazy, normy a dogmy. Za dogmy považuje ideálne pravidlá, ktoré musia byť nekriticky uznané 

a akceptované bez ohľadu na to, aký je ich obsah a pôvod.505 Ernst Fuchs chcel premenu 

dogmatickej právnej vedy na sociologickú, stojacu na základoch prírodných vied. Konkrétne brojil 

proti nadvláde rýdzo logického nad tým, čo vyplýva z právnych skutočností, ako aj proti 

odvodzovaniu vedeckých právd a rozhodnutí z rýdzo teoretických viet založených na viere – brojil 

teda proti právnemu dogmatizmu a doktrinalizmu (a taktiež proti viere v majestát slovného 

vyjadrenia, resp. jazykového výkladu).506   

  Dogmatizmus tak znamená spôsob myslenia či postoj založený na viere v dogmy, teda 

názory, ktoré sú nespochybniteľné a musia byť nekriticky akceptované a v ktoré sa jednoducho 

verí bez potreby ich vysvetľovať či zdôvodňovať. Týmito dogmami môžu byť napr. presvedčenie, 

že neexistujú medzery v práve ani v zákone alebo presvedčenie, že neexistuje iné než štátom 

uznané právo (a teda ani voľné právo). Práve tieto presvedčenia (dogmy) sa čiastočne prekrývajú 

s právnym pozitivizmom a teda sa prekrýva aj kritika pozitivizmu a dogmatizmu. Lenže nie je to 

úplne to isté. Právny pozitivizmus sa neopiera o dogmu existencie výlučne štátom uznaného práva 

a jeho bezmedzerovitosti v zmysle, že by nebolo možné toto presvedčenie spochybňovať, nebolo 

by nutné ho zdôvodňovať a muselo by byť nekriticky prijímané. Práve naopak. Právni pozitivisti 

svoje videnie práva kriticky zdôvodňujú, ale napokon dospievajú (niekedy) k rovnakým 

výsledkom, k akým dospejú tí, ktorí akceptujú dogmy existencie výlučne pozitívneho práva a jeho 

bezmedzerovitosti. Výsledok tak môže byť v konečnom dôsledku rovnaký, ale prístup je 

rozdielny.  

  Právna dogmatika sa v súčasnosti chápe ako jeden z odborov právnej vedy. Predmet svojho 

poznania obmedzuje na právo ako normatívny systém a nekladie si za cieľ viac, než poznať jeho 

obsah. Jednou z jej metód je exegéza, teda analýza právnych textov. Svojim predmetom a cieľom 

 
505 Kantorowicz, H. U., Patterson, E. W., 1928, s. 687.  
506 Fuchs, E., 1965, s. 24 – 25. 
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poznania sa stotožňuje s právnym pozitivizmom. Pre svoje obmedzené ciele a predmet skúmania 

je síce užitočná, ale zďaleka nepokrýva poznanie právnych javov.507 

  Podľa niektorých nie je dogma bezmedzerovitosti práva vôbec typická pre pozitivizmus. 

Ten totiž pod jednotou právneho poriadku rozumel jednotu na úrovni pojmov, tým pádom vôbec 

nevyvstala otázka, či existujú alebo neexistujú medzery v pozitívnom práve, a teda ani otázka, či 

majú byť vypĺňané použitím analógie.508 Táto otázka vyvstala až po zmene paradigmy jednoty 

právneho poriadku, ktorá sa obmedzila na zákony a z ktorej vzniklo chápanie zákonov ako 

bezmedzerovitých a následne z toho odvodeného pozitívneho práva ako uzavretého, 

bezmedzerovitého systému. Právo a zákon boli postavené na rovnakú úroveň.509  

  Podstatou kritiky dogmatizmu ale zostáva snaha o úprimnosť v právnej vede; snaha o jej 

návrat od umelých nespochybniteľných konštrukcií, k použitiu ktorých chýba legitimita, 

k spoločenskej realite.  

 

2.5.2.2. BGB 

 

  S prvou príčinou vzniku hnutia voľného práva, ktorú možno súhrnne označiť ako 

prevládajúce dobové právne myslenie a ktorá bola popísaná vyššie, úzko súvisí druhá príčina, a tou 

je kodifikácia súkromného práva v Nemecku vo forme nemeckého občianskeho zákonníka – 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), ktorý vstúpil v účinnosť 1. 1. 1900.510  

  Do prijatia BGB dňa 18. 8. 1996 platili v jednotlivých krajinách terajšieho Nemecka 

rozdielne súkromnoprávne poriadky a systémy (rakúsky, pruský, bavorský, saský, francúzsky, 

dánsky a systém rímskeho práva). V roku 1873 sa Ríšsky snem (Reichstag) spoločne so Spolkovou 

radou (Bundesrat) na návrh poslancov Ríšskeho snemu Johannesa von Miquela a Eduarda Laskera 

z Nacionálno-liberálnej strany (Nationalliberale Partei) uzniesli na zmene ríšskej ústavy v tom 

zmysle, že bola kompetencia v oblasti celého civilného práva zverená v rámci federálneho 

usporiadania ríše (tzv. lex Miquel-Lasker).511 V roku 1874 bola zriadená prvá prípravná komisia, 

resp. predkomisia (Vorkommission), ktorá dala kodifikačným prácam prvé smerovanie. V lete roku 

 
507 Knapp, V.: Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 7.  
508 Riebschläger, K., 1968, s. 23.  
509 Tamtiež. 
510 Muscheler, K., 1984, s. 93.  
511 Gesetz, betreffend die Abänderung der Nr. 13 des Artikels 4 der Reichs-Verfassung. 20. 12. 1873, RGBl. 1873, s. 

379 (účinný od 7. 1. 1874). Do prijatia tohoto zákona mala ríša zákonodarnú kompetenciu v rámci civilného 
práva iba v oblasti obligačného, obchodného a zmenkového práva.   



 

 

 

100  

1874 bola následne zriadená 1. komisia, ktorú viedol Heinrich Eduard von Pape,512 pozostávajúca 

z deviatich sudcov a úradníkov ministerstva a dvoch profesorov, medzi nimi aj pandektistu 

Bernharda Windscheida, ktorá sa prvýkrát zišla v septembri 1874. Za cieľ jej bolo nastolené 

spracovať všeobecný občiansky zákonník platný pre celú Nemeckú ríšu. Prvý návrh BGB 

predložila v decembri 1887 aj s odôvodnením, resp. dôvodovou správou (tzv. motívy). V dôsledku 

masívnej kritiky prvého návrhu bola v roku 1890 zriadená druhá komisia pod vedením Gottlieba 

Plancka513, ktorej členmi boli aj neprávnici. Tá predložila druhý návrh BGB po piatich rokoch, 

teda v roku 1895, taktiež s odôvodnením (tzv. protokoly). Základná koncepcia prvého návrhu sa 

v tomto druhom návrhu zachovala. Potom, čo Spolková rada vykonala v druhom návrhu ďalšie 

zmeny, predložila Spolkovému snemu v roku 1896 v podstate tretí návrh BGB. Spolkový snem 

urobil ešte niektoré menšie zmeny a po 23 rokoch práce, 18. 8. 1896, bol prijatý nemecký 

občiansky zákonník (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB), ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 1900.514  

  Nieže by voľnoprávnici neexistovali už pred existenciou BGB, ale ich teórie BGB 

nepochybne umocnilo. Len dva roky po nadobudnutí účinnosť BGB publikoval Hermann Staub515 

v rámci zborníka vydaného pri príležitosti XXVI. Nemeckého právnického dňa stať s názvom Die 

positive Vertragsverletzungen und ihre Rechtsfolgen (Porušenie zmluvných záväzkov iným 

spôsobom než neplnením a jeho následky).516 V tejto stati poukázal na medzerovitosť práve 

kodifikovaného nemeckého občianskeho zákonníka v otázke zodpovednosti za porušenie 

zmluvných záväzkov, ku ktorému dôjde inak než neplnením – z tohto dôvodu vzniklo označenie 

„pozitívne“ porušenie (t. j. napr. porušením vedľajších zmluvných povinností, dodaním zdraviu 

škodlivého tovaru, či porušením povinnosti zdržať sa určitého konania – napr. porušením 

povinnosti mlčanlivosti). Tieto prípady totiž nemecký občiansky zákonník v jeho podobe z roku 

1900 nepokrýval.517 

 
512 Heinrich Eduard von Pape (1816 – 1888) bol nemecký právnik, sudca. Za predsedu 1. komisie poverenej 

spracovaním všeobecného občianskeho zákonníka pre Nemeckú ríšu ho menoval Otto von Bismarck. Keďže 
zomrel v roku 1888, teda v roku predloženia návrhu komisie, nedočkal sa ďalších diskusií o tomto návrhu. 

513 Gottlieb Karl Georg Planck (1824 – 1910) bol nemecký právnik – sudca a politik. Zaslúžil sa taktiež 
o spracovanie nemeckého trestného zákonníka (Strafgesetzbuch) a trestného poriadku (Strafprozessordnung) 
v roku 1868. Pokúšal sa o nájdenie kompromisu medzi krajnými názormi na trest smrti. Na začiatku 70. rokov 
19. storočia mal veľký vplyv aj na spracovanie civilného procesného poriadku (Zivilprozessordnung). Bol aj 
členom prvej komisie pre spracovanie BGB. Predtým, než sa ním stal, dostal chorobu očí, kvôli ktorej oslepol, 
no napriek tomu sa tejto úlohy zhostil a bol zodpovedný za rodinné právo. V roku 1896 vypracoval rozsiahly 
komentár k BGB. 

514 Boemke, B., Ulrici, B.: BGB Allgemeiner Teil. Berlin, Heidelberg: Springer, 2009, s. 16 – 17.  
515 Hermann Staub (1856 – 1904) bol nemecký advokát a právny publicista, ktorý sa zaoberal predovšetkým 

obchodným a občianskym právom. Jeho teória, ktorá upozornila na medzeru v BGB už v roku 1902, našla 
svoje zákonné vyjadrenie v BGB v rámci reformy záväzkového práva z roku 2002 a je dnes obsiahnutá v § 280 
ods. 1  BGB.  

516 Staub, H.: Positive Vertragsverletzungen und ihre Rechtsfolgen. In Festschrift für den XXVI. Deutschen 
Juristentag. Berlin: Guttentag, s. 29 – 56.  

517 V súčasnosti spadajú pod § 280 ods. 1 BGB.  
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  Aj prednáška Ernsta Zitelmanna z roku 1902 s názvom Lücken im Recht (Medzery v práve) 

a jeho teória medzier v práve vzniká práve na podklade BGB.518 

  BGB tak predstavuje reálny príklad, na ktorom stroskotalo dovtedy prevládajúce právne 

myslenie. Bolo definitívne vyvrátené, že je možné obsiahnuť všetko právo určitého právneho 

odvetvia (v tomto prípade občianskeho hmotného práva) v jednej kodifikácii. Ani po 23 rokoch 

kolektívnej práce na občianskom zákonníku sa totiž nepodarilo dosiahnuť stav, že by v ňom neboli 

medzery, resp. že by bolo možné všetky právne prípady vyriešiť podľa pozitívneho práva 

v kombinácií s dovtedy zaužívanými právnymi technikami výkladu a aplikácie práva. Staubov 

článok poukazujúci na medzery v BGB bol vnímaný ako senzácia.519 Kantorowicz, Fuchs, Ehrlich 

a ďalší mali na čom stavať svoje úvahy o medzerách v práve a v zákonoch a o voľnom práve 

a podporiť tak svoje teoretické myšlienky (ďalšími) praktickými príkladmi. Myšlienky a príklady 

medzier v práve a voľného práva presadzovali stúpenci hnutia voľného práva už pred prijatím 

BGB. Hovoriť teda o tom, že hnutie voľného práva vzniká až po prijatí BGB, by bolo nesprávne 

a nesedelo by ani časovo. BGB sa však stalo akýmsi katalyzátorom týchto myšlienok a zároveň 

reálnym príkladom, ktorý dal týmto myšlienkam väčšiu váhu, a to aj v praxi, nielen v teórii. Preto 

je zrejme najsprávnejšie považovať ho za jednu z príčin existencie, ale predovšetkým rozvoja 

a rozpracovanosti hnutia voľného práva.  

 

2.5.2.3. Osobnosti hnutia voľného práva  

 

Za vznikom hnutia voľného práva neboli len idey, ktoré vznikli ako reakcia na prevládajúce 

dobové právne myslenie. Tieto idey totiž musel niekto predstaviť a nemohol to byť len tak hocikto. 

Vzoprieť sa niečomu dlhodobo zaužívanému a prísť s niečím novým, ambicióznym a možno 

spočiatku (a vlastne v určitej miere ani časom) ani nie príliš dôkladne premysleným, prezentovať 

to neuveriteľne sebavedome a provokatívne a riskovať pri tom vlastné kariéry s neistým 

výsledkom, na to musí človek disponovať určitými osobnostnými rysmi, resp. lepšie povedané, 

byť určitou osobnosťou.  

 V prvom rade boli stúpenci hnutia voľného práva vynikajúcimi právnikmi – a to nielen 

akademikmi, ale aj praktikmi. Kantorowicz sa po mnohých peripetiách nakoniec predsa len stal 

riadnym profesorom v Kieli a neskôr v exile pôsobil na špičkových britských a amerických 

univerzitách. Najväčší praktik – Fuchs – bol renomovaný advokát, venoval sa ale aj v značnom 

rozsahu písaniu odborných právnických (nielen) kazuistických článkov a kníh. Ehrlich bol 

 
518 Viď časť 2.4.2. tejto dizertačnej práce.  
519 Riebschläger, K., 1968, s. 32.  
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profesorom v Černoviciach, ale aj vo Viedni a Švajčiarsku. Kohler pôsobil ako profesor vo 

Würzburgu a v Berlíne. Jeho publikačná činnosť bola enormná. Akademickým pôsobiskom 

Zitelmanna bol predovšetkým (ale nielen) Bonn. Isay bol nielen advokátom a notárom, ale aj 

mimoriadnym profesorom v Berlíne. Publikačná činnosť týchto pánov (žiaľ medzi stúpencami 

hnutia voľného práva nefiguruje žiadna žena) bola rozsiahla a nezameriavala sa len na jednu 

oblasť, resp. odvetvie práva, každý z nich sa venoval počas svojho života niekoľkým právnym 

odvetviam. Stúpenci hnutia voľného práva tak boli veľmi kompetentnými právnikmi v teórii aj 

praxi, veľmi aktívnymi v publikačnej činnosti a zároveň sa neobmedzovali na skúmanie práva iba 

v rámci jedného právneho odvetvia.  

Ďalšou osobnostnou črtou typickou predovšetkým pre Kantorowicza a Fuchsa bola určitá 

nebojácnosť, odvaha a schopnosť vzoprieť sa zaužívanému, spochybňovať nespochybniteľné, a to 

bez ohľadu na možné následky. Nebyť Radbrucha, zrejme by Kantorowicz svoj provokatívny 

manifest ani nepublikoval pod pseudonymom. Samotného Radbrucha totiž trápilo viac než 

Kantorowicza, že sa Kantorowiczovi nedarilo habilitovať v Heidelbergu, ani na žiadnej nemeckej 

univerzite, a to čiastočne pre antisemitské nálady, ale čiastočné aj pre Kantorowiczovu neskrývanú 

aroganciu a povýšeneckosť. Až Radbruch navrhol pre istotu a v záujme Kantorowicza publikáciu 

pod pseudonymom Gneaus Flavius. Tieto vlastnosti by sa ale v inom uhle pohľadu dali nazývať 

menej pejoratívne, a to napr. ako zdravé sebavedomie. Revolučne ladený, priam verbujúci Boj za 

právnu vedu, ktorý bol kľúčovým dielom hnutia voľného práva, mohol len ťažko napísať niekto 

nesebavedomý, spochybňujúci sám seba, tápajúci a upadajúci do depresií, akým bol (aspoň 

v určitom období) napríklad Radbruch. Zrejme práve sebavedomie (a možno aj štipka arogancie) 

dovolili Kantorowiczovi napísať manifest provokatívnym jazykom, akým bol napísaný, bez 

odkazov na odbornú literatúru, so značným počtom metafor, voľne „len tak z hlavy“ diktujúc svoje 

myšlienky manželke iba v priebehu necelých dvoch týždňov, aj to len v čase osobného voľna. 

Príkladom zdravého sebavedomia je priamo priznania určitej pojmovej nejasnosti hnutia voľného 

práva v Boji za právnu vedu, keď Kantorowicz píše, že „ešte žiadne mladé hnutie presne nevedelo, 

čo chcelo a nechcelo presne to, čo nakoniec dosiahlo.“520  Ešte sebavedomejšie končí svoj 

predhovor, a to vetou: „Nech toto dielo naverbuje nových bojovníkov pre oslobodenecký boj 

právnej vedy do útoku proti poslednej bašte scholastiky.“521 Mladý Fuchs začal so 

spochybňovaním rozprávok, neskôr i náboženstva. Viedol ho k tomu osobný životný príbeh, kedy 

ako malý chlapec trpel zdravotnými problémami, ktoré ho vyburcovali otestovať samotného boha, 

ktorý ho sklamal. Ťažko si predstaviť väčšiu rebéliu vtedy len osemročného chlapca. Ďalšiu veľkú 

 
520 Kantorowicz, H., 2002, s. 3.  
521 Tamtiež, s. 4. 
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rebéliu manifestoval vrátením vtedy právnickej biblie – práva pandektistov od Windscheida – do 

kníhkupectva, ktorú odmietol nielen čítať a učiť sa z nej, ale ju mať vôbec doma. Fuchs bol 

rovnako ako Kantorowicz sebavedomým slobodným človekom, ktorý sa nebál nasledovať svoje 

predstavy a presvedčenia. Svedčí o tom aj to, že dal namiesto prednášok, ktoré ho nudili, radšej 

priestor samoštúdiu a urobil si štúdium jednoducho po svojom. Ďalšou veľkou rebéliou bolo jeho 

vzopretie sa nadriadenému, keď bol ešte len praktikantom na prokuratúre, nasledovanie vlastného 

právneho citu, ktorého výsledkom bolo disciplinárne konanie, napomenutie ministrom 

spravodlivosti a označenie Fuchsa za problematického podriadeného. Možno i táto skúsenosť ho 

následne doviedla k vlastnej advokátskej praxi, kde si mohol robiť veci po svojom a nebol nikomu 

podriadený, v ktorej bol veľmi úspešný. Nemôžem poprieť, že mi je tento prístup v mnohom 

sympatický, ale ani to, že vnímam jeho riziká a úskalia. 

Popísať osobnosť Kantorowicza len ako sebavedomého a arogantného by bolo veľmi 

skreslené a zjednodušené. Na druhej strane totiž nemožno Kantorowiczovi upierať ani veľkú 

dôveru vo svojich najbližších spolupracovníkov (predovšetkým Radbrucha a Sternberga), ktorých 

zmeny v manifeste – menšie či väčšie – plne akceptoval. Najväčšiu dôveru nepochybne 

prechovával voči Radbruchovi, ktorého finálne úpravy zrejme ani nepotreboval vidieť (aspoň 

o tom neexistuje dôkaz) a finálna úprava Boja za právnu vedu išla do tlače. Napriek svojmu 

sebavedomiu a možno i arogancii sa predovšetkým z vyjadrení Radbrucha zdá, že bol 

Kantorowicz dobrým, dôverným a srdečným priateľom. Vzájomné priateľstvo práve týchto dvoch 

pánov, ktoré trvalo po krátkych pár stretnutiach v mladosti po celý zvyšok ich života, vzbudzuje 

rešpekt, úctu a vyvoláva zimomriavky na tele ešte dnes. Z popisu Kantorowiczovho života sa javí, 

že by nikdy nedošlo k napísaniu Boja za právnu vedu a možno ani k sformovaniu jeho myšlienok 

do podoby, ktorú nakoniec nadobudli, ak by nebolo ľudí okolo neho, a to predovšetkým Radbrucha 

a ľudí zo seminára Franza von Liszta a kolegov zo Spoločnosti pre náuku o právnej vede. 

Spolupráca viacerých osobností pri formulovaní myšlienok sa zdá byť kľúčová. Hoci hnutie 

voľného práva nebolo jednotnou školou a jeho stúpenci sa nestretávali na pravidelnej báze, každý 

z nich zohral pre vytvorenie jeho myšlienok nepopierateľnú úlohu. V prípade tohto hnutia išlo 

o kolektívnu prácu a o kolektívne budovanie teórie voľného práva. Zdá sa, že práve v tom bola 

jeho najväčšia sila a najväčšia inšpirácia.  

 Bez povšimnutia nezostáva okrem skutočnosti, že všetci známi stúpenci boli mužmi aj 

skutočnosť, že väčšina z nich bola židovského pôvodu (Kantorowicz, Fuchs, Ehrlich a Isay).  

 Taktiež zrejme stojí za akýmkoľvek úspechom hnutia voľného práva práca s emóciami, 

provokatívny slovník a vyzývanie do boja, ktoré sú odrazom jednotlivých osobností hnutia 

voľného práva. Emócie totiž slúžia ako veľmi efektívny nástroj presvedčovania a burcovania 
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kedykoľvek v dejinách ľudstva, súčasnosť nevynímajúc. Aj vďaka emóciám dosiahlo hnutie 

voľného práva určité úspechy aj napriek svojim početným nedostatkom, napr. v pojmovej 

nejasnosti, filozofickej neukotvenosti, nejednotnosti či nedostatočne rozpracovanej 

metodológií.522 

 

2.5.3. Dôsledky pôsobenia hnutia voľného práva 
 

V tejto časti bude venovaná pozornosť tomu, aké dôsledky malo pôsobenie hnutia voľného 

práva. Predmetom záujmu tak bude otázka, aké boli prínosy pôsobenia hnutia voľného práva 

v nasledujúcom období až do súčasnosti. Ťažko sa tieto prínosy rozdeľujú na kladné a záporné. 

Samotné spojenie „záporné prínosy“ sa zdá byť oxymoronom. Možno ale hovoriť o tom, čo sa 

hnutiu voľného práva podarilo z hľadiska jeho cieľov a čo naopak nepodarilo, teda ktoré z jeho 

téz sa v spoločnosti postupom času presadili a ktoré naopak nie , v akom rozsahu a v akom období 

a prečo.  

 

2.5.3.1. Zlyhanie hnutia voľného práva  

 
Už na úvod je ale nutné podotknúť jeden dôležitý dôsledok, resp. záver – hnutie voľného 

práva bolo predovšetkým hnutím doby, v ktorej pôsobilo – dieťa danej doby. Do ďalších dôb 

nezanechalo výrazné stopy, ťažko hovoriť aj o akýchkoľvek nástupcoch Kantorowicza a spol. To 

je jeho hlavným zlyhaním. Napriek tomu prinieslo niektoré tézy, ktoré sú akceptované aj 

v súčasnosti, hoci boli postupom času spracované a podstatne ďalej rozpracované inými školami, 

resp. predstaviteľmi, ktorí sa nijakým spôsobom nehlásili k hnutiu voľného práva a ani nesúhlasili 

s jeho ďalšími základnými tézami. Tieto tézy budú označené za prínosy hnutia voľného práva 

a budú tak tvoriť vo svojom súhrne pozitívny dôsledok pôsobenia hnutia voľného práva. V tejto 

časti sa ale zameriame na negatívny dôsledok – zlyhanie hnutia voľného práva v zmysle 

nepresadenia väčšiny jeho myšlienok a na konkrétne príčiny tohto zlyhania, ktoré sa zdajú kľúčové 

pre jeho objasnenie. V ďalšom texte tak nebudú opísané ďalšie negatívne dôsledky hnutia voľného 

práva, ale príčiny tohto hlavného negatívneho dôsledku v podobe zlyhania v zmysle nepresadenia 

drvivej väčšiny svojich téz. Týmito príčinami sú nedostatočné filozofické ukotvenie, nesprávne 

pochopenie hnutia ako contra-legem hnutia, odhalenie mýtu právnej povahy nacistického práva 

a napokon možný prílišný vzor v prírodných vedách. 

 
522 Viac v ďalšej časti tejto dizertačnej práce, predovšetkým v časti 2.5.3.1.1., ale aj 2.5.3.2.1. 
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2.5.3.1.1. Nedostatočné filozofické ukotvenie 

 

Hnutie voľného práva vzniklo vo zvláštnej dobe, ktorá nebola príliš vysadená na filozofiu, 

a tak nebolo nikdy filozofický ukotvené. Samotný Fuchs túto ambíciu ani nemal, keďže 

presadzoval myšlienku oslobodenia právnej vedy od dogmatiky a práve aj od filozofie.523 Cieľom 

bolo pôsobiť vedecky a do tohto cieľa voľnoprávnikom filozofia akosi nezapadala. Ernst Fuchs 

dokonca vyhlásil, že nechce mať nič dočinenia nielen s filozofiou, ale dokonca ani s 

metodológiou.524 Väčšina voľnoprávnikov mala výslovne nepriateľský postoj voči filozofii. Ich 

bibliou bol čl. 1 ods. 2 švajčiarskeho občianskeho zákonníka (Zivilgesetzbuch – ZGB), ktorého 

autorom bol Eugen Huber, a podľa ktorého má sudca v prípade, keď zákon a obyčajové právo 

mlčí, rozhodnúť tak, akoby bol na mieste zákonodarcu.525 Rovnaký postoj (a mnohé ďalšie zhodné 

s postojmi voľnoprávnikov) ale zastávali napr. aj Tomáš Akvinský a Aristoteles vo svojich 

učeniach o práve a spravodlivosti, ktorých ale voľnoprávnici neuznávali. Neuznávali klasickú 

filozofiu, metafyziku, ani scholastiku.526 Napriek tomu, že hnutie voľného práva vyrástlo v čase, 

ktorý nebol príliš naklonený filozofii, i v tomto období sa objavovali dôležité filozofické otázky. 

Na prelome storočí položil Edmund Husserl základy fenomenológie, vznikal existencializmus, 

ontológia – všetko smery, ktoré stále viac upúšťajú od abstraktného, druhového, apriórneho, 

absolútneho a smerujú ku konkrétnemu, existenciálnemu, skutočnému, dejinnému, čo je presne 

ten istý smer, akým sa uberalo hnutie voľného práva. Veľkí filozofi a ich teórie ale na 

voľnoprávnikoch nezanechali stopy. Nedostatočné filozofické ukotvenie je ale zrejme jedným 

z príčin, prečo hnutie voľného práva nehralo v ďalších dobách a ani v súčasnosti nehrá v právnej 

vede priveľkú úlohu, a prečo je jeho negatívnym dôsledkom toto zlyhanie.527 

Určité filozofické ukotvenie však možno nájsť u Hermanna Kantorowicza (a Gustava 

Radbrucha, aj keď nebol priamym stúpencom hnutia voľného práva528) v novokantovstve. 

Novokantovstvo vzniklo v polovici 19. storočia a zahŕňalo vo filozofii dve hlavné školy – prvú 

marburskú s jeho zakladateľom Hermannom Cohenom529 a druhú bádenskú s jeho najznámejšími  

 
523 Kaufmann, A., 1965, s. 4.  
524 Fuchs, E.: Die Gemeinschädlichkeit der konstruktiven Jurisprudenz. Karlsruhe: Braun, 1909, s. 77.  
525 Eugen Huber (1849 – 1923) bol švajčiarsky politik a právnik, ktorý sa zaslúžil predovšetkým o 

vznik švajčiarskeho občianskeho (civilného) zákonníka (Zivilgesetzbuch - ZGB).  
526 Kaufmann, A., 1965, s. 4. 
527 Tamtiež, s. 4 – 5.  
528 K filozofickému ukotveniu Gustava Radbrucha v novokantovstve viac v časti 2.4.4. tejto dizertačnej práce.  
529 Hermann Cohen (1842 – 1918) bol nemecký filozof a jeden z najvýznamnejších predstaviteľov židovskej 

filozofie 20. storočia. Okrem novokantovstva sa venoval aj otázkam judaizmu a etického monoteizmu. Medzi 
jeho najvýznamnejších žiakov patril napr. Nicolai Hartmann.  
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stúpencami, ktorými boli Wilhelm Windelband530 a Heinrich Rickert531. Hlavným cieľom 

novokantovstva bol návrat k filozofii Immanuela Kanta a snaha o vedecko-teoretické zdôvodnenie 

humanitných vied. Jeho nástup súvisel s pádom idealizmu a s hlbokou krízou identity. Počiatky 

novokantovstva siahajú k dielu Kant und die Epigonen (Kant a epigóni) od Otta Liebmanna532 

z roku 1865, ktorého každá kapitola začína slovami „naspäť ku Kantovi!“ (Zurück zu Kant) 

a končí slovami „takže sa musíme vrátiť ku Kantovi“ (also muss auf Kant zurückgegangen 

werden). Novokantovstvo dominovalo následne vo filozofii až do konca druhej svetovej vojny. 

Právna filozofia ukotvená v novokantovstve ale v Nemecku začala neskôr a neskôr aj skončila. 

Gustav Radbruch napísal prvé svoje dielo ukotvené v novokantovstve v roku 1914533 a posledné 

v roku 1932.534 Hans Kelsen sa k novokantovstvu obrátil až v roku 1922535 a zotrval v ňom až do 

druhého vydania Rýdzej náuky právnej (Reine Rechtslehre)536 v roku 1960. Hermann Kantorowicz 

prejavil závany novokantovstva v roku 1910537 v diele Právna veda a sociológia 

(Rechtswissenschaft und Soziologie),538 v ktorej nadväzuje na teóriu už spomenutého Heinricha 

Rickerta.  

V 20. rokoch 20. storočia následne spracováva Kantorowicz pojem právnej vedy ako 

kultúrnej vedy (Rechtswissenschaft als Kulturwissenschaft). Rozlišuje individualizujúce 

(idiografické) právne vedy, medzi ktoré zaraďuje právnu dogmatiku, právnu históriu a právnu 

politiku a generalizujúce (nomotetické) právne vedy, kde patria všeobecná právna náuka, právna 

sociológia a právna filozofia.539 Individualizujúce právne vedy sú založené na jednotlivých 

právnych normách – právna dogmatika na jednotlivých právnych normách právnej praxe, právne 

dejiny na právno-historickom skúmaní a právna politika na právnych normách stojacích v právno-

 
530 Wilhelm Windelband (1848 – 1915) bol nemecký filozof a profesor zaoberajúci sa predovšetkým dejinami 

filozofie, etikou, logikou a axiológiou. Jeho hlavným cieľom bolo odlíšenie prírodných a kultúrnych vied. 
Prírodné vedy považoval za nomotetické, teda zaoberajúce sa všeobecnými zákonmi, zatiaľ čo kultúrne vedy 
za idiografické, teda skúmajúce jednotlivosti a zvláštnosti.  

531 Viď poznámka pod čiarou č. 415. 
532 Otto Liebmann (1840 – 1912) bol nemecký filozof, taktiež mimoriadny profesor v Štrasburgu a považuje sa za 

jedného zo zakladateľov novokantovstva. 
533 Radbruch, G.: Grundzüge der Rechtsphilosophie. Leipzig: Quelle & Mayer, 1914, 215 s. 
534 Radbruch, G.: Rechtsphilosophie, 3. Aufl. (Leipzig 1932). In Radbruch, G.: Gesamtausgabe 2. Heidelberg: 

Müller, 1993, s. 206 – 450. 
535 Kelsen, H.: Der soziologische und der juristische Staatsbegriff: kritische Untersuchung des Verhältnisses von 

Staat und Recht. Tübingen: Mohr, 1922, 253 s.  
536 Kelsen, H.: Reine Rechtslehre. 2. Aufl. Wien: Österreichische Staatsdrückerei, 1960, 201 s. 
537 Paulson, S.: Die spätere Allgemeine Rechtslehre von Hermann Kantorowicz. In Juristen Zeitung, 22/2018, 73. Jg, 

s. 1064.  
538 Kantorowicz, H. (hrsg von Würtenberger, T.): Rechtswissenschaft und Soziologie: ausgewählte Schriften zur 

Wissenschaftslehre. Karlsruhe: Müller, 1962, 172 s. 
539 Kantorowicz, H.: Legal Science – A Summary of its Methodology. Columbia Law Review Vol. 28, No. 6 (Jun., 

1928), s. 69; Paulson, S., 2018, s. 1066. 
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politickom strete. Generalizujúce právne vedy majú, na druhej strane, za úlohu vytvárať abstraktné 

právne pojmy.  

Týchto šesť oblastí spoločne prezentuje Kantorowiczov koncept právnej vedy ako 

kultúrnej vedy:540  

 

Právna veda ako kultúrna veda 

 A: individualizujúce (idiografické) B: generalizujúce (nomotetické) 

1. Právna dogmatika (platné právne normy) Všeobecná právna náuka 

2. Právne dejiny (historicky platné právne normy) Právna sociológia 

3. Právne politika (navrhované právne normy) Právna filozofia 

 

Právne normy označuje Kantorowicz v tomto diele za „ideálne“ veci, zmyslové výplody 

(„ideal“ things, Sinngebilde), keďže sú predmetmi objektívneho poznania a zdôrazňuje (okrem 

iného) ich zvláštnosť a individualitu541 po vzore Heinricha Rickerta.  

Na novokantovstvo nadviazal Kantorowicz aj v diele z roku 1925.542 Tvrdil, že každý 

predmet poznania môže byť vnímaný troma odlišnými spôsobmi: musí byť vnímaný ako kus 

skutočnosti, konštruovaný ako ideálna vec a posudzovaný ako hodnota.543 Napríklad trojuholník 

nakreslený na tabuli. Ide o kus skutočnosti z dreva a kriedy. Zmysel (Sinn) nakresleného ale 

nepozostáva z dreva a kriedy, ale z geometrickej figúry trojuholníka. Zmysel, resp. zmyslový 

výplod tkvie v trojuholníku nakreslenom na tabuli.544 Podobnú teóriu zastával Gustav Radbruch 

(ukotvený v novokantovstve), ktorý odlišoval prírodné vedy, kultúrne vedy (medzi nimi aj právnu 

vedu) a hodnotovú filozofiu podľa postojov (Haltungen) – slepý k hodnotám (prírodné vedy), 

vzťahujúci sa k hodnotám (kultúrne vedy vrátane práva) a podliehajúci hodnoteniu (hodnotová 

 
540 Paulson, S., 2018, s. 1066. Stenley Paulson kritizuje nedomyslenosť tohto Kantorowiczovho konceptu. 

Kantorowicz totiž tvrdil, že každá z individualizujúcich právnych vied (v tabuľke vľavo) predpokladá pojmový 
aparát príslušnej generalizujúcej právnej vedy (v tabuľke vpravo v príslušnom riadku). Lenže právne dejiny 
nevyhnutne nepotrebujú pojmový aparát právnej sociológie, ani právna politika pojmový aparát právnej 
filozofie. Obhájiteľná je len téza, že všetky individualizujúce právne vedy potrebujú pojmový aparát 
všeobecnej právnej náuky. Kantorowicz tieto svoje myšlienky ale podrobnejšie nerozpracoval. Viď aj 
Schrömbges, U.: Die soziologische Rechtskonzeption von Hermann Kantorowicz. Bonn, 1984, s. 18. 

541 Kantorowicz, H., 1928, s. 683; Paulson, S., 2018, s. 1066. 
542 Kantorowicz, H.: Staatsauffassungen: eine Skizze. In Jahrbuch für Soziologie 1 (1925), s. 101 – 114.   
543 „Jeder Gegenstand der Erkenntnis kann auf drei grundlegend verschiedene Weisen betrachtet werden: er muss 

sich als ein Stück Wirklichkeit erfahren, als ein Sinngebilde konstruieren, auf seinen Wert hin beurteilen 
lassen.“ Tamtiež, s. 101.  

544 Paulson, S., 2018, s. 1067. 
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filozofia). Centrálnu úlohu v Radbruchovej teórii pritom hral postoj vťahujúci sa k hodnotám. 

Zmyslom práva malo totiž byť slúžiť právnym hodnotám a právnym ideám.545  

Určité prvky novokantovstva možno bádať aj v diele, ktoré vyšlo po Kantorowiczovej 

smrti546, a to predovšetkým v časti venujúcej sa rozdielu medzi Sein a Sollen a medzi 

skutočnosťou a hodnotou.547  

Podstatné z vyššie uvedeného je to, že napriek nedostatočnej filozofickej ukotvenosti, ktorá 

je vnímaná ako nedostatok hnutia voľného práva a jedna z príčin, prečo sa nepodarilo hnutiu 

voľného práva presadiť v ďalších dobách až do súčasnosti, a teda prečo v tomto zmysle zlyhalo, 

tu boli určité náznaky filozofického ukotvenie Hermanna Kantorowicza v novokantovstve. 

Zároveň ide o ďalší znak, ktorý spája Hermanna Kantorowicza s Gustavom Radbruchom. 

Sekundárnym dôsledkom nedostatočného filozofického ukotvenia bola aj pojmová 

nejasnosť a metodologická nejednotnosť. Dietmar Moench zostručňuje cieľ hnutia voľného práva 

na heslo: dajte životu podiel na nachádzaní práva a na práve! Tento voľnoprávnici pritom 

nasledovali skôr so zapáleným srdcom než s chladným rozumom.548 Kantorowicz v Boji za právnu 

vedu ospravedlňoval pojmovú nejasnosť nového hnutia, pretože „ešte žiadne mladé hnutie presne 

nevedelo, čo chcelo a nechcelo presne to, čo nakoniec dosiahlo.“549  Pojmová nejasnosť však 

nebola charakteristickou črtou hnutia voľného práva len na jeho začiatku, ale v podstate počas 

celej jeho existencie, čo je zároveň ďalšia z príčin, prečo sa mu nepodarilo významnejšie presadiť. 

Hnutie voľného práva našlo veľa spôsobov, ako kritizovať vtedajšiu právnu vedu, avšak nenašlo 

žiadnu konkrétnu a jasne vymedzenú metódu, ktorou by problémy v právnej vede riešilo 

a stúpenci tohto hnutia sa nikdy na žiadnej nezjednotili.550 

 

2.5.3.1.2. Nesprávne pochopenie hnutia ako „contra-legem hnutia“  

 
Voľnoprávnici sú kritizovaní často za to, že prenechávali sudcom priveľa voľnosti 

v rozhodovaní.551 Ironicky ich odporcovia nazývali aj „contra-legem hnutím.“ Zárodkom pre túto 

 
545 Radbruch, G.: Rechtsphilosophie, 3. Aufl. (Leipzig 1932). In Radbruch, G.: Gesamtausgabe 2. Heidelberg: 

Müller, 1993, s. 255.  
546 Kantorowicz, H.: The Definition of Law. Cambridge: Cambridge University Press, 1958, 112 s.; Kantorowicz, H.: 

Der Begriff des Rechts. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1963, 112 s. 
547 K Pojmu práva viac v časti 2.1.4. tejto dizertačnej práce.   
548 Moench, D.: Die methodologischen Bestrebungen der Freirechtsbewegung auf dem Wege zur Methodenlehre der 

Gegenwart. Frankfurt am Main: Athenäum Verlag, 1971, s. 7 – 8.  
549 Kantorowicz, H., 2002, s. 3. Týmto Kantorowicz trochu možno alibisticky naznačuje, že jeho úvahy o tom, čo 

vlastne je voľné právo, sú fragmentárne a nesystematické. In Silberg, S., 2004, s. 29. K detailnejšej klasifikácii 
a rozpracovaniu pojmu voľné právo sa Kantorowicz dostal až v roku 1928. In Kantorowicz, H.: Legal Science 
– A Summary of its Methodology. Columbia Law Review Vol. 28, No. 6 (Jun., 1928), s. 693 – 698.  

550 Moench, D., 1971, s. 8; Silberg, S., 2004, s. 110 – 114.  
551 Kaufmann, A., 1965, s. 6. 



 

 

 

109  

nálepku bolo Kantorowiczovo tvrdenie obsiahnuté v Boji za právnu vedu, že sudca by mal v prvom 

rade rozhodovať na základe jasného znenia textu zákona, od ktorého sa môže odchýliť len v dvoch 

prípadoch: (i) ak zákon neponúka jasné riešenie, alebo (ii) ak nie je podľa vlastného presvedčenia 

sudcu pravdepodobné, že by štátna moc v čase rozhodovania vyniesla také rozhodnutie, aké 

požaduje zákon. Ak nie je v takomto prípade sudca schopný formulovať svoje presvedčenie, má 

rozhodnúť podľa voľného práva. V beznádejne komplikovaných prípadoch alebo v prípadoch, 

ktoré sú otázne len z kvalitatívneho hľadiska, ako napríklad náhrada za imateriálnu ujmu, mal 

a musel sudca podľa Kantorowicza rozhodnúť svojvoľne. Kantorowicz nepopieral, že je 

presvedčenie sudcu nekontrolovateľné, a jeho návrhy preto znamenajú absolútnu voľnosť sudcov 

v rozhodovaní. Podotkol ale, že tomu predsa ani dosiaľ nebolo inak, pretože i doposiaľ sa 

spoliehalo na voľné nekontrolovateľné presvedčenie sudcov o tom, čo interpretujú ako platné 

právo.552 Pred excesmi subjektivity malo dostatočne chrániť to, že rozhodoval senát zložený z 

viacerých sudcov a inštančný prieskum – hnutie voľného práva tak vraj sudcom nedávalo žiadnu 

väčšiu moc, než si sami už predtým vzali.553  

Obzvlášť problematický je druhý z okruhu prípadov, v ktorých Kantorowicz navrhuje 

odchýlenie sa od jasného textu zákona – ak nie je podľa vlastného presvedčenia sudcu 

pravdepodobné, že by štátna moc existujúca v čase rozhodovania vyniesla také rozhodnutie, aké 

požaduje zákon. Tento postup môže byť legitímny a mať dokonca väčšiu legitimitu než znenie 

zákona v prípade, že sudca správne odhadne vôľu súčasného zákonodarcu. I tak ale ide 

o rozhodnutie proti zákonu, teda contra legem.554 Problém s contra legem rozhodnutiami je 

predovšetkým problém právnej istoty (rozhodnutia nie sú predvídateľné) a deľby moci (sudca 

rozhoduje proti zákonu a teda nahradzuje úlohu zákonodarcu). Voľnoprávnikom však išlo v prvom 

rade o spravodlivé rozhodnutia, a to aj za cenu právnej istoty (aspoň v určitej miere).555 Nielen 

Kantorowicz, ale celkovo voľnoprávnici boli následne kritizovaní556 často za to, že prenechávali 

sudcom priveľa voľnosti557, a preto označovaní nálepkou „contra-legem hnutie“. Kantorowicz sa 

snažil svoje vyjadrenia poopraviť a ohradiť sa tak kritike. Urobil tak už v talianskom preklade 

 
552 Kantorowicz, H., 2002, s. 34. 
553 Tamtiež, s. 34 – 35. Tu sa dá namietať, že samotný inštančný prieskum žiadnu ochranu pred svojvôľou 

neposkytuje, ak neexistuje žiadne právo v zmysle návodu, ktorého by sa mali sudcovia držať. Inštančný 
prieskum je zárukou len v tom zmysle, že právo v konkrétnom právnom prípade nevykladá a neaplikuje len 
jeden súd, ale aj súd vyššej inštancie, pričom platí, že viac očí, viac rozumu, obzvlášť ak sú na súde vyššej 
inštancie sudcovia skúsenejší a kvalitnejší. 

554 Silberg, S., 2004, s. 35.  
555 Tamtiež, s. 112. 
556 Berolzheimer, F.: Die Gefahren einer Gefühlsjurisprudenz in der Gegenwart. Rechtsgrundsätze für freie 

Rechtsfindung. Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie Vol. 4, No. 4 (Juli 1911), s. 595 – 610. 
Dostupné na https://www.jstor.org/stable/23685739?read-now=1&seq=1. 

557 Kaufmann, A., 1965, s. 6.  
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a doplnení Boja za právnu vedu – La lotta per la scienza del dritto, kde jasne uviedol, že sa sudca 

musí vždy a neúprosne vyvarovať toho, aby sa z jeho rozhodnutia praeter-legem nestalo 

rozhodnutie contra-legem, pretože takéto rozhodnutie je vždy zlým.558 V roku 1911 napísal článok 

o contra-legem bájke,559 v ktorom sa opäť snažil obhájiť, že voľnoprávnici nepresadzujú 

svojvoľné súdne rozhodovanie v akomkoľvek prípade, ale že pojednávali iba o prípadoch, kedy 

zákon nedáva jasné riešenie právneho problému a ponecháva tak sudcu v štichu, pričom sudca 

musí v súlade so zásadou zákazu odopretia spravodlivosti (denegatio iustitiae) nejak rozhodnúť.560 

Napriek všetkým snahám sa ale Kantorowiczovi nikdy nepodarilo korigovať predsudok, že 

obetoval vládu všeobecne platného zákona nekontrolovateľnej sudcovskej svojvôli.561  

Možno Kantorowicz neformuloval svoje myšlienky dostatočne jasne a v pôvodnej verzii 

Boja za právnu vedu až príliš odvážne a nedôsledne, čoho dôsledkom bolo práve to, že 

voľnoprávnikom prischla nálepka „contra-legem hnutie“, jeho úvahy ale nad tým, že za určitých 

okolností predsa len je možné rozhodnúť contra-legem, sa v nasledujúcich obdobiach ukázali ako 

nie nezmyselné a boli prevzaté aj inými právnymi teoretikmi a právnou aplikačnou praxou.562 

Na rozdiel od Kantorowicza, ktorý mal za potrebu brániť hnutie voľného práva pred jeho 

označovaním ako „contra legem hnutia“ a vysvetľoval, že nikdy neschvaľoval to, aby sudcovia 

rozhodovali contra legem, zastával Ernst Fuchs názor, že v niektorých prípadoch je správne, ak 

sudca rozhodne contra verba legis, teda v rozpore so znením zákona, ak nerozhodne v rozpore 

s jeho zmyslom a duchom.563 V skutočnosti tak skôr odmietal formalizmus, resp. rozhodovanie 

podľa doslovného znenia zákona, než by pripúšťal možnosť súdov rozhodovať contra legem. 

Problémom však bolo, že síce uviedol konkrétne príklady takejto praxe, odmietol však tento 

problém teoreticky rozpracovať a svoj názor teoreticky obhájiť, a pomôcť tak Kantorowiczovi 

a vôbec hnutiu voľného práva zbaviť sa nálepky contra legem hnutia, resp. svoje pozície, v ktorých 

za určitých okolností pripúšťali aj rozhodovanie contra-legem, dostatočne a presvedčivo 

teoreticky obhájiť.  

Z hľadiska dôsledkov hnutia voľného práva a jeho vplyvu na právnu vedu a prax v ďalšom 

období až do súčasnosti to znamenalo jeho degradovanie, zosmiešňovanie, a teda v tomto zmysel 

pôsobilo negatívne a zapríčinilo jeho zlyhanie. 

 
558 Kantorowicz, H., 1908, s. 138; Silberg, S., 2004, s. 50. 
559 Kantorowicz, H.: Die Contra-legem-Fabel. Deutsche Richterzeitung, III. Jahrg., Nr. 8 (15. Apr. 1911), s. 257 – 

264.  
560 Kantorowicz, H., 1911, s. 262.  
561 Frommel, M.: Hermann Ulrich Kantorowicz (1877 – 1940). Ein streitbarer Relativist. Kritische Justiz (Hrsg.): 

Streitbare Juristen, 1988, s. 243 – 253; Silberg, S., 2004, s. 52. 
562 Viac k rozhodovaniu contra-legem v časti 3.2. tejto dizertačnej práce. 
563 Foulkes, S. A., 1969, s. 388 – 389. 
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2.5.3.1.3. Odhalenie mýtu právnej povahy nacistického práva 

 
V právnej teórii sa v povojnovom období ukotvil mýtus, že nacistická právna veda bola 

pozitivistická, a teda že za zlom nacizmu v právnej rovine stojí práve pozitivizmus. Najznámejším 

autorom a šíriteľom tohto mýtu bol už mnohokrát spomínaný Gustav Radbruch s jeho dielom 

Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht (Zákonné neprávo a nadzákonné právo), 

v ktorom okrem iného napísal: „Pozitivizmus so svojím presvedčením, že zákon je zákon, učinil 

právnický stav bezbranným voči zákonom so svojvoľným a kriminálnym obsahom.“564 Tak vznikol 

mýtus o „zlom“ pozitivizme, ktorý umožnil existenciu nacistického práva a ktorý umožňuje aj 

existenciu práva s ľubovoľným, či dokonca priam kriminálnym obsahom, ktorý bol prevzatý 

v povojnovej nemeckej jurisprudencii. Nastala renesancia prirodzeného práva 

(Naturrechtsrenaissance), ktorá bola bezprostrednou reakciou na skúsenosti s nacistickým 

bezprávím565 a súčasťou celospoločenskej snahy vymedziť sa a očistiť voči nacistickému režimu 

bezprostredne v povojnovej dobe. Prevzatá téza o zlom pozitivizme s ľubovoľným, a teda aj 

kriminálnym obsahom, ktorý umožnil prechod z Weimarskej republiky do nacistickej diktatúry, 

sa nazývala aj legendou o pozitivizme (Positivismuslegende).566 Zrod tejto legendy a renesancie 

prirodzeného práva nemožno pripisovať na vrub iba Radbruchovi, ale súvisí aj s knihou Heinricha 

Rommena567, ktorá sa po druhej svetovej vojne šírila rovnako dobre, a bola teda rovnako populárna 

ako Radbruchova formula. Ide o knihu s názvom Večný návrat prirodzeného práva (Die ewige 

Wiederkehr des Naturrechts),568 ktorej hlavnou myšlienkou je téza, že prirodzené právo nie je 

možné vykoreniť, pričom má na mysli predovšetkým kresťanské prirodzené právo. Kniha má dve 

vydania – až to druhé je z povojnového obdobia, konkrétne z roku 1947,569 pričom prvé už z roku 

1936, čo väčšina autorov prehliadla, pretože im Rommenove myšlienky zapadali skôr do obdobia 

po druhej svetovej vojne po boku tých Radbruchových než pred ňou. Ak ich ale vnímame 

v kontexte pred nástupom nacizmu, dostávajú sa do úplne iného svetla. Základom jeho teórie bolo 

 
564 Radbruch, G., 1946, s. 105. 
565 Wittreck, F.: Nationalsozialistische Rechtslehre und Naturrecht: Affinität und Aversion. Tübingen: Mohr 

Siebeck, 2008, s. 2. 
566 Tamtiež; Luf, G.: Zur Verantwortlichkeit des Rechtspositivismus für „gesetzliches Unrecht“. Zur Destruktion 

einer verbreiteten Legende. In Davy, U. (Hrsg.): Nationalsozialismus und Recht. Rechtssetzung und 
Rechtswissenschaft in Österreich unter der Herrschaft des Nationalsozialismus. Wien: Orac, 1990, s. 26 an. 

567 Heinrich Albert Rommen (1897 – 1967) študoval filozofiu, teológiu a národné hospodárstvo v Mníchove 
a v Münsteri, kde v roku 1925 promoval. Následne študoval právo v Bonne, kde promoval v roku 1928. 
Pracoval pre mnohé katolícke spolky a školy. V rokoch 1934 až 1938 bol podnikový poradca v Berlíne. Na 
šesť týždňov ho zadržalo gestapo. Napriek tomu napísal v roku 1936 knihu Die ewige Wiederkehr des 
Naturrechts, ktorá na počudovanie zostala v nacistických časoch necenzurovaná. V roku 1938 emigroval do 
USA, kde vyučoval najprv na St. Thomas College v Minnesote a od roku 1953 na Georgetown University vo 
Washingtone D. C.  

568 Rommen, H. A.: Die ewige Wiederkehr des Naturrechts. Leipzig: Hegner, 1936, 274 s.  
569 Rommen, H. A.: Die ewige Wiederkehr des Naturrechts. 2. erw. Aufl. München: Kösel, 1947, 261 s. 
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prirodzené právo v ponímaní Tomáša Akvinského. Prirodzené právo vnímal ako objektívne a 

jednak ako rámec, v ktorom sa môže pohybovať pozitívne právo, a jednak ako mieru, ktorou sa 

má pozitívne právo pomeriavať. Pôvod prirodzeného práva videl na rozdiel od Radbrucha v božej 

vôli, ktorú človek rozpoznáva rozumom a ktorá sa stelesňuje v praktickom rozume.570 Ak bol 

nejaký zákon nemorálny či nespravodlivý, nebol v jeho ponímaní zákonom (Nicht-Gesetz).571 

Morálka zákona mala byť podriadená príkazom božej lásky a lásky k blížnemu. Ak by to tak totiž 

nebolo, stal by sa zo štátu „totálny štát“, ktorý by ponižoval ľudí ako indivíduá neprijateľným 

spôsobom ako keby boli len vecami či nástrojmi, ktoré pohýna skrz rozkazy a násilie.572 Práve 

týmto názorom poskytol Rommen až prekvapivo presnú predpoveď toho, ako sa neskôr 

v nacistickom Nemecku s ľuďmi neľudsky zaobchádzalo. Nepochybne rozpoznal 

novonastupujúce bezprávie a predpovedal aj jeho zánik.573 „Každý národ, ktorý opovrhuje 

morálnym zákonom života, je odsúdený k zániku a spravodlivosť zostane základom štátov 

a svetové dejiny svetovým súdom.“574  Romennove slová tak veľmi sedia na situáciu nacistického 

a ponacistického Nemecka, že niet divu, že mnohí predpokladali, že vznikli až po druhej svetovej 

vojne a že išlo o renesanciu prirodzeného práva. V skutočnosti ale išlo o teóriu, ktorú sčasti 

prevzali aj nacisti, hoci sám Romenn v žiadnom prípade nacistom nebol a ktorá sčasti 

predstavovala správnu predpoveď osudu nacistickej tretej ríše.  

V intenciách Radbruchovho mýtu, resp. legendy o pozitivizme, by bolo hnutie voľného 

práva úspešné, keďže sa od počiatku voči pozitivizmu vymedzovalo. Problém je ale v tom, že išlo 

len o mýtus, nie o skutočnosť. Tá bola presne opačná. Nacistická právna veda a filozofia nemala 

s pozitivizmom mnoho spoločného. V nacistickej jurisprudencii naopak prevládala despotická 

svojvôľa rozkazu vodcu (Führer) a zákony sa vykladali a aplikovali s ohľadom na „zdravé 

národné zmýšľanie“ (gesundes Volksempfinden), 575 čo bol pojem, ktorý mohol byť vyložený 

akokoľvek bolo v danom prípade potrebné a vládnucou triedou žiadúce. Právo tretej ríše bolo 

v teoretickej aj praktickej rovine výrazne formované národnosocialistickou morálkou povinnosti, 

oddanosti, bojovej odvahy, rasovej čistoty, kamarátstva, národnej cti a zdravého národného 

cítenia, čím v konečnom dôsledku úplne popieralo pozitivistické oddelenie práva, politiky 

 
570 Rommen, H. A.: Der Staat in der katholischen Gedankenwelt. Paderborn: Bonifacius-Dr., 1935, s. 90.  
571 Rommen, H. A., 1936, s. 267.  
572 Rommen, H. A., 1935, s. 13 an. 
573 Scheuren-Brandes, Ch. M.: Der Weg von Nationalsozialistischen Rechtslehren zur Radbruchschen Formel. 

Untersuchung zur Geschichte der Idee vom „Unrichtigen Recht“. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2006, s. 
47.  

574 „Jedes Volk, das die sittlichen Lebensgesetze missachtet, ist zum Untergang bestimmt, und die Gerechtigkeit 
bleibt das Fundament der Staaten, und die Weltgeschichte bleibt das Weltgericht.“ In Rommen, H. A., 1936, s. 
264.  

575 Kaufmann, A., 1965, s. 2. 
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a morálky.576 Nacistické právo bolo založené na protipozitivistickej ideológii. Keď používali 

obhajcovia prirodzeného práva argumenty proti právnemu pozitivizmu, na ktorom malo byť 

postavené nacistické právo, prehliadali skutočnosť, že používajú vlastne rovnaké argumenty, 

ktorými národný socializmus oponoval pozitivizmu.577  

Problémom nacistického práva nebol pozitivizmus, ale (okrem iného) nerešpektovanie 

princípu zákonnosti, resp. jeho oportunistické využívanie len vtedy, keď sa nacistom hodil 

a celkovo rozvoľňovanie práva. Nacisti zastávali dualizmus práva a zákona. Poslušnosť zákonu 

bola vnímaná ako prázdny, formálny normativizmus a pozitivizmus.578 Nacisti taktiež zbožňovali 

právne neurčité pojmy a generálne klauzuly, pretože si ich mohli vyložiť tak, ako sa im práve 

hodilo, napr. v súlade s náukou o nadradenosti árijskej rasy. Nebolo vlastne ani nutné meniť 

mnohé zákony ešte z čias Weimarskej republiky, stačilo len dať pojmom nový obsah v súlade 

s národno-socialistickou morálkou. „Wir denken die Rechtsbegriffe um“, teda meníme význam 

právnych pojmov, vyhlasoval Carl Schmitt.579 Ako to nakoniec s generálnymi klauzulami a vôbec 

s nacistickým režimom, ktorý ich zneužíval, dopadne, správne predpovedal Hedemann: Tam, kde 

nadriadená moc ustanovuje generálne klauzuly a ovládajú ich nezávislí sudcovia, stávajú sa 

generálne klauzuly napriek ich premenlivosti mierkami. Ak ale štát ako najvyššia moc ustanovuje 

generálne klauzuly pre svoje vlastné správanie, zleje sa faktor premenlivosti s mocenským 

faktorom v jedno, generálna klauzula prestane byť meradlom a stane sa jednosmernou 

a nekontrolovateľnou zbraňou. Namiesto domnelej či predstieranej spravodlivosti nastane 

svojvôľa.580  

Práve svojvôľa bola pre nacistov a ich výklad práva typická. Veľmi radi sa oháňali aj 

morálkou a hodnotami. Vyberali si ale len tú morálku a tie hodnoty, ktoré vyhovovali im. 

V prípade kolízie zákona s národno-socialistickou spravodlivosťou mala dostať prednosť 

národno-socialistická spravodlivosť.581 Nacistické právo bolo nerozmotateľnou zmesou zvrátenej 

morálky, práva, spravodlivosti a politiky. Jednoznačne ale bolo hodnotovo založené. Zvrátená 

 
576 Reiter, R.: Empirie und Methode in der Erforschung des „Dritten Reiches“: Fallstudien zur Inhaltsanalyse, 

Typusbildung, Statistik, zu Interviews und Selbstzeugnissen. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New 
York, Oxford, Wien: Lang, 2000, s. 114. In Sobek, T., 2011, s. 328 – 329. Práve Tomáš Sobek veľmi dobre 
popísal, ako tzv. Rabruchov mýtus vznikol, ako sa ďalej vyvíjal, ako bol vyvrátený a aká bola skutočná povaha 
nacistického práva, ktorá bola oveľa väčšmi prirodzenoprávna než pozitívnoprávna. Sobek, T., 2011, s. 328 – 
348.  

577 Sobek, T., 2011, s. 328.  
578 Rüthers, B.: Das Ungerechte an der Gerechtigkeit: Fehldeutungen eines Begriffs. 3. Aufl. Tübingen: Mohr 

Siebeck, 2009, s. 92.  
579 Schmitt, C.: Nationalsozialistisches Rechtsdenken. In Deutsches Recht, 4. Jg. 1934, s. 229.  
580 Hedemann, J. W.: Die Flucht in die Generalklauseln: eine Gefahr für Rechts und Staat. Tübingen: Mohr, 1933, s. 
71.  
581 Sobek, T., 2011, s. 333. 
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morálka stála nad zákonnosťou a ohýbala zákony, ako len bolo uznané za vhodné. Sudcovia boli 

viazaní zákonom len formálne, zároveň boli podriadení hodnotám národného spoločenstva 

a vodcovskému princípu. Spravodlivosť bola vnímaná národne-rasovo s nadradenou árijskou 

rasou. Ak to vyžadovala národno-socialistická ideológia, musel sudca rozhodnúť aj contra legem. 

Sudca nebol limitovaný primárne formálnym právnym poriadkom, ale právnym cítením národa, 

ktoré je zosobnené v osobe vodcu, pričom právna istota bola zaistená skôr ideovou jednotou 

národnej pospolitosti, teda hodnotovým konsenzom, než formálnymi pravidlami. Nacistické právo 

nebolo pozitivistické, ani formalistické, ale skôr hodnotovo-ideologické.582 „Totálny štát nebude 

trpieť žiadne rozlišovanie medzi právom a morálkou,“ vyhlásil Adolf Hitler v roku 1933.583 

Všetko právo malo totiž i tak odzrkadľovať zdravé národne zmýšľanie (gesundes 

Volksempfinden). Nerozlišovanie medzi právom a morálkou, ktoré je presným opakom právneho 

pozitivizmu, malo slúžiť projektu deformalizácie práva (Entformalisierung), čo bola v podstate 

snaha o oslobodenie sa od formálneho procesu tvorby práva. Nacisti tak deklarovali boj proti 

formalizmu,584 a realizovali ho napr. aj tak, že zrušili zákaz použitia analógie v trestnom práve 

hmotnom.585 Právo sa tak ešte väčšmi otvorilo politicko-pseudomorálnym rozhodnutiam vodcu na 

úkor právnej istoty. Príkazy vodcu boli nad zákonom. 

Gustav Radbruch a jeho bezprostrední nasledovníci sa jednoducho zmýlili a hoci bol jeho 

mýtus prevzatý v povojnovom období, časom došlo k jeho odhaleniu, a to konkrétne v 60. rokoch 

20. storočia. Zrejme išlo o formu kognitívnej disonancie, kedy bolo prijateľnejšie pre vôbec akúsi 

vieru v ľudstvo tvrdenie, že boli nacistickí právnici len obeťami pozitivizmu, než si priznať 

pravdu. Renesancia prirodzeného práva sa po druhej svetovej vojne nekonala. Po odhalení a 

vyvrátení Radbruchovho mýtu dostal boj proti pozitivizmu, voči ktorému sa voľnoprávnici 

vymedzovali, trpkú príchuť a myšlienky hnutia voľného práva sa v tomto svetle obhajovali už len 

veľmi ťažko. 

 

2.5.3.1.4. Prílišný vzor pre právnu vedu v prírodných vedách? 

 
Podľa Arthura Kaufmanna bolo nedostatkom hnutia voľného práva aj prílišná orientácia 

niektorých jeho predstaviteľov na prírodné vedy a snaha zmeniť právnu vedu po ich vzore. Lenže 

zatiaľ čo objektom skúmania právnej vedy je právo, tak objektom skúmania prírodných vied je 

 
582 Tamtiež, s. 334.  
583 Siebert, W.: Die Volksgemeinschaft im bürgerlichen Recht. In Frank, H. (Hg.): Nationalsozialistisches Handbuch 

für Recht und Gesetzgebung. München: Eher, 1935, s. 960. 
584 Forsthoff, E.: Der Formalismus im öffentlichen Recht. In: Deutsches Recht 4 (1934), s. 347. 
585 Naucke, W.: Die Aufhebung des strafrechtlichen Analogieverbots 1935. In NS‐Recht in historischer Perspektive, 

München/Wien 1981, s. 71 an. 
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príroda a medzi tým je jednoducho rozdiel, nech to znie akokoľvek banálne. Právo je totiž v prvom 

rade fenomén nie fyzického, ale duševného bytia, resp. kultúrny fenomén.586 Na rozdiel od 

Kantorowicza, ktorý tento názor zastával a ktorý si predovšetkým uvedomoval základný rozdiel 

medzi prírodnými zákonmi a právnymi normami ako rozdiel medzi Sein a Sollen,587 teda medzi 

tým, čo je a tým, čo má byť, bol najväčším obdivovateľom a hľadačom vzoru pre právnu vedu 

v prírodných vedách Ernst Fuchs. Táto náklonnosť voči prírodným vedám zo strany Fuchsa je 

v určitom ohľade zvláštna, keďže bol predstaviteľom hnutia voľného práva, ktoré sa vymedzovalo 

predovšetkým voči pandektistom, a práve pandektistika presadzovala exaktnosť v právnej vede po 

vzore prírodných vied. Je to ale zároveň dôkazom, že hnutie voľného práva nebolo homogénnym 

hnutím s jednotnými názormi. Prístup k právnej vede po vzore prírodných vied a redukovanie 

pravidiel na fakty dokonca kritizoval sám Hermann Kantorowicz pri kritike právneho realizmu,588 

hoci je potrebné povedať, že to bolo o viac než tri dekády neskôr, než svoje úvahy prezentoval 

Ernst Fuchs.  

Keďže ale ide skôr o ojedinelý názor Ernsta Fuchsa, než o názor, ktorý by bol vlastný 

viacerým alebo všetkým predstaviteľom hnutia voľného práva, nespadá to tak úplne medzi 

zlyhania hnutia voľného práva ako takého. Na druhej strane bol ale Ernst Fuchs nie zanedbateľným 

predstaviteľom hnutia voľného práva, preto majú jeho názory určitú relevanciu a jeho zlyhania 

(resp. nepresadenie určitých pre neho kľúčových ideí) možno do určitej miery považovať aj za 

zlyhania (resp. nenaplnenie cieľov) hnutia voľného práva ako takého.589 Nejde tu teraz primárne 

o to, či je alebo nie je dobrý nápad hľadať pre právnu vedu vzor predovšetkým v prírodných 

vedách (aj dnes je táto otázka predmetom záujmu a diskusie a názory sú odlišné, osobne sa však 

prikláňam k tomu, že to dobrý nápad nie je), ale o to, či sa hnutiu voľného práva tento cieľ podarilo 

naplniť – nepodarilo. Fuchs úspešný nebol a Kantorowicz a ďalší v presadzovaní tohto cieľa ani 

úspešní byť nechceli. A keďže v tom úspešní neboli, neboli úspešné ani ich teórie a viedlo to 

k zlyhaniu hnutia voľného práva.  

 

2.5.3.2. Prínosy hnutia voľného práva 

 

Otázka dôsledkov hnutia voľného práva úzko súvisí s otázkou, čo vlastne zostalo z hnutia 

voľného práva, teda aké boli jeho prínosy. Nejaké tam rozhodne boli a nemožno o hnutí voľného 

 
586 Kaufmann, A., 1965, s. 4.  
587 Kantorowicz, H. U., Patterson, E. W., 1928, s. 687 – 688; Kantorowicz, H., 1963, s. 40 an. 
588 Kantorowicz, H., 1963, s. 14. 
589 K potrebe odlišovania Sein od Sollen a nemožnosti túto priepasť preklenúť, a teda nemožnosti redukovať právnu 

vedu ako normatívnu vedu na vedu prírodnú, viac v časti 3.6. tejto dizertačnej práce.  
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práva uvažovať len ako o hnutí, ktoré zlyhalo. Hnutiu voľného práva sa ale celkovo venuje 

pomerne málo pozornosti. Ak už aj v minulosti nejaká venovaná bola, boli hodnotenia spočiatku 

väčšinou negatívne.590 Určité pozitívne hodnotenie pripojil neskôr Arthur Kaufmann a Dieter 

Moench a neskôr sa pridávali aj ďalší.  

 Podľa Arthura Kaufmanna nemožno nazerať na hnutie voľného práva ako na čisto 

historické, pretože o mnohé z toho, o čo sa usilovalo, sa v právnej vede usiluje i v súčasnosti, resp. 

v 60. rokoch, kedy o tom Kaufmann písal. Základné idey hnutia voľného práva formuluje v troch 

tézach, ktoré majú i naďalej v právnej vede význam:  

1) Súdne rozhodnutie nemožno nikdy vyvodiť čisto deduktívne výhradne zo zákona. 

Zákon nie je nikdy jediným prameňom práva pre vynesenie rozhodnutia v konkrétnom 

prípade. 

2) Zákon a právo nie sú identické. 

3) Právo nie je statické, nemenné, ale naopak podlieha sústavným zmenám, a to i bez 

zásahu zákonodarcu. Jeho povaha je dynamická, dejinná.591  

Za nie nepodstatný prínos hnutia voľného práva možno označiť aj úspešný boj proti 

pojmovej jurisprudencii, dogmatizmu a pozitivistickej dogme bezmedzerovitosti zákonov, resp. 

práva.592 Práve upozornenie a presadenie tézy medzerovitosti zákonov na podklade konkrétnych 

príkladov z právnej praxe možno považovať za jeden z vôbec najväčších prínosov hnutia voľného 

práva.593 S tým súvisí aj právo sudcov dotvárať právo (nielen) formou vypĺňania medzier 

v zákonoch, ale aj vypĺňaním obsahu právne neurčitých pojmov v konkrétnom prípade, 

rozhodovaním na základe právnych princípov a hodnôt a v konečnom dôsledku aj rozhodovaním 

contra-legem. Ak ale vnímame hnutie voľného práva ako predovšetkým kritické, teda také, ktoré 

bojovalo proti niečomu (predovšetkým dobovému právnemu mysleniu) a nie také, ktoré nutne 

bojovalo za niečo a svoje pozitívne tézy náležite rozpracovalo a odôvodnilo, tak dospievame 

k záveru, že bolo toto hnutie v podstate úspešné a jeho prínosy spočívajú už v samotnej kritike. 

Osobne sa mi to ale zdá predsa len trochu málo. 

V ďalších riadkoch budú stručne opísané jednotlivé prínosy hnutia voľného práva. 

V mnohom sa bude odkazovať na predchádzajúce časti, kde boli jednotlivé tézy a závery 

spracované detailnejšie.  

 
590 In Boehmer, G.: Grundlagen der Bürgerlichen Rechtsordnung. Dogmengeschichtliche Grundlagen des 

bürgerlichen Rechts. 2. Buch, 1. Abteilung. Tübingen: Mohr, 1951, s. 158 – 191; Larenz, K.: Methodenlehre 
der Rechtswissenschaft. Berlin: Springer, 1960, s. 59 an. 

591 Kaufmann, A., 1965, s. 5 – 6.  
592 Viac k dobovému právnemu mysleniu, proti ktorému voľnoprávnici bojovali, v časti 2.5.2.1. tejto dizertačnej 

práce.  
593 Silberg, S., 2004, s. 114.  
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2.5.3.2.1. Zákon ako jeden z prameňov súdneho rozhodnutia 

 
Základný cieľ hnutia voľného práva bol v prvom rade právno-politický. Hnutie voľného 

práva bolo vnímané ako psychologické hnutie, keďže cieľom jeho boja bolo porazenie určitého 

typu právnika s určitým právnym myslením,594 ktorého popísal napr. Hermann Kantorowicz 

v úvode svojho Boja za právnu vedu ako vysokého štátneho úradníka s akademickým vzdelaním 

sediaceho vo svojej kobke so štátnym zákonníkom a inak už len s jedinou výbavou – najlepším 

strojom na myslenie svojho druhu, prostredníctvom ktorého dokáže čisto logickými operáciami 

a len jemu známymi tajnými technikami rozhodnúť akýkoľvek právny spor.595 Na dosiahnutie 

tohto cieľa bolo ale nutné nástojiť zmenu vládnucej právnej metódy. Stále totiž vládol prístup, že 

sudcovia sú viazaní výlučne zákonom, z ktorého logickými prostriedkami vyvodzujú rozhodnutie 

a sú teda len jeho ústami. Podľa voľnoprávnikov mali ale sudcovia nielen pracovať s právnymi 

pojmami a právnym systémom, ale zohľadňovať aj potreby skutočného života. Vyžadoval sa nový 

typ sudcu, ktorý mal prejsť reformovaným právnym vzdelaním.596 Právo sa malo viac priblížiť 

skutočnosti, a na to bolo potrebné striktne odpútať sudcu od zákona. Zákon tak nemal byť jediným 

prameňom súdneho rozhodovania. Problematické na voľnoprávnikoch a ich teóriách však bolo to, 

že nedokázali tomuto cieľu vyvinúť jasnú teóriu, resp. metodológiu, ktorá by napomohla k jeho 

dosiahnutiu. Napriek nejasnej metodológii ale mali niečo iné, čím sa im darilo ich tézy 

presadzovať – emócie. 

Viazanosť sudcu výlučne zákonom bola v tom čase dogma vládnucej pojmovej 

jurisprudencie a pozitivizmu. Proti nej nebojovali premyslenou metódou, ale skôr emotívnym 

slovníkom. Preto vznikol „boj“ za právnu vedu, preto sa hovorilo o víťazstvách a prehrách, preto 

sa písal manifest a verbovali sa bojovníci do oslobodeneckého boja.597  

Dnes sa téza nevýlučnosti zákona ako prameňa práva (dokonca aj formálneho prameňa 

práva) všeobecne akceptuje. Nepopiera sa, že sudcovia rozhodujú aj na základe iných prameňov 

než na základe zákona.598 Práve naopak, odmieta sa formalistický prístup k právu, kde sa 

rozhoduje výlučne na základe zákona, dokonca jeho doslovného znenia.599 Prispelo k tomu ale aj 

hnutie voľného práva.  

 
594 Klug, U.: Juristische Logik. 2. Aufl. Berlin: Springer, 1958, s. 12. 
595 Kantorowicz, H., 2002, s. 5. 
596 Moench, D., 1971, s. 12. 
597 „Nech toto dielo naverbuje nových bojovníkov pre oslobodenecký boj právnej vedy do útoku proti poslednej 

bašte scholastiky.“ In Kantorowicz, H., 2002, s. 4. 
598 Medzi formálne pramene práva sa okrem zákona, resp. širšie právneho predpisu, zaraďuje aj obyčaj, precedens, 

ale aj ďalšie formálne pramene práva ako referendum, právna doktrína, právne princípy, prípadne aj zmluva. In 
Procházka, R., Káčer, M.: Teória práva. 1. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2013, s. 127 – 143.  

599 Viac k formalizmu v časti 3.2. tejto dizertačnej práce.  
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2.5.3.2.2. Rozlišovanie medzi zákonom a právom 

 
Ďalším prínosom voľnoprávnikov bolo rozlišovanie medzi právom a zákonom, ktoré 

možno pripodobňovať rozlišovaniu medzi skutočnosťou a možnosťou. Zákon tak predstavuje 

všeobecne platnú normu, mieru posudzovania množstva možných skutkových stavov. Právo je 

naproti tomu rozhodnutie o skutočnosti, ktorá existuje tu a teraz. Zákon je abstraktný, právo 

konkrétne. Právo je živé. Zákon je predpokladom práva, ale skutočnosť nevyplýva priamo 

z možnosti, a teda právo nikdy nevyplýva iba zo zákona.600 Sudcovia nie sú subsumpčné automaty. 

Tvorba práva nepatrí výhradne zákonodarnej moci a úlohou súdnej moci nie je len aplikácia práva; 

obe tieto zložky moci spolupôsobia na tvorbe práva. Viazanosť sudcu zákonom znamená 

viazanosť zákonnou normou, ale aj povahou veci. Právny štát nie je ani výlučne zákonným štátom, 

ani výlučne sudcovským štátom.601 

Zákon môže byť múdrejší než zákonodarca preto, pretože zo zákona možno vyvodiť i také 

rozhodnutia, ktoré zákonodarca pri jeho tvorbe nepredvídal, a to s pomocou pojmov, ktoré sú 

živými nástrojmi a majú schopnosť reprodukovať samé seba, a teda vytvárať nové pojmy. Túto 

teóriu zastávala pojmová jurisprudencia.602 Odkaz voľnoprávnikov je ale taký, že nie pojmy sú 

živými kategóriami, ale že je to samotný život, ktorý sa mení, vyvíja a prináša vždy niečo nové; 

zákon sa nemení sám, ale na základe zmeny skutočnosti,603 ktorej sa prispôsobuje. V tom spočíva 

kúzlo tzv. objektívnej výkladovej metódy (objektive Auslegungsmethode), ktorá v skutočnosti nie 

je iba výkladom zákona, ale komplexným deduktívno-induktívnym procesom, vzájomným 

pôsobením normy a skutočnosti. Abstraktný zákon je rigidný, to, čo sa mení, je konkrétne právo.604  

Rozlišovanie medzi zákonom a právom hrá dôležitú úlohu aj pri možnosti sudcu rozhodnúť 

contra-legem, teda v rozpore so znením zákona, no napriek tomu podľa práva. To súvisí aj 

s problematikou odmietnutia formalistického výkladu.605  

Odmietnutie tézy stotožňovania práva so zákonom sa prejavuje aj v prípade rozhodovania 

súdov na základe právnych princípov, zásad a hodnôt, ktoré nemusia byť priamo súčasťou textu 

zákona.606 

 
600 Kaufmann, A., 1965, s. 17. 
601 Tamtiež, s. 17.  
602 Tamtiež, s. 17 – 18.  
603 Tamtiež, s. 18. 
604 Tamtiež, s. 18.  
605 Viac k rozhodovaniu contra-legem v poňatí hnutia voľného práva v časti 2.5.3.1.2. tejto dizertačnej práce. Viac 

k rozhodovaniu contra-legem a k formalizmu v časti 3.2. tejto dizertačnej práce. 
606 Viac k rozhodovaniu na základe právnych princípov, zásad a hodnôt v časti 3.3. tejto dizertačnej práce. 
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Dotváranie práva sudcom nad rámec zákona sa prejavuje aj vo vypĺňaní obsahu právne 

neurčitých pojmov.607 

Taktiež Radbruchom presadzované učenie o povahe veci (Natur der Sache), ktoré malo 

byť zdrojom pre nachádzanie práva, malo korene práve v hnutí voľného práva608 a v téze 

nejednotnosti práva a zákona. 

V neposlednom rade má rozlišovanie medzi zákonom a právom význam pri vypĺňaní 

medzier v zákone. Dochádza totiž k rozhodnutiu, ktoré zákon úplne nepredpokladá (pretože je 

medzerovitý), ale ktoré zároveň je v súlade s právom.609 Pre vyššie uvedené prístupy je spoločné 

akcentovanie aktívnej úlohy súdov a sudcov pri dotváraní (resp. nachádzaní) práva.610 

 

2.5.3.2.3. Dynamickosť práva 

 
Právo nie je nemenné. Práve naopak. Neustále sa vyvíja tak, ako sa vyvíja spoločnosť. 

Zároveň však Kantorowicz zdôrazňuje, že skutočnosť, že sa právo vyvíja a mení v čase, 

neznamená, že žiadne právo neexistuje.611 Podľa Ehrlicha sa mala právna veda zaoberať 

predovšetkým živým právom (lebendes Recht), ktoré je zo svojej podstaty dynamické, premenlivé 

a závislé od toho, kto, kde a v akom období ho vykladá. Tieto svoje názory si potvrdil na vlastnej 

skúsenosti s právom v Bukovine. Veľkým zástancom zohľadňovania potrieb spoločnosti 

a reálneho života pri aplikácii práva bol Ernst Fuchs, ktorý odmietal hovoriť o voľnom nachádzaní 

práva a radšej hovoril o sociologickom nachádzaní práva. Za sociologické nachádzanie práva 

považoval realistickú, praktickú právnu vedu učeného zdravého ľudského rozumu zodpovedajúcu 

právnym potrebám. Pod „sociologickou“ ale v žiadnom prípade nemyslel vedu orientovanú iba na 

fakty, ktorá je hodnotovo vyprázdnená. Práve naopak. Aj jemu ako ostatným voľnoprávnikom išlo 

predovšetkým o spravodlivé rozhodnutie a odmietnutie formalistického prístupu k právu. 

Podstatou teórie dynamickosti práva zo strany hnutia voľného práva nebolo len tvrdenie, 

že právo sa mení, a to predovšetkým z vôle zákonodarcu, pretože to je nepopierateľné, ale to, že 

sa mení aj bez ohľadu na vôľu zákonodarcu a bez jeho pričinenia. Uvedená téza súvisí so samotnou 

podstatou voľného práva, ako aj so zdôrazňovaním aktívnej úlohy sudcu v procese aplikácie práva 

a podieľaní sa na jeho tvorbe.  

 
607 Viac k vypĺňaniu obsahu právne neurčitých pojmov v časti 3.4. tejto dizertačnej práce.  
608 Fuchs, E., 1965, s. 256.  
609 Viac k medzerám v zákonoch (a v práve) v časti 3.1. tejto dizertačnej práce. 
610 Gerloch, A., 2021, s. 260. 
611 Kantorowicz, H., 1963, s. 13. 
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Dnes by sme mohli hovoriť o spontánnej zmene práva. V závislosti na štruktúre prameňov 

práva sa právo mení viac či menej aj spontánne, nielen zámerne. Najnáchylnejšie spontánnym 

zmenám je právo, v ktorom dominujú pramene ako obyčaje, precedensy a právne princípy. 

Spontánnej zmene práva prispieva aj už spomenuté sudcovské právo.612 Právo sa jednoducho 

prispôsobuje potrebám sociálnej reality, a to aj bez toho, aby sa menila jeho textová podoba.613 

 
2.5.3.2.4. Medzerovitosť zákonov  

 

Za najdôležitejší prínos hnutia voľného práva avšak treba považovať upozornenie na 

problém medzerovitosti zákonov a jeho zdôvodnenie a dokázanie. Počiatok tohto príbehu súvisí 

s nemeckým občianskym zákonníkom – Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), ktorý vstúpil v účinnosť 

1. 1. 1900. Najdôležitejším prínosom pre hnutie voľného práva bolo totiž práve dokázanie toho, 

že aj BGB obsahuje medzery, a teda vyvrátenie pandektistickej predstavy o uzavretom, 

bezmedzerovitom právnom systéme, ktorého mal byť BGB výplodom.  

Dnes je bežné operovať s medzerami v zákonoch, v čase vzniku hnutia voľného práva to 

ale bežné rozhodne nebolo, práve naopak. V právnej vede v tom čase vládla dogma logicko-

systematicky uzavretého právneho poriadku, t. j. téza, že na základe správne aplikovaného zákona 

možno vyriešiť každý právny problém.614 Pôvod tejto dogmy možno nájsť v systémovom myslení 

racionalistickej filozofie osvietenstva, odkiaľ prenikla do racionalistického prirodzeného práva. 

V duchu tejto dogmy vznikol napríklad francúzsky Code civil (francúzsky občiansky zákonník) 

z roku 1804 či rakúsky ABGB (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – Všeobecný občianský 

zákonník) z roku 1811. Právny pozitivizmus 20. storočia túto dogmu prevzal. Výsledok sporu o to, 

či brojili voľnoprávnici proti racionalistickému prirodzenému právu alebo proti právnemu 

pozitivizmu, je preto nerozhodný – oni totiž brojili proti obom.615 V dogme bezmedzerovitého 

práva hrali dôležitú úlohu pojmy, ktoré boli chápané ako živé štruktúry, ktoré sa postupom času 

vyvíjajú a sú dokonca schopné samy produkovať nové, a tým zabezpečiť trvalý vývoj práva;616 to 

je podstatou pojmovej jurisprudencie. Existencia problému medzier v zákone je v súčasnosti 

v zásade uznávaná. Problematické je ale vymedzenie hraníc, kedy už možno hovoriť o medzerách, 

a kedy ešte nie: kde začínajú medzery v zákone? Niektorí (väčšinový názor) hovoria, že medzery 

 
612 Viac in Gerloch, A.: Záměrnost a spontánnost v působení práva. In: Hendrych, D., Vopálka, V., Tröster, V., 

Urfus, V., Winterová, A., Malý, K. a spol.: Právnická fakulta Univerzity Karlovy 1348 – 1990. Jubilejní 
sborník. Praha: Právnická fakulty Univerzity Karlovy, 1998, s. 181 – 187.  

613 Maršálek, P.: Právo a spoločnosť. Praha: Auditorium, 2008, s. 58 
614 Fuchs, E., 1965, s. 7.  
615 Tamtiež, s. 8. 
616 In Naturhistorische Methode Rudolfa von Jheringa. In Larenz, K.: Methodenlehre der Rechtswissenschaft. 6. 

Aufl. Berlin: Springer, 1991, s. 24 an. 
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v zákone začínajú tam, kde už nestačí právna interpretácia, iní že až tam, kde už nestačí nielen 

interpretácia, ale ani analógia a argumentum a contrario; tesne za touto hranicou začína voľné 

nachádzanie práva.617  

Poňatie medzier v zákone zo strany voľnoprávnikov je však iné, ich teória oveľa 

extenzívnejšia, pretože považujú zákon za medzerovitý už vtedy, keď neexistuje jednoznačné 

výslovné ustanovenie, ktoré by sa aplikovalo na sporný prípad, a teda už v tomto momente 

pripúšťajú voľné nachádzanie práva. Zároveň je to postoj, v ktorom možno nájsť korene nazývania 

hnutia voľného práva pejoratívne „contra-legem hnutím“. Takto to ale voľnoprávnici nemysleli, 

ich cieľom nebolo presadiť myšlienku, aby sudcovia neboli viazaní zákonom, ale upozorniť na 

skutočnosť, že sudcovia nerozhodujú výlučne na základe zákona, zákon nie je jediným podkladom 

ich rozhodnutia, pričom pri predstieraní, že ním je, zostávajú skutočné motívy rozhodnutia 

zahalené, logické odôvodnenie a právna istota len zdanlivé; 618 a s týmto sa už dá stotožniť, a to i 

dnes. Je teda dôležité rozlišovať a nevnímať hnutie voľného práva ako hnutie, ktoré by chcelo 

sformulovať teóriu o tom, aké právo má byť, ale primárne ako hnutie, ktoré sa snažilo čo 

najvernejšie a najúprimnejšie opísať to, aké právo v skutočnosti je.  

V tejto súvislosti si možno klásť otázku, kde berie sudca dodatočné elementy,619 z ktorých 

vychádza pri svojom rozhodnutí, ak nie v zákone. Odpoveď môže znieť v konkrétnych životných 

vzťahoch, resp. zjednodušene „v povahe veci“ (Natur der Sache).620 Ťažisko hnutia voľného práva 

spočíva práve v tom, že kladie najväčší dôraz na zisťovanie pravdy, faktov. Jeho prínosom je dôraz 

na analýzu skutkového stavu, psychológiu výpovedí a dokazovanie, a to predovšetkým v prácach 

Ernsta Fuchsa.621 Cieľom hnutia voľného práva teda bol prechod z normatívnej právnej vedy na 

deskriptívnu právnu sociológiu.  

Ako ale možno preklenúť bariéru medzi Sollen (teda tým, čo má byť) a Sein (teda tým, čo 

je)? Podľa ranného Kantorowicza je všetko to, čo má byť, tým, čo je, pretože to, čo má byť, nie je 

nič iné, než to, čo chceme, aby bolo. To je ale príliš zjednodušené riešenie, ktorého nedostatkom 

je to, že Sollen, žiaľ, nemá charakter Sollen. Ernst Fuchs sa pokúsil tento problém vyriešiť 

vysvetlením, že sociologické nachádzanie práva neznamená len zistenie skutkového stavu, ale aj 

usporiadanie „pravidiel“, resp. „noriem“; sociologická právna veda je tak na jednej strane 

„správnym zistením skutočnosti“, a na druhej strane „správnym vytvorením hodnotových súdov 

a vyvážením záujmov.“ Obdobný postoj zastávala i záujmová jurisprudencia, ktorá verila, že 

 
617 Kaufmann, A., 1965, s. 9. 
618 Tamtiež, s. 9 – 10. 
619 Tamtiež, s. 12.  
620 Tamtiež, s. 11. 
621 Tamtiež, s. 11.  
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analýza záujmov neznamená len ich usporiadanie, ale zároveň aj vytvorenie miery pre ich 

hodnotenie, a teda určitej normy. Tento názor je ale pravdepodobne mylný. Empirické skúmanie 

empirických skutočností totiž vedie len k zisteniu faktov, nikdy nie k vytvoreniu miery, podľa 

ktorej sa majú tieto fakty hodnotiť, a teda k vytvoreniu normy. Normatívna sila fakticity622 

neexistuje. Zároveň nikdy nestačí samotné empirické zisťovanie skutkového stavu, ale už od 

počiatku sa vyžaduje analýza skutkového stavu z právnického, t. j. normatívneho hľadiska. 623 

Právo sa vždy nachádza zo skutkové stavu a z noriem: buď norma priamo obsahuje posúdenie 

skutkového stavu (a postačuje jednoduchá subsumpcia), alebo sa naopak norma skrýva 

v skutkovom stave (a vyžaduje sa rozhodnutie „z povahy veci“). Je nutné skombinovať deduktívne 

i induktívne, normatívne i empirické. Pojmová jurisprudencia napríklad urobila tú chybu, že sa 

zamerala výlučne na to normatívne, deduktívne, no voľnoprávnici zase tú chybu, že sa obmedzili 

len na to empirické, induktívne.624   

Dôležité je taktiež povedať, že neexistuje ani voľné nachádzanie práva, ktoré by znamenalo 

nachádzanie práva nezávisle na právnych normách.625 Nachádzanie práva je komplexný proces. 

Najprv je nutné normatívne kvalifikovať skutkový stav. Následne skutkovo vyložiť normu, čo je 

v podstate interpretácia práva – zistenie právneho významu normy. Je pravda, že táto fáza sa 

neuskutočňuje výhradne na základe zákona, ale je potrebné vziať do úvahy i konkrétnosti prípadu, 

t. j. povahu veci. Možno hovoriť o dvoch stranách metodického procesu, resp. príhodnejšie 

o sústavnom vzájomnom pôsobení normy a skutočnosti. Nachádzanie práva je tak asimiláciou 

skutkového stavu a normy, určitou analógiu, ktorá nikdy nie je úplne presná.626 Nie je to ale 

svojvôľa a nemožno nikdy úplne opomenúť pozitívne právo. 

Presadenie tézy medzerovitosti zákonov na konkrétnych príkladoch (predovšetkým od 

Hermanna Isaya, Ernsta Zitelmanna a Ernsta Fuchsa) a definitívne porazenie dobového právneho 

myslenia pojmovej jurisprudencie, dogmatizmu a pozitivizmu v tejto oblasti, je nepochybne 

najväčším prínosom hnutia voľného práva. V ďalšej časti bude preto nadviazané práve na problém 

medzier v zákonoch a v práve, tentokrát ale v období po pôsobení hnutia voľného práva, pretože 

ich myšlienky v tomto smere boli a sú rozvíjané v právnej vede a praxi ďalej. Následne budú 

predstavené ďalšie formy voľného nachádzania práva v súčasnosti, lebo voľné nachádzanie práva 

nie je len (hoci hlavne) o medzerách v zákonoch. 

  
 

622 Jellinek, G.: Allgemeine Staatslehre. Berlin: Verlag von O. Häring, 1905, s. 329. Viac k normatívnej sile fakticity 
v časti 3.5. tejto dizertačnej práce.  

623 Kaufmann, A., 1965, s. 12. 
624 Tamtiež, s. 13.  
625 Tamtiež, s. 14.  
626 Tamtiež, s. 14 – 15.  
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3. Voľné nachádzanie práva v súčasnosti 
 

V tejto časti bude pozornosť venovaná už nie hnutiu voľného práva a jeho myšlienkam ako 

v predchádzajúcej časti, ale prejavom voľného nachádzania práva v súčasnosti, avšak stále 

v nadväznosti práve na myšlienky hnutia voľného práva. Následne bude opäť ponúknutá analýza 

príčin a dôsledkov voľného nachádzania práva v súčasnosti, ktorá nie je možná bez analýzy toho, 

čo vlastne možno v súčasnosti voľným nachádzaním práva nazvať.  

Postupne bude predstavená problematika medzier v zákone (a v práve) ako najvýznamnejší 

prínos hnutia voľného práva a jeden z najdôležitejších prejavov voľného nachádzania práva v 

súčasnosti, problematika judikatúry contra-legem a formalizmu, právnych princípov, zásad 

a hodnôt v práve, právne neurčitých pojmov a vypĺňania ich obsahu a napokon normatívnej sily 

fakticity (skutočnosti), ústavných zvyklostí a deľby moci ako problém úzko súvisiaci 

s novokantovskou tézou rozlišovania Sein a Sollen. Až potom bude nasledovať analýza príčin 

a dôsledkov voľného nachádzania práva v súčasnosti. 

Najprv je ale potrebné zadefinovať voľné nachádzanie práva, na čo bude slúžiť 

zopakovanie si charakteristík tohto pojmu od voľnoprávnikov. Voľnoprávnici vytvorili nový 

dualizmus štátneho (pozitívneho, formálneho) práva a voľného práva, ktoré môžu byť v súlade 

alebo v rozpore;627 voľné právo je od štátneho nezávisle, ale naopak to nemusí platiť, pretože štátne 

právo často vychádza aj z voľného práva; voľné právo je tým právom, ktoré sa aspoň zatiaľ nestalo 

pozitívnym, resp. štátnym právom, pretože zatiaľ preto neboli splnené všetky formálne kritéria. 

Tento dualizmus je zrejmý už z okolností, za akých vznikol termín voľné právo, a síce, ako už 

bolo uvedené, z výmeny názorov medzi Kantorowiczom s Radbruchom. Radbruch navrhoval 

pomenovanie „neštátne, mimoštátne, nepozitívne, resp. mimopozitívne právo“ (non-statutory law, 

außerstaatliches Recht), Kantorowicz ale trval na pojmovom spojení „voľné právo“, ktoré znelo, 

minimálne v jeho ušiach, zvučnejšie.628 Ehrlich dával voľné nachádzanie práva do protikladu 

k technickému nachádzaniu práva, podstata ale bola rovnaká. Technické nachádzanie práva bolo 

nachádzaním na základe zákona a ďalšieho štátneho práva s použitím rôznych techník 

a konštrukcií, ako napr. analógie, ktoré všetci voľnoprávnici kritizovali. Nachádzanie voľného 

práva malo byť od týchto konštruktov oslobodené. Voľné právo a jeho nachádzanie malo byť 

oslobodené od pozitívneho práva, intuitívne, riadené právnym citom, zohľadňujúce spoločenské 

okolnosti, sledujúce spravodlivosť ako hlavný cieľ a primárne zverené do rúk sudcov a právnej 

 
627 Gerloch, A., 2021, s. 260.  
628 Kantorowicz Carter, F., 2006, s. 666; Muscheler, K, 1984, s. 125 – 135.  
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vedy, nie zákonodarcu. Synonymom voľného nachádzania práva je nachádzanie voľného práva. 

Voľnoprávnici totiž nerozvíjali žiadnu špecifickú metódu nachádzania pozitívneho práva, 

zaujímalo ich práve nachádzanie voľného práva a jeho aplikácia, predovšetkým vypĺňanie medzier 

pozitívneho práva voľným právom. Hlavný cieľ, ktorý sledovali, bola úprimnosť a čo 

najspravodlivejšie rozhodnutie, aj za cieľ obetovania časti právnej istoty. 

Voľným nachádzaním práva tak v ďalšej časti na základe poznatkov hnutia voľného práva 

bude rozumené nachádzanie práva nad rámec pozitívneho (formálneho) práva, teda dotváranie 

práva prekračujúce interpretáciu pozitívneho práva s cieľom nájdenia čo najspravodlivejšieho 

riešenia. Toto bude základná definícia a súčasne hypotéza voľného nachádzania práva, ktorá sa 

bude vo zvyšku dizertačnej práce overovať a skúmať na jednotlivých prejavoch voľného 

nachádzania práva a v závere sa budú definovať príčiny a dôsledky jej realizácie. 
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3.1.  Medzery v práve a medzery v zákone 
 

Pojednanie o medzerách nemôže začať inak než rozdelením medzier na medzery v práve 

a medzery v zákonoch.629 Na existenciu oboch existujú v právnej teórii rozdielne názory (niektorí 

ich dokonca označujú za fatamorgánu630). Hnutie voľného práva a jeho prínos spočíva 

predovšetkým v dokázaní medzier v zákonoch. Názory voľnoprávnikov na medzery v práve boli 

pomerne roztrieštené, v zásade ale všetci uznávali medzery v pozitívnom práve, ktoré mali byť 

vypĺňané (aj) voľným právom. Úlohu vypĺňania zverili predovšetkým do rúk sudcov a právnej 

vedy.631 V súčasnosti sa v právnej teórii existencia medzier v zákonoch aj vďaka hnutiu voľného 

práva v zásade uznáva.  

 

3.1.1. Termín „medzery v práve“ a otázka ich existencie  
 

Termín „medzera v práve“ obsahuje dva čiastkové komponenty, ktoré je nutné 

zadefinovať. Pod prvým komponentom – medzera – vo všeobecnosti rozumieme neúplnosť 

určitého celku, nedostatok niečoho. Treba si však uvedomiť, že nie na každú neúplnosť možno 

nazerať ako na medzeru. Niekedy sa „medzery“ vytvárajú zámerne, nie je tomu inak ani v práve. 

Príkladom sú neurčité právne pojmy, generálne klauzuly, či demonštratívne výpočty.632 Tieto 

„medzery“ nie sú v skutočnosti medzerami v práve, ide len o medzery intra verba legis, t. j. 

jazykové nejasnosti, ktoré sa odstraňujú výkladom práva,633 a pri vypĺňaní ktorých teda ani nejde 

tak celkom o voľné nachádzanie práva.  

Názory na to, čo je vlastne druhý z komponentov – právo – sú rozmanité. V právnej vede 

je hľadanie odpovede na otázku, čo je to právo (quid iuris), nikdy nekončiace bádanie a táto práca 

nemá ambíciu sa púšťať do akéhokoľvek prehľadu jednotlivých prúdov a názorov a ponechá to 

 
629 Ide o najbežnejšie delenie. Súhlasím ale s Michalom Mrvom a Martinom Turčanom v tom, že vhodnejšie 

označenie než medzery v zákonoch by bolo „medzery v platnej právnej úprave“, keďže platná právna úprava 
nepozostáva len zo zákonov, ale aj ďalších prameňov práva ako napr. podzákonné právne predpisy, ústava 
a ústavné zákony, normatívne zmluvy, právne obyčaje a pod. In Mrva, M., Turčan, M.: Interpretácia 
a argumentácia v práve. Bratislava: Wolters Kluwer, Právnická fakulta UK, 2016, s. 119 an. Keď sa bude 
ďalej v tejto práci hovoriť o medzerách v zákone, budú sa tým myslieť medzery v platnej právnej úprave, 
zotrvám ale pri tradičnom označení medzery v zákone.  

630 Möllers, T.: Juristische Methodenlehre. München: C. H. Beck, 2017, s. 216.  
631 Viac k chápaniu voľného práva, voľného nachádzania práva a medzier v zákonoch v súhrnnom poňatí v časti 

2.5.1. tejto dizertačnej práce. 
632 Tieto „medzery“ sa niekedy označujú́ za rekogničné medzery, resp. medzery poznania. Tie sú však skôr 
empirickým a sémantickým problémom vznikajúcim pri aplikácii všeobecných noriem na individuálne prípady, než 
systémovým problémom. Rekogničné medzery totiž znamenajú, že určitý individuálny prípad je riešený právnym 
systémom, nie je ale jasné, ako presne. In Kühn, Z.: Aplikace práva ve složitých případech: k úloze právních 
princípů v judikatuře. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002, s. 201; Alchourrón, C. E., Bulygin, E.: Normative 
Systems. New York: Springer Verlag, 1971, s. 22.  
633 Melzer, F.: Metodologie nalézaní práva. Úvod do právní argumentace. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 222. 
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radšej na učebnice a vedecké práce v oblasti teórie a filozofie práva634 a zostane v teoretických 

základoch hnutia voľného práva a ich nazerania na právo. Podľa teórie hnutia voľného práva 

existujú tak medzery v zákonoch, ako aj v pozitívnom práve a minimálne podľa Kantorowicza aj 

v práve ako takom, keďže presadzoval v Boji za právnu vedu ideu, že mnohé spory nie je vôbec 

možné podľa práva rozhodnúť.635 Ťažiskom však je práve upozornenie na medzery v zákonoch 

a v pozitívnom práve. Odpoveď na otázku, či existujú medzery v práve, tak nevyhnutne závisí od 

definovania pojmu právo. V chápaní hnutia voľného práva možno túto otázku odpovedať kladne 

– existujú medzery v zákonoch (teda v platnej právnej úprave, resp. v pozitívnom práve) a aj vo 

voľnom práve. 

 

3.1.2. Termín „medzery v zákone“ a otázka ich existencie 
 

Voľnoprávnici uznávajú medzery v práve, aj medzery v zákone. Nie je to tak ale 

u všetkých právnych škôl. Najvýznamnejším prúdom popierajúcim existenciu medzier v práve aj 

medzier v zákone, je rýdza náuka právna (označovaná aj ako normativizmus), ktorej hlavným 

predstaviteľom je Hans Kelsen. Táto škola vychádza z tzv. všeobecnej negatívnej vety, ktorá je 

známa aj zo slovenskej či českej ústavy v podobe „každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, 

a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá“.636 Ide tu teda o vyjadrenie jedného 

zo základných princípov právneho štátu „čo nie je zakázané, je dovolené,“637 z ktorého 

predstavitelia rýdzej náuky právnej vyvodzujú záver, že okrem pravidiel, ktoré nie sú ustanovené 

v niektorom právnom predpise, neexistuje žiadne právo. Taký skutkový stav, ktorý nemožno 

subsumovať pod žiadnu pozitívnoprávnu normu, je právne irelevantný a preto nie len že neexistujú 

medzery v zákone, ale ani medzery v práve.638 Čo chýba, nie je medzerou, ale výsledkom 

nezáujmu z pohľadu právnej úpravy, je to právne indiferentné. H. Kelsen rozvíja toto tvrdenie 

ďalej tým, že konštatuje, že každý spor spočíva v tom, že jedna strana voči inej vznáša nejaký 

nárok; a vyhovujúce či zamietavé rozhodnutie závisí na tom, či zákon, t. j. platná, na konkrétny 

prípad vzťahujúca sa právna norma, tvrdenú právnu skutočnosť stanoví alebo nie. Keďže tretia 

možnosť neexistuje, je nejaké rozhodnutie vždy možné, a to vždy na základe zákona, čiže jeho 

 
634 Napríklad in Gerloch, A.: Teorie práva. 8. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021, s.. 231 – 273; Colotka, P., Káčer, M., 

Berdisová, L.: Právna filozofia dvadsiateho storočia. Praha: Leges, 2016, 303 s.  
635 Kantorowicz, H., 2002, s. 13. 
636 Čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. Obdobne v čl. 2 ods. 4 Ústavy Českej republiky: Každý občan může 

činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. 
637 Drgonec, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 3. vyd. Šamorín: Heuréka, 2012, s. 212 
638 Melzer, F., 2010, s. 212.  
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aplikácie. I v rozhodnutí, ktorým sa nárok zamieta, sa aplikuje platný právny poriadok.639 H. 

Kelsen teda tvrdí, že ak sudca nenájde oporu v platnom pozitívnom práve preto, aby určitý nárok 

priznal, má ho zamietnuť. Vtedy bude dodržaná zásada denegatio iustitiae (zákazu odopretia 

spravodlivosti), pretože k rozhodnutiu dôjde a zároveň bude toto rozhodnutie na základe platného 

pozitívneho práva, pretože to v našich podmienkach hovorí, že „štátne orgány môžu konať iba na 

základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“640 a nijak inak. 

Priestor pre akúkoľvek medzeru v zákone H. Kelsen preto nevidí;641 ak má požadovaný nárok 

oporu v platnom pozitívnom práve, má byť priznaný, ak ho nemá, nevzniká žiadna medzera, 

jednoducho ho platné právo vo všeobecnosti nepriznáva, a preto priznaný byť nemá ani 

v konkrétnom prípade.  

Medzery v zákone sa však vyplavujú na povrch nie pri banálnych prípadoch, kedy stačí 

daný prípad jednoducho a jednoznačne subsumovať pod určitú právnu normu, ale práve pri 

prípadoch, ktoré sú zložité na posúdenie (hard cases).642 Ak podľa slov H. Kelsena k nájdeniu 

určitého právneho ustanovenia v platnom pozitívnom práve, na základe ktorého by mohol a mal 

sudca daný nárok priznať, nedôjde, sudca má daný nárok zamietnuť, pretože medzery v zákone 

neexistujú. Aká je ale záruka, že sudca v takto zložitom prípade dokáže v spletitom platnom 

pozitívnom práve vôbec rozpoznať danú normu, ktorá by nárok odôvodňovala? Je spravodlivé 

takýto nárok zamietnuť len preto, že sudca nebude schopný aplikovateľnú normu definovať? 

Nedochádza práve v takomto prípade k odopretiu spravodlivosti? A nemal by sudca radšej 

aplikovať právne princípy, ktoré majú určitú oporu aj v pozitívnom práve a prostredníctvom nich 

danú medzeru vyplniť? Tieto otázky zostávajú otvorené a tvoria základ protiargumentov voči 

teórii H. Kelsena. 

Všeobecná negatívna veta má byť aplikovaná v prípadoch, v ktorých neexistuje podľa 

platného pozitívneho práva riešenie, nie v prípadoch, v ktorých sudca nenájde riešenie, prípadne 

riešenie nie je jednoznačné či jasné na prvý pohľad. A to je veľký rozdiel. Je preto pochybné, či 

 
639 Melzer, F., 2010, s. 222.  
640 Čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.  
641 Okrem medzery de lege ferenda, ktorá však nie je skutočnou medzerou, len určitým subjektívnym pocitom, že 

právo by malo niečo upravovať, ale neupravuje; napr. právna úprava inštitútu zasnúbenia sa môže zdať 
potrebná pre niekoho, kto sa chce zasnúbiť alebo inštitút predmanželskej zmluvy tomu, kto si chce večnosť 
manželstva predsa len poistiť; takáto „medzera“ však nie je medzerou v zmysle tejto práce. Obdobne in Knapp, 
V.: Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 247. Niektorí autori napriek tomu rozlišujú aj medzi medzerami 
v platnej právnej úprave de lege lata a de lege ferenda, pričom zdôrazňujú, že je pri tomto rozlišovaní kľúčové, 
či ide o medzery v súkromnoprávnej alebo verejnoprávnej platnej právnej úprave. V tej súkromnoprávnej sú 
totiž ľahko vyplniteľné obe v rámci zmluvnej autonómie, zatiaľ čo v tej verejnoprávnej vyplniteľné nie sú, 
pretože je zakázané použitie analógie. In Mrva, M., Turčan, M., 2016, s. 123 – 124.  

642 Aj voľnoprávnici zdôrazňujú praktický význam voľného práva práve v prípadoch, ktorých riešenie nie je 
jednoduché, t. j. nie je možné ich vyriešenie jednoduchou sumsumpciou právneho problému pod normu, resp. 
normy pozitívneho práva.  
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toto pravidlo vôbec môže byť aplikované vzhľadom k mimoriadnej obťažnosti určenie toho, kedy 

takáto situácia vznikne.643 Aplikácia všeobecnej negatívnej vety a s ňou súvisiaca neexistencia 

medzier v zákone tak naráža na množstvo problémov, v dôsledku ktorých dospejeme k záveru, že 

ju síce nemožno opomenúť, keďže je jednou zo základných princípov právneho štátu, no nemožno 

ju ani chápať v doslovnom znení či inak reštriktívne. Jej význam je o niečo širší a najlepšie 

vyjadriteľný asi takto: ak nie je možné z právneho poriadku v jeho celistvosti, t. j. výkladom či 

aplikáciou právnych princípov v najširšom slova zmysle, odvodiť nejakú povinnosť, tak len vtedy 

táto povinnosť neexistuje.644 Práve ten „výklad a aplikácia právnych princípov v najširšom slova 

zmysle“ môže byť (okrem iného) nástrojom vypĺňania medzier v zákone. 

Neexistenciu medzier v zákone H. Kelsen na inom mieste zdôvodňuje aj tým, že je 

potrebné aplikovať aj zákon, ktorý je podľa orgánu aplikujúceho právo nesprávny, pretože to, čo 

sa jednému zdá byť zlé, môže byť pre iného bez vady. Tzv. medzery v práve podľa jeho slov nie 

sú ničím iným než rozdielom medzi pozitívnym právom a poriadkom považovaným za lepší, 

spravodlivejší a správnejší. Aplikovať sa má dokonca aj zákon nezmyselný. Nie je vylúčené, ba 

ani ojedinelé, že takéto zákony vznikajú, pretože zákony sú dielom ľudským. Norma môže (hoci 

by nemala a nemusela) mať aj nezmyselný obsah. Interpretácia jej však nemôže podľa H. Kelsena 

dodať zmysel, pretože interpretáciu nie je možné v norme objaviť to, čo v nej predtým nebolo.645 

Ak nepripustíme možnosť existencie medzier v zákone, budeme teda obhajovať to, že aplikovať 

sa má aj nezmyselný zákon a len v medziach určených platným pozitívnym právom. Takýto postoj 

sa však nezdá ideálny a osobne ho nezastávam. 

V tejto veci H. Kelsen pri vyvracaní hypotézy o existencii medzier v zákone hovorí o cieli 

zákonodarcu. Vyvracia názor, že medzera vzniká vtedy, ak orgán aplikujúci právo považuje 

rozhodnutie, ktoré by mal vydať na základe pozitívneho práva, za nespravodlivé alebo neúčelné 

a ako argument preto, aby takéto rozhodnutie vydať nemusel, používa tvrdenie, že zákonodarca 

vôbec nemyslel pri vydávaní zákona na daný konkrétny prípad, a že keby na tento prípad myslel, 

bol by rozhodol inak, než ako je nutné rozhodnúť podľa platného pozitívneho práva.646  

Práve posledná Kelsenova myšlienka je priam opakom toho, čo požadoval Kantorowicz 

v Boji za právnu vedu, kde rozoznával dva prípady, kedy môže sudca rozhodnúť aj contra-legem: 

(i) ak zákon neponúka jasné riešenie, alebo (ii) ak nie je podľa vlastného presvedčenia sudcu 

 
643 Taktiež Alchourrón, C., E., Bulygin, C.: Normative Systems. New York: Springer Verlag, 1971, s. 124 an. 
644 Melzer, F., 2010, s. 215.  
645 Kelsen, H.: Ryzí nauka právní. Brno: Orbis, 1933, s. 45 an.  
646 Kelsen, H., 1933, s. 45. Doposiaľ bola časť 3.1.2. s menšími obmenami uvedená aj v Henčeková, S.: Nástroje 

vypĺňania medzier v práve (diplomová práca). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 
fakulta, 2013, s. 11 – 16.  
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pravdepodobné, že by štátna moc v čase rozhodovania vyniesla také rozhodnutie, aké požaduje 

zákon. Keď hovorí Kantorowicz v tomto kontexte o rozhodovaní contra-legem, hovorí aj 

o vypĺňaní medzier v pozitívnom práve, a to v (i) prípade, zatiaľ čo v (ii) prípade ide skutočne 

o rozhodovanie contra-legem. Na tomto mieste nás ale bude zaujímať práve (i) prípad,647 ktorý je 

vlastne rozhodovaním praeter legem a teda dotváraním pozitívneho práva (hoci oba prípady sú 

príkladmi voľného nachádzania práva). Pokračovať tak budeme podrobnejším definovaním 

medzier v zákone a ich vymedzením oproti iným kategóriám. 

Medzerou v zákone rozumieme predovšetkým protiplánovú neúplnosť zákona.648 C. W. 

Canaris používa na vysvetlenie pojmu medzery v zákone príklad s múrom či plotom. Medzera 

v múre či plote vzniká tam, kde chýba materiál – teda kamene či dosky. „Materiálom“, z ktorého 

pozostáva zákon, sú právne normy, ktoré nemožno formulovať inak než pomocou slov.649 Ak teda 

nemožno riešenie určitého právneho problému bezprostredne odvodiť z textu zákona, ide 

o medzeru v zákone. Nemá však na mysli doslovný výklad textu zákona, ale najširší možný výklad 

právnej normy. Vypĺňanie medzier v zákonoch tak začína tam, kde končí výklad zákona a je 

vlastne jeho pokračovaním, ale na inej úrovni. Určiť presnú hranicu, kde končí výklad a začína 

vypĺňanie medzier v zákone, a teda aj voľné nachádzanie práva, je nemožné. Táto hranica je 

plynulá.650 Aj prípady, kedy je nutné použiť analógiu zákona či teleologickú redukciu, považuje 

za prípady medzier v zákone, keďže použitie analógie a teleologickej redukcie taktiež prekračuje 

hranice možného výkladu textu právnej normy.651 Pokiaľ ale ide o vypĺňanie obsahu právne 

neurčitých pojmov, tak to nepovažuje za vypĺňanie medzier v zákone, a teda existenciu právne 

neurčitých pojmov nepovažuje za medzery v zákone, a to predovšetkým preto, že nie je naplnený 

znak protiplánovosti, pretože právne neurčitý pojem je v zákone zámerne (a je zámerne neurčitý) 

a vlastne nie je ani tak úplne naplnený znak neúplnosti, pretože právne neurčitý pojem v zákone 

obsiahnutý je.652 Jeho konkretizáciou tak nedochádza k prekročeniu hranice výkladu zákona, 

a teda ani k voľnému nachádzaniu práva.  

C. W. Canaris svoju definíciu medzier v zákone analýzou ďalších čiastkových aspektov 

rozpracováva do nasledujúcej podoby: medzera v zákone je protiplánovou neúplnosťou v rámci 

pozitívneho práva meranou podľa mierky, ktorou je celý právny poriadok. Prípadne trochu inými 

 
647 Judikovaniu contra-legem je venovaná časť 3.2. tejto dizertačnej práce.  
648 Canaris, C.-W.: Die Feststellung von Lücken im Gesetz. 2. vydanie. Berlin: Duncker & Humblot, 1983, s. 16: 
„Eine Gesetzeslücke ist eine planwidrige Unvollständigkeit des Gesetzes.“; Bydlinski, F.: Juristische 
Methodenlehre und Rechtsbegriff. Wien/New York: Springer Verlag, s. 473.  
649 Canaris, C.-W., 1983, s. 19 an. 
650 Tamtiež, s. 23. 
651 Tamtiež, s. 24 – 25.  
652 Tamtiež, s. 27 – 28. Viac k právne neurčitým pojmom v časti 3.4. tejto dizertačnej práce.  
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slovami: medzera v zákone vzniká vtedy, keď ani zákon v rámci hraníc jeho možného výkladu 

slov, ani zvykové právo,653 neobsahujú určité pravidlo napriek tomu, že ho právny poriadok ako 

celok vyžaduje.654   

Medzera v zákone tak vzniká vtedy, ak v zákone nie je upravené niečo, čo by tam malo byť 

upravené, pretože to právny poriadok vo svojej celistvosti vyžaduje. Plán zákonodarstva pritom 

vyplýva predovšetkým z už existujúcich hodnotových rozhodnutí zákonodarcu a z hierarchickej 

výstavby právneho poriadku, čo možno zjednodušene označiť za hodnotové pozadie právneho 

poriadku.655 Súčasťou tohto hodnotového pozadia sú nepochybne aj právne princípy a hodnoty.  

Pri zisťovaní toho, či je v zákone medzera alebo nie, musí teda orgán aplikácie práva najprv  

dokázať, že v danom zákone niečo chýba, a v druhom kroku, že to chýba v rozpore s plánom, 

pričom túto protiplánovosť zdôvodňuje prostredníctvom súhrnného hodnotenia právnych noriem 

a právneho poriadku ako celku a nie podľa právneho citu (Rechtsgefühl).656 Posledné uvedené je 

však v rozpore s tým, čo tvrdili voľnoprávnici, ktorí sa naopak opakovane odvolávali práve na 

právny cit. Zdá sa však, že tento názor v modernej právnej vede neprerazil.  

Problematike medzier v zákone sa v literatúre ďalej venuje pozornosť hlavne čo do druhov 

medzier v zákone. Nepochybne je to pre objasnenie medzier v zákone dôležité, ale pre objasnenie 

toho, čo je voľné nachádzanie práva, už menej. To isté platí pre nástroje, ktorými dochádza 

k vypĺňaniu medzier v zákone. Navyše je táto problematika pomerne dobre rozpracovaná aj 

v českom právnom prostredí, a tak nie je nutné jej venovať opakovanú pozornosť v tak rozsiahlej 

miere. Určitá pozornosť však obom týmto kategóriám venovaná byť má a bude, pretože obe sú 

potrebné pre bližšie pochopenie fenoménu voľného nachádzania práva v súčasnosti. 

 

3.1.2.1. Druhy medzier v zákone  

 
Rozlišuje sa viacero druhov medzier v zákone podľa viacerých mier. Rozlišovať tak 

budeme (i) medzery noriem (Normlücken), ktoré sa označujú aj za medzery pravé a medzery 

pravidiel (Regelungslücken), ktoré sa označujú aj za medzery nepravé; medzery (ii) otvorené 

 
653 K zvykovému právu C. W. Canaris uvádza, že ak existuje, nejde o medzeru v pozitívnom práve, pretože právny 

základ poskytuje práve zvykové právo. „Das Bestehen von Gewohnheitsrecht schließt also die Annahme einer 
Lücke aus.“ Na tomto základe vytvára aj podorbnejšiu definíciu medzery v zákone. „Eine Lücke ist eine 
planwidrige Unvollständigkeit des positiven Rechts (d. h. des Gesetzes innerhalb der Grenzen seines 
möglichen Wortsinnes und des Gewohnheitsrechts.“ Tamtiež, s. 30. 

654 Tamtiež, s. 39.  
655 Melzer, F., 2010, s. 221 – 222.  
656 Möllers, T., 2017, s. 217; Canaris, F.-W., 1983, s. 73; Kramer, E.: Juristische Methodenlehre. 5. Aufl. München: 

C. H. Beck, 2016. s. 200.  
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(offene) a zakryté (verdeckte); (iii) vedomé (bewusste) a nevedomé (unbewusste); a medzery (iv) 

počiatočné (anfängliche) a následné (nachträgliche).657  

 

3.1.2.1.1. Medzery noriem (pravé) a medzery pravidiel (nepravé) 

 
Podľa miery gramatického výkladu možno rozoznávať ako druhy medzier v zákonoch 

medzery noriem (Normlücken), resp. pravé medzery a medzery pravidiel (Regelungslücken), resp. 

nepravé medzery.658  

Medzera normy (Normlücke) znamená medzeru v rámci jednotlivej právnej normy, resp. 

nejasnosť a neúplnosť konkrétnej právnej normy.659 Ide teda o tzv. logickú či technickú medzeru, 

pretože sa zdá, že sa logicky (nutne) predpokladá určitá právna úprava, ktorá v danej právnej 

norme avšak chýba. Bez uzavretia tejto medzery nie je daná právna norma vôbec (teda technicky) 

aplikovateľná.660 Mierou medzerovitosti je gramatický výklad zákona. Ako príklad možno použiť 

§ 5 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu, podľa ktorého možno v čase núdzového stavu obmedziť 

v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas v tomto ustanovení vymenované základné práva 

a slobody. V danom ustanovení avšak nie je uvedené, kým, teda ktorým orgánom verejnej moci, 

môžu tieto práva a slobody byť obmedzené.661 Typicky teda ide o prípady, kedy jednotlivá právna 

norma stanoví určitú úlohu, avšak neurčí orgán, ktorý má túto pôsobnosť vykonávať alebo 

nestanoví, podľa akých procesných pravidiel ju má vykonávať.662 Takáto medzera môže byť aj 

 
657 Iné delenie ponúka napríklad Alexander Peczenik, ktorý rozlišuje medzery nedostatkové (platné právo daný 

prípad nereguluje, pričom táto neúplnosť je v rozpore s hodnotovým súdom), rozporné (platné právo určitý 
prípad reguluje logicky nekonzistentne, a teda rozporne), neurčité (právna úprava je vágna, neurčitá) a 
axiologické (právna úprava je morálne a hodnotovo neakceptovateľné a neudržateľné). In Peczenik, A.: On 
Law and Reason. Springer: Dordrecht, 2009, s. 18 – 20. In Mrva, M., Turčan, M., 2016, s. 128. Toto delenie 
bolo použité aj in Henčeková, S.: Nástroje vypĺňania medzier v práve (diplomová práca). Bratislava: 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013, s. 17 – 22.  

658 Canaris, C.-W., 1983, s. 137. 
659 Larenz, K., 1991, s. 372; Canaris, C.-W., 1983, s. 59 – 60.  
660 Melzer, F., 2010, s. 223.  
661 „V čase núdzového stavu, okrem núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v 

príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti 
ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne 
ohrozenom území, ktorým môže byť aj celé územie Slovenskej republiky, a to najviac v tomto rozsahu: (...)“ 

662 Melzer, F., 2010, s. 223. Príkladom môže byť aj § 81 ods. 1 písm. j) dnes už neplatného zákona č. 618/2003 Z. z. 
Autorský zákon, podľa ktorého bol (aj) Slovenský ochranný zväz autorský povinný vyberať pre nositeľov práv 
v súlade s týmto zákonom a zmluvami odmeny atď., nestanovil však, v akej výške a za akých podmienok. 
Slovenský ochranný zväz autorský ich tak stanovil vo svojom Sadzobníku autorských odmien ako vnútornom, 
podzákonnom právnom predpise. Ďalším príkladom môže byť zavedenie elektronického podpisu v ČR 
zákonom č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu. Na to, aby bolo možné tento elektronický podpis používať, 
bolo ale ešte potrebné vydať vykonávací predpis – ten bol prijatý až zhruba po roku a pol. Dovtedy teda 
existovala v českom právnom poriadku v tomto ohľade pravá medzera v zákone. In Tvrdíková, L.: Teorie 
mezer a nejednotný přístup k nim v soudní praxi. In Jurisprudence 6/2019, s. 32. 
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dôsledkom existencie dvoch právnych noriem, ktoré sú navzájom obsahovo rozporné, pričom daný 

rozpor nie je možné odstrániť pomocou interpretačných derogačných pravidiel. Platia teda dve 

právne normy, ktoré sú navzájom protichodné, v dôsledku čoho nie je možné aplikovať ani jednu 

z nich.663 E. Zitelmann označuje tieto medzery za pravé (echte) medzery.664 Medzera normy stavia 

orgán aplikácie práva do pozície, aby sa rozhodol medzi odoprením spravodlivosti, resp. 

rozhodnutia alebo vyplnením medzery.665 Súd by v danom konkrétnom prípade buď mohol 

rozhodnúť tak, že keďže chýba v zákone uvedený orgán, ktorý by mohol práva a slobody 

v núdzovom stave obmedziť, nemôže tak urobiť žiaden orgán (odopretie práva) alebo tak, že by 

danú medzeru vyplnil a určil by orgán, ktorý túto právomoc napriek absencii výslovného 

zmocnenia má – napr. vláda (vyplnenie medzery).  

Medzera pravidiel (Regelungslücke) je naproti tomu medzerou nie v rámci jednej právnej 

normy, ale v rámci pravidla ako takého, t. j. komplexu spolusúvisiacich právnych noriem, 

v ktorých nejaká právna norma chýba. Tieto prípady sa vyskytujú častejšie než medzery noriem. 

Ide o prípad, kedy zákon neobsahuje pravidlo, podľa ktorého by bolo možné vyriešiť otázku, ktorá 

podľa legislatívneho zámeru a hodnotového pozadia právneho poriadku zodpovedaná na podklade 

určitého pravidla byť má.666 Tieto medzery bývajú označovaná aj za teleologické medzery,667 

prípadne za axiologické medzery.668 Mierou medzerovitosti je totiž teleologický výklad zákona 

alebo axiologické pozadie. To je tým plánom, ktorý mal byť v zákonodarnom procese dodržaný, 

ale nebol. Konkrétnym príkladom môže byť odvodzovanie predzmluvnej zodpovednosti (culpa in 

contrahendo) pred prijatím nového občianskeho zákonníka v Českej republike.669 Na rozdiel od 

medzier noriem nehrozí technická neaplikovateľnosť právnej normy, ale vzhľadom na zámer 

zákonodarcu a účel právnej úpravy sa určitá právna úprava predpokladá, ale chýba, resp. je 

nevhodná. E. Zitelmann tieto medzery označuje za nepravé (unechte) medzery. Nejde však 

o nepravé medzery v tom zmysle, že by neboli medzerami. Snažil sa tak len o ich vymedzenie voči 

medzerám noriem, ktoré označil za pravé. V prípade nepravých medzier môžeme hovoriť aj 

o určitej antinómii, keď je písaná právna norma v kontradikcii s normou práva nepísaného, ktorá 

vychádza z idey spravodlivosti, spoločenského záujmu či z predstáv o všeobecnom blahu.670 

Orgán aplikácie práva je v prípade medzier pravidiel postavený pred voľbu medzi odoprením 

 
663 Mrva, M., Turčan, M., 2016, s. 125. Ako príklad uvádzajú prijatie novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení, kedy parlament schválil protirečivé ustanovenie § 123e a muselo sa to riešiť až vetom prezidenta.  
664 Zitelmann, E., 1902, s. 27 an. 
665 Canaris, C.-W., 1983, s. 60.  
666 Larenz, K., 1991, s. 372.  
667 Melzer, F., 2010, s. 225. 
668 Kühn, Z., 2002, s. 205 an. 
669 V súčasnosti je predzmluvná zodpovednosť upravená v § 1728 – 1730 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.  
670 Foriers, P.: Les Lacunes du droit. In Le probléme des lacunes en droit. Bruxelles: Bruylant, 1968, s. 58. 
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práva alebo doplnením zákona (teda dotvorením práva).671 Nedochádza tu ale k riziku 

neaplikovateľnosti konkrétnej právnej normy ako pri medzerách noriem. Plánom, ktorý nebol 

dodržaný, je teleologické pozadie právneho poriadku. To je ale zároveň aj nástrojom na jej 

uzavretie. V prípade uzatvárania takejto medzery je nutné hovoriť o dotváraní práva.672  

Okrem medzier noriem a medzier pravidiel sa rozlišujú ešte aj medzery oblasti 

(Gebietslücken). V takomto prípade ale chýba celý komplex právnych noriem, ktoré by upravovali 

určitú oblasť života. Nejde ale už o medzeru v zákone, ale skôr o medzeru v práve, preto nebude 

tomuto druhu medzier ďalej v rámci kapitoly o medzerách v zákone venovaná ďalšia pozornosť.  

 

3.1.2.1.2. Medzery otvorené a zakryté 

 
Základný rozdiel medzi otvorenou (offene) a zakrytou (verdeckte) medzerou je v tom, že 

pri otvorenej medzere určitá zákonná úprava chýba, zatiaľ čo pri zakrytej medzere ako keby 

prebýva, t. j. ako keby jej bolo viac než má byť. Pri zakrytej medzere tak zo zákona gramatickým 

výkladom vyplýva viac než z neho vyplýva teleologickým výkladom, t. j. gramatický výklad je 

širší než vyžaduje hodnotové pozadie právneho poriadku673 alebo legislatívny zámer. Inými 

slovami, otvorené a zakryté medzery rozlišujeme podľa toho, či je znenie zákona podľa 

gramatického výkladu príliš úzke alebo príliš široké.674 

Otvorená medzera675 je tým, čo si typicky pod medzerou predstavíme – situáciu, keď niečo 

chýba. Pri otvorenej medzere v zákone konkrétne chýba určité zákonné ustanovenie, ktorá by 

v zákone malo byť. Medzery noriem (Normlücken) môžu existovať len ako otvorené medzery. 

Naproti tomu medzery pravidiel (Regelungslücken) môžu mať podobu ako otvorených, tak aj 

zakrytých medzier v zákone. Ľahšie predstaviteľné sú opäť tie otvorené teleologické medzery. 

Ako príklad môže opäť poslúžiť odvodzovanie predzmluvnej zodpovednosti (culpa in 

contrahendo) pred prijatím nového občianskeho zákonníka v Českej republike. Občiansky 

zákonník totiž neupravoval niečo, čo by podľa hodnotového pozadia právneho poriadku (či 

legislatívneho zámeru) upravovať mal. Chýbala teda úprava predzmluvnej zodpovednosti, preto 

išlo o otvorenú medzeru pravidiel. 

 
671 Canaris, C.-W., 1983, s. 61. 
672 Melzer, F., 2010, s. 227. Ďalším príkladom nepravej medzery môže byť ustanovenie § 12a ods. 1 zákona č. 

504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o 
zmene niektorých zákonov, ktoré nezohľadňuje zánik nájmu poľnohospodárskych pozemkov z dôvodu zániku 
nájomcu bez právneho nástupcu. In Mrva, M., Turčan, M., 2016, s. 126 – 127.  

673 Tamtiež, s. 228.  
674 Canaris, C.-W., 1983, s. 136 – 137.  
675 Tamtiež, s. 59 – 61.  
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V prípade zakrytej medzery zákon naopak reguluje viac než by mal. Keďže ide o medzeru 

pravidiel (inak nazývanú aj teleologickú medzeru), mierou protiplánovosti je objektívny 

teleologický výklad zákona. Na prvý pohľad je kontraintuitívne hovoriť o medzere, keďže na prvý 

pohľad v zákone nič nechýba, ale naopak je tam niečo naviac. V skutočnosti ale predsa len niečo 

chýba, a to zákonné pravidlo, ktoré by stanovilo výnimku z príliš rozsiahleho znenia (a 

gramatického výkladu) určitého zákonného pravidla.676 Ako príklad možno uviesť situáciu, kedy 

je pred vchodom do garáže na súkromnom pozemku umiestnená ceduľa „parkovanie zakázané“. 

Cieľom tejto normy je, aby sa majiteľ garáže mohol do garáže dostať, čo by nebolo možné, ak by 

mu pred ňou stálo iné auto. Toto je zámer a teleologický výklad danej normy. Z jeho znenia ale 

vyplýva, že sa tento zákaz vzťahuje aj na samotného vlastníka garáže. Gramatický výklad je tak 

v rozpore s výkladom teleologickým, preto vzniká zakrytá medzera, teda chýba výnimka z toho 

pravidla v zmysle, že sa daný zákaz nevzťahuje na majiteľa garáže (prípadne ani na osoby, ktorým 

majiteľ výslovne povolí pred garážou parkovať).677  

Ďalším príkladom môže byť protipandemické opatrenie, v rámci ktorého sa zavádza 

povinnosť nosiť prekryté horná dýchacie cesty (nos, ústa) rúškom, šatkou, šálom alebo 

respirátorom aj v exteriéri, pričom táto povinnosť sa nevzťahuje na osoby pri výkone športu. Za 

šport je považovaný aj šach, takže by nebolo povinné mať prekryté horné dýchacie cesty ani pri 

ňom. Zmyslom danej výnimky však bolo nenariaďovať povinné prekrytie horných dýchacích ciest 

tam, kde to príliš vadí (napr. u osôb so zdravotnými problémami s dýchaním, s mentálnymi 

problémami, u detí, pri fotografovaní, svadobnom obrade, natáčaní filmu, ale aj pri športe). Šach 

však nie je šport, pri ktorom by sa človek zadýchaval a kde by nemohol mať prekryté horné 

dýchacie cesty, resp. že by mu to bránilo alebo podstatne sťažovalo hranie šachu. Zákon (resp. 

v tomto prípade v podmienkach Slovenskej republiky vyhláška Úradu verejného zdravotníctva) 

tak v prípade výnimky športu upravuje z hľadiska jeho gramatického výkladu viac, než by 

z hľadiska teleologického výkladu mal – zahŕňa tam aj šach. Ide preto o zakrytú medzeru, ktorú je 

potrebné vyplniť tak, že sa šach na tieto účely ako šport z výnimky z povinnosti prekrytia horných 

dýchacích ciest vyjme.  

Ak hovorím o objektívne teleologickom výklade a o účele právnej normy, je vhodné sa pri 

tejto otázke pozastaviť z hľadiska právnej teórie. Otázka znie, kde hľadať účel právnej normy? V 

právnej metodológii sa rozlišuje medzi subjektívnou a objektívnou teleológiou. Subjektívna 

 
676 Melzer, F., 2010, s. 229. 
677 Tento príklad bol uvedený aj v Henčeková, S.: Is the Prohibition of Abuse of Law a Legal Principle? (April 5, 

2017). Charles University in Prague Faculty of Law Research Paper No. 2017/I/2, s. 10. Dostupné aj na 
https://ssrn.com/abstract=2954373.  
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teleológia (intencionalizmus) sa zaoberá tými účelmi, ktoré aktér svojím konaním de facto 

sledoval (napr. čo zamýšľal zákonodarca pri tvorbe danej normy alebo čo zamýšľali zmluvné 

strany pri uzavretí zmluvy alebo čo zamýšľal poručiteľ pri spísaní závetu). Intencionalizmus sa 

teda zaoberá zámerom subjektu. Naproti tomu stojí objektívna teleológia, ktorá nesleduje zámery 

konkrétneho subjektu, ale zaoberá sa účelmi ako dobrými dôvodmi. Skúma teda, ktoré účely sú 

objektívne správne, ktoré je rozumné sledovať.678 V zmysle subjektívnej teleológie tak budeme 

účel právnej normy hľadať predovšetkým v dôvodovej správe daného zákona, zatiaľ čo v zmysle 

objektívnej teleológie sa budeme zamýšľať nad tým, aký je rozumný dôvod existencie danej 

právnej normy bez ohľadu na to, či tento dôvod deklaruje zákonodarca (zákon môže byť múdrejší 

ako zákonodarca). V oboch prípadoch by sa mala ale v zisťovaní účelu aplikovať tzv. zásada 

ústretovosti. Jej podstata spočíva v tom, že právo by sa malo vždy interpretovať v čo najlepšom 

svetle. Interpretácia nemá právo absurdizovať, ale naopak racionalizovať.679 Pri hľadaní účelu sa 

musíme pýtať, aký je rozumný dôvod existencie danej právnej normy a daného subjektívneho 

práva a zamietnuť tie interpretačné alternatívy, ktoré vedú k absurdným, neracionálnym záverom. 

Tým sa rozdiel medzi subjektívnou a objektívnou teleológiou relativizuje, pretože zásada 

ústretovosti predpokladá, aby sa aj zákonodarca považoval za racionálneho a nedostatky v právnej 

úprave sa pripisovali skôr na vrub nemožnosti posúdiť do budúcna všetky dôsledky navrhovanej 

právnej úpravy, prípadne na vrub nedokonalosti jazyka. S veľkou dávkou opatrnosti by sa dalo 

uvažovať aj o tom, že rozumný dôvod je spravodlivým dôvodom a za účel právnej úpravy 

považovať ten z účelov, ktorý je najspravodlivejší. Za rozpor s účelom možno považovať taktiež 

rozpor so zásadami a princípmi, na ktorých je právny predpis alebo právne odvetvie založené. 

Možno sa stretnúť aj s názorom, že pri vymedzovaní účelu právnej normy je vhodné brať do úvahy 

textovú stránku (spôsob jej jazykového vyjadrenia), ale aj aspekt sociálnej reality. Tieto dve roviny 

je potrebné pomeriavať a snažiť sa dospieť k racionálnemu záveru. Dôležité je, aby účel bol 

zdokladovaný textom, ako aj hodnotovým kontextom na spoločenskej (príp. zákonodarcovej) 

úrovni. Významná v tomto smere môže byť aj analýza sociálnej reality (sociálnych skutočností).680 

Vždy je ale potrebné dbať na to, aby rozhodnutie, že subjektívne právo je vykonávané v rozpore s 

jeho účelom, bolo náležite zdôvodnené. Strohé konštatovanie, že účel je taký alebo onaký bez 

ďalšieho zdôvodnenia, je v právnom štáte neprípustné.681		

 

 
678 Sobek, T.: Právní rozum a morální cit: hodnotové základy právního myšlení. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 

2016, s. 167. 
679 Tamtiež. 
680 Mrva, M., Turčan, M., 2016, s. 80. 
681 Henčeková, S., Mrva, M., 2017, s. 22 – 23.  
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3.1.2.1.3. Medzery vedomé a nevedomé 

 
Medzery v zákone sa delia na vedomé, resp. zamýšľané (bewusste) a nevedomé, resp. 

nezamýšľané (unbewusste) podľa toho, či historický zákonodarca vedel alebo nevedel o tom, že 

vytvára pri svojej legislatívnej činnosti medzeru v zákone. Vedome môže zákonodarca podľa 

niektorých autorov682 vytvoriť medzeru v zákone napr. vtedy, ak ponechá riešenie určitej otázky 

súdnej moci. Za takúto medzeru by mohlo byť považované znenie § 2958 zákona č. 89/2012 Z. z. 

občanský zákoník, ktorý ponecháva v určitých prípadoch určenie výšky peňažnej náhrady za 

ublíženie na zdraví na sudcovi podľa zásad slušnosti.  

Nevedome vytvára zákonodarca medzeru vtedy, ak je nedbanlivý (tzv. nedbanlivostná 

alebo neospravedlniteľná medzera – Fahrlässigkeitslücke, resp. unentschuldbare Lücke), prípadne 

ak nemohol danú medzeru ani predvídať (tzv. ospravedlniteľná medzera – entschuldbare Lücke). 

Ak však zákonodarca nejakú úpravu vedome či nevedome vynechá, nemožno to automaticky 

považovať za medzeru v zákone. Vždy je totiž nevyhnutným znakom medzery v zákone 

protiplánovosť, t. j. rozpor s hodnotovým pozadím právneho poriadku alebo legislatívnym 

zámerom.683 Za vedomú medzeru v zákone sa tak preto nepovažuje napr. obsiahnutie právne 

neurčitého pojmu v zákone, pretože nejde o protiplánovú neúplnosť, a teda ani o medzeru 

v zákone. Vedomou medzerou nie je ani vytváranie imperfektných noriem, teda noriem 

neobsahujúcich sankcie.684 Vedomé medzery v zákone môžu byť len počiatočnými medzerami 

v zákone podľa nasledujúceho delenia.  

Príkladom nevedomej ospravedlniteľnej medzery v zákone môže byť následná medzera 

v zákone podľa nasledujúceho delenia. Ťažko môže zákonodarca predvídať technické pokroky či 

napríklad zmenu hodnotového pozadia právneho poriadku. Konkrétne príklady priniesla pandémia 

COVID-19, s ktorou zákonodarca nerátal a ani rátať nemohol, takže ide o ospravedlniteľnú 

následnú medzeru. Takým príkladom je ustanovenie čl. 5 ods. 2 už spomínaného ústavného 

zákona685, ktorý v znení účinnom do 28. 12. 2020 počítal s možnosťou vyhlásenia núdzového 

stavu na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní. Nebolo teda jasné, či možno núdzový stav, ktorého 

potreba vyhlásenia vznikla v dôsledku vypuknutia pandémie COVID-19, s ktorou sa rozhodne 

nerátalo, po uplynutí 90 dní predĺžiť, resp. čí ho bolo možné vyhlásiť opakovane. Právne názory 

 
682 Kramer, A., 2016, s. 140, 141, 145.  
683 Canaris, C.-W., 1983, s. 134 – 135.  
684 Mrva, M., Turčan, M., 2016, s. 122 – 123.  
685 Čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného 

stavu a núdzového stavu (v znení účinnom do 28. 12. 2020): „Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom 
rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní.“ 
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na tento problém sa líšili.686 Nakoniec medzeru v zákone vyplnil sám ústavodarca legislatívnou 

zmenou ústavného zákona.687  

 

3.1.2.1.4. Medzery počiatočné a následné 

 
Medzery v zákone možno ďalej deliť na počiatočné (anfängliche) a následné 

(nachträgliche), podľa časového okamihu vzniku medzery v zákone. Počiatočné medzery 

v zákone existujú už v čase vydania zákona, zatiaľ čo následné vzniknú až neskôr v dôsledku 

zmeny okolností v reálnom svete.688 K zmene týchto okolností dochádza na základe toho, že sa 

zmenia skutkové danosti alebo sa zmení teleologické pozadie zákona.689  

Príkladom možnej následnej medzery by okrem vyššie uvedených príkladov nevedomých 

ospravedlniteľných medzier v zákone mohla byť úprava v zákone o rodine pochádzajúca ešte 

z čias rímskeho práva stanovujúca, že matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila.690 Táto úprava 

bola totiž prijatá v čase, kedy neexistovalo náhradné (surrogačné) materstvo. Súd by tak mohol 

zvažovať, či po zmene skutkových daností (vzniku možnosti vložiť vajíčka do tela inej ženy 

a počatia dieťaťa, ktoré ale vlastne nie je biologicky ženy, ktorá ho porodí) nevznikla následná 

medzera v zákone, ktorú by bolo potrebné vyplniť.   

 

3.1.3. Vypĺňanie medzier v zákone 
 

Po vysvetlení toho, čo sú medzery v zákone, resp. v platnom právnom poriadku a aké rôzne 

druhy týchto medzier rozoznávame, prechádzame do časti, ktorá ja z hľadiska predmetu tejto 

dizertačnej práce ťažisková – k voľnému nachádzaniu práva. To spočíva vo vypĺňaní medzier 

v zákonoch. Na to slúžia niektoré nástroje, ktoré budú popísané v druhej časti. Niektoré z nich by 

 
686 Marek Káčer preferoval výklad, že je možné opätovné vyhlásenie núdzového stavu aj po uplynutí 90 dní. In 

Káčer, M.: Päť dôvodov, prečo možno obnoviť núdzový stav aj bez zmeny ústavného zákona. Denník N 
(online). Dostupné na https://dennikn.sk/2203363/pat-dovodov-preco-mozno-obnovit-nudzovy-stav-aj-bez-
zmeny-ustavneho-zakona/ Ja som preferovala výklad, že nemožno núdzový stav ani opätovne vyhlásiť, ani 
predĺžiť. In Gálisová, M.: Právnička o núdzovom stave: Nie je možné ani jeho predĺženie, ani opakované 
vyhlásenie. Týždeň (online). Dostupné na https://www.tyzden.sk/rozhovory/68712/nudzovy-stav-a-obcan-
nesmie-sa-rozhodovat-onas-bez-
nas/?ref=tit&fbclid=IwAR1oET0Qib7YEtYXgWpwyyAC9dtIUtsb5s9cJ0RLc9SzSYHxvp7Z1YsEGRg  

687 Ústavný zákon č. 414/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v 
čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (platný a 
účinný od 29.12.2020).  

688 Canaris, C.-W., 1983, s. 135.  
689 Kramer, E., 2016, s. 145 – 146.  
690 V podmienkach Slovenskej republiky ide o § 82 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. V podmienkach Českej republiky je to § 775 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. 
Rímska zásada je, že matka je vždy istá (mater semper certa est).  
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sa voľnoprávnikom pozdávali, iné by naopak kritizovali. Ešte predtým však bude popísané, v čom 

vlastne spočíva legitimita vypĺňania medzier v zákonoch súdmi, resp. orgánmi aplikácie práva. 

 

3.1.3.1. Legitimita vypĺňania medzier v zákone súdmi 

 
Smie či dokonca musí súd vypĺňať medzery v zákonoch? Čo ho k tomu oprávňuje? 

Domnievam sa, že odpoveď na prvú otázku je, že áno, súd nielen smie, ale aj musí vypĺňať 

medzery v zákonoch, a to ako medzery pravé, tak aj medzery nepravé. A taktiež sa domnievam, 

že odpoveď na druhú otázku je tá, že ho k tomu legitimuje princíp zákazu odopretia spravodlivosti, 

princíp rovnosti a ďalšie princípy, ktoré v konkrétnom prípade prevážia nad inými princípmi 

stojacimi v opozícii, podľa ktorých je sudcovské dotváranie, resp. tvorba práva neprípustná, a teda 

je neprípustné aj vypĺňanie medzier v pozitívnom práve.  

Za hlavný princíp, ktorý legitimizuje súdy vypĺňať medzery v zákonoch, sa označuje 

princíp zákazu odopretia spravodlivosti (denegatio iustitiae). Práve spravodlivosť je základným 

cieľom aj samotného voľného nachádzania práva, takže sa zdá, že  nie je náhoda, že práve princíp 

zákazu odopretia spravodlivosti je ťažiskovým pri otázke legitimity vypĺňania medzier v platnom 

práve. Filip Melzer ho však za dôvod legitimity vypĺňania medzier v práve súdmi nepovažuje 

a považuje za vhodnejšie hovoriť o princípe odmietnutia rozhodnutia.691 Nejde totiž o to, že by 

sudca nemohol odmietnuť vydať nespravodlivé rozhodnutie, ale o to, že nemôže odmietnuť vydať 

žiadne rozhodnutie len preto, že mu platné právo nestanovuje právnu normu, na ktorej by mal dané 

rozhodnutie založiť. Odkazuje v tomto ohľade aj na rozhodnutie Ústavného súdu ČR.692 K tomuto 

argumentu sa ešte vrátime. 

Na druhej strane stojí princíp enumeratívnosti verejnoprávnych pretenzií vyjadrený 

v podmienkach Českej republiky v čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR693 a čl. 2 odst. 2 Listiny694 

a v podmienkach Slovenskej republiky v čl. 2 ods. 2 Ústavy SR695, ktorý dovoľuje štátnym 

orgánom konať len to, čo im zákon ukladá. Okrem toho je sudca viazaný zákonom, čo je 

 
691 Melzer, F., 2010, s. 217. 
692 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 16. 5. 2006, sp. zn. IV.ÚS 111/06, v ktorom uviedol: „není 

přípustné, aby soud odmítl rozhodnutí z důvodu „mlčení, nejasnosti či nedostatečnosti zákona“: takový případ 
by byl odmítnutím spravedlnosti.“ In Melzer, F., 2010, s. 217.  

693 Čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR: „Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích 
a způsoby, které stanoví zákon.“ 

694 Čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod: „Státní moc lze uplatńovat jen v případech a v mezích 
stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.“ 

695 Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR: „Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu 
a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“ 
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v podmienkach Českej republiky vyjadrené v čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR696 a v podmienkach 

Slovenskej republiky v čl. 144 ods. 1 Ústavy SR697 a ak mu teda zákon neukladá vypĺňať medzery 

v zákonoch, nemal by tak činiť.  

Okrem toho platí princíp deľby moci, ktorého základ je vyjadrený v čl. 2 odst. 1 Ústavy 

ČR698, resp. rozdelením moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu a vyjadrením tohto rozdelenia 

v jednotlivých hlavách Ústavy ČR aj SR. Pričom je to práve zákonodarná moc, ktorej primárne 

prináleží tvorba práva (čl. 15 ods. 1699 a čl. 18 Ústavy SR700) a nie súdna moc, ktorá má právo 

vykladať – jedným dychom je ale potrebné dodať, že samotné dotváranie práva súdnou mocou 

princíp deľby moci a priori nevylučuje, teda že neplatí tvrdenie, že dotváranie práva je 

automaticky v rozpore s princípom deľby moci. V prípade existencie medzier v zákone je totiž 

princíp deľby moci oslabený – zákonodarca urobil pri zákonodarnej činnosti, ktorá primárne 

prináleží jemu, chybu a svoju chybu nenapravil. Práve preto je v záujme spravodlivosti oslabený 

princíp deľby moci a súd má právo zákon dotvoriť a napraviť tak chybu zákonodarcu.701 

Namietať proti sudcovskej tvorbe, resp. dotváraniu práva by bolo možné aj s dôrazom na 

právnu istotu ako hodnotu či princíp ochrany legitímnych očakávaní, ktorý slúži na jej ochranu. 

V prípade existencie medzery v zákonoch je však právna istota a ochrana legitímnych očakávaní 

oslabená – v zákone je jednoducho nesystémová chyba, ktorá je v rozpore s hodnotovým pozadím 

právneho poriadku alebo so zámerom zákonodarcu, pričom pre túto chybu neexistuje racionálny 

dôvod, a tak je oslabená dôvera adresáta tejto právnej normy v túto normu.702 Právna istota 

a princíp ochrany legitímnych očakávaní sú oslabené, a tak nad nimi môžu prevážiť iné princípy 

legitimujúce súd vyplniť medzeru v zákonoch.   

Ako už ale bolo povedané, tieto menované princípy sa môžu v prípade medzier v zákonoch 

dostať do kolízie s princípom zákazu odopretia spravodlivosti, ktorý dáva súdom legitimitu 

vyplniť medzery v zákonoch. Táto legitimita je v česko-slovenských podmienkach posledné roky 

umocňovaná legitimitou danou priamo zákonmi, resp. kódexmi, ktoré priamo daný princíp 

 
696 Čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR: „Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí 

právního řádu; (...)“.  
697 Čl. 144 ods. 1 Ústavy SR: „Sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a pri rozhodovaní sú viazaní ústavou, 

ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 a 5 a zákonom.“ 
698 Čl. 2 odst. 1 Ústavy ČR: „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci 

zákonodárné, výkonné a soudní.“ 
699 Čl. 15 odst. 1 Ústavy ČR: „Zákonodárna moc v České republice náleží Parlamentu.“  
700 Čl. 72 Ústavy SR: „Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodárnym a zákonodárnym orgánom 

Slovenskej republiky.“ 
701 V prípade nevedomých ospravedlniteľných medzier v zákone síce ide svojim spôsobom tiež o chybu 

zákonodarcu, ale nie jeho zavinením. Jednoducho nemohol predpokladať, že sa vyskytne prípad, ktorý nebude 
pokrytý prijatou zákonnou úpravou. Napriek tomu, ak túto hoci nezavinenú chybu nenapraví, je na mieste, aby 
tak v záujme spravodlivosti urobil práve súd a i tak dochádza k oslabeniu princípu deľby moci.  

702 Melzer, F., 2010, s. 215.  
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zakotvujú. Hodný spomenutia je predovšetkým § 10 odst. 2 českého „nového“ občianskeho 

zákonníka703, či čl. 4 ods. 2 slovenského Civilného sporového poriadku704, čl. 3 ods. 2 slovenského 

Civilného mimosporového poriadku705 s identickým znením, na ktoré odkazuje aj § 5 ods. 1 

slovenského Správneho súdneho poriadku.706  

Táto legitimita sudcovského vypĺňania medzier v zákonoch sa ale týka predovšetkým 

pravých medzier. Tomu nasvedčuje aj znenie vyššie uvedených zákonov, ktoré počítajú 

s rozhodovaním podľa právnych princípov a spravodlivosti, teda s využitím analogie iuris, až 

vtedy, keď nie je použiteľná analogia legis, pričom výslovne predpokladajú práve 

existenciu pravých medzier v zákone, t. j. prípady, kedy nie je možné právny prípad rozhodnúť na 

základe výslovného ustanovenia zákona. V podobnom duchu legitimoval vypĺňanie pravých 

medzier v zákonoch aj český ústavný súd, ktorý považuje chýbajúcu právnu úpravu v prípadoch, 

kedy sa zákonodarca rozhodol určitú oblasť upraviť, svoj zámer v zákone vyslovil, ale danú úpravu 

neprijal, za protiústavnú.707 Obdobne sa vyjadril sudca Vojtěch Šimíček, ktorý považuje neprijatie 

podzákonného vykonávacieho právneho predpisu, ktorého prijatie zákonodarca priamo v zákone 

predpokladá, za protiústavné.708 

Keď sa vrátime k argumentu Filipa Melzera, že princíp zákazu odopretia spravodlivosti nie 

je legitimačný dôvod pre vypĺňanie medzier v zákone, ale skôr pre výklad, nesedí to – a to práve 

v prípade pravých medzier. Podľa všeobecnej negatívnej vety by totiž mohol sudca v takomto 

prípade nárok, resp. žalobu jednoducho zamietnuť.709 Nešlo by o nevynesenie rozhodnutia – teda 

 
703 § 10 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník: „(1) Nelze-li právní případ rozhodnout na základě výslovného 

ustanovení, posoudí se podle ustanovení, které se týká právního předpisu co do obsahu a účelu posuzovanému 
právnímu případu nejbližšího. (2) Není-li takové ustanovení, posoudí se právní případ podle principů 
spravedlnosti a zásad, na nichž spočívá tento zákon, tak, aby se dospělo se zřetelem k zvyklostem soukromého 
života a s přihlédnutím k stavu právní nauky i ustálené rozhodovací praxi k dobrému uspořádání práv 
a povinností.“  

704 Čl. 4 zákona č. 160/2015 Z. z., Civilný sporový poriadok: „(1) Ak sa právna vec nedá prejednať a rozhodnúť na 
základe výslovného ustanovenia tohto zákona, právna vec sa posúdi podľa ustanovenia tohto alebo iného 
zákona, ktoré upravuje právnu vec čo do obsahu a účelu najbližšiu posudzovanej právnej veci. (2) Ak takého 
ustanovenia niet, súd prejedná a rozhodne právnu vec podľa normy, ktorú by zvolil, ak by bol sám 
zákonodarcom, a to s prihliadnutím na princípy všeobecnej spravodlivosti a princípy, na ktorých spočíva tento 
zákon, aby výsledkom bolo rozumné usporiadanie procesných vzťahov zohľadňujúce stav a poznatky právnej 
náuky a ustálenú rozhodovaciu prax najvyšších súdnych autorít.“ 

705 Čl. 3 zákona č. 161/2015 Z. z., Civilný mimosporový poriadok, ktorého znenie je identické ako znenie čl. 4 
zákona 160/2015 Z. z., Civilný sporový poriadok uvedené v predchádzajúcej poznámke pod čiarou.  

706 § 5 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z., Správny súdny poriadok: „Konanie pred správnym súdom sa okrem 
princípov, na ktorých spočíva Civilný sporový poriadok a ktoré sa na konanie pred správnym súdom použijú 
primerane, riadi aj princípmi uvedenými v odsekoch 2 až 12.“ 

707 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 28.2.2006, sp. zn. Pl. ÚS 20/05.  
708 Šimíček, V.: Opomenutí zákonodarce jako porušení základních práv. In: Dančák, B., Šimíček, V (eds).: Deset let 

Listiny základních práv a svobod v právním řádu České a Slovenské republiky. Brno: Masarykova univerzita, 
2001, s. 144 – 159.  

709 Proti takejto aplikácii všeobecnej negatívnej vety, kedy by mal sudca nárok v dôsledku medzery v zákone 
zamietnuť, je aj samotný Hermann Kantorowicz. In Kantorowicz, H., 2002, s. 16. 
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o odopretie rozhodnutia ako označuje Filip Melzer, ale o vynesenie nesprávneho rozhodnutia, 

a teda práve o odopretie spravodlivosti. Nie je totiž spravodlivé, aby za chybu v zmysle vytvorenia 

pravej medzery v zákone, a teda nedodržania sľubu realizovať určitý legislatívny zámer zo strany 

zákonodarcu, platil adresát právnej normy. Môžeme uvažovať ale aj v intenciách argumentu Filipa 

Melzera, že je na mieste hovoriť skôr o odopretí rozhodnutia. Zákon v prípade pravej medzery 

nedáva sudcovi návod, ako rozhodnúť, takže ak by sa striktne držal toho, že môže konať len to, čo 

mu zákon ukladá, naozaj by nemohol vyniesť žiadne rozhodnutie. Takýto postup by ale bol nielen 

protiústavný, ako bolo opísané vyššie, ale opäť aj nespravodlivý – za očividnú chybu zákonodarcu 

by platil adresát právnej normy. Zamietnutie žaloby podľa zásady všeobecnej negatívnej vety, ale 

aj nevynesenie žiadneho rozhodnutia v dôsledku existencie pravej medzery v zákone a princípu 

viazanosti sudcu zákonom a princípu enumeratívnosti verejnoprávnych pretenzií vedie 

k nespravodlivému rozhodnutiu, teda odopretiu spravodlivosti a odmietnutiu ochrany základným 

právam a slobodám, čo považuje ústavný súd za protiústavné, preto je legitímne, aby súd takúto 

pravú medzeru v zákone vyplnil. Nakoniec, zákaz odopretia spravodlivosti uznáva za legitimačný 

dôvod vypĺňania medzier v zákonoch aj Ústavný súd Českej republiky710 s odkazom na judikatúru 

Európskeho súdu pre ľudské práva.711 O spravodlivosti ako o základnom princípe pri vypĺňaní 

medzier v zákonoch hovorí Najvyšší súd Českej republiky.712 

Situácie je však komplikovanejšia v prípade nepravých (teleologických) medzier. Pri nich 

totiž nejde o to, že zákonodarca nedodržal svoj sľub prijať určitú právnu úpravu (a bolo by 

nespravodlivé len z toho dôvodu nárok zamietnuť či nevyniesť žiadne rozhodnutie), ale prijatá 

právna úprava sa zdá z hľadiska spravodlivosti a teleologického pozadia právnej úpravy nevhodná. 

Vypĺňanie nepravých medzier v zákone tak skutočne nie je možné legitimovať princípom zákazu 

odopretia spravodlivosti v zmysle zákazu odopretia rozhodnutia. Návod v platnom práve na 

vydanie daného rozhodnutia tu totiž je, ale nie je vhodný, pretože vedie k nespravodlivého 

 
710 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 8.2.2006, sp. zn. IV.ÚS 611/05: „Podle Ústavního soudu je na 

obecných soudech, aby naplnily podmínku čl. 4 odst. 2 Listiny, podle které mohou být meze základních práv 
stanoveny pouze zákonem, a při nečinnosti zákonodárce vyplnily mezeru v právním řádu svou judikaturou, 
kterou lze v takovém případě považovat za zákon v materiálním smyslu. Obecné soudy nemohou odepřít 
ochranu základnímu právu poukazem na mezeru v právním řádu, ale naopak jsou povinny ochranu základnímu 
právu důsledně poskytnout.“ Obdobne aj nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 21.3.2006, sp. zn. 
I.ÚS 717/05.  

711 Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 24. 4. 1990 vo veci Kruslin proti Francúzsku, sťažnosť č. 
11801/85; rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 24. 5. 1988 vo veci Müller a další proti 
Švajčiarsku, sťažnosť č. 61838/10; rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 20. 11. 1989 vo veci 
Markt Intern Verlag GmbH a Klaus Beermann proti SRN, sťažnosť č. 10572/83. 

712 Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 27. 5. 2013, sp. zn. 32 Cdo 2309/2011. V tomto rozsudku 
odkazuje aj na predchádzajúce rozsudky, t. j. na rozsudok Najvyššieho súdu Českej republike zo dňa 3. 4. 
2009, sp. zn. 32 Cdo 661/2008, rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 23. 11. 2010, sp. zn. 32 
Cdo 4637/2009. 
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rozhodnutiu, resp. k rozhodnutiu, ktoré odporuje účelu danej právnej úpravy. Vypĺňanie 

nepravých medzier v zákone legitimizujú skôr iné princípy, ktoré koniec koncov možno zastrešiť 

aj princípom zákazu odmietnutia spravodlivosti – princíp hodnotovej bezrozpornosti právneho 

poriadku a princíp rovnosti.713 Ústavný súd ČR vymedzil nepravú medzeru tak, že jej obsahom je 

neúplnosť písaného práva (jeho absencia) v porovnaní s explicitnou úpravou podobných prípadov, 

t. j. neúplnosť z pohľadu princípu rovnosti alebo z pohľadu všeobecných právnych princípov.714 

Princíp rovnosti bol použitý nielen ako legitimačný dôvod na vyplnenie nepravej medzery 

v zákone, ale zároveň aj ako nástroj na jej vyplnenie aj v ďalších, starších nálezoch Ústavného 

súdu ČR.715 Porušenie princípu rovnosti spočíva vo všeobecnosti v prípade pravej medzery 

v zákone v tom, že sa určitej skupine určité právo prizná, pretože zákon je vo vzťahu k tejto 

skupine jednoznačný, ale inej skupine v podobnej pozícii (či dokonca lepšej pozícii) sa naopak 

neprizná, a to len z dôvodu existencie medzery v zákone, či už pravej alebo aj nepravej. Práve 

v tom spočíva diskriminácia, ide o porušenie princípu rovnosti a o protiústavný postup, ktorého sa 

súd musí vyvarovať.  

Problém je ale v tom, že je pomerne ťažké identifikovať nepravú medzeru v zákone a je 

zložité vymedziť, čo všetko sa môže považovať za nepravú medzeru v zákone. Pracuje sa tu totiž 

so značne neurčitými pojmami ako „spravodlivosť“ alebo „teleologické pozadie právnej úpravy“, 

ktorému má rozhodnutie ponúkané pozitívnym právom odporovať. Ani táto značná neurčitosť ale 

nesmie byť dôvodom na úplnú rezignáciu na problém nepravých medzier v zákone či na 

popieranie ich existencie, pretože to vedie k nespravodlivosti v podobe nerovnosti či v podobe 

porušenia iných právnych princípov. K hľadaniu a identifikovaniu nepravých medzier v zákonoch 

je ale potrebné postupovať zdržanlivo a len vo výnimočných prípadoch. Taktiež je nutné skúmať 

intenzitu zásahu, t. j. ako veľmi nespravodlivé rozhodnutie hrozí aplikáciou platnej pozitívno-

právnej úpravy, resp. ako veľmi táto aplikácia odporuje jej teleologickému pozadiu. 

V neposlednom rade je potrebné pozerať aj na to, ako veľmi jasné je teleologické pozadie platnej 

právnej úpravy a ako veľmi jasné je to, že aplikácia platnej právnej úpravy by bola nespravodlivá 

– ide o do očí bijúcu nespravodlivosť, resp. extrému nespravodlivosť? Ide o extrémne popretie 

 
713 Melzer, F., 2010, s. 215 an.  
714 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01. Toto poňatie nepravých 

medzier je však užšie než všeobecné teoretické poňatie, ktoré bolo rozobraté v časti 3.1.2.1.1.1. tejto 
dizertačnej práce, a teda nepokrýva všetky typy nepravých medzier v zákonoch. Ústavný súd tak v tomto 
náleze vymedzil len jednu podskupinu nepravých medzier v zákonoch. Obdobne aj in Tvrdíková, L., 2019, s. 
39.  

715 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 20. 12. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 22/94; nález Ústavného súdu Českej 
republiky zo dňa 12. 10. 1995, sp. zn. III. ÚS 39/95; nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 26. 3. 
1996, sp. zn. Pl. ÚS 48/95. In  Holländer, P.: Savignyho paradigma v době dekonstrukce práva. In Gerloch, A., 
Tryzna, J., Wintr, J. (eds.): Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 29 – 
30.  
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účelu právnej úpravy? Alebo ide o domnelú nespravodlivosť a domnelé popretie účelu právnej 

úpravy, ktorý ani nie je jednoznačný? V určitých prípadoch môže byť rozpor s teleologickým 

pozadím právnej úpravy, resp. so spravodlivosťou tak extrémny, že je súd legitimovaný dokonca 

rozhodnúť proti jednoznačnému jazykovému zneniu platnej právnej úpravy, teda contra-legem, 

kedy dotváranie práva prechádza do tvorby práva v rozpore s tým, ako právo vytvoril 

zákonodarca.716 

Ďalšie princípy, ktoré sa používajú ako legitimačné dôvody pre sudcov vypĺňať aj nepravé 

medzery v zákonoch, sú princíp hodnotovej bezrozpornosti, princíp e ratione legis či princíp 

rozumného a účelného usporiadania právnych vzťahov. Filip Melzer hovorí o princípe hodnotovej 

bezrozpornosti právneho poriadku, ktorý je narúšaný v prípade, ak je jazykovo nesporný výklad 

právnej úpravy v rozpore s hodnotami právneho poriadku, ktorý v prípade, že je zásadný, môže 

prevážiť nad princípom právnej istoty (resp. skôr nad princípmi chrániacimi hodnotu právnej 

istoty), nad princípom deľby moci aj nad demokratickým princípom. Čo presne sa pod týmto 

princípom skrýva a ako ho presnejšie aplikovať, však už nerozvádza.717 Jan Wintr považuje 

hodnotovú koherenciu právneho poriadku za dôvod záväznosti, resp. relevancie princípu ratio 

legis, pod ktorý podraďuje mnohé zásady, medzi inými predovšetkým zásadu zohľadnenia účelu 

právnej normy a zásadu výkladu v súlade s ústavnými princípmi a hodnotami, pričom všetky 

zaraďuje pod princípy a zásady teleologického výkladu.718 O princípe rozumného a účelného 

usporiadania právnych vzťahov zase hovorí Najvyšší súd ČR ako o princípe, ktorý vylučuje taký 

spôsob interpretácie a aplikácie práva, ktorý by viedol k absurdným dôsledkom či iným dôsledkom 

nezlučiteľným s účelom zákona.719 Či už nazveme dôvod legitimácie princípom bezrozpornosti 

právneho poriadku, princípom e ratione legis, či princípom rozumného a účelného usporiadania 

právnych vzťahov alebo ešte inak, vždy to bude v zásade o dvoch legitimačných dôvodoch – 

o teleologickom pozadí právneho poriadku a o princípoch, resp. hodnotách, ktoré v danom prípade 

prevážia a ktoré prispievajú k spravodlivému rozhodnutiu. Zabudnúť nemožno ani na už predtým 

spomínaný a kľúčový princíp rovnosti. 

 

 
716 O rozhodovaní contra-legem ako prípade voľného nachádzania práva viac v časti 3.2. tejto dizertačnej práce.  
717 Melzer, F., 2010, s. 215 – 217.  
718 Wintr, J.: Metody a zásady interpretace práva. 2. vyd. Praha: Auditorium, 2019, s. 281 an. 
719 Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 27. 5. 2013, sp. zn. 32 Cdo 2309/2011. Najvyšší súd Českej 

republiky odkazuje v tomto rozsudku na uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 31. 8. 2010, sp. 
zn. 32 Cdo 4768/2009, uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 26. 1. 2011, sp. zn. 32 Cdo 
3469/2010, či rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 16. 12. 1998, sp. zn. 23 Cdo 1460/98, 
rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 31. 3. 2009, sp. zn. 29 Odo 1343/2006, či rozsudok 
Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 26. 6. 2012, sp. zn. 32 Cdo 2108/2010. 
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3.1.3.2. Nástroje vypĺňania medzier v zákone  

 

Nástroje vypĺňania medzier v zákone možno rôzne deliť. Táto práca ich bude deliť na dve 

kategórie vychádzajúc z jedného z najsignifikantnejších delení medzier v zákone – na nástroje 

vypĺňania otvorených medzier v zákone a na nástroje vypĺňania zakrytých medzier v zákone.720 

Nástrojom vypĺňania otvorených medzier v zákone je predovšetkým analogia legis, nástrojom 

vypĺňania zakrytých medzier v zákone je predovšetkým teleologická redukcia a analogia iuris. 721   

 

3.1.3.2.1. Nástroje vypĺňania otvorených medzier v zákone 

 
V tejto časti budú analyzované nástroje vypĺňania otvorených medzier v zákonoch, ktorým 

je predovšetkým analogia legis. Spomenuté ale budú aj argumentum per eliminationem, 

argumentum a contrario, argumentum a simili, argumentum a fortiori (potiori), resp. argumentum 

a maiori ad minus, argumentum a minori ad maius a argumentum ad absurdum. Tie budú uvedené 

v rámci spoločnej časti, v ktorej bude v závere aj rozobrané, či skutočne ide o nástroje vypĺňania 

medzier v zákonoch, aj keď sú tak niekedy označované. 

 

3.1.3.2.1.1. Analogia legis 
 

Analógia ako taká je založená na podobnosti. Analogia legis (analógia zákona, 

Gesetzesanalogie, Einzelanalogie) ako nástroj vypĺňania medzier v zákone, je nachádzaním práva 

mimo oblasti rozsahu pojmu, a to tým, že spája právne následky (dispozície) noriem s prípadmi, 

ktoré nie sú zahrnuté do ich jazykového vyjadrenia v právnych predpisoch. Alebo inými slovami, 

analogia legis znamená, že je určité jednotlivé zákonné pravidlo protiplánovo, ale podľa svojho 

účelu použiteľné aj na taký prípad, ktorý nespadá do jeho explicitne formulovaného rozsahu pri 

jeho najširšom možnom jazykovom výklade.722 Naproti tomu pomocou argumenta per 

eliminationem odmietame s určitým skutkovým stavom právne následky spojiť, a to práve preto, 

že nie sú predmetom výslovnej úpravy v právnych predpisoch. Použitie analogie legis preto 

 
720 K rozdeleniu medzier na otvorené a zakryté viac v časti 3.1.2.1.2. tejto dizertačnej práce. 
721 Vo svojej diplomovej práci som zvolila iné delenie, a to delenie na nástroje tradičné a osobitné, pričom kritériom 

malo byť to, ako často ich za nástroje vypĺňania medzier v zákone považuje právna teória. In Henčeková, S.: 
Nástroje vypĺňania medzier v práve (diplomová práca). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta, 2013, s. 23 an.  Toto kritérium sa však zdá s odstupom času vágne a aj z praktického 
hľadiska a z hľadiska skúmania voľného nachádzania práva sa zdá kritériom podľa delenia medzier na 
otvorené a zakryté zmysluplnejšie a vhodnejšie. Taktiež toto rozdelenie viac zodpovedá rozdeleniu nástrojov 
vypĺňania medzier v zákone nemeckou právnou náukou, o ktorú sa táto práca primárne opiera. In Larenz, K.: 
Methodenlehre der Rechtswissenschaft. 6. Aufl. Berlin: Springer, 1991, s. 381 an. 

722 Sobek, T.: Právní myšlení: kritika moralismu. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2011, s. 186.  
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vylučuje použitie argumenta per eliminationem a vice versa,723 pričom použitie argumenta per 

eliminationem prichádza do úvahy až vylúčením použitia analogie legis.  

Analogia legis sa teda použije za splnenia nasledujúcich podmienok:  

1. Na vec P sa nevzťahuje výslovne žiadna právna norma alebo je upravená takým právnym 

následkom, ktorý nie je uspokojivý. 

2. O prípade P je potrebné rozhodnúť. 

3. Platí zásada, že za určitých podmienok možno použiť právne normy vzťahujúce sa na 

podobnú vec. 

4. Vec P1 je podobná veci P. 

5. Vec P1 je presne upravená normou N. 

Záver: Vec P sa bude analogicky upravovať normou N.724 

Analogia legis je v určitých prípadoch priamo predpokladaná zákonom, a to v už 

spomínanom § 10 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, čl. 4 ods. 1 zákona č. 160/2015 

Z. z., Civilný sporový poriadok, čl. 3 ods. 1 zákona č. 161/2015 Z. z., Civilný mimosporový 

poriadok, ale aj v § 853 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník.725 Analogia legis je 

však použiteľná aj tam, kde to zákon výslovne nepredpokladá, napríklad pri nepomenovaných 

kontraktoch podľa § 51 zákona č. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ktoré sa spravujú 

analogicky ustanoveniami Občianskeho zákonníka.726 

Ďalším príkladom je napr. trestný zákon, ktorý vo viacerých skutkových podstatách 

používa slovíčko „obdobne“.727 Za dôvod predpokladaný zákonom, kedy sa má použiť analogia 

legis, sa považuje aj taký prípad, keď právna norma stanoví, že niečo platí pre X a rozumie sa tým 

zároveň aj Y. Napr. § 139 ods. 2 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb., stavebný zákon, kde sa hovorí, 

že ak sa v tomto zákone používa pojem stavba, rozumie sa tým aj jej časť.728 Použitie analogie 

legis sa predpokladá aj pri demonštratívnych, resp. exemplifikatívnych výpočtoch.729 Použitie 

 
723 Melzer, F., 2010, s. 240 an.  
724 Knapp, V., Holländer, P. a kol.: Právne myslenie a logika. Bratislava: Obzor, 1989, s. 137; Henčeková, S.: 
Nástroje vypĺňania medzier v práve (diplomová práca). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 
fakulta, 2013, s. 23 – 24.  
725 § 853 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník: „Občianskoprávne vzťahy, pokiaľ nie sú osobitne 

upravené ani týmto ani iným zákonom, sa spravujú ustanoveniami tohto zákona, ktoré upravujú vzťahy 
obsahom aj účelom im najbližšie.“ 

726 § 51 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník: „Účastníci môžu uzavrieť i takú zmluvu, ktorá nie je osobitne 
upravená; zmluva však nesmie odporovať obsahu alebo účelu tohto zákona.“ 

727 Napr. § 122 ods. 2 písm. a) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 
728 § 139 ods. 2 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon): „Ak 

sa v tomto zákone používa pojem „stavba“, rozumie sa tým aj jej časť.“ 
729 Napr. § 44 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník: „Nekalou súťažou podľa odseku 1 je najmä: a) 

klamlivá reklama, b) klamlivé označovanie tovaru a služieb, c) vyvolávanie nebezpečenstva zámeny, d) 
parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa, e) podplácanie, f) zľahčovanie, g) 
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analógie v prípadoch zmienených v tomto odstavci však nie je príkladom vypĺňania medzery 

v zákone, ale príkladom použitia analógie ako interpretačného pravidla, to v rámci zákona. Možno 

hovoriť aj o analogii intra legem.730 O týchto prípadoch ďalej nebude pojednávané. 

Použitie analogie legis je v niektorých prípadoch neprípustné. Jedným z nich je oblasť 

trestného práva hmotného, v ktorej je neprípustné použitie analogie legis v neprospech páchateľa 

ako prejav zásady nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, a to konkrétne v dvoch otázkach: 

(i) rozširovania podmienok trestnej zodpovednosti, (ii) druhu, výšky a podmienok ukladania 

trestov a ochranných opatrení. Prípustná je analógia v prospech páchateľa pokiaľ ide o dôvody 

obmedzujúce, resp. zužujúce podmienky trestnej zodpovednosti. Naproti tomu je analógia 

prípustná v trestnom práve procesnom,731 a ako už bolo povedané aj pri vymedzení skutkových 

podstát trestných činov, ak to zákon výslovne predpokladá. Uvedený zákaz použitia analógie sa 

týka len dotvárania práva, v žiadnom prípade výkladu práva. Analógia je neprípustná taktiež v 

daňovom práve a pri určovaní kompetencie.732 Použitie analógie je obmedzené aj v prípade 

právomoci orgánov verejnej moci. V kontexte zásady legality výkonu štátnej moci je nutné 

obmedziť právomoc orgánom aplikujúcim právo iba tým, čo im zákon výslovne dovoľuje.733 

Legitimita použitia analogie legis je daná nielen výslovnými zákonnými ustanoveniami 

niektorých právnych predpisov, ktoré ju priamo vyžadujú použiť a ktoré sú uvedené vyššie, ale aj 

už spomínanými princípmi rovnosti a bezrozpornosti právneho poriadku, a to aj bez toho, aby 

aplikovateľný právny predpis použitie analogie legis predpokladal. Zdá sa tak, ako keby analogia 

legis tak slúžila nielen ako nástroj vypĺňania medzery v zákone, ale aj ako nástroj, ktorým sa 

zisťuje, či sa medzera v zákone nachádza, teda ako nástroj na zistenie medzery v zákone.734 Nie je 

to ale úplne tak. Nástrojom na zistenie medzery v zákone totiž nie je analogia legis, ale princíp 

rovnosti a princíp hodnotovej bezrozpornosti právneho poriadku a analogia legis je nástrojom 

uzavretia, resp. odstránenia, resp. vyplnenia medzery v zákone, ktorá vzíde práve z porušenia 

týchto princípov. Práve preto sú princíp rovnosti a bezrozpornosti právneho poriadku 

legitimačnými dôvodmi vypĺňania medzery v zákone a nie nástrojmi vypĺňania medzier v zákone 

 
porušenie obchodného tajomstva, h) ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia.“ In 
Henčeková, S., 2013, s. 24.  

730 Sobek, T., 2011, s. 186.  
731 Ivor, J., Polák, P., Záhora, J.: Trestné právo hmotné 1. Všeobecná časť. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 51 – 

52; Mencerová, I.: Repetitórium z trestného práva hmotného. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta, 2010, s. 11; Čič, M. a kol.: Československé trestné právo. Bratislava: Obzor, 1983, s. 51 – 
52. 

732 Melzer, F., 2010, s. 236 – 238.  
733 Hlouch, L.: Teorie a realita právní interpretace. Plzeň: Aleš Čenek, 2011, s. 148; Henčeková, S., 2013, s. 24 – 

25.  
734 Canaris, C.-W., 1983, s. 71 – 72.  
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a je potrebné tieto dve kategórie od seba odlišovať.735 Ak pôjdeme ešte ďalej, princíp rovnosti 

a princíp bezrozpornosti právneho poriadku je potrebné dodržiavať preto, aby bolo rozhodnutie 

spravodlivé. Nakoniec je potrebné aj zopakovať, že pri zisťovaní medzery v zákone nestačí 

domnelá či subjektívne pociťovaná nerovnosť, ale musí ísť o nerovnosť objektívnu, t. j. o prípad 

protiplánovej nerovnosti meranej podľa miery, ktorou je celý právny poriadok.736 To isté platí aj 

o domnelej a objektívnej bezrozpornosti právneho poriadku. 

 

3.1.3.2.1.2. Argumentum per eliminationem, argumentum ad absurdum 
a niektoré ďalšie 
 

Argumentum per eliminationem, teda dôkaz elimináciou, resp. dôkaz vylúčením alebo 

menej výstižne, ale častejšie používaný argumentum a contrario, čiže dôkaz opakom,737 sú dôkazy 

používané v podstate ako opak analógie. V skratke to znamená, že ak platí výrok A, nemôže 

súčasne platiť aj non A, resp. podľa logiky tried, ak existujú dve podtriedy A a B, ktorých súčet 

dáva triedu C a tvrdí sa niečo výlučne o prvkoch triedy A, nemôže to platiť aj pre prvky triedy B. 

Toto bol príklad argumenta a contrario. Pokiaľ ide o argumentum per eliminationem, rozdiel je v 

tom, že tu je daná rada prvkov A, B, C, D, E, F, v ktorej sa tvrdením jedného alebo viacerých 

prvkov popierajú ostatné. Napr. tvrdením A sa vylučuje B, C, D, E a F alebo tvrdením A – D sa 

vylučuje E, F.738 V skutočnosti ide aj pri argumentum a contrario a aj pri argumentum per 

eliminationem o argument jediný. 

Najdôležitejšie pri aplikácii dôkazu vylúčením je, že ho možno použiť len vtedy, keď je 

použitie analógie vylúčené. Vždy je teda najprv nutné zistiť, či použitie analógie zákona 

neprichádza do úvahy, až tak je možné použiť dôkaz vylúčením. Napr. v zmysle nemeckého 

občianskeho práva majú pozostalí manželia v prípade smrti druhého manžela zákonné dedičské 

právo a právo na povinný podiel. Je však otázne, či nárok na tieto práva budú mať aj partneri 

„mimomanželského partnerského spolužitia,“ teda druhovia. V prvom rade treba preskúmať, či je 

možné ustanovenie o manželstve analogicky použiť aj na mimomanželské partnerské spolužitie. 

Výsledkom úvahy bude to, že manželstvo, so všetkými jeho zákonnými podmienkami, je niečo 

iné ako mimomanželské partnerské spolužitie, sleduje iný účel, preto použitie analógie nepripadá 

 
735 Canaris, C.-W., 1983, s. 77 – 78.  
736 Tamtiež, s. 73. 
737 Knapp, V., Holländer, P.: Aplikácia logiky v právnom myslení. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej 

fakulty UK, 1992, s. 211. 
738 Knapp, V., Gerloch, A.: Vědecké metody poznání práva. Praha: Ústav státní správy, 1983, s. 57 – 58. 
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do úvahy.739 Naproti tomu sa použije argumentum a contrario, z ktorého vyplýva, že ak má 

zákonné dedičské právo a právo na povinný podiel len manžel, nemôže ho mať aj druh.740  

Ako ďalší z dôkazov je potrebné potrebné spomenúť aj argumentum ad absurdum. Ide o 

dôkaz dovedenia do absurdných, resp. nerozumných, či dokonca nemožných dôsledkov a z tohto 

dôvodu vylúčenie takéhoto riešenia. Tento nástroj nie je (rovnako ako argumentum per 

eliminationem) samostatným nástrojom vypĺňania medzier v zákone, ale môže sa ním stať najmä 

v spojení s predchádzajúcimi dvoma nástrojmi. Demonštrujme si použitie tohto dôkazu na 

príklade. Ustanovenia §§ 15 a 16 slovenského trestného zákona741 upravujú zavinenie a delia ho 

na úmyselné a nedbanlivostné, pričom oba tieto druhy delia na poddruhy, čiže dohromady pozná 

(nielen) slovenské trestné právo štyri hierarchicky usporiadané druhy zavinenia – od najťažšieho 

po najľahšie ide o priamy úmysel, nepriamy úmysel, vedomú nedbanlivosť a nevedomú 

nedbanlivosť. Žiadne iné zavinenie existovať nemôže. Ak použijeme argumentum per 

eliminationem, dospejeme k záveru, že každé iné správanie, ktoré nenapĺňa znaky jedného z týchto 

štyroch druhov zavinení, nie je zavinením. Nepriamy úmysel a vedomá nedbanlivosť majú 

spoločné to, že páchateľ vedel o tom, že svojím konaním môže spáchať trestný čin, pri nepriamom 

úmysle bol s prípadom, že ho spôsobí, uzrozumený a pri vedomej nedbanlivosti sa bez 

primeraných dôvodov spoliehal, že ho nespôsobí. Čo však, ak páchateľ síce vedel, že svojím 

konaním môže spáchať trestný čin, ale nebol s tým ani uzrozumený, ani sa bez primeraných 

dôvodov nespoliehal, že ho nespácha, pretože bol k tomuto konaniu ľahostajný? Takéto chovanie 

nespĺňa zákonné predpoklady ani nepriameho úmyslu, ani vedomej nedbanlivosti. Analogia legis 

je v trestnom práve hmotnom ako nástroj vypĺňania medzier v zákone vylúčená. Ak ju však 

použijeme ako prostriedok výkladu zákona na vyriešenie, pod ktorý zo stupňov zavinenia dané 

chovanie páchateľa podradiť, dospejeme k záveru, že pod žiaden. Následne môžeme využiť 

argumentum per eliminationem nato, aby sme vyvodili záver, že žiaden iný stupeň zavinenia v 

trestnom práve neexistuje. Riešenie nášho prípadu by teda bolo, že chovanie páchateľa bolo 

nezavinené, a teda nejde o trestný čin a páchateľ za takéto chovanie nemôže byť potrestaný. Takéto 

riešenie by však bolo absurdné, pretože ten, kto sa k páchaniu trestného činu zachoval ľahostajne, 

 
739 § 1931 a 2303 BGB. In Večeřa, M., 2011, s. 198.  
740 Henčeková, S., 2013, s. 25 – 26.  
741 Zákon č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon: „Zavinenie § 15 Trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ a) chcel 

spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, alebo b) vedel, že 
svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým 
uzrozumený. § 16 Trestný čin je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ a) vedel, že môže spôsobom uvedeným v 
tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa 
spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí, alebo b) nevedel, že svojím konaním môže také 
porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, hoci o tom vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a 
mohol.“ 
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sa zachoval očividne horšie ako ten, kto sa len ľahkovážne spoliehal na to, že trestný čin nespácha, 

nehovoriac o tom, kto sa trestného činu dopustil dokonca z nevedomej nedbanlivosti. Napriek 

tomu by poslední dvaja potrestaní boli a páchateľ vo vyššie uvedenom prípade nie. Preto je 

potrebné výsledok dosiahnutý použitím argumenta per eliminationem za pomoci argumenta ad 

absurdum vylúčiť a správanie nášho páchateľa podradiť pod jeden zo štyroch stupňov zavinenia.742 

Ďalší z dôkazov, ktorý sa používa, je argumentum a simili, čiže dôkaz podobnosťou. Jeho 

použitie je legitimované nielen princípom hodnotovej bezrozpornosti právneho poriadku, ale aj 

princípom rovnosti – rovnaké má byť posudzované rovnako, nerovnaké rôzne podľa povahy 

rôznosti. Ak zákonodarca úmyselne v jednom prípade urobí určité hodnotové rozhodnutie, je 

vylúčené, aby v inom podobnom prípade urobil opačné hodnotové rozhodnutie.743 

 Ďalší z dôkazov, ktorý sa používa, je argumentum a fortiori (potiori), teda dôkaz silou, 

ktorý sa delí na argumentum a minori ad maius, teda dôkaz od menšieho k väčšiemu a na 

argumentum a maiori ad minus, teda dôkaz od väčšieho k menšiemu. V prípade argumenta 

a minori ad maius platí, že ak má byť určitý právny následok podľa zákona priradený menej 

závažnému skutkovému stavu, tým skôr musí platiť aj pre závažnejší skutkový stav. U argumenta 

a maiori ad minus potom platí, že ak nemá byť určitý právny následok vyvolaný ani závažnejšími 

skutkovými stavmi, tým menej nemá byť vyvolaný tými menej závažnými. Tradične sa k týmto 

dôkazom uvádza aj to, že nie sú príliš spoľahlivé, pretože nie vždy sa dá jasne určiť, čo je menšie, 

resp. menej závažné a ich aplikácia je skôr intuitívna.744 Takéto zdôvodnenie ale zapadá do 

vnímania voľného nachádzania práva voľnoprávnikmi, ktoré je intuitívne a ovládané právnym 

citom.745  

Problém všetkých týchto vyššie zmienených dôkazov spočíva v tom, že sú tradične 

považované za interpretačné pravidlá tvoriace súčasť tzv. logického výkladu746. Nejde tu však 

o aplikáciu formálne logických pravidiel, takže lepšie označenie je, že tvoria súčasť objektívne 

teleologického výkladu. Ak sú však metódami výkladu, teda interpretácie práva, nie sú nástrojmi 

 
742 Knapp, V., Gerloch, A., 2001, s. 223 – 225; Henčeková, S., 2013, s. 26 – 27.  
743 Melzer, F., 2010, s. 165. 
744 Tamtiež, s. 168 – 169; Knapp, V., 1996, s. 172.  
745 Okrem vyššie spomenutých sa používa aj argumentum a simili, čiže dôkaz podobnosťou. Jeho použitie je 

legitimované nielen princípom hodnotovej bezrozpornosti právneho poriadku, ale aj princípom rovnosti – 
rovnaké má byť posudzované rovnako, nerovnaké rôzne podľa povahy rôznosti. Ak zákonodarca úmyselne 
v jednom prípade urobí určité hodnotové rozhodnutie, je vylúčené, aby v inom podobnom prípade urobil 
opačné hodnotové rozhodnutie. Štruktúra tohto dôkazu je tak prakticky totožná so štruktúrou analogie legis. 
Práva analogia legis ale býva označovaná ako nástroj vypĺňania medzier v zákonoch a dotvárania práva 
a argumentum a simili skôr ako interpretačné pravidlo, a teda nie ako nástroj vypĺňania medzier v zákonoch. 
Práve preto nie je spomenutý medzi možnými nástrojmi vypĺňania medzier v zákone. In Melzer, F., 2010, s. 
165 an.  

746 Knapp, V., 1996, s. 171 an.  
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vypĺňania medzier v zákonoch, resp. nástrojmi sudcovského dotvárania práva.747 Ak však ide 

o interpretačné pravidlá a nie nástroje vypĺňania medzier v zákonoch, a teda o nástroje dotvárania 

práva, nejde pri ich aplikácii o voľné nachádzanie práva, pretože nie je prekročená hranica 

interpretácie práva. Tým pádom nie sú ani tým, čo by malo byť primárne predmetom tejto práce. 

Pod voľným nachádzaním práva totiž rozumieme nachádzanie práva nad rámec pozitívneho 

(formálneho) práva, teda dotváranie práva prekračujúce interpretáciu pozitívneho práva s cieľom 

nájdenia čo najspravodlivejšieho riešenia. Hranica medzi interpretáciou práva a dotváraním práva 

je však tenká a nie vždy jednoznačne určiteľná. Navyše ide o nástroje, ktorých cieľom je 

zabezpečiť predovšetkým hodnotovú bezrozpornosť právneho poriadku. A práve hodnotová 

bezrozpornosť právneho poriadku bola označená za jeden z legitimačných dôvodov voľného 

nachádzania práva.748 

Osobne sa prikláňam k názoru, že o nástroje vypĺňania medzier v zákone ísť môže, a teda 

že pri ich aplikácii môže dochádzať k prekročeniu hranice interpretácie pozitívneho práva, a teda 

k voľnému nachádzaniu práva. Ide totiž o určité nástroje, prostredníctvom ktorých nedochádza 

vždy len k zisťovaniu zmyslu a účelu právnej normy (teda k jej interpretácii), ale aj 

k napravovaniu chýb v pozitívnom práve, pričom tieto chyby majú charakter protiplánových 

neúplnosti pozitívneho práva, teda medzier v zákonoch. 

Nakoniec je potrebné pripomenúť kritiku analógie a vyššie spomenutých dôkazov zo 

strany voľnoprávnikov. Kantorowicz už vo svojom Boji za právnu vedu kritizoval (okrem iného) 

analógiu ako inštitút, ktorý sa tvári ako logický, ale s logikou v skutočnosti nemá nič spoločné. 

S tým sa dá súhlasiť, ako už bolo uvedené aj vyššie. Kritizoval aj to, že analógiu možno aplikovať 

v podstate voľne a na akýkoľvek prípad, pretože vraj neexistuje žiaden prípad, ktorý by nemal 

niečo spoločné s nejakým iným. Kritizoval teda to, že analógia nemá nič spoločné nielen s logikou, 

ale ani so zákonom, ale že sa využíva na dosiahnutie želaného výsledku, resp. za účelom vyhnutia 

sa neželanému výsledku a že tak sudcovia činia bez toho, aby boli úprimní a priznali, že 

v skutočnosti voľne nachádzajú právo.749 K tejto kritike sa pripojili aj ďalší voľnoprávnici. Faktom 

však je, že sa analógia aj vyššie uvedené dôkazy pri vypĺňaní medzier v práve jednoducho 

používajú. Faktom tiež je, že toto použitie je legitimizované nielen právnou teóriou a judikatúrou, 

 
747 Dobrým príkladom tohto nejednoznačného rozlišovania je argumentum a fortiori. Niektorí ho nepovažujú za 

samostatný nástroj vypĺňania medzier v zákone, ale za nástroj interpretácie zákona. In Večeřa, M. a kol.: 
Teória práva. 4. vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2011, s. 196 an. Iní ho však považujú za samostatný nástroj 
vypĺňania medzier v zákone. In Canaris, C.-W., 1983, s. 78 an. A iní sa nutne nezaoberajú otázkou, či ide 
o samostatný nástroj vypĺňania medzier v zákone alebo nie, ale uvádzajú ho ako nástroj podobný analogii 
legis. In Larenz, K.: Methodenlehre der Rechtswissenschaft. 6. Aufl. Berlin: Springer, 1991, s. 389 an. 

748 Viď časť 3.1.2.1. tejto dizertačnej práce.  
749 Kantorowicz, H., 2002, s. 19. 
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ale už aj spomenutými princípmi rovnosti a bezrozpornosti právneho poriadku. Ako bolo uvedené 

vyššie, ide o nástroje vypĺňania medzier v zákonoch, a teda pri ich aplikácii aj o voľné 

nachádzanie práva, takže to v podstate nepopiera to, čo tvrdili voľnoprávnici. Taktiež platí, že sa 

súdy v prípade použitia analogie legis už v niektorých prípadoch môžu odvolať priamo na príkaz 

použitia tohto nástroja zakotvený v pozitívnom práve (viď príklady vyššie) a aj keď nemôžu, stále 

sa môžu odvolať na princíp rovnosti a bezrozpornosti právneho poriadku. V súčasnosti teda 

nečinia sudcovia to, že by sa neúprimne tvárili, že rozhodujú podľa pozitívneho práva (ak teda 

nejde o priamy pozitívnym právom predpokladaný príkaz použitia analogie legis), ale že aplikujú 

práve princípy rovnosti a bezrozpornosti právneho poriadku, ktoré sú právnemu poriadku 

imanentné, a princíp rovnosti aj vyjadrený v pozitívnom práve. Úvaha sudcov by zároveň pri 

aplikácii týchto inštitútov nemala byť arbitrárna, ani čisto subjektívna, ale mali by sa naopak 

opierať objektívne o vyššie zmienené a právu imanentné legitimačné dôvody.  

 
3.1.3.2.2. Nástroje vypĺňania zakrytých medzier v zákone  

 
Zakrytá medzera v zákone vzniká vtedy, keď z hľadiska jazykového výkladu zákon 

upravuje viac než má z hľadiska objektívneho teleologického výkladu, t. j. výkladu podľa účelu 

a zmyslu interpretovaného zákonného ustanovenia (a nie napr. podľa vôle súčasného či 

historického zákonodarcu). Zakrytá medzera inými slovami spočíva v tom, že v zákone chýba 

zákonné pravidlo, ktoré by stanovilo výnimku z príliš rozsiahleho znenia (a gramatického 

výkladu) určitého zákonného pravidla z objektívne teleologického hľadiska.750 Aj túto medzeru je 

potrebné vyplniť, resp. uzavrieť určitými nástrojmi, ktoré budú predmetom tejto časti. Ide 

predovšetkým o teleologickú redukciu a analogiu iuris.  

 

3.1.3.2.2.1. Teleologická redukcia 
 

Teleologická redukcia je nástrojom vyplnenia, resp. zavretia, resp. odstránenia skrytej 

medzery v zákone a zároveň teda aj nástrojom dotvárania práva. Jej podstatou je, že sa na určitý 

skutkový stav neaplikuje jasné ustanovenie zákona, a to aj napriek tomu, že tento skutkový stav 

spadá do jadra pojmu tohto ustanovenia; jej aplikácia predstavuje teda nachádzanie práva contra 

verba legis, pretože jazykovo nesporný význam príslušného ustanovenia obsahuje viac, než by 

zodpovedalo jeho teleológii, čiže zmyslu a účelu. Teleologická redukcia je tak vlastne zrkadlovým 

obrazom k analogii legis, pretože pri analógii k dikcii textu zákona pridávame ďalšie prípady, 

 
750 Viac k zakrytým medzerám v časti 3.1.2.1.2. tejto dizertačnej práce.  
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naproti tomu pri teleologickej redukcii z dikcie zákonného textu niektoré prípady vynímame. 

Teleologickú redukciu treba odlišovať od reštriktívneho výkladu, ktorým sa odstraňujú len 

sémantické nejasnosti v rámci neurčitej časti pojmu, zatiaľ čo pri teleologickej redukcii sa zasahuje 

do jazykovo nespornej časti pojmu, do jeho jadra a dochádza tak k dotváraniu práva. Zároveň je 

pri jej využití ešte viac dotknutá hodnota právnej istoty ako pri použití analógie. Preto musia byť 

právne princípy v prospech použitia teleologickej redukcie dotknuté v takej miere, že prevážia nad 

princípmi chrániacimi právnu istotu.751  

Teleologická redukcia sa niekedy stotožňuje s argumentom ad absurdum, pretože pri oboch 

ide o vylúčenie určitej výkladovej varianty pre rozpor so základnými princípmi príslušnej právnej 

regulácie. Tieto dva nástroje stotožňuje niekedy aj Ústavný súd ČR.752 V tomto prípade došlo k 

zmene ustanovenia zákona o ochrane utajovaných skutočností, ktorý pôvodne udeľoval výnimku 

z požiadavky bezpečnostných previerok nielen pre poslancov a senátorov, ale aj pre advokátov. V 

novelizovanom znení tohto ustanovenia však advokáti už chýbali, čím boli vypustení zo zoznamu 

tých, u ktorých sa bezpečnostná previerka nevyžaduje. Zároveň však trestný poriadok zostal v 

pôvodnom znení, čo znamenalo, že podľa neho sa bezpečnostná previerka advokátov 

nevyžadovala, postačovalo len poučenie. Výkladovým pravidlom lex specialis derogat legi 

generali sa rozhodlo, že zákon o utajovaných skutočnostiach bude mať ako špeciálny predpis 

prednosť pred trestným poriadkom, čo by znamenalo, že sa bude v tejto veci postupovať podľa 

novelizovaného zákona o ochrane utajovaných skutočností. Tu pri použití argumenta a contrario 

dospejeme k záveru, že advokáti v trestnom konaní, ak sú jeho predmetom utajované skutočnosti, 

musia absolvovať bezpečnostnú previerku. Takýto záver a jeho realizácia je však nepredstaviteľná 

jednak z praktického hľadiska, ale hlavne by to znamenalo, že ak by išlo o tú istú utajovanú 

skutočnosť, v občianskom konaní by advokát nemusel podstúpiť bezpečnostnú previerku, ale v 

trestnom áno, pretože v občianskom práve k takejto novelizácii nedošlo. Navyše tu ide o porušenie 

princípu bezrozpornosti právneho poriadku a práva na obhajobu, pred ktorým sa neprimerane 

uprednostňuje záujem na ochrane utajovaných skutočností. Princíp bezrozpornosti právneho 

poriadku v tomto prípade prevážil nad princípom chrániacimi hodnotu právnej istoty. Vylúčením 

absurdného záveru dospel ústavný súd k tomu, že bezpečnostné previerky sa ani u advokátov ani 

v trestnom konaní nevyžadujú a použil tak teleologickú redukciu ako nástroj vypĺňania medzier v 

zákone.753 

 
751 Melzer, F., 2010, s. 248; Henčeková, S., 2013, s. 28. 
752 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 28. 1. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 41/02. 
753 K teleologickej redukcii sú zaujímavé aj iné nálezy Ústavného súdu ČR, napr. nález Ústavného súdu Českej 

republiky zo dňa 13. 6. 2001, sp. zn. II. ÚS 326/98; nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 22. 3. 2000, 
sp. zn. Pl. ÚS 2/99; nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 10. 11. 1999, sp. zn. II. ÚS 221/98. 
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Aplikácia analogie iuris má dva kroky. Prvý krok je induktívny a dochádza v ňom 

k zovšeobecneniu niekoľkých právnych pravidiel do jednej všeobecnejšej právnej normy podľa 

spoločného účelu. Druhý krok je deduktívny a dochádza pri ňom k aplikácii tejto vytvorenej 

všeobecnejšej normy na posudzovaný prípad, ktorý inak nebol regulovaný žiadnou zákonnou 

normou.754 

Príklady použitia teleologickej redukcie už boli uvedené vyššie pri rozbore zakrytých 

medzier v zákone.755  

 
3.1.3.2.2.2. Analogia iuris 

 
Analogia iuris (analógia práva, Rechtsanalogie, Gesamtanalogie) má vraj s analogiou 

legis, ktorú sme rozoberali vyššie ako nástroj vypĺňania otvorených medzier v zákone, spoločné 

len prvé slovo v názve.756 Podľa Ústavného súdu Českej republiky analogia iuris znamená 

posúdenie prípadov podľa právnych princípov príslušného právneho odvetvia alebo všeobecných 

právnych princípov, pretože podobná právna norma vôbec neexistuje.757 Podľa právnej teórie 

prichádza použitie analogie iuris vtedy, ak neexistuje žiadne pozitívne ustanovenie právneho 

predpisu, ktoré by svojou teleológiou odpovedalo riešenému prípadu.758 Ide teda o takú situáciu, 

keď pozitívne právo nerieši konkrétny prípad, ten sa nedá vyriešiť ani prostredníctvom nástrojov 

interpretácie práva a neexistuje ani analogické ustanovenie v danom právnom predpise, ktorý sa 

na tento konkrétny prípad vzťahuje, a teda nemožno použiť analogiu legis. V takomto prípade je 

potrebné vychádzať z právnych princípov.  

Analogiu iuris predpokladá v niektorých prípadoch aj pozitívne právo, príkladom je § 7 

rakúskeho občianskeho zákonníka (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – ABGB), ktorý 

ustanovuje, že sa má nakoniec rozhodnúť podľa prirodzených zásad právnych.759 Podobne 

ustanovenie možno nájsť aj v talianskom občianskom zákonníku v čl. 12, ktorý hovorí, že ak 

výklad práva zostane nejasný, má sa rozhodnúť na základe všeobecných právnych zásad právneho 

poriadku štátu.760 Príklady ale možno nájsť aj na Slovensku – napr. v čl. 4 ods. 2 CSP.761 Ten je 

aplikovateľný vtedy, keď nie je aplikovateľný čl. 4 ods. 1 CSP, ktorý obsahuje analogiu legis. Aj 

 
V týchto nálezoch síce Ústavný súd, na rozdiel od nálezu v texte (Pl. ÚS 41/02), nehovorí výslovne, že použil 
teleologickú redukciu či argumentum ad absurdum, vyplýva to však jasne z odôvodnenia súdu. 

754 Sobek, T., 2011, s. 186. 
755 Viď časť 3.1.2.1.2. tejto dizertačnej práce. 
756 Knapp, V., Gerloch, A., 1983, s. 70. 
757 Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 8. 10. 2012, sp. zn. IV. ÚS 121/12.  
758 Melzer, F., 2010, s. 243.  
759 § 7 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Österreichischen 
Monarchie (ABGB), JGS Nr. 946/1811. 
760 Art. 12 Codico civile italiano, Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262; Henčeková, S., 2013, s. 30 – 31.  
761 Čl. 4 zákona č. 160/2015 Z. z., Civilný sporový poriadok (znenie viď poznámka pod čiarou č. 704).  
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v takomto prípade je totiž potrebné spor rozhodnúť z dôvodu zákazu odopretia spravodlivosti 

(denegatio iustitiae). Ďalšími príkladmi sú už spomínaný čl. 3 ods. 2 CMP s identickým znením, 

či v Česku § 10 odst. 2 občanského zákoníku.762 Podľa CSP a CMP sa orgán aplikácie práva má v 

takomto prípade zahrať na zákonodarcu a rozhodnúť tak, ako by rozhodol zákonodarca, ak by 

predpokladal, že takýto prípad nastane. Pritom musí prihliadať na princípy, na ktorých je 

postavený CSP (resp. CMP) a na princípy všeobecnej spravodlivosti. Rozdiel medzi princípmi 

CSP a princípmi všeobecnej spravodlivosti spočíva v ich zdroji. Princípy všeobecnej 

spravodlivosti boli v ABGB pôvodne spojené s predstavou prirodzeného práva. V súčasnosti je 

možné ich považovať za princípy právneho štátu – predovšetkým princípy, ktoré vytvárajú 

hodnotu právnej istoty a princíp viazanosti základnými právami a slobodami.763 Výsledkom 

použitia analógie práva má byť rozumné usporiadanie procesných vzťahov za zohľadnenia stavu 

a poznatkov právnej náuky a ustálenej rozhodovacej praxe najvyšších súdov. Pri použití analogie 

iuirs by teda nemal byť orgán aplikujúci právo neobmedzene kreatívny, ale mal by okrem 

princípov vychádzať predovšetkým z právnej náuky a judikatúry (domácej či zahraničnej) a 

rozhodnúť tak, ako by rozhodol zákonodarca – čiže vytvoriť pravidlo, ktoré nebude platiť len na 

tento jeden konkrétny prípad, ale na všetky obdobné prípady ako by platilo zákonné ustanovenie 

– pričom treba vždy vychádzať z predpokladu racionálneho zákonodarcu.764 V žiadnom prípade 

teda nemôže sudca pri použití analogie iuirs vychádzať iba z vlastných subjektívnych názorov. 

Týmto je zabránené ľubovôli v rozhodovaní.765  

V českom občianskom zákonníku je pozitívno-právne vyjadrenie príkazu použiť analogiu 

iuris trochu iné. Prípad sa v prípade absencie pozitívnoprávnej normy, ktorá by ho riešila a zároveň 

v prípade nemožnosti použitia analogie legis má taktiež rozhodnúť „podľa princípov 

spravodlivosti a zásad, na ktorých spočíva tento zákon“, pričom cieľom má byť dobré 

usporiadanie práv a povinností za predpokladu prihliadnutia k stavu právnej náuky a ustálenej 

rozhodovacej praxe. Na rozdiel od CSP a CMP sa má prihliadať aj k zvyklostiam súkromného 

života. Práve zvyklosti, právna náuka a ustálená rozhodovacia prax dávajú totiž určitý návod, ako 

má byť vlastne analogia iuris aplikovaná, preto je potrebné k ním prihliadať a nerozhodovať 

svojvoľne. Gro, o čo sa má ale sudca pri aplikácii analogie iuris opierať, sú princípy spravodlivosti 

a zásady (resp. princípy) občianskeho zákonníka. To platí podľa pozitívno-právnej úpravy v SR aj 

 
762 § 10 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (znenie viď poznámka pod čiarou č. 703). 
763 Melzer, F., Tégl, P. a kol.: Občanský zákoník – Velký komentář. 1. svazek. Praha: Leges, 2013, s. 198. 
764 Števček, M., Ficová, S., Baricová, J. a kol.: Civilný sporový poriadok. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2016, s. 

41. 
765 Horváth, E., Andrášiová, A., Henčeková, S.: Civilný sporový poriadok. Druhé doplnené a prepracované vydanie. 

Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, s. 85.  



 

 

 

155  

v ČR. Výsledkom má podľa CSP a CMP byť rozumné usporiadanie procesných vzťahov, zatiaľ 

čo podľa českého občianskeho zákonníka dobré usporiadanie práv a povinností. Tento rozdiel je 

však odôvodniteľný tým, že CSP a CMP sú predpisy procesného práva a český občiansky 

zákonník zase predpis hmotného práva. Ďalší rozdiel spočíva v tom, že v rámci CSP a CMP sa 

prikazuje súdom navyše rozhodnúť vec tak, ako keby boli na mieste zákonodarcu, pričom 

v českom občianskom zákonníku takýto príkaz chýba. Z praktického hľadiska aplikácie analogie 

iuris sa však tento rozdiel nejaví ako významný. Podstata zostáva zachovaná – súd musí rozhodnúť 

predovšetkým podľa právnych princípov. 

Zmyslom analogie iuris je teda predovšetkým použitie právnych princípov. Ich definícia, 

charakteristika, odlíšenie od iných právnych elementov a spôsob aplikácie pomeriavaním bude 

predmetom podrobnejšieho rozboru na inom mieste tejto práce.766  

 

3.1.4. Voľné nachádzanie práva a medzery v zákone 
 

Vypĺňanie medzier v zákone je typickým príkladom voľného nachádzania práva. 

Zopakujeme si ale najprv definíciu voľného nachádzania práva, pod ktorým rozumieme 

nachádzanie práva nad rámec pozitívneho (formálneho) práva, teda dotváranie práva prekračujúce 

interpretáciu pozitívneho práva s cieľom nájdenia čo najspravodlivejšieho riešenia. Súvisí to aj 

s tým, že najväčším prínosom hnutia voľného práva bolo práve upozornenie na a dokázanie 

medzier v zákonoch.767 Tento výdobytok ich teórie pretrváva dodnes, pričom právna teória 

problematiku medzier v zákonoch po voľnoprávnikoch ešte značne rozpracovala, a to 

predovšetkým tá nemecká.  Voľnoprávnici navrhovali vypĺňať medzery v zákonoch predovšetkým 

voľným právom opierajúcim sa o právny cit a povahu veci. Kantorowicz v Boji za právnu vedu 

vnímal medzery v zákone veľmi široko, keď v podstate tvrdil, že čo slovo v pozitívnom práve, to 

medzera, pretože žiaden z právnych pojmov nie je definovaný dostatočne. Odmietal taktiež 

vypĺňanie medzier sudcovským právom. Tieto názory sa však očividne, ako vyplynulo 

z predchádzajúceho rozboru medzier v zákonoch v súčasnosti, nezachovali. Medzery v zákone sa 

v súčasnosti vnímajú užšie ako protiplánové neúplnosti v rámci pozitívneho práva merané podľa 

miery, ktorou je celý právny poriadok. Zároveň sú vypĺňané práve sudcovským právom, avšak nie 

voľne, ale podľa určitých právnou teóriou a súdnou praxou vytvorených pravidiel, ktoré boli 

zhrnuté a popísané ako nástroje vypĺňania medzier v zákonoch, ktoré sú postavené predovšetkým 

na voľnoprávnikmi tak veľmi kritizovanej analógii (legis aj iuris). Cieľom je rozhodnúť 

 
766 Viď časť 3.3. tejto dizertačnej práce.  
767 Viď časť 2.5.3.2.4. tejto dizertačnej práce.  
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spravodlivo, čo spadá pod definíciu voľného nachádzania práva aj podľa voľnoprávnikov. V tomto 

ohľade by predovšetkým nebolo spravodlivé, ak by mal za chybu zákonodarcu v podobe medzery 

v zákone (bez ohľadu na to, či sa zákonodarca mohol alebo nemohol tejto chyby vyvarovať) pykať 

adresát medzerovitej právnej normy. Legitimačnými dôvodmi sú predovšetkým princíp rovnosti 

a hodnotovej bezrozpornosti právneho poriadku. V tom je opäť rozdiel oproti voľnoprávnikom, 

ktorí sa príliš o objektivizované vypĺňanie medzier v zákonoch neusilovali a prevládala tak skôr 

subjektívna vôľa v spojení s právnym citom toho, kto medzeru vypĺňal. Kantorowicz však svoju 

teóriu voľného práva upravil v diele Právna veda – súhrn jej metodológie, kde zaviedol štruktúru 

štyroch typov voľného práva. A tak mohol v diele Pojem práva svoju tézu upraviť a uviesť, že 

medzery v zákone majú predsa len byť vypĺňané právnymi pravidlami, čím dal svojej teóriu určitú 

štruktúru, zostal v práve a priblížil sa tomu, ako sa medzery v práve ponímajú dnes a ako sú 

vypĺňané.  

Ak by sme mali spomenúť príčiny vzniku existencie medzier v zákone, bolo by potrebné 

spomenúť jednak chybu zákonodarcu, ktorá môže byť úmyselná, či nedbalá, ale môže byť aj taká, 

ktorej sa zákonodarca nemohol vyhnúť, pretože ju jednoducho nemohol predvídať, teda 

nezavinená. To je dôsledkom dynamickosti spoločenských vzťahov, ktoré sa vyvíjajú tradične 

rýchlejšie, než sa vyvíja pozitívne právo, ktoré poväčšine reaguje na už vzniknuté aplikačné 

problémy; taktiež nedokonalosťou jazyka, ktorý nemôže obsiahnuť všetko a definovať každý 

právny pojem a byť úplne exaktný. Presne to písal už Ernst Fuchs, že žiaden ľudský jazyk a žiaden 

intelekt zákonodarcu nedokáže predpovedať či predurčiť všetko, čo sa môže stať v budúcnosti. 

Život je totiž príliš komplexný na to, aby sme ho vedeli uzavrieť do systému pravidiel. Už vôbec 

nie je možné, aby zákonodarca zachytil budúcu kontinuálnu zmenu faktov a spoločenských 

podmienok. Nebola to v jeho podaní len teória, ale demonštroval ju na mnohých praktických 

prípadoch.768 Bol to ale ten istý Fuchs, ktorý tvrdil, že chybu zákonodarcu má napraviť 

zákonodarca, nie súd, a to ani vtedy, ak by to bolo na úkor adresáta chybnej, teda medzerovitej či 

nespravodlivej právnej normy. S tým sa akosi v prípade medzier v zákone nedokážem stotožniť. 

Nehovorím, že sa má každá drobná nespravodlivosť riešiť rozhodovaním contra-legem, medzery 

v zákone ale priestor na odstránenie nespravodlivosti dávajú a do právnej istoty sa nezasahuje 

v takom rozsahu, ako pri rozhodovaní contra-legem, ktoré je predmetom ďalšej časti – práveže sa 

naopak právna neistota v prípade vypĺňania medzier v zákone často odstraňuje a posilňuje sa 

rovnosť. 

 
768 Foulkes, S. A., 1969, s. 383 – 384. 
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Na záver tejto časti ešte jedna poznámka. Podľa Ehrlicha neznamenala bezmedzerovitosť 

práva nič iné než iluzórnu konštrukciu právnickej techniky.769 Ak bolo teda možné právny prípad 

rozhodnúť podľa právnickej techniky, ktorou bola aj analógia, hovorili pandektisti a ďalší pred 

voľnoprávnikmi o tom, že právo nemá medzery. V súčasnosti sa uznáva, že pozitívne právo 

medzery má, ale zároveň sa uznáva to, že je možné tieto medzery vyplniť aj právnickými 

technikami ako je analogia legis či analogia iuris. Z praktického hľadiska tak nie je veľký rozdiel 

medzi tým, čo tvrdili pandektisti, ktorých voľnoprávnici tak veľmi kritizovali a tým, aký postoj 

má k medzerám v pozitívnom práve prevažujúca právna teória dnes, ktorá uznáva, že je možné 

a aj legitímne ich vypĺňať právnickými technikami ako analogia legis či analogia iuris. Na konci 

dňa je každý právny prípad rozhodnutý, a to podľa práva. Rozdiel je snáď len v úprimnosti, keďže 

sa dnes medzery v pozitívnom práve priznávajú a v minulosti sa nepriznávali. Každopádne je ale 

ten dnešný prístup nie až tak príliš vzdialený tomu, čo voľnoprávnici vlastne kritizovali.  

  

 
769 Ehrlich, E., 1903, s. 6.  
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3.2.  Judikatúra contra-legem a formalizmus 
 

Za jeden z prínosov hnutia voľného práva sa považuje prelomenie čisto formalistického 

prístupu k právu.770 Za jednu z hlavných kritík a zlyhaní hnutia voľného práva zase prenechávania 

prílišnej voľnosti sudcom v ich rozhodovaní a možnosť rozhodovať aj proti zákonu, teda contra 

legem.771 Práve táto časť bude pojednávať o oboch týchto fenoménoch v súčasnej perspektíve. 

 

3.2.1. Definícia rozhodovanie contra legem 
 

Je možné rozlišovať772 medzi rozhodovaním contra legem v širokom slova zmysle (largo 

sensu) a rozhodovaním contra legem v pravom slova zmysle (stricto sensu):  

a) Pod rozhodovaním contra legem largo sensu možno rozumieť akékoľvek rozhodnutie 

contra verba legis (čiže v rozpore so znením zákona). Táto definícia teda pokrýva 

každé rozhodnutie, v ktorom bola použitá iná než jazyková metóda výkladu, teda napr. 

ak bol použitý systematický, teleologický výklad alebo bolo rozhodnuté na základe 

právneho princípu. Ide o značne zúžené vnímanie fenoménu rozhodovania contra 

legem. Rozhodnutie contra verba legis largo sensu nebude preto ďalej predmetom 

rozboru tejto časti.773 

b) Druhá možnosť, ako vymedziť rozhodnutie contra legem, je rozumieť pod ním 

rozhodnutie contra verba legis len vtedy, ak je výklad contra verba legis v rozpore 

s obvyklými metódami výkladu. Pôjde o prípady, kedy je znenie zákonnej normy jasné, 

preto by sa mali použiť štandardné metódy výkladu774 (teda prvotne výklad jazykový), 

no použijú sa buď metódy nadštandardné (predovšetkým teleologický výklad, teda sa 

dá prednosť intencii zákona pred jeho dikciou), resp. sa rozhodnutie oprie o faktory ako 

 
770 Gerloch, A., 2021, s. 260.  
771 Viac k nesprávnemu označovaniu hnutia voľného práva ako contra legem hnutia v časti 2.5.3.1.2. tejto 

dizertačnej práce. 
772 Časti 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. a 3.2.4. boli s určitými obmenami publikované aj in Henčeková, S.: Paradigmy voľného 

nachádzania práva v súčasnosti. In Bárány, E.: Ako právo reaguje na novoty. Bratislava: VEDA, 2015, s. 80 – 
89. 

773 Porovnaj: „Otázkou ovšem je, v jakých případech jde skutečně o judikování contra legem v pravém slova zmyslu. 
Nepochybně sem nebudou patřit případy, kdy není respektován smysl jednoho ustanovení zákona proto, že toto 
ustanovení nebude použitelné z důvodů vyplývajících ze systematického výkladu, půjde o výjimku jedné právní 
normy z jiné právní normy, o střet právních norem různé právní síly atd. Zde de dá nanejvýš hovořit 
o judikování contra legem largo sensu.“ In  Gerloch, A., Tomášek, M. et al.: Nové jevy v právu na počátku 21. 
století. II. Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010, s. 55. 

774  Prof. Aleš Gerloch rozlišuje medzi štandardnými a nadštandardnými metódami interpretácie práva. Medzi 
štandardné metódy patrí jazykový, logický a systematický výklad, medzi nadštandardné zase historický, 
teleologický a komparatívny výklad. Nadštandardné metódy sa pritom aplikujú pri riešení tzv. obtiažnych 
prípadov (hard cases), keď nepostačujú štandardné metódy výkladu a majú doplnkovú funkciu v tom zmysle, 
že nemusia byť vždy použité. In Gerloch, A., 2013, s. 132 – 138.  
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spravodlivosť, morálka a ich obmeny,775 alebo o faktory úplne iné. Nepatria tu ale 

prípady, kedy je zákon nejednoznačný, medzerovitý a súd tak nemá inú možnosť než 

vyložiť zákon prostredníctvom nadštandardných metód. Nepatria tu primárne ani 

prípady, kedy súd na základe zákonného podkladu vypĺňa obsah právne neurčitého 

pojmu alebo sa pohybuje v priestore jemu zverenej diskrécie.776  

Pojem rozhodnutie contra legem či už stricto sensu alebo largo sensu býva teda vnímané 

a používané dvojako:  

(i) Na označenie prípadov, kedy súd rozhodne proti zákonu, teda protizákonne v zmysle 

protiprávne a takéto rozhodnutie by malo byť vyššou inštanciou zrušené. Práve v tomto 

význame je spojenie contra legem ako synonymum slova „protizákonné“ používané 

najčastejšie účastníkmi konania pred všeobecným súdom, resp. sťažovateľmi pred 

ústavným súdom, ktorí vytýkajú nezákonnosť rozhodnutia súdu alebo správneho 

orgánu jeho označením ako contra legem rozhodnutie.777  

(ii) Nie vždy musí ale rozhodnutie contra legem byť vnímané ako protiprávne (a teda nie 

vždy sa označením contra legem rozhodnutie označuje rozhodnutie protiprávne). 

V takomto význame sa naopak rozhodnutie contra legem chápe ako akceptovateľný 

spôsob rozhodnutia, ktorý je síce proti zákonu, no nie je proti právu, pretože sa faktory, 

ktorým sa dalo prednosť pred zákonom, považujú za súčasť práva. A práve takéto 

 
775 Pod rozhodnutím contra legem v pravom slova zmysle rozumie profesor Aleš Gerloch a spol. také rozhodnutie, 

kedy „faktory, ktoré vedú k záveru rozpornému s právnou normou v tej podobe, v ktorej je vyjadrená 
v právnom predpise, vykazujú iba minimálny alebo žiaden stupeň platnosti v rámci daného právneho systému.“ 
Ako príklad uvádza žalobu na zaplatenie skutočnej dlžnej čiastky, ktorá bude zamietnutá preto, že žalovaný je 
príslušníkom menšinového etnika. In Gerloch, A., Tomášek, M. et al., 2010, s. 55. Z uvedeného vyplýva, že 
vymedzenie pojmu judikovanie contra legem je v tejto časti širšie než vymedzenie citované v tejto poznámke. 
Zahŕňa totiž nielen protiprávne rozhodnutie contra legem, ale aj také rozhodnutie contra legem, ktoré môže 
byť považované za súladné s právom. 

776 Ale v prípade, že dochádza k nesprávnemu vypĺňaniu obsahu právne neurčitého pojmu (napr. dobré mravy) alebo 
k jeho nesprávnemu výkladu či aplikácii, možno hovoriť o rozhodnutí contra legem v zmysle alternatívy (i) 
nasledujúceho delenia. Obecne ale chápeme vypĺňanie právne neurčitých pojmov a aplikovanie zverenej 
diskrécie skôr za kvázivoľné nachádzanie práva. To má totiž právne pozitívny podklad, voľnosť spočíva 
v priestore, v ktorom sa orgán aplikácie práva môže v konkrétnom prípade pohybovať a určiť význam právne 
neurčitého pojmu, resp. uplatniť či neuplatniť diskréciu a v akom rozsahu. Viac k právne neurčitým pojmom 
v časti 3.4. a ku kvázivoľnému nachádzaniu práva pri vypĺňaní ich obsahu v časti 3.4.3. tejto dizertačnej práce 

777 Napr. v uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 12. 1. 2012, sp. zn. IV. ÚS 6/2012 bolo uvedené: 
„Sťažovateľ zastáva názor, že napadnutým rozsudkom porušovateľa boli porušené sťažovateľom v petite 
namietané základné ľudské práva najmä tým, že porušovateľ svojvoľne procesne zamietol žalobu contra legem, 
bez rozhodnutia in meritum, teda odňal sťažovateľovi možnosť riadne konať pred všeobecným správnym súdom 
a zákonným senátom (sudcom), pričom porušovateľ absolútne formalisticky a svojvoľne aplikoval a 
interpretoval prísl. reštriktívny pojem „zásah“ (...) .“ Obdobne aj v uznesení Ústavného súdu Slovenskej 
republiky zo dňa 18. 9. 2012, sp. zn. IV. ÚS 491/2012: „V zmysle uvedeného je preto sťažovateľ toho názoru, 
že najvyšší súd „aplikoval a interpretoval relevantné procesné ustanovenie zákona svojvoľne, ústavne 
nekonformne a nespravodlivo, čo vo svojich dôsledkoch viedlo k zamietnutiu (...) odvolania contra legem a 
predstavuje denegatio iustitiae (...) správnym orgánom v režime inej právnej ochrany porušujúc tak čl. 46 ods. 
1 in fine ústavy“.  
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vymedzenie rozhodovania contra legem najviac zodpovedá definícii voľného 

nachádzania práva, a preto bude práve takémuto vymedzeniu ďalej venovaná najväčšia 

pozornosť.  

 

3.2.2. Prvé a najznámejšie rozhodnutie contra legem  
 

Najznámejším a prvým rozhodnutím, v ktorom súd výslovne deklaroval možnosť 

všeobecného súdu rozhodnúť contra legem stricto sensu, a teda v zmysle protizákonne, ale nie 

protiprávne (teda (ii) podľa vyššie uvedeného delenia), je rozhodnutie nemeckého Spolkového 

ústavného súdu z roku 1973 ohľadom právneho nároku iránskej princeznej Soraya Asfandiyâri-

Bakhtiyâri na peňažné odškodnenie za rozhovor uverejnený v nemeckom časopise Die Welt 

zasahujúci do jej osobnostných práv.778 Spolkový ústavný súd v tomto rozhodnutí v rozpore 

s výslovnou zákonnou dikciou vtedajšieho občianskeho zákonníka, ktorý nepripúšťal priznanie 

peňažnej náhrady za nemateriálnu škodu, túto princeznej priznal s poukázaním predovšetkým na 

zmenené spoločenské podmienky v porovnaní s vydaním zákona a na základné ústavné princípy 

zahrňujúce taktiež právo na ochranu osobnosti.779 Sympatické bolo a určite by túto úprimnosť 

ocenili aj voľnoprávnici, že ústavný súd v tomto prípade otvorene priznal, že rozhoduje contra 

legem, svoj postup však aj náležite zdôvodnil. Odôvodnenie sa opieralo aj o argument, že zákon 

je zastaraný – v 70. rokoch v Nemecku totiž nebola novelizácia právneho predpisu, a už vôbec nie 

občianskeho zákonníka, na dennom poriadku, navyše sa zákonodarca už dvakrát pokúšal o novelu, 

ktorá sa z politických dôvodov napokon nepodarila, no neexistoval jediný náznak úmyslu 

zákonodarcu zachovať status quo. Taktiež uviedol, že písané (teda formálne pozitívne) právo 

zlyhalo a normu označil za zákonné opomenutie, teda za medzeru v zákone. Ďalej pripomenul, že 

dané ustanovenie bolo kritizované už v čase prijatia kódexu. Porovnal aj nedostatočnú právnu 

úpravu s okolitými európskymi krajinami. Zaoberal sa i účelom právnej úpravy a úprimne priznal, 

že v tomto extrémnom prípade rozhodne proti zákonu, avšak v súlade s právom, pričom 

interpretačný výsledok tohto rozhodnutia mal byť prenositeľný aj na ďalšie prípady. 

Hoci rozhodnutie o princeznej Soraya bolo v tom čase pomerne kontroverzné, v súčasných 

podmienkach a našich zemepisných šírkach by mohlo byť vítané, či dokonca priam oslavované. 

 
778 Rozhodnutie Spolkového ústavného súdu, BVerfGE 34, 269 an. (1973). 
779 Podľa čl. 823 BGB bola náhrada prípustná, ak žalobca utrpel ujmu na živote, zdraví, tele, slobode, majetku, alebo 

inom práve, pričom ale § 253 BGB vylučoval peňažnú náhradu za nemateriálnu škodu, tu bolo možné 
požadovať len na základe zákona a taký zákon nebol nikdy prijatý; viac o tomto rozhodnutí viď Kühn, Z.: 
K možnosti soudu rozhodovat contra legem; ke vztahu zákona a práva (Soraya). In Jurisprudence, číslo 
1/2001, s. 30 – 35. 
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Týmto rozhodnutím sa inšpiroval v niektorých svojich nálezoch aj český ústavný súd. Paradoxne 

sa ale v jeho judikatúre nestalo rozhodnutie Soraya nikdy argumentom za rozhodnutie contra 

legem, ale naopak bolo dôvodom pre zamietnutie ústavnej sťažnosti.780 Rozhodovanie contra 

legem v pravom slova zmysle je teda vlastné aj českému ústavnému súdu. Z najznámejších sa 

uvádzajú napríklad nález, v ktorom ústavný súd odmietol aplikáciu jazykovo jasného 

a nekonfliktného ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní, pretože bola v predmetnej veci 

v rozpore s jeho účelom a zmyslom.781 V náleze ohľadom výkladu, či je 15-dňová lehota pre 

uplatnenie veta prezidenta republiky procesná alebo hmotná, rozhodol ústavný súd tak, že táto 

lehota je procesná, i keď z ústavy nijak nevyplýva (a ide teda o výklad proti zneniu Ústavy 

v situácii, kedy je znenie ústavy bezkonfliktné), že by sa táto lehota mala z akéhokoľvek dôvodu 

predlžovať, ak pripadne jej koniec na deň pracovného voľna.782 Postupom času bol výklad contra 

legem českým ústavným súdom označený za „v zásade všeobecne prípustný spôsob aplikácie 

práva.“783  

Ak porovnáme rozhodnutie Soraya s tým, čo bolo v predchádzajúcej časti uvedené 

o medzerách v práve, tak možno tento prípad označiť za skrytú medzeru v zákone, ktorá bola 

vyplnená, resp. odstránená teleologickou redukciou, keďže tu bol rozpor medzi jazykovým 

a objektívne teleologickým výkladom, pričom rozhodnutie na základe jazykového výkladu by bolo 

nespravodlivé v tomto individuálnom prípade, ale aj v ďalších obdobných prípadoch. Použité ale 

 
780 Viď uznesenia Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 13. 9. 2007, sp. zn.  II. ÚS 544/06, zo dňa 27. 1. 2004, 

sp. zn. I. ÚS 16/04, zo dňa 21. 12. 2004, sp. zn. I. ÚS 339/03 a nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 
4. 5. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 16/04; slovenský Ústavný súd vo svojich rozhodnutiach nikdy rozhodnutie Soraya 
nereflektoval (stav k 31. 5. 2021 podľa vyhľadávania na www.ustavnysud.sk hľadaný výraz „Soraya“ a 
„BVerfGE 34, 269“).  

781 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 6. 5. 2004, sp. zn. III. ÚS 258/03. Išlo o § 15 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 328/1991 Sb. (v súčasnosti nahradený zákonom č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon)), stanovil, že voči veriteľom sú neúčinné také právne úkony, ktoré boli uskutočnené 
v posledných šiestich mesiacoch pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu, ktorými dlžník prevádza veci, 
práva a iné majetkové hodnoty za svojho majetku na iné osoby bezplatne. V predmetnej veci došlo k prevodu 
vlastníctva družstevného bytu, ktorý bol podľa § 24 ods. 1 zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů bezplatný 
ex lege. Obecné súdy preto jednoznačne rozhodli, že prevod bytu bol voči veriteľom neúčinný. Dané 
rozhodnutie nie je, ako by sa mohlo zdať, rozhodnutím na základe použitia teleologického výkladu, ale naopak 
rozhodnutím contra legem v pravom slova zmysle. Ak bolo totiž znenie zákona jasné a bezkonfliktné, mal súd 
na vyriešenie sporu použiť štandardné metódy interpretácie práva – t. j. jazykový výklad (spolu so 
systematickým a logickým). Až keby nemohol prípad rozhodnúť na základe týchto metód, mal pristúpiť 
k použitiu teleologického výkladu. Keďže ale súd postupoval v rozpore s tými obvyklými metódami a 
spôsobom ich použitia (s primátom jazykového výkladu), rozhodol contra legem v pravom slova zmysle. 
O rozhodnutie contra legem ide aj podľa prof. Holländera. In Holländer P.: Filosofie práva. 2. vyd. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2012, s. 122. 

782 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97. 
783 In nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 13. 12. 2007, sp. zn. I. ÚS 318/06, v ktorom ústavný súd 

ohľadom použitia Benešovho dekrétu, uviedol: „Obecné soudy tedy aplikovaly dekret č. 100/1945 Sb. na 
základě teleologických argumentů v rozporu s jeho dikcí (contra verba legis). Tento postup je, jak bylo 
uvedeno shora, sice v zásadě obecně přípustným způsobem aplikace práva, avšak je nepřípustný pro účely 
zkoumání působnosti orgánů veřejné moci.“  
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boli aj ďalšie argumenty. Zásah do právnej istoty bol v tomto prípade značný, pretože pozitívne 

právo bolo jazykovo jasné. Značný bol aj zásah do princípu deľby moci, tak to už pri rozhodnutiach 

contra-legem býva. Zvíťazila však rovnosť, hodnotová bezrozpornosť a spravodlivosť. Ide teda 

o typický príklad voľného nachádzania práva. 

 

3.2.3. Rozhodovanie contra legem v judikatúre ústavného súdu 
 

Rozhodovanie contra legem tak, ako ho poňal český a po jeho vzore čiastočne aj slovenský 

ústavný súd, je, zdá sa, inej podoby a inej kvality než bolo rozhodnutie vo veci týkajúcej sa  

princeznej Soraya. Často ani nie je jednoznačné, či ide alebo nejde o výklad contra legem stricto 

sensu. Najpríznačnejšie sú dva okruhy takýchto nejasných prípadov:  

(i) prípady rozhodovania contra legem na základe argumentu, ktorého jadro tvorí použitie 

právne neurčitého pojmu, najmä dobrých mravov, ale aj verejného záujmu či dobrej 

viery784 a pod., a 

(ii) prípady tzv. extrémnej nespravodlivosti, na ktoré sa ďalší výklad v tejto časti obmedzí. 

Pod prípadmi tzv. extrémnej nespravodlivosti budeme rozumieť desiatky prípadov, 

v ktorých český ústavný súd s menšími či väčšími obmenami uvádza: „Z pohľadu 

ústavnoprávneho je nutné stanoviť podmienky, za splnenia ktorých nesprávna aplikácia 

jednoduchého práva obecnými súdmi má za následok porušenie základných práv a slobôd. 

Ústavný súd vidí tieto podmienky v nasledujúcich okolnostiach: Základné práva a slobody 

v oblasti jednoduchého práva pôsobia ako regulatívne idey, pričom na nich obsahovo nadväzujú 

komplexy noriem jednoduchého práva. Porušenie niektorej z týchto noriem, a to v dôsledku 

svojvôle (napr. nerešpektovaním kogentnej normy) alebo v dôsledku interpretácie, ktorá je 

v extrémnom rozpore s princípmi spravodlivosti (napr. prehnaný formalizmus), potom zakladá 

porušenie základných práv a slobôd.“785  

Český ústavný súd teda judikoval, že v prípade takej interpretácie „jednoduchého 

práva“,786 ktorá je v extrémnom rozpore s princípmi spravodlivosti, pričom ako príklad takejto 

 
784 Inšpiratívnym rozhodnutím v kontexte významu dobrej viery je nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 

17. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/12. Či ide alebo nejde o rozhodnutie contra legem v zmysle alternatívy (ii) 
zrejme záleží na tom, či je vyplnenie právne neurčitého pojmu správne alebo nie. Viac k právne neurčitým 
pojmom v časti 3.4. tejto dizertačnej práce.  

785 Prvýkrát použité v náleze Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 8. 7. 1999, sp. zn. III. ÚS 224/98.  
786 Profesor Aleš Gerloch upozornil na to, že nie je termín „jednoduché právo“ správnym a presným termínom. 

Nejde totiž o žiadne jednoduché právo v protiklade napr. k právu zložitému, ale v skutočnosti o podústavné 
právo. Napriek tomu bude v tejto časti dizertačnej práce použitý, pretože je termínom autentickým.  
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interpretácie uvádza prehnaný formalizmus, dochádza k porušovaniu základných práv a slobôd.787 

Tým je daná právomoc ústavného súdu vec preskúmať a rozhodnutie všeobecných súdov vydané 

v takomto prípade zrušiť z dôvodu protiústavnosti. Zároveň to ale možno vnímať ako akýsi signál 

pre všeobecné súdy, že ak chcú rozhodovať ústavne, majú aj oni tento príkaz rešpektovať. Ak je 

teda výsledok interpretácie jednoduchého práva v extrémnom rozpore s princípmi spravodlivosti, 

je takáto interpretácia protiústavná. Ústavný súd ale svojím odôvodnením ako keby evokuje, že 

v určitých prípadoch je nutné výsledok interpretácie odmietnuť v záujme spravodlivosti, pretože 

takýto výklad je s ňou v extrémnom rozpore – ako keby teda naznačuje, že je nutné voľne 

nachádzať právo. Ak teda ústavný súd zruší rozhodnutie všeobecného súdu z dôvodu, že jeho 

interpretácia bola v extrémnom rozpore s princípmi spravodlivosti, znamená to, že ak by chcel 

všeobecný súd rozhodnúť ústavne, musel by rozhodnúť v rozpore s výsledkom interpretácia, ale 

spravodlivo, teda contra legem stricto sensu, a teda voľne nachádzať právo?  

Fragmentnou analýzou788 desiatok rozhodnutí naprieč senátmi českého ústavného súdu 

z rôznych rokov,789 s náhľadom do judikatúry slovenského ústavného súdu, sa pokúsim v ďalšej 

časti túto otázku zodpovedať. Rozhodnutia, v ktorých český ústavný súd skutočne rozhodnutie 

všeobecného súdu zrušil z dôvodu extrémnej nespravodlivosti, bolo možné roztriediť do určitých 

okruhov obdobných prípadov. Najčastejšie okruhy boli nasledujúce: 

§ rozhodnutie všeobecného súdu sa odklonilo od ustálenej rozhodovacej praxe bez 

dostatočného zdôvodnenia tohto odklonu,790 

§ skutkové zistenia všeobecného súdu boli v hrubom nesúlade s právnymi závermi, ktoré 

tak nevyplývali z jeho odôvodnenia,791 

 
787 Rovnako tak je v tejto formulke obsiahnuté, že k porušeniu základných práv dochádza v prípade svojvôle pri 

rozhodovaní všeobecného súdu. 
788 Formulka extrémnej nespravodlivosti sa doposiaľ objavila vo viac než 300 nálezoch českého Ústavného súdu. 

Podľa vyhľadávania na nalus.usoud.cz, kde sa v okienku „Text“ zadalo spojenie „extrémní rozpor s principy 
spravedlnosti formalismus“ pričom do úvahy sa vzali len publikované nálezy (t. j. „Forma rozhodnutí“ 
NÁLEZY, „Jen publikovaná“), ktoré majú väčšiu výpovednú hodnotu. Nepracovalo sa ani s výskytom tohto 
spojenia v odlišnom stanovisku (v „Text hledej v zóně (části dokumentu)“ sa neodškrtlo políčko „v odlišném 
stanovisku“), rozsah odôvodnenia sa zúžil na samotnú argumentáciu Ústavného súdu, nie teda len na 
argumentáciu účastníka (v „Text hledej v zóně (části dokumentu)“ sa neodškrtlo políčko „v odůvodnění“, ale 
odškrtlo sa políčko „v argumentaci Ústavního soudu“). K 1. 6. 2021 bol počet výsledkov 339. Obdobná 
metóda bola použitá aj v Henčeková, S.: Extrémna nespravodlivosť v judikatúre Ústavného súdu ČR. In 
Gerloch, A., Krzyžanková, K. Ž. (ed.): Soukromé a veřejné v kontextu institucionálních proměn práva. Plzeň: 
Aleš Čeněk, 2018, s. 162 – 171.  

789 Analyzovaných bolo cca 60 rozhodnutí (nálezov i uznesení) českého ústavného súdu, ktoré boli vyberané 
náhodne tak, aby boli čo najrozmanitejšie s ohľadom na sudcu spravodajcu, rok rozhodnutia i predmet 
rozhodnutia. 

790 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 25. 11. 1999, sp. zn. III. ÚS 470/97. 
791 Nálezy Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 20. 1. 2000, sp. zn. III. ÚS 150/99 a zo dňa 22. 5. 2002, sp. zn. 

I. ÚS 336/2000. 
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§ všeobecný súd nesprávne zistil skutkový stav – napr. prípad, kedy na doručenke bol 

omylom uvedený nesprávny dátum doručenia, pričom súd nezohľadnil to, že v daný 

deň nemohla byť písomnosť doručená, pretože bola sobota a v sobotu sa nedoručuje,792 

§ všeobecný súd porušil kogentné ustanovenia zákona – napr. keď považoval 

rozhodnutie za právoplatné len preto, že na ňom bola vyznačená doložka 

právoplatnosti, pričom nevzal do úvahy námietku účastníka, že lehota na podanie 

správnej žaloby nemohla uplynúť, pretože rozhodnutie nebolo nikdy doručené 

zástupcovi s generálnou plnou mocou, a teda že rozhodnutie sa ešte vôbec nestalo 

právoplatným, 793 

§ všeobecný súd sa nevyrovnal dostatočne so všetkými vznesenými námietkami – napr. 

sa zaoberal len jedným z dvoch uvedených dovolacích dôvodov, a ten druhý bez 

odôvodnenia úplne opomenul, 794 

§ všeobecný súd opomenul dôkaz (resp. opomenul námietku premlčania),795 resp. urobil 

administratívnu chybu – napr. keď uzavrel, že sa sťažovateľka a právny zástupca 

nezúčastnili pojednávanie bez ospravedlnenia, pričom právny zástupca zaslal faxom 

ospravedlnenie, avšak v kancelárii súdu došla k administratívnej chybe 

a ospravedlnenie nebolo predložené predsedovi senátu včas,796 

§ a konečne prípady, kedy všeobecný súd nesprávne interpretoval zákonné 

ustanovenie797 - napríklad či je daná lehota procesná alebo hmotnoprávna798, resp. či 

z daného zákonného ustanovenia vyplýva povinnosť predložiť registrovému súdu 

listinu osvedčujúcu zapisovanú skutočnosť v dvoch vyhotoveniach799, resp. či nielen 

elektronická správa, ale aj všetky jej prílohy musia byť podpísané zaručeným 

elektronickým podpisom800  a mnoho ďalších.801  

 
792 Nálezy Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 9. 11. 2000, sp. zn. III. ÚS 345/2000 a zo dňa 20.3.2002, sp. zn. 

I. ÚS 615/01. 
793 Nálezy Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 29. 3. 2001, sp. zn. III. ÚS 138/2000 a zo dňa 2. 3. 2000, sp. zn. 

III. ÚS 269/99. 
794 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 28. 8. 2001, sp. zn. I. ÚS 60/01. 
795 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 4. 9. 2002, sp. zn. I. ÚS 113/02. 
796 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 28. 8. 2002, sp. zn. I. ÚS 729/01. 
797 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 10. 4. 2002, sp. zn. IV. ÚS 537/01. 
798 Nálezy Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 17. 12. 1997, sp. zn.  Pl. ÚS 33/97 a zo dňa 3. 2. 2000, sp. zn. 

III. ÚS 545/99.  
799 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 3. 9. 2013, sp. zn. I. ÚS 1799/13. 
800 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 27. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 3042/12. 
801 Nálezy Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 20. 1. 2000, sp. zn. III. ÚS 150/99, zo dňa 24. 5. 2001, sp. zn. 

III.  ÚS 49/01, zo dňa 21. 6. 2001, sp. zn. III. ÚS 738/2000, zo dňa 2. 5. 2002, sp. zn. III. ÚS 588/2000, zo dňa 
10. 4. 2002, sp. zn. IV. ÚS 537/01 a zo dňa 27. 1. 2015, sp. zn. II. ÚS 928/14. 
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Pred vyvodením záverov v tejto časti naopak uvedieme príklady, kedy ústavný súd rovnako 

použil opísanú formulu, no napokon rozhodol, že rozhodnutie všeobecného súdu nebolo 

v extrémnom rozpore s princípmi spravodlivosti, a nebol teda ani dôvod pre jeho zrušenie ako 

rozhodnutia protiústavného: 

• interpretácia zákonného ustanovenia všeobecným súdom bola správna802 - argumenty 

sťažovateľky tak súd vnímal len ako nesúhlas so závermi všeobecných súdov, 

opakovanie už vznesených námietok a uzavrel, že vec nedosiahla rovinu ústavného 

práva, 

• všeobecné súdy uskutočnili riadne dokazovanie, na základe ktorého dospeli k určitému 

podloženému a riadne zdôvodnenému právnemu záveru,803 vyrovnali sa dostatočne so 

všetkými vznesenými námietkami,804 

• a nakoniec možno paradoxne, ak všeobecný súd vychádzal z jazykového výkladu 

jasného ustanovenia805 - „ústavný súd rozhodol na základe jazykového výkladu 

s odôvodnením, že ak zo zákona výslovne vyplývajú určité podmienky, nie je možné 

takto výslovne vyjadrené pravidlá chovania modifikovať, prípadne dokonca 

nerešpektovať, s odvolaním sa na úmysel či vôľu zákonodarcu, keď práve úmysel a vôľa 

zákonodarcu našli výraz v normatívnom texte zákona“.806 

Na nastolenú  otázku, či Ústavný súd ČR formuláciou extrémnej nespravodlivosti indikuje, 

aby všeobecné súdy rozhodovali contra legem stricto sensu, je bez ďalšieho preto nutné 

odpovedať, že nie. Formulka extrémnej nespravodlivosti používaná ústavným súdom môže byť 

totiž vykladaná dvoma spôsobmi, a to tak, že: 

1. interpretácia všeobecného súdu bola hrubo nesprávna, preto je v extrémnom rozpore 

s princípmi spravodlivosti; alebo 

 
802 Uznesenia Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 7. 3. 2001, sp. zn. IV. ÚS 768/2000, zo dňa 29. 5. 2001, sp. 

zn. IV. ÚS 110/01, zo dňa 18. 6. 2001, sp. zn. IV. ÚS 170/01, zo dňa 30. 1. 2002, sp. zn. IV. ÚS 548/01, zo dňa 
14. 2. 2002, sp. zn. IV. ÚS 516/01, zo dňa 25. 2. 2002, sp. zn. IV. ÚS 353/99, zo dňa 26. 3. 2002, sp. zn. I. ÚS 
651/01, zo dňa 28. 5. 2002, sp. zn. II. ÚS 184/02, zo dňa 10. 6. 2002, sp. zn. IV. ÚS 256/02, zo dňa 19. 7. 
2002, sp. zn. IV. ÚS 450/02, zo dňa 19. 7. 2002, sp. zn. IV. ÚS 425/02, zo dňa 23. 7. 2002, sp. zn. II. ÚS 
415/02, zo dňa 23. 7. 2002, sp. zn. II. ÚS 390/02 a zo dňa 19. 7. 2002, sp. zn. IV. ÚS 475/02. 

803 Uznesenia Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 22. 1. 2002, sp. zn. I. ÚS 342/99, zo dňa 20. 2. 2002, sp. zn. 
I. ÚS 309/2000, zo dňa 24. 7. 2002, sp. zn. I. ÚS 402/2000 a zo dňa 5. 8. 2002, sp. zn. IV. ÚS 303/02. 

804 Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 28. 2. 2002, sp. zn. III. ÚS 623/01. 
805 Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 29. 5. 2002, sp. zn. IV. ÚS 576/01: „Pokud zákonodárce 

taxativně stanovil výlučné důvody, pro které lze dát nájemci výpověď a tuto možnost ještě zpřísnil podmínkou 
přivolení k výpovědi ze strany soudu (včetně nutnosti dodržet výpovědní lhůtu a doručit výpověď nájemci), 
nelze požadavek na nutnost individualizace výpovědních důvodů již ve výpovědi podané nájemci a nikoliv 
event. až v průběhu řízení, považovat za extrémní formalismus.“ 

806 Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 19. 2. 2002, sp. zn. II. ÚS 217/99. 
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2. bola interpretácia všeobecného súdu správna, no jej výsledok je napriek tomu 

nespravodlivý.  

Pričom z analyzovanej vzorky prípadov je evidentné, že Ústavný ČR súd používa formulku 

extrémnej nespravodlivosti v oboch týchto alternatívach. Väčšina prípadov pritom spadá do prvej 

skupiny. Táto skupina v podstate obsahuje prípady, kedy súd nesprávne interpretoval podústavné 

právo. Tieto prípady nepochybne spôsobujú aj nespravodlivosť, ale primárnym problémom je 

problém interpretácie, nie problém spravodlivosti, teda problém hodnotový. Ak je však 

interpretácia nesprávna, je sekundárnym dôsledkom nespravodlivé rozhodnutie. V prípade druhej 

alternatívy – teda že rozhodnutie bolo interpretované správne, ale takýto výsledok je nespravodlivý 

– môžeme za určitých extrémnych podmienok uvažovať nad akceptovateľnosťou aplikácie 

formulky. Napríklad v už zmienenom rozhodnutí ohľadom právneho nároku princeznej Soraya. 

Nespravodlivé boli nepochybne v mnohých prípadoch aj výsledky interpretácie nacistického 

práva, či totalitného práva. Problém ale je, že v súčasnosti nie je až tak veľa prípadov, kedy sa 

interpretácia zákona dostane do extrémneho rozporu s princípmi spravodlivosti, a teda prípadov, 

kedy by bolo na mieste pristúpiť k rozhodnutiu contra legem v zmysle druhej alternatívy. Nie je 

ale vylúčené, že sa prípad do očí bijúcej extrémnej nespravodlivosti objaví. Ak sa tak ale stane, 

mal by súd predovšetkým otvorene priznať,807 že formálne pozitívne právo zlyhalo, svoje 

rozhodnutie náležite zdôvodniť, ak je rozhodujúcim orgánom ústavný súd, mal by sformulovať 

všeobecne prenositeľné pravidlo pre ďalšie prípady808 a ideálne zrušiť to zákonné ustanovenie, 

ktoré dané dôsledky spôsobilo z dôvodu protiústavnosti (v podmienkach Slovenskej republiky 

rozhodnúť o jeho protiústavnosti, čím stratí účinnosť a po šiestich mesiacoch aj platnosť). Zároveň 

by ale nemal rozhodovať contra legem, ak je ustanovenie zákona jasné, zrozumiteľné, 

bezmedzerovité a ak takýto text zákona bol skutočne vôľou zákonodarcu a nedošlo k zmene 

 
807 Práve tu sa presadzuje požiadavka úprimnosti, ktorú akcentovali aj voľnoprávnici. 
808 Individuálna spravodlivosť nemôže byť bez ďalšieho dôvodom pre dotváranie, resp. akékoľvek nachádzanie 

práva. Ak sudca ústavného súdu nie je schopný sformulovať pri snahe spravodlivého riešenia v konkrétnom 
prípade všeobecné pravidlo prenositeľné aj na iné prípady, nie je oprávnený rozhodovať contra legem. Porovn. 
Melzer, F., 2011, s. 219 – 220. Osobne ale nesúhlasím s prenositeľnosťou pravidiel rozhodovania contra legem 
na všeobecné súdy, resp. medzi všeobecnými súdmi. Zastávam názor, že všeobecný súd by mal v prvom rade 
predložiť vec ústavnému súdu, ak sa domnieva, že je právna norma, ktorá má byť podkladom jeho rozhodnutia, 
protiústavná. Ak problém nespočíva v protiústavnosti právnej normy, viem si predstaviť extrémny prípad, kedy 
by aj napr. okresný súd rozhodol contra legem. Nesúhlasím ale, aby záver takého rozhodnutia bol prenositeľný 
aj na iné prípady. Zjednotiteľom judikatúry majú byť totiž vyššie súdy a osobitnú úlohu a aj osobitné 
postavenie zaujíma ústavný súd. K judikatúre najvyšších súdov ako k významnému prvku zjednocujúcemu 
výklad práva aj v Henčeková, S.: Prvky zjednocujúce interpretáciu práva. In Hapla, M. (ed.): Den právní 
teorie. Česko-slovenská doktorandská konference o teorii práva. Sborník příspěvků z konference. Brno: 
Masarykova univerzita, 2014, s. 145 – 156. Dostupné aj na https://www.law.muni.cz/sborniky/Den-pravni-
teorie/Den-pravni-teorie-2014.pdf.  
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spoločenských podmienok, ktoré historický zákonodarca nemohol predvídať.809 Formulka 

extrémnej nespravodlivosti by však nemala byť formulkou na dennodenné používanie. 

Problematická z pohľadu ústavného sa ale javí i prvá alternatíva výkladu formulky 

extrémnej nespravodlivosti – teda že rozhodnutie všeobecného súdu bolo nesprávne, 

predovšetkým preto, pretože súd nesprávne interpretoval pozitívne právo. V takomto prípade totiž 

nejde vždy o rozhodnutie protiústavné, nie vždy dochádza k porušeniu práva na spravodlivý 

proces.810 Ide teda o subjektívny názor ústavného súdu o nesprávnosti výkladu všeobecných 

súdov, pričom túto nesprávnosť označuje za extrémnu, a tak sa legitimuje k zrušeniu týchto 

rozhodnutí. Problém je to predovšetkým problém systémový. Za extrémne je totiž možné 

v kontexte neexistencie bližších kritérií a medzí označiť mnohé rozhodnutia všeobecného súdu. 

Zároveň sa možno domnievať, že ak by nesprávnosť bola naozaj až tak extrémna, je 

nepravdepodobné, že by ju predchádzajúce dve, resp. tri inštancie nenapravili. Resp. inštančný 

princíp je tu nato, aby zabránil extrémnej nespravodlivosti. Takémuto stavu justície (a spoločnosti) 

by už zrejme nepomohol ani ústavný súd.811 Pravdepodobnejšie preto bude, že nesprávnosť 

rozhodnutí všeobecných súdov nie je obvykle až také extrémna, ale že ústavný súd má na vec iný 

názor než všeobecné súdy. Tým pádom ale treba povedať, že v takýchto prípadoch sa ústavný súd 

stavia do pozície štvrtej inštancie preskúmavajúcej správnosť rozhodnutí všeobecných súdov.  

Paradoxne zaujíma k tejto veci Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) opačný postoj 

a sťažnosti, v ktorých je namietaný rozpor s čl. 6 Dohovoru o ochrane základných práv a slobôd, 

teda s právom na spravodlivý proces, odmieta ako zjavne neopodstatnené. Ide práve o tie sťažnosti, 

ktorých obsahom je námietka, že súdy nesprávne vyhodnotili dôkazy, nepripustili určité dôkazy, 

nesprávne interpretovali zákon alebo aplikovali iný právny predpis, než podľa sťažovateľa mali. 

Sťažností s týmto obsahom sú odmietnuté ako zjavné neopodstatnené, pretože stavajú ESĽP do 

pozície bežnej odvolacej, t. j. piatej inštancie, ktorú na rozdiel od Ústavného súdu ČR odmieta. 

Pred ESĽP nepomôže odvolanie sa na formulku o extrémnom nesúlade výsledku interpretácie 

 
809 Tieto podmienky tvoria tzv. hranicu lex lata, ktorú by súd nemal prelomiť rozhodnutím contra legem. In Melzer, 

F., 2010, s. 232.  
810 Viac k tomu, čo všetko podľa českého Ústavného súdu patrí pod právo na spravodlivý proces. In Klíma, K. 

a kol.: Komentář k Ústavě a Listině. 2. rozš. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 1288 – 1319. Vo všetkých 
analyzovaných rozhodnutiach konštatoval český Ústavný súd práve porušenie práva na spravodlivý proces, 
niekedy v kombinácií s porušením iných základných práv a slobôd.  

811 Ako povedal Learned Hand, jeden z najvplyvnejších amerických sudcov a právnych filozofov začiatku 20. 
storočia, ktorý nikdy nebol sudcom Najvyššieho súdu: „spoločnosť, ktorá je tak rozložená, že v nej zanikol 
duch miernosti, nedokáže zachrániť žiadny súd; že spoločnosť, kde taký duch prekvitá, žiadny súd zachraňovať 
nemusí.“ In Hand, L.: The Contribution of an Independent Judiciary to Civilization. In Dilliard, I. (ed.): The 
Spirit of Liberty: Papers and Addresses of Learned Hand. New York: Knopf, 1953, s. 155 – 156. Obdobný 
postoj rozvíja vo svojej knihe Procházka, R.: Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii. Plzeň: Aleš Čenek, 
2011, 140 s. 
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s princípmi spravodlivosti, ten totiž žiaden takýto test nepozná.812 Jediný prípad, kedy je ESĽP 

ochotný pristúpiť k preskúmavaniu správnosti vnútroštátneho rozhodnutia, je ten, keby 

rozhodnutie vnútroštátneho súdu bolo „arbitrárne alebo zjavne nezmyselné,“ teda keď skutočne 

dochádza k extrémnej nespravodlivosti. Tieto prípady sú však pomerne ojedinelé. Príkladom je 

prípad Khamidov proti Rusku z roku 2007,813 kedy ruské súdy pri posudzovaní civilnej žaloby 

o náhradu škody absolútne ignorovali rad dôkazov predložených sťažovateľom, vrátane úradných 

listín, ktoré potvrdzovali poškodenia sťažovateľovho majetku štátom. Navyše išlo o prípad 

čečenského sťažovateľa, ktorý podal žalobu na moskovskom súde proti ministerstvu vnútra za 

škody na jeho pozemku spáchané počas čečensko-ruskej vojny.814 Skutkové okolnosti tak boli 

skutočne extrémne, rovnako aj záver všeobecných súdov bol skutočne v extrémnom rozpore 

s princípmi spravodlivosti, pretože sťažovateľovi neboli zaručené elementárne aspekty práva na 

spravodlivý proces. Tento prípad sa okolnosťami i výsledným rozhodnutím ale značne líši od 

prípadov, ktoré za extrémne nespravodlivé označuje český ústavný súd. 

 

3.2.4. Príčiny a dôsledky judikovania contra-legem 
 

V nasledujúcej časti budú na základe toho, čo bolo uvedené vyššie, zanalyzované niektoré 

dôsledky judikovania contra-legem vo vzťahu k primárnemu cieľu, ktorý je vlastný akémukoľvek 

voľnému nachádzaniu práva, ktorým je nachádzanie spravodlivosti. 

Najprv je ale potrebné sa vyjadriť aj k príčinám. Veľmi podobne ako v prípade hnutia 

voľného práva, je v prípade voľného nachádzania práva v podobe judikovania contra legem zo 

strany aj českého ústavného súdu príčinou dobové právne myslenie, konkrétne prehnaný 

formalizmus.815  

Český ústavný súd uvádza prehnaný formalizmus ako príklad interpretácie, ktorá je 

v extrémnom rozpore s princípmi spravodlivosti, priamo v texte formulky extrémnej 

nespravodlivosti. Prehnaný formalizmus sa v súčasnosti chápe ako hanlivé označenie činnosti 

nerozmýšľajúceho sudcu, ktorému prácu uľahčuje striktné držanie sa litery zákona bez ohľadu na 

 
812 Kratochvíl, J., Majerčík, Ľ.: Neviditelná většina: osud českých stížností před ESLP. In Bulletin advokacie, č. 

4/2011, s. 18. Dostupné aj na http://www.cak.cz/assets/ba_4_2011_web.pdf. 
813 Napr. rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 15. 11. 2007 vo veci Khamidov proti Rusku, 

sťažnosť č. 72118/01, § 170. 
814 Kratochvíl, J., Majerčík, Ľ., 2011, s. 19. 
815 Časť venovaná prehnanému formalizmu bola publikovaná in Henčeková, S.: Extrémna nespravodlivosť v 

judikatúre Ústavného súdu ČR. In Gerloch, A., Krzyžanková, K. Ž. (ed.): Soukromé a veřejné v kontextu 
institucionálních proměn práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, s. 167 – 168. 
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jeho zmysel, účel a na dopad jeho aplikácie v reálnom živote.816 Azda najznámejší popis 

formalizmu v českom právnom prostredí zhrnul Tomáš Sobek takto: „Pohŕdavé označenie 

‚formalista‘ si sudca vyslúži predovšetkým tým, že aplikuje právo ako vojak Jozef Švejk, ktorý 

absurdizoval príkazy svojich nadriadených tým, že ich doslovne dodržiaval. Stupídna a hodnotovo 

necitlivá interpretácia nie je dôsledkom nejakého nadužívania logiky, ale nakoniec záležitosť 

právnických a možno aj všeobecne ľudských kvalít sudcu.“817  

 Pôvod vymedzenia formalizmu v súvislosti s extrémnou nespravodlivosťou v judikatúre 

ústavného súdu možno nájsť v náleze, ktorého sudcom spravodajcom bol profesor Pavel Holländer 

a v ktorom uviedol, že „pokiaľ procesné právne úkony účastníkov konania obsahujú zjavnú 

nesprávnosť, ktorej odstránenie umožňuje odstrániť taktiež nedostatok podmienky konania, 

pričom konštatovanie tejto zjavnosti nevyžaduje procesnú aktivitu súdu (napr. dokazovanie), je 

nutné dať účastníkom konania príležitosť túto nesprávnosť odstrániť. Opakom tohto postupu je 

prehnaný formalizmus, ktorého dôsledkom je sofistikované zdôvodňovanie zjavnej 

nespravodlivosti (...).“818  

 Formalizmus si za posledné roky prešiel predovšetkým v českom právnom prostredí 

značným vývojom. Z čisto hanlivej nálepky sa stal „extrémny a teda nešťastný prejav v zásade 

vhodnej charakteristiky prístupu k právu“,819 koncept rozhodovania podľa pravidiel,820 smer, ku 

ktorému viac nie je hanba sa priznávať.821 Rušenie rozhodnutí všeobecných súdov ústavným 

súdom s použitím formulky extrémnej nespravodlivosti s odkazom na prehnaný formalizmus 

a porušenie práva na spravodlivý proces ale pretrváva.822  

 
816 Henčeková, S.: Voľné nachádzanie práva (riešenie problému formalizmu v rozhodovacej praxi?). In: Šmelková, 

J. (et. al.): Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2015: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (…). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta, 2015, s. 433. Najväčšiu pozornosť v českom právnom prostredí venoval formalizmu Tomáš 
Sobek. In Sobek, T.: Argumenty teorie práva. Praha/Plzeň: Ústav státu a práva AV ČR a Aleš Čeněk, 2008, s. 
193 an. Bez povšimnutia by nemala zostať ani dizertačná práca Petra Breziny. In Brezina, P.: Formalismus 
v právu (dizertační práce). Praha: Univerzita Karlova. Právnická fakulta, 2013, 298 s. 

817 Sobek, T., 2008, s. 255 (preklad do slovenčiny od autorky).  
818 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 11. 7. 1996, sp. zn. III. ÚS 127/96 (preklad do slovenčiny od 

autorky).   
819 Schauer, F.: Playing by the Rules: A Philosophical Examination of Rule-based Decision-making in Law and in 

Life. Oxford: Clarendon Press, 1991, s. 548.  
820 Tamtiež. K ukončeniu hanlivého chápania formalizmu aj  Schauer, F.: Formalism. The Yale Law Journal. 1988, 

roč. 97, s. 509 – 548. 
821 „Volám sa Brian Tamanaha a som právny formalista. (Fuj, to bolo neľahké vyhlásenie – len si to skúste.)“ In 

Tamanaha, B.: Fellow Liberals: Be a "Legal Formalist," Join the Recovering Realists Club (Small Meetings 
Likely). Balkinization [online]. 29. 6. 2006. Dostupné na https://balkin.blogspot.cz/2006/12/fellow-liberals-be-
legal-formalist.html. 

822 Z novších nálezov napr. v náleze Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 10. 2. 2015, sp. zn. IV. ÚS 2281/14, 
v ktorom Ústavný súd uviedol, že napadnuté rozhodnutie trpelo práve prehnanou formalistickou interpretáciou, 
t. j. pochybením v procese dokazovania a extrémnym nesúladom právnych záverov s vykonanými skutkovými 
zisteniami. A ďalej, že povinnosť súdu nachádzať právo neznamená iba vyhľadávať priame a výslovné pokyny 
v zákonnom texte, ale tiež povinnosť zisťovať a formulovať, čo je konkrétnym právom i tam, kde ide 
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Z hľadiska dôsledkov je nutné ešte raz pripomenúť, čo je základným cieľom rozhodovania 

contra-legem. Je to spravodlivosť, teda snaha o čo najspravodlivejšie rozhodnutie, a to aj za cenu 

„obetovania“, resp. nerešpektovania pozitívneho práva. Otázka ale je, či sa tento cieľ skutočne aj 

napĺňa a aké sú dôsledky rozhodovania contra-legem, pričom v tomto ohľade je možné vzniesť 

nasledujúce námietky.  

Prvou z námietok by mohlo byť to, že rozhodovaním contra-legem ide individuálna 

spravodlivosť na úkor všeobecnej spravodlivosti. Hľadanie spravodlivosti v jednom konkrétnom 

prípade – teda individuálna spravodlivosť – má totiž jeden základný nedostatok. Tým je práve jej 

individuálnosť, ktorá je neuchopiteľná všeobecnými pravidlami, a preto nepoužiteľná v ďalších 

prípadoch buď vôbec alebo iba arbitrárne v závislosti od subjektívneho posúdenia konkrétneho 

orgánu aplikácie práva. To v konečnom dôsledku spôsobuje všeobecnú nespravodlivosť, keď je 

v jednom prípade rozhodnuté contra legem, ale vo všetkých ďalších prípadoch (ktoré sa napríklad 

vôbec nedostali pred ústavný súd) je norma už aplikovaná, čo môže byť oprávnene účastníkmi 

daných právnych vzťahov vnímané ako nespravodlivé a porušujúce princíp rovnosti. Pozitívne je 

aspoň to, ak sa do budúcna daný prípad, v ktorom došlo k rozhodnutiu v prospech individuálnej 

spravodlivosti, stane smerodajným aj pre ďalšie prípady a prispeje tak aj k všeobecnej 

spravodlivosti pro futuro a k posilneniu rovnosti. 

Ďalšou z námietok je rizikovosť a zneužiteľnosť. Rozhodovanie contra legem s odkazom 

na spravodlivosť je rizikové z toho dôvodu, že ide o formuláciu príliš abstraktnú, nejasnú, 

zahrňujúcu mnohé prípady, z ktorých bola zmienená len časť. Takáto formulácia môže byť ľahko 

dezinterpretovaná, a to i neúmyselne, alebo, čo je horšie, úmyselne zneužitá za účelom dosiahnutia 

subjektívne želaného rozhodnutia. Takýto scenár v súčasnosti, čo sa týka českého ústavného súdu, 

je síce nepravdepodobný, no smer, ktorým sa ústavný súd postupom času uberá, je daný, 

rozhodnutia, ktoré vydal, existujú a budú používané v budúcnosti ako argumenty v ďalších 

prípadoch. To, čo sa dnes zdá ako dobrý nápad, ním preto zajtra nemusí byť. V zásade by k tomu 

možno postačovali personálne zmeny na ústavnom súde, zmena politickej klímy alebo zmeny 

iných faktorov vplývajúcich na kvalitu rozhodovacej praxe ústavného súdu.  

Väčším problémom sa ale javí, že formulku extrémnej nespravodlivosti preberajú 

všeobecné súdy. V niektorých prípadoch, najmä ak má jedna zo strán šikovného presvedčivého 

advokáta, sa niektoré všeobecné súdy nechajú doslova „ukecať“, aby nerešpektovali jednoznačné, 

bezkonfliktné znenie zákona, pretože sa to javí, a ten advokát to tak tomu súdu bez pochýb vyjaví 

 
o interpretáciu abstraktných noriem a ústavných zásad. Pri výklade a aplikácii právnych predpisov nie je 
možné opomínať ich účel a zmysel, ktorý nie je možné hľadať len v slovách a vetách toho ktorého právneho 
predpisu, ale aj princípy uznávané demokratickými právnymi štátmi.  
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v záujme svojho klienta, ako nespravodlivé. Stačí všeobecný súd presvedčiť, že takáto je 

rozhodovacia prax ústavného súdu. Presvedčiť ho je jednoduchšie vtedy, ak rozhoduje napr. 

samosudca, prípadne aj senát, ktorý je hodnotovo subjektívne naklonený riešeniu ponúkaného 

advokátom. A keďže je početnosť prípadov extrémnej nespravodlivosti nezanedbateľná, 

nepochybne sa z nich dá často niečo vhodné vybrať. A keďže nie je vlastne úplne jasné, ako to 

ústavný súd s formulkou extrémnej spravodlivosti myslel, medze v jej aplikácii sa kladú len veľmi 

ťažko (resp. je ťažké určiť prípustné hranice rozhodovania contra-legem). Nepochybne bol úmysel 

ústavného súdu v post-totalitnom období dobrý, bola tu snaha o to, aby sa sudcovia naučili 

rozmýšľať, aplikovať právne princípy, rešpektovať základné práva a nehľadieť striktne na text 

zákona. Otázne ale zostáva, či je takáto prax dlhodobo udržateľná a či je riešenie, že ústavný súd 

bude napravovať rozhodnutia všeobecných súdov, systematické, o čom mám určité pochybnosti.  

Okrem spravodlivosti (v zmysle priblíženia sa k nej alebo vzdialenia sa od nej) má 

aplikácia formulky extrémnej nespravodlivosti aj ďalšie dôsledky.823 Problém spočíva aj v jej 

legitimite. V zásade je možné formulku extrémnej spravodlivosti chápať dvojako (ako už bolo 

uvedené vyššie) – v prvom rade tak, že k extrémnej nespravodlivosti došlo v dôsledku 

interpretácie a aplikácie práva. V druhom rade tak, že extrémna nespravodlivosť nevzniká 

samotnou interpretáciou a aplikáciou práva, ale už tým, že samotný zákon je extrémne 

nespravodlivý. Prvé z týchto poňatí zodpovedá skutočnej rozhodovacej praxi českého ústavného 

súdu, druhé z týchto poňatí je teoretické a v praxi českého ústavného súdu sa nevyskytuje, hoci 

práve v tomto druhom poňatí by bol problém s legitimitou menší. Druhé poňatie totiž predstavuje 

Radbruchovu formulu, ktorá sa aplikuje predovšetkým pri zmene štátneho režimu 

z nedemokratického na demokratický. V prvom poňatí sa však ústavný súd ocitá v postavení 

ďalšej odvolacej inštancie, ktorá preskúmava zákonnosť rozhodnutí všeobecných súdov. Tento 

prístup je odlišný od prístupu ESĽP, ktorý sa uchyľuje k preskúmavaniu rozhodnutí 

vnútroštátnych súdov len ak sú arbitrárne alebo zjavne nezmyselné, teda ak sú extrémne oveľa 

dramatickejším spôsobom než v poňatí ústavného súdu. Právo na spravodlivý proces je tak v tomto 

ohľade vnímané českým ústavným súdom extenzívnejšie než ESĽP.  

Ďalším problémom, ktorý je typický pre prípady, kedy sa sleduje primárne naplnenie 

hodnoty spravodlivosti, je právna (ne)istota. Nie je totiž jasné, čo všetko formulka extrémnej 

nespravodlivosti môže obsiahnuť. Na jednej strane je pozitívom, ak ústavný súd napráva zjavne 

nespravodlivú interpretáciu podústavného práva všeobecnými súdmi, ak nie je možná náprava 

 
823 Zvyšok tejto časti tejto dizertačnej práce bol publikovaný s obmenami v Henčeková, S.: Extrémna 

nespravodlivosť v judikatúre Ústavného súdu ČR. In Gerloch, A., Krzyžanková, K. Ž. (ed.): Soukromé a 
veřejné v kontextu institucionálních proměn práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, s. 170 – 172.  
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iným spôsobom (čo po vyčerpaní opravných prostriedkov nie je). Na strane druhej ale účastník 

dopredu nevie, či práve jeho prípad posúdi ústavný súd ako takú interpretáciu podústavného práva 

všeobecnými súdmi, ktorá dosiahla intenzitu extrémne nespravodlivej, alebo či práve jeho vec 

neuzavrie ústavný súd s odôvodnením, že „podstatou ústavnej sťažnosti je len niekoľko otázok tzv. 

podústavného práva, pričom žiadna z nich nedosahuje ústavnú úroveň,“824 alebo že 

„ústavnoprávnou judikatúrou bolo už mnohokrát konštatované, že procesné postupy v súdnom 

konaní, zisťovanie skutkového stavu a hodnotenie vykonaných dôkazov, ako aj výklad a aplikácia 

podústavných právnych predpisov, sú zverené primárne všeobecným súdom, nie Ústavnému súdu. 

Z hľadiska ústavnoprávneho môže byť posudzovaná iba otázka, či skutkové zistenia majú 

dostatočnú a racionálnu základňu, či právne závery s nimi nie sú v „extrémnom nesúlade“ a či je 

interpretácia použitého práva ústavne konformná,“825 resp. že „Ústavný súd vo svojej judikatúre 

mnohokrát konštatoval, že postup v správnom a súdnom konaní, zisťovanie a hodnotenie 

skutkového stavu, i výklad iných než ústavných predpisov, ako i ich aplikácia pri riešení 

konkrétnych káuz, sú záležitosti správnych orgánov a nakoniec správnych súdov. Ústavnému súdu 

zásadne neprislúcha nimi prijaté závery akokoľvek prehodnocovať s výnimkou prípadov, kedy sú 

tieto v príkrom nesúlade so skutkovými zisteniami alebo z nich v žiadnej možnej interpretácii 

nevyplývajú alebo ak je niektorá z noriem interpretovaná spôsobom nachádzajúcim sa 

v extrémnom rozpore s princípmi spravodlivosti (napr. prehnaný formalizmus) alebo pokiaľ ide 

o interpretáciu založenú na ústavne neprípustnej svojvôli /napr. nerešpektovanie kogentnej 

normy). Táto situácia, kedy by bol Ústavný súd oprávnený zasiahnuť a zrušiť napadnuté 

rozhodnutie orgánu verejnej moci, však v konkrétnom prípade nenastala. Dotknuté orgány vyšli 

z dostatočne zisteného skutkového stavu, na ktorý aplikovali príslušné zákonné ustanovenia, ktoré 

v uspokojivej miere vyložili, pričom tento svoj postup osvetlili v odôvodnení svojich rozhodnutí, 

ktoré tak nie je možné označiť za arbitrárne, nadmieru formalistické či zakladajúce extrémny 

rozpor medzi skutkovými zisteniami a z nich vyvodenými právnymi závermi,“826 alebo tiež, že 

„Ústavný súd môže do ich činnosti zasiahnuť iba vtedy, ak sú právne závery všeobecných súdov 

v príkrom nesúlade so skutkovými zisteniami alebo z nich v žiadnom možnom výklade odôvodnenia 

nevyplývajú, alebo ak zakladá porušenie niektorej z noriem podústavného práva v dôsledku 

svojvôle (napr. nerešpektovaním kogentnej normy), alebo v dôsledku interpretácie, ktorá je 

v extrémnom rozpore s princípmi spravodlivosti (napr. uplatnením prepätého formalizmu pri 

 
824 Viď napr. uznesenie Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 8. 11. 2016, sp. zn. III. ÚS 2180/16. 
825 Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 31. 10. 2016, sp. zn. I. ÚS 2822/16.  
826 Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 29. 8. 2016, sp. zn. I. ÚS 652/16.  
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použití práva), porušení základného práva alebo slobody. To platí rovnako pre náklady konania, 

ktoré predstavujú súčasť rozhodovacieho procesu“827 

 Formulka extrémnej nespravodlivosti tak môže kvôli svojej nejasnosti pokrývať širokú 

plejádu prípadov, v ktorých je veľmi zložité nájsť deliacu čiaru medzi tými, ktoré zakladajú 

porušenie základných práv a slobôd, a tými, ktoré nie. Ponúka sa určité riešenie problému 

formulky extrémnej nespravodlivosti – nepoužívať ju. Namiesto toho by sa mohol ústavný súd 

vyjadrovať precíznejšie k tomu, aké aspekty práva na spravodlivý proces boli v konkrétnom 

prípade porušené a vymedzovať hranice, kedy sa nestáva len ďalšou odvolacou inštanciou, ale 

skutočne rieši prípad s ústavno-právnym rozmerom. Používanie formulky extrémnej 

nespravodlivosti tieto hranice značne zahmlieva a prináša do judikatúry ústavného súdu zbytočný 

prvok právnej neistoty. Netvrdím ale, že by malo byť rozhodovanie contra legem úplne vylúčené. 

V tomto kontexte je za hodno zamyslieť sa aj nad štýlom argumentácie ústavného súdu (ale 

i ďalších súdov), ktorá sa zautomatizovala. Opakujú sa v nej rovnaké argumenty a formulka 

extrémnej nespravodlivosti je dobrým príkladom toho, že tieto argumenty majú často veľmi 

nejasný a niekedy tak už vlastne nič nevypovedajúci obsah. Neznamená to ale, že by všetky 

rozhodnutia českého ústavného súdu obsahujúce formulku extrémnej nespravodlivosti boli (čo 

i len subjektívne) nesprávne. Mnohé skutočne môžu prispievať k dosiahnutiu spravodlivosti. 

Znamená to skôr to, že pokiaľ je rozhodnutie podložené dostatočnými relevantnými argumentmi, 

je v nich formulka extrémnej nespravodlivosti nadbytočná. Pokiaľ ale v rozhodnutí kvalitné 

argumenty absentujú, môže sa argumentačný deficit jednoduchšie skryť práve za túto formulku. 

Takéto skrývanie sa by bolo značne neúprimné, čo by sa rozhodne nepáčilo voľnoprávnikom. 

Je na mieste dotknúť sa ešte jedného aspektu v súvislosti s rozhodovaním contra-legem 

a síce otázky, či k nemu dochádza v judikatúre Ústavného súdu Českej republiky častejšie 

v sporoch verejného než súkromného práva a či by tomu tak malo byť a prečo áno alebo nie.828 

Profesor Holländer vo svojom odlišnom stanovisku k nálezu so sp. zn. II. ÚS 229/95829 hovorí, že 

judikovanie contra legem je prípustné, len keď akceptácia procesných pravidiel vedie k zjavnej 

 
827 Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 6. 10. 2020, sp. zn. IV. ÚS 1715/2020. Na základe vyššie 

uvedených príkladov možno uzavrieť, problém nejasnosti formulky extrémnej nespravodlivosti pretrváva až 
dodnes. Zohľadniť je potrebné aj skutočnosť, že počet nájdených uznesení (nepublikovaných) na 
nalus.usoud.cz podľa inak rovnakých vyhľadávacích kritérií ako v prípade vyhľadávania nálezov (metodika je 
popísaná v poznámke pod čiarou č. 788), je k 1. 6. 2021 dokopy 5, pokiaľ ide o nepublikované uznesenia (v 
časti „forma rozhodnutí“ nie je zaškrtnuté políčko „Jen publikovaná“), tak ich je dokopy 1180.  

828 Nasledujúca časť bola s obmenami publikovaná in Henčeková, S.: Rozhodovanie Ústavného súdu contra legem v 
sporoch verejného a súkromného práva. In Ľalíková, N. (et al.): Poňatie a charakter práva: zborník príspevkov 
z medzinárodnej vedeckej konferencie: 27. februára 2014: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 
Bratislava. Bratislava: SAP, s. 173 – 176. Dostupné na https://www.paneurouni.com/wp-
content/uploads/2017/03/ponatie-charakter-prava-tlac-2014.pdf.  

829 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 15. 1. 1997, sp. zn. II. ÚS 229/95. 
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nespravodlivosti. Obdobný záver ostatne zaujal Ústavný súd ČR aj v prípade so sp. zn. III. ÚS 

283/96830, kedy označil za zjavne nespravodlivú práve aplikáciu procesných pravidiel. Pokiaľ 

hovoríme o procesných pravidlách a extrémnej nespravodlivosti pri ich aplikácii, hovoríme vždy 

o verejnom práve, keďže procesnoprávne odvetvia možno vždy zaradiť do verejného práva.831 

Toto by podporovalo záver, že k extrémnej nespravodlivosti dochádza viac vo verejnom práve. 

Kvantitatívna analýza ale nebola uskutočnená, takže nemožno tento záver jednoznačne vyvodiť. 

Otázka však znie, či možno rozhodovanie contra legem niečím odôvodniť aj v súkromnom práve. 

Tým najčastejším dôvodom býva rozpor s dobrými mravmi, ktoré predstavujú v reči Ústavného 

súdu ČR príkaz sudcovi rozhodovať praeter legem či dokonca contra legem, pokiaľ ide o 

reprobáciu konania priečiaceho sa dobrým mravom.832 Nemožno kvalifikovať dané rozhodnutia 

ako rozhodnutia contra legem, keďže neplatnosť výkonu práva v rozpore s dobrými mravmi má 

oporu v zákone. Otázne ale je, či v daných prípadoch bol skutočne naplnený daný nesúlad výkonu 

práv s dobrými mravmi. Nepochybne však Ústavný súd ČR vo všetkých prípadoch formuloval 

pomerne silný príkaz všeobecným súdom rozhodovať aj contra legem bez ďalších podmienok. 

Pritom v oblasti súkromného práva existujú princípy, ktoré naopak nie sú verejnému právu vlastné. 

Ide najmä o princíp autonómie vôle a rovnosti subjektov právneho vzťahu, z ktorých vyplýva, že 

subjekty právnych vzťahov si môžu svoje práva a povinností upraviť v zásade odchýlne, obaja sú 

v rovnakej pozícii, do daného právneho vzťahu dokonca nemusia ani vstúpiť. No i tak pri riešení 

sporov vyplývajúcich z týchto vzťahov Ústavný súd ČR stanovuje povinnosť za určitých bližšie 

nešpecifikovaných podmienok všeobecným súdom rozhodovať aj contra legem a akýmsi 

spôsobom neprimerane a neodôvodnene „chrániť“ jedného z účastníkov daného právneho vzťahu 

– pacta sunt servanda alebo nie? Naproti tomu v oblasti verejného práva, kde platí skôr nerovnosť 

 
830 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 29. 10. 1996, sp. zn. III. ÚS 283/96. Ide o nález o zrušení 

uznesenia Najvyššieho súdu a rozhodnutia Ústrednej volebnej komisie o odmietnutí zaregistrovať kandidáta 
pre voľby do Senátu ČR kvôli nesprávne uvedenému rodnému číslu. Nesprávnosť spočívala v tom, že za 
lomítkom bola pred trojčíslím uvedená nula, pričom podľa vyhlášky č. 55/1976 Sb. platí, že rodné číslo osôb 
narodených do 31. 12. 1953 za lomítkom obsahuje iba tri číslice. Ústavný súd k tomuto rozhodnutiu uviedol, 
že „pokiaľ procesné právne úkony účastníkov konania obsahujú zjavnú nesprávnosť, je nutné dať účastníkom 
konania príležitosť ju odstrániť. Opakom tohto postupu je prílišný formalizmus, ktorého dôsledkom je 
sofistikované zdôvodnenie zjavnej nespravodlivosti alebo neprihliadnutie k zmyslu alebo účelu právnej úpravy 
(...).“ V tomto prípade išlo o výklad (už v súčasnosti neexistujúceho) ustanovenia § 61 ods. 5 zákona č. 
247/1995 Sb. v znení účinnom v čase rozhodovania, ktoré zakotvilo, že ak „zistí zapisovateľ obvodnej volebnej 
komisie, že prihláška k registrácii nespĺňa náležitosti (...), upozorní na to zmocnenca alebo nezávislého 
kandidáta. Až do uplynutia lehoty (...) môže zmocnenec alebo nezávislý kandidát nedostatky odstrániť.“ 
Nedostatky nepochybne v prihláške boli, pričom neboli odstránené v určenej lehote. Napriek tomu sa ústavný 
súd nestotožnil s názorom, že by bol splnený dôvod na odmietnutiu registrácie. Toto rozhodnutie považuje za 
rozhodnutie contra-legem aj prof. Kühn. In Kühn, Z., 2002, s. 194.  

831 Napr. in Ottová, E.: Teória práva. 2. vyd. Šamorín: Heuréka, 2006, s. 236; Števček, M., Ficová, S. a kol.: 
Občiansky súdny poriadok. I. diel. Komentár. 2. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2. 

832 Nálezy Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 7. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 1826/11, zo dňa 21. 10. 2008, sp. zn. 
IV. ÚS 1735/07, zo dňa 6. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 643/04 či zo dňa 7. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 34/09. 
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subjektov, prevláda kogentnosť právnych noriem, subjekty nemôžu svoje práva a povinnosti 

upraviť odchýlne a často musia vstúpiť do právneho vzťahu bez ohľadu na ich vôľu, Ústavný súd 

takýto prísny príkaz rozhodovať contra legem a chrániť „slabší“ subjekt – jednotlivca, 

nesformuloval. Do budúcna je možné predpokladať tendenciu ešte väčšieho počtu rozhodnutí 

založených na dobrých mravoch a iných právne neurčitých pojmoch, ktoré sami o sebe nemusia 

byť rozhodnutiami contra legem, no bude v nich formulovaný príkaz Ústavného súdu ČR pre 

všeobecné súdy, aby rozhodovali contra legem. Dôvodom je najmä nový občiansky zákonník a 

jeho novo formulované základné zásady, ktoré dávajú súdom viac priestoru k tvorbe práva. Nový 

občiansky zákonník zároveň môže prehĺbiť priepasť medzi súkromným a verejným právom 

(nielen) v tejto problematike.833 Dovolím si preto vo svetle týchto okolností apelovať práve na 

rozhodovanie sporov v oblasti verejného práva a na aplikovanie koncepcie extrémnej 

nespravodlivosti v dôsledku aplikácie procesných pravidiel práve vo sporoch verejného práva. Ak 

už máme hovoriť o hľadaní spravodlivosti, hľadajme ju tam. Keď hovoríme o takej aplikácii 

procesných pravidiel, ktorá vyúsťuje až do extrémnej nespravodlivosti a preto je potrebné ju 

odmietnuť, prichádza nám do úvahy ešte jeden prípad. Ten, v ktorom zákonodarca nesprávne 

aplikuje procesné pravidlá pri prijímaní zákonov, dôsledkom čoho je také znenie zákona, z ktorého 

je zjavné, že sa zákonodarca zmýlil. Bolo by extrémne nespravodlivé takýto zákon aplikovať, preto 

je možné pripustiť tézu o zjavnom omyle ako ďalší z legitimačných dôvodov pre rozhodnutie 

contra legem – a to tak vo verejnom, ako aj súkromnom práve. Príkladom zjavného omylu 

zákonodarcu by mali pritom byť len drobnosti skôr technického rázu – napr. zámena vylučovacej 

spojky za zlučovaciu.834 V súkromnom práve by to za vymedzených podmienok bol zároveň jediný 

legitímny dôvod pre rozhodnutie contra legem. 

 

3.2.5. Voľné nachádzanie práva a judikovanie contra-legem 
 

V časti pojednávajúcej o hnutí voľného práva bola vyvodená definícia voľného 

nachádzania práva, ktorú si aj na tomto mieste opäť zopakujeme. Pod voľným nachádzaním práva 

rozumieme nachádzanie práva nad rámec pozitívneho (formálneho) práva, teda dotváranie práva 

prekračujúce interpretáciu pozitívneho práva s cieľom nájdenia čo najspravodlivejšieho riešenia. 

 
833 § 1 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník: „Uplatňování soukromého práva je nezávislé na 
uplatňování práva veřejného.“ 
834 Príkladom takéhoto zjavného omylu zákonodarcu je zjavne nesprávne a neúmyselné použitie spojky „alebo“ 

namiesto spojky „a“ in Kühn, Z.: Aplikácia práva v zložitých prípadoch. Praha: Karolinum, 2002, s. 185; ale aj 
rovnaký problém v uznesení Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 24. 7. 2008, sp. zn. III. ÚS 274/07. In 
Henčeková, S.: Nástroje vypĺňania medzier v práve (diplomová práca). Bratislava: PraF UK, 2013, s. 44 an. 
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Otázka je, či a ako judikovanie contra-legem zo strany českého ústavného súdu túto definíciu 

napĺňa.  

Judikovaním contra-legem sa zaoberali aj voľnoprávnici, ktorí ho za určitých okolností 

pripúšťali. Hermann Kantorowicz sa prikláňal k možnosti rozhodnúť contra-legem predovšetkým 

vtedy, ak zákon, resp. pozitívne právo, neponúkalo riešenie právneho prípadu a bolo potrebné 

rešpektovať zásadu zákazu odmietnutia spravodlivosti, a teda napriek tomu daný právny prípad 

nejak rozhodnúť. Odmietal však svojvoľné rozhodovanie. Ernst Fuchs považoval za správne, ak 

sudca rozhodne contra verba legis, teda v rozpore so znením zákona, ale nerozhodne v rozpore 

s jeho zmyslom a duchom, čím vlastne odmietal formalizmus a akcentoval teleologický výklad.835 

S tým, že ani rozhodovanie contra-legem nemá byť svojvoľné, je nutné súhlasiť aj 

v kontexte fenoménu súčasného rozhodovania contra-legem. Svojvôľa nemá nič spoločné 

s právom a je v rozpore s právnou istotou aj spravodlivosťou ako základnými hodnotami práva. 

Podstatou úvah o prípustnosti judikovania contra-legem je snaha o spravodlivé 

rozhodnutie v extrémnych prípadoch, kedy túto spravodlivosť nedokáže zabezpečiť pozitívne 

právo. Zatiaľ ale čo Hermann Kantorowicz považoval za dôvod pre rozhodnutie contra-legem 

medzeru v pozitívnom práve, chápe český ústavný súd v súčasnosti pri aplikácii formulky 

extrémnej nespravodlivosti ako základný dôvod pre takéto rozhodnutie chybnú interpretáciu 

pozitívneho práva, ktorá vedie k nespravodlivému rozhodnutiu. De facto tak v takýchto prípadoch 

dochádza k porušeniu pozitívneho práva zo strany všeobecného súdu, pretože to je nesprávne 

interpretované a bolo by nespravodlivé takúto interpretáciu akceptovať. Z toho dôvodu aplikuje 

ústavný súd formulku extrémnej nespravodlivosti a rozhodnutie všeobecného súdu v záujme 

spravodlivosti napraví. Nedochádza tu teda k voľnému nachádzaniu práva zo strany všeobecného 

súdu – ten rozhodne proti pozitívnemu právu, nie nad jeho rámec a jeho rozhodnutie nie je 

spravodlivé. Zo strany ústavného súdu aplikujúceho formulku extrémnej nespravodlivosti na 

druhej strane dochádza k rozhodnutiu vedeného predovšetkým spravodlivosťou, keď sa snaží 

korigovať nesprávne a nespravodlivé rozhodnutie všeobecného súdu a keďže nemá tak úplne 

právomoc k takejto korekcii a stavia sa de facto do pozície ďalšej odvolacej inštancie, dá sa 

povedať, že pri tom ide nad rámec pozitívneho práva, a teda že tu skutočne dochádza k voľnému 

nachádzaniu práva. No a tak, ako pri každom voľnom nachádzaní práva, je tu značný priestor pre 

možnú kritiku takéhoto postupu a predovšetkým pre otázku, či takto naozaj dosiahneme 

v konkrétnom prípade spravodlivejšie rozhodnutie a za akú cenu. Snaha o spravodlivosť ide 

 
835 Viac v časti 2.5.3.1.2. tejto dizertačnej práce.  
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pritom ruka v ruke s odmietnutím prehnanému formalizmu, ktorý sa považuje za metódu vedúcu 

k nesprávnemu a nespravodlivému rozhodnutiu. 

 Vyššie však bolo predstavené aj druhé možné ponímanie formulky extrémnej 

nespravodlivosti než nesprávny výklad vedúci k nespravodlivému rozhodnutiu, a to správny 

výklad, ktorý ale napriek tomu vedie k nespravodlivému výsledku v konkrétnom prípade. Ústavný 

súd v takomto ponímaní formulku extrémnej nespravodlivosti neaplikuje. Najviac sa tomuto 

ponímaniu blížilo rozhodnutie ohľadom nároku princeznej Soraya. Aj toto ponímanie možno 

považovať za voľné nachádzanie práva, pretože je tu opäť hlavným cieľom čo najspravodlivejšie 

rozhodnutie, pričom sa v danom prípade zjavne ide nad rámec pozitívneho práva (odstraňuje sa 

zakrytá medzera v pozitívnom práve), ktoré v danom extrémnom prípade zlyhalo. Ako by malo 

takéto rozhodovanie contra-legem vyzerať a že rozhodne nemôže byť svojvoľné, je najlepšie 

popísané práve v rozhodnutí ohľadom nároku princeznej Soraya. Potvrdzuje to zároveň to, že nie 

vždy je rozhodovanie contra-legem zlým nápadom.  

Rozhodovanie contra-legem a v podmienkach judikatúry českého ústavného súdu 

aplikácia formulky extrémnej nespravodlivosti, je typickým príkladom voľného nachádzania 

práva. Ponímanie toho, čo vlastne rozhodovanie contra-legem znamená, je v súčasnosti ale trochu 

iné než v (nie úplne jasnej) teórii voľnoprávnikov. Predovšetkým u Hermanna Kantorowicza išlo 

skôr o problém medzier v práve a ich vypĺňania než o rozhodovanie proti právu, teda contra-

legem. I u voľnoprávnikov je ale rozhodovanie contra-legem typickým príkladom voľného 

nachádzania práva.   

Pokiaľ ide o rozdiel medzi vypĺňaním, resp. odstraňovaním skrytej medzery v zákone 

a rozhodovaním contra-legem, je hranice tiež pomerne tenká, resp. sa môžu tieto dve situácie 

prekrývať tak, ako tomu bolo v prípade Soraya. Rozhodovanie contra-legem je ešte výraznejším 

voľným nachádzaním práva než vypĺňanie medzier v pozitívnom práve, dochádza k ešte 

výraznejšiemu zásahu do právnej istoty, pretože sa rozhoduje v rozpore s jasným ustanovením 

pozitívneho práva, zatiaľ čo pri medzerách v práve to jazykové ustanovenie nemusí byť až tak 

jasné a často je práve to dôsledkom vzniku medzery v zákone a potreby jej vyplnenia.  
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3.3.  Právne princípy, zásady a hodnoty v práve 
 

Práca o voľnom nachádzaní práve nemôže opomenúť právne princípy, hodnoty a zásady. 

Hodnota spravodlivosti bola totiž najvyššou hodnotou, o ktorú sa hnutie voľného práva usilovalo. 

Zároveň sú to kategórie, ktoré zapadajú do ich volania po zmŕtvychvstaní prirodzeného práva. 

V neposlednom rade poskytujú značnú voľnosť pri nachádzaní práva. 

 Za počiatok debaty836 o právnych princípoch v angloamerickej právnej vede sa považuje 

dielo O. W. Holmesa z roku 1881,837 v kontinentálnej právnej vede dielo nemeckého právneho 

vedca J. Essera.838 J. Esser chcel v tomto diele dokázať, že právne rozhodovanie nie je založené 

len na normách, ale aj na princípoch, ktoré sa použijú pri absencií konkrétnej normy, t. j. v prípade 

medzery v zákone. Debata o právnych princípoch začala vrcholiť s nástupom amerického 

právneho filozofa R. Dworkina.839 Zmyslom jeho teórie bolo vymedziť sa voči inkluzívnemu 

pozitivizmu s čelným predstaviteľom H. L. A. Hartom.840 „Chcem podniknúť frontálny útok na 

pozitivizmus ...“ píše R. Dworkin v úvode pojednania o právnych princípoch v článku Model of 

Rules, pričom jeho cieľom je dokázať, že sudcovia pri rozhodovaní tzv. hard cases (zložitých 

prípadov) používajú ako právo právne princípy, ktorých platnosť neodvodzujú z ich pôvodu 

v žiadnom formálnom pramene práva. V tejto súvislosti sa snažil dokázať, že právo a morálka nie 

sú dva oddelené svety, pretože princípy sú vlastné tak právu, ako aj morálke.  

R. Dworkin rozlišuje tri druhy štandardov – pravidlá, princípy a politiky. Pod politikou 

rozumie „taký štandard, ktorý vytyčuje cieľ, ktorý sa má dosiahnuť, spravidla zlepšenie určitej 

ekonomickej, politickej alebo sociálnej kvality spoločnosti ...“ Pod princípom rozumie „štandard, 

ktorý sa má dodržať nie preto, že to pomôže dosiahnuť alebo zaistiť nejakú ekonomickú, politickú 

alebo sociálnu situáciu, ktorá sa považuje za žiadúcu, ale preto, že ho požaduje spravodlivosť, 

slušnosť alebo nejaká iná dimenzia morálky.“ Ako príklad na rozlíšenie týchto pojmov uvádza, že 

štandard požadujúci, aby sa znížil počet havárií, je politikou, zatiaľ čo štandard, že nikto nesmie 

mať prospech zo svojho vlastného protiprávneho konania, je princípom. Napokon sa R. Dworkin 

 
836 Celá časť 3.4.1. tejto dizertačnej práce bola publikovaná in Horváth, E., Andrášiová, A., Henčeková, S.: Civilný 

sporový poriadok. Druhé doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, s. 30 – 33.  
837 Holmes, O. W.: The Common Law. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 

1963 , s. 5. K vývoju pojmu právny princíp v anglo-americkej právnej vede a v podaní Josefa Essera 
detailnejšie in Heinold, A.: Die Prinzipientheorie bei Ronald Dworkin und Robert Alexy. Berlin: Duncker & 
Humblot, 2011, s. 31 – 38.  

838 Esser, J.: Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts. Tübingen: Mohr, 1956, 394 s. 
839 Dworkin, R.: The Model of Rules, The University of Chicago Law Review 35 (1967), s. 14 – 46; Dworkin, R.: 

Když se práva berou vážně. Praha: Oikoymenh, 2001, s. 34 – 111 (z originálu Dworkin, R.: Taking Rights 
Seriously. Massachusetts: Harvard University Press, 1977, 563 s.).  

840 Hart, H. L. A.: Pojem práva. Praha: Prostor, 2010, 312 s. (z originálu Hart, H. L. A.: The Concept of Law. New 
York: Oxford University Press, 1961, 263 s.).  
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dostáva aj k vymedzovaniu poslednej kategórie – k pravidlám, a to na podklade známeho prípadu 

Riggs vs. Palmer.841 Podstatou daného prípadu bola otázka, či môže dedič uvedený v závete svojho 

poručiteľa po tomto dediť, ak dôvodom smrti poručiteľa bola vražda zo strany tohto dediča. 

Skutkový stav bol teda taký, že vnuk zavraždil svojho starého otca, ktorý ho ustanovil vo formálne 

platnom závete za svojho dediča, pričom vtedy platný zákon nijakým spôsobom takéhoto dediča 

vraha nevylučoval z dedenia. Súd napokon dospel k záveru, že aj keď pozitívne právo nevylučuje, 

aby vrah dedil po zavraždenom, vylučuje to všeobecný právny princíp „nikto nesmie mať prospech 

z vlastného protiprávneho konania.“ V prípade Riggs vs. Palmer teda hral kľúčovú úlohu 

v rozhodnutí súdu právny princíp, že „nikto nesmie mať prospech z vlastného protiprávneho 

konania,“ ktorý sa podľa R. Dworkina líši od právnych pravidiel842 typu „závet je neplatný, ak nie 

je podpísaný troma svedkami.“ R. Dworkin tak vyvodil záver, že súd rozhodol podľa právneho 

princípu, ktorý ale nebol explicitne uvedený v pozitívnom práve. Nešlo podľa neho o spor medzi 

právom a morálkou, súd nerozhodoval o tom, či rozhodne podľa práva alebo podľa morálky, ale 

rozhodoval o tom, čo vlastne je právom. Rozdiel medzi pravidlami a princípmi spočíva podľa R. 

Dworkina v logike veci. Právne pravidla sa aplikujú metódou „všetko alebo nič.“ To znamená, že 

ak sú splnené podmienky dané v hypotéze, musia nastať právne dôsledky stanovené v dispozícii. 

Ak sa právne pravidlá dostanú do konfliktu, musí existovať metapravidlo, ktoré rozhodne, ktoré 

z kolidujúcich pravidiel sa uplatní. Takýmito metapravidlami sú napr. logické interpretačné 

pravidlá lex posterior derogat legi priori, lex specialis derogat legi generali a lex superiori 

derogat legi inferiori. Naproti tomu sa ale právne princípy neaplikujú metódou „všetko alebo nič,“ 

ale vyvažovaním. Pri aplikácii právnych princípov sa teda musia zvažovať dôvody, prečo má byť 

v konkrétnom prípade uprednostnený jeden princíp pred druhým. Napríklad v prípade Riggs vs. 

Palmer prevážil princíp „nikto nesmie mať prospech z vlastného protiprávneho konania“ nad 

princípom nulla poena sine lege, keďže odopretie dedičstva vrahovi mohlo byť považované za 

trest navyše, ktorý ale nebol priamo uvedený v zákone. Zároveň platí, že v prípade konfliktu 

pravidiel nemôžu platiť obe konfliktné pravidlá, ale jedno nahradí (deroguje) druhé. Riešenie 

konfliktu konkrétnych pravidiel je pritom vždy rovnaké. Konflikt právnych pravidiel sa nielen že 

rieši metódou „všetko alebo nič“, to znamená, že môže platiť len jedno z kolidujúcich pravidiel, 

ale tento konflikt je zároveň vyriešený jednotne pre všetky budúce prípady. Naopak pri konflikte 

právnych princípov zostávajú v platnosti oba konfliktné princípy (žiaden z nich sa nederoguje), 

 
841 Rozhodnutie Odvolacieho súdu v New Yorku, Riggs v. Palmer, 115 N.Y. 506 (1889). 
842 V terminológii R. Dworkina (a R. Alexyho) sú pravidlá tým, čo sa v slovenskej a českej právnej vede 

v súčasnosti tradične nazýva právnymi normami.  
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len v konkrétnom prípade jeden preváži druhý. V inom prípade môže byť ale riešenie konfliktu 

právnych princípov rozdielne.   

Do debaty o právnych princípoch sa ako ďalší pripojil exkluzívny pozitivista J. Raz.843 Ten 

súhlasí s R. Dworkinom v tom zmysle, že niektoré právne princípy skutočne nemajú oporu v 

žiadnom formálnom prameni práva a priori. Tvrdí ale, že sa stávajú platné a záväzné preto, že ich 

sudcovia akceptujú vo svojom rozhodovaní vo formu súdnej obyčaje. To znamená, že sú to práve 

sudcovia, ktorí rozhodujú o tom, čo sa stane právnym princípom, pričom nestačí rozhodnutie 

jediného sudcu, ale je potrebné, aby si daný právny princíp našiel svoje miesto v ustálenej 

judikatúre.  

Na stranu R. Dworkina sa s určitým obmenami postavil v debate o právnych princípoch 

nemecký profesor R. Alexy.844 R. Alexy predovšetkým považuje právne princípy za príkazy k 

optimalizácií, ktoré nepredpokladajú, že to, čo podľa nich má byť, je v úplnom rozsahu fakticky a 

právne možné; požadujú však, aby to bolo v najvyššej možnej miere s ohľadom na faktické a 

právne možnosti realizované. Súhlasí s tým, že pre aplikáciu právnych princípov je 

charakteristické ich váženie (pomeriavanie), pri ktorom kolidujúci princíp síce obmedzuje 

možnosť splnenia druhého princípu, ten však zostáva súčasťou právneho poriadku (nederoguje 

sa). Pri pomeriavaní princípov platí, že čím vyšší je stupeň nesplnenia alebo narušenia jedného 

princípu, tým väčšia musí byť dôležitosť iného, v kolízii stojaceho, princípu. Výsledkom 

pomeriavania je kolízny zákon, ktorý už je pravidlom, teda sa ďalej nepomeriava, ale pod ktorý sa 

už subsumuje. R. Alexy formuluje práve tú tézu, že logický rozdiel medzi pravidlami a princípmi 

je možné stanoviť iba v prípade kolízie. Neskôr na tomto základe formuluje tzv. Alexyho vážiacu 

formulu, t. j. vzorec, ktorý stanovuje, ako sa majú pomeriavať kolidujúce základné práva.845 

Dôležitosť náčrtu základného ponímania právnych princípov v poňatí predovšetkým R. Dworkina 

a R. Alexyho spočíva v tom, že v slovenskej a českej právnej vede sa prebralo práve ich ponímanie 

právnych princípov, i keď nie bezvýhradne.846   

 

 
843 Raz, J.: Legal Principles and Limits of Law. The Yale Law Journal, Vol 81, No. 5 (Apr., 1972), s. 823 – 854.  
844 Alexy, R.: Pojem a platnosť práva. Bratislava: Kalligram, 2009, 171 s. (z originálu Alexy, R.: Begriff und 

Geltung des Rechts. Freiburg/München: Karl Alber, 1992, 214 s.).  
845 Dôkaz o tom, že Alexyho vážiaca formula má praktické použitie aj v aplikačnej praxi predostrel Jan Wintr. In 

Wintr, J.: Alexyho vážící formule. In Právník, č. 5/2016, s. 446 – 461. 
846 Právnym princípom sa venoval takmer každý, kto mal ako predmet záujmu teóriu práva a právnu filozofiu, 

počínajúc J. Boguszakom, A. Gerlochom, P.  Holländerom, E.  Bárányom cez P. Maršálka, Z. Kühna, T. 
Sobka, J Wintra, J. Tryznu; do debaty sa zapojili aj civilisti počnúc V. Knappom až po F. Melzera. Niektorí 
predložili prehľad ďalších teórií (napr. T. Sobek teóriu J.-R. Sieckmanna, Z. Kühn teóriu poľských právnych 
teoretikov J. Wróblewskeho a A. Peczenika, spomenuté boli aj teórie škótskeho právneho filozofa N. 
MacCormicka, či amerického profesora R. Summersa). 
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3.3.1. Vymedzenie právnych princípov 
 

Pre vymedzenie (definovanie) právnych princípov847 je dôležité ich vymedzenie 

predovšetkým voči iným, príbuzným kategóriám. V praxi i teórii sa ako najproblematickejšie javí 

ich vymedzenie voči právnym normám a hodnotám, ale aj ich vymedzenie voči zásadám, 

výkladovým metódam a napokon právno-politickým cieľom. Toto rozlíšenie pritom nie je 

bezvýznamné ani z pohľadu právnej teórie, ani z pohľadu právnej praxe, pretože rozdielne 

elementy vyžadujú rozdielny spôsob zaobchádzania v aplikačnej praxi. 

 

3.3.1.1. Právne princípy a právne normy 

 
V právnej vede existujú tri základné prístupy ku vzťahu právnych princípov a právnych 

noriem:  

(i) prvý prístup nerozlišuje medzi právnymi princípmi a právnymi normami;  

(ii) druhý prístup rozlišuje medzi právnymi princípmi a právnymi normami, pričom za 

rozlišovacie kritérium považuje predovšetkým stupeň všeobecnosti;848  

(iii) tretí prístup taktiež rozlišuje medzi právnymi princípmi a právnymi normami, 

pričom za rozlišovacie kritérium nepovažuje iba stupeň všeobecnosti, ale logickú štruktúru, ktorá 

sa prejavuje v prípade ich kolízie.849  

Rozlišovať medzi právnymi princípmi a právnymi normami sa zdá vhodné z toho dôvodu, 

že tak činí a v slovensko-českých podmienkach sám zákonodarca,850 aplikačná prax a právna 

veda.851 Z hľadiska aplikačnej praxe je významným rozlišovacím kritériom skôr než stupeň 

všeobecnosti práve spôsob, akým sa aplikujú v prípade kolízie. Nasledujúc poňatie právnych 

princípov R. Dworkina a R. Alexyho možno vyvodiť, že kolízia právnych noriem sa rieši 

 
847 Celá časť 3.4.2. tejto dizertačnej práce bola s drobnými obmenami publikovaná in Horváth, E., Andrášiová, A., 

Henčeková, S.: Civilný sporový poriadok. Druhé doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: Wolters 
Kluwer, 2018, s. 33 – 41.  

848 Resp. intenzita vyjadrenie hodnôt, všeobecnosť, význam pre právny poriadok a pod. Porovn. Holländer, P.: 
Nástin filosofie práva (úvahy strukturální). Praha: Všehrd, 2000, s. 45 an. Rovnako aj Kühn, Z.: Aplikace 
práva ve složitých případech: k úloze právních principů v judikatuře. Praha: Karolinum, 2002, s. 81 – 82.  

849 Alexy, R.: Recht, Vernunft, Diskurs. Studien zur Rechtsphilosophie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995, s. 184 
((i) téza zhody – Übereinstimmungsthese, (ii) slabá oddeľujúca téza – schwache Trennungsthese, (iii) silná 
oddeľujúca téza – strenge Trennungsthese).  

850 Napr. v slovenských nových kódexoch – viď. úvodných 18 článkov zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový 
poriadok; úvodných 14 článkov zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok s názvom „základné 
princípy“; § 5 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok s názvom „základné princípy konania“. 

851 Napr. Gerloch, A.: Teorie práva, 8. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021, s. 36; Maršálek, P.: Právo a společnost. Praha: 
Auditorium, 2008, s. 64 an. Je možné sa stretnúť ale aj so zachovaním terminológie Ronalda Dworkina 
a Roberta Alexyho, viď napr. Melzer, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 2. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2011, s. 47 an.  
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derogáciou jednej z nich,852 resp. vytvorením výnimiek z tejto normy, pričom riešenie tejto kolízie 

je rovnaké vo všetkých ďalších prípadoch. Na vyriešenie kolízie právnych noriem sa najčastejšie 

používajú interpretačné princípy lex posterior derogat legi priori, lex specialis derogat legi 

generali, či lex superiori derogat legi inferiori. Právne normy sa teda aplikujú spôsobom „všetko 

alebo nič,“ t. j. buď sa právna norma aplikuje alebo nie, pretože jej aplikácia je vylúčená 

interpretačným pravidlom v dôsledku kolízie s inou právnou normou. Naproti tomu sa kolízia 

právnych princípov rieši ich vyvažovaním; nedochádza tak k derogácií žiadneho z kolidujúcich 

právnych princípov, ale jeden z kolidujúcich právnych princípov sa v jednom prípade uplatní viac, 

druhý menej, v inom prípade to môže byť inak. Právne princípy sa tak aplikujú spôsobom „viac 

alebo menej.“ Výsledok kolízie tých istých dvoch právnych princípov môže byť teda v rôznych 

prípadoch rôzny,853 v jednom prípade sa viac uplatní prvý princíp, v druhom prípade zase druhý 

princíp. Právne princípy sú pritom vnímané ako „príkazy k optimalizácií;“854 čo znamená, že sa 

nemusia v každom prípade, kedy sú aplikovateľné, aplikovať v plnom rozsahu, ale je potrebné ich 

aplikovať v čo najširšom možnom rozsahu. Právne princípy tak stanovujú čo má byť v ideálnom 

prípade, pričom sa nepredpokladá, že to bude dosiahnuté v plnom rozsahu,855 t. j. sú relatívnymi 

príkazmi. Typická metóda, ktorá sa používa pri pomeriavaní právnych princípov, najčastejšie 

základných ľudských práv a slobôd, je tzv. test proporcionality, ktorý má tri, resp. štyri kroky: (i) 

legitímny cieľ, (ii) vhodnosť, (iii) potrebnosť, (iv) vlastné pomeriavanie.856  

Naproti tomu sa právne normy podľa pravidla „všetko alebo nič“ musia v prípade ich 

aplikovateľnosti aplikovať v plnom rozsahu, t. j. sú definitívnymi, konečnými príkazmi. Ak sú 

teda naplnené znaky dané hypotézou právnej normy, má nastať jej dispozícia.857 V tomto smere je 

teda možné právny princíp chápať aj ako „slabší“ než je právna norma, pretože nemusí byť 

aplikovaný v plnom rozsahu. Vyšší stupeň všeobecnosti právnych princípov možno chápať tak, že 

 
852 Dworkin, R.: The Model of Rules, The University of Chicago Law Review 35 (1967), s. 25. 
853 Napr. in Dworkin, R.: The Model of Rules, The University of Chicago Law Review 35 (1967), s. 27; Alexy, R.: 

On the Structure of Legal Principle. Ratio Juris. Vol. 13 No. 3 September 2000, s. 297 – 298. 
854 Alexy, R.: Theorie der Grundrechte, 2. Auflage. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994, s. 75 an. 
855 Tryzna, J.: Právní principy a právní argumentace: K vlivu právních principů na právní argumentaci při aplikaci 

práva. Praha: Auditorium, 2010, s. 147 – 148.  
856 K testu proporcionality je možné napísať skutočne veľa, nepochybne by to vydalo aj na samostatnú dizertačnú aj 

habilitačnú prácu. Z hľadiska voľného nachádzania práva je to ale problematika okrajová, a tak jej nebude 
ďalej venovaná pozornosť. Viac in Henčeková, S., 2013, s. 49 an. Samostatnú dizertačnú prácu o teste 
proporcionality napísal v poslednej dobe napr. Zdeněk Červínek. In Červínek, Z.: Princip proporcionality v 
judikatuře Ústavního soudu ČR. Disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická 
fakulta, 2019, 276 s. Ešte pred vznikom tejto dizertačnej práce popísal princíp proporcionality napr. Pavel 
Ondřejek. In Ondřejek, P.: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. 
Praha: Leges, 232 s. 

857 Možno hovoriť aj o uzavretom antecedente (podmienke) a konzekvente (dôsledku) v prípade právnych noriem 
a naopak otvorenom antecedente a otvorenom alebo uzavretom konzekvente v prípade právnych princípov 
s určitými výnimkami. Kühn, Z., 2002, s. 83 – 86.  
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právne princípy nediktujú priamo, ako sa majú správať ich adresáti, ale skôr dôvody, prečo sa tak 

majú správať. Právna norma teda odpovedá na otázku „čo?“ zatiaľ čo právny princíp na otázku 

„prečo?“858 Právne princípy sa od právnych noriem môžu líšiť aj spôsobom ich vzniku a 

vyjadrenia. Právne normy predpokladajú pozitívno-právne zakotvenie (resp. pozitívno-právne 

zakotvenie normatívnej vety), zatiaľ čo právne princípy toto pozitívno-právne zakotvenie 

nevyžadujú nutne, t. j. nemusia byť priamo vyjadrené v pozitívnom práve; postačuje, že sú 

z pozitívneho práva vyvoditeľné (resp. racionálne rekonštruovateľné analýzou právneho 

poriadku).859 Právne princípy sú tak tvorené predovšetkým judikatúrou a právnou vedou, 

nevylučuje sa ale ani ich tvorba zákonodarcom a priame vyjadrenie v texte právneho predpisu, ako 

je tomu ostatne aj napríklad v CSP. Právne normy sú naproti tomu tvorené prevažne zákonodarcom 

v podobe normatívnych viet, môžu byť dotvorené judikatúrou a právnou vedou.  

Za spoločné črty právnych princípov a právnych noriem možno určiť predovšetkým (i) 

normatívnosť a (ii) kondicionálnu podobu. Normatívnosťou (i) možno rozumieť to, že právne 

princípy i právne normy normujú (regulujú) správanie svojich adresátov tým, že stanovujú čo má, 

resp. nemá byť. Pod kondicionálnou podobou (ii) sa rozumie to, že je možné tak právne princípy, 

ako aj právne normy previesť do logickej štruktúry v podobe implikácie - „ak A, tak B“, čiže 

vymedziť ich hypotézu (A) a dispozíciu (B) a ich vzájomný vzťah (resp. skutkový stav 

(Tatbestand) a právny následok (Rechtsfolge) v poňatí nemeckej právnej vedy).860  

Rozdiel medzi právnymi normami a právnymi princípmi sa stiera predovšetkým v prípade, 

ak obsahujú právne neurčitý pojem, ktorého stupeň neurčitosti je vysoký. Ak totiž právna norma 

obsahuje právne neurčitý pojem, je potrebné pre jej aplikáciu tento právne neurčitý pojem najprv 

konkretizovať. Právne neurčité pojmy s vysokým stupňom neurčitosti sa pritom konkretizujú 

práve tak, že sa zohľadňujú rôzne kolidujúce právne princípy.861  

 

3.3.1.2. Právne princípy a hodnoty 

 
Základný rozdiel medzi právnymi princípmi a právnymi normami na jednej strane 

a hodnotami na strane druhej je ten, že hodnoty nemajú normatívny charakter, ani nie sú 

prevoditeľné do kondicionálnej podoby.862 Hodnoty priamo vymedzujú, čo sa považuje za dobro, 

 
858 Tryzna, J., 2010, s. 130. 
859 Kühn, Z., 2002, s. 128.  
860 Napr. in Rüthers, B.: Rechtstheorie: Begriff, Geltung und Anwendung des Rechts, 2. Auflage. München: Beck, 

2005, s. 95 – 99; Larenz, K., Canaris, C.-W.: Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 3. Auflage. 
Berlin/Heidelberg/New York: Springer, 1995, s. 72.  

861 F. Melzer hovorí o „spresňovaní jazykovo nejasných pojmov.“ In Melzer, F., 2011, s. 56.  
862 Kühn, Z., 2002, s. 93.   
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majú axiologickú povahu.863 Existujú pred právom i mimo neho, nemusia svoju platnosť 

vyvodzovať z práva,864 zatiaľ čo právne princípy majú byť vyvoditeľné z práva ako systému. 

Hodnoty majú etickú a politickú platnosť a sú konečnými účelmi, zatiaľ čo právne princípy sú 

pluralistické a slúžia ďalším účelom, 865 t. j. slúžia na presadenie a ochranu hodnôt. Hodnoty sú 

nositeľmi komplexu ideí, zatiaľ čo právne princípy predstavujú tradične jednu ideu.  

Spoločné s právnymi princípmi majú hodnoty to, že netvoria usporiadaný systém866 (resp. 

aspoň nikto zatiaľ presvedčivo nepreukázal opak),867 a sú relatívne stabilné v čase čo do ich 

vyjadrenia, nie ale nutne čo do ich obsahu.868 

 

3.3.1.3. Právne princípy a zásady 

 
Vo všeobecnosti sa nerozlišuje medzi zásadami a princípmi, tieto pojmy sa používajú 

promiscue a považujú sa za synonymá. Nerozlišuje medzi nimi zväčša ani právna teória,869 resp. 

medzi nimi rozlišuje len na základe miery ich abstraktnosti.870 Za zásady ale najčastejšie (nie ale 

výlučne) bývajú označované dvojice opačného významu ako zásada písomnosti a ústnosti, 

prejednacia a dispozičná zásada, zásady formálnej a materiálnej pravdy, zásady formálnej 

 
863 Maršálek, P., 2008, s. 70.  
864 Röhl, K.: Allgemeine Rechtslehre: ein Lehrbuch, 3. Auflage. Köln: Heymanns, 2008, s. 275.  
865 Tamtiež, s. 283 an.  
866 Maršálek, P., 2008, s. 68 – 69.  
867 K argumentu, že hodnoty netvoria usporiadaný systém nielen v práve, ale v každodennom živote, a už vôbec nie 

hierarchický systém, in Káčer, M.: Hodnotová hierarchia a hodnotový pluralizmus. In Blaho, P., Švecová, A. 
(eds.): Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. Trnava: Trnavská univerzita, Právnická 
fakulty, 2013, s. 211 an. 

868 Napríklad hodnota spravodlivosti má síce v historickom kontexte rovnaké označenie, predstavy o tom, čo sa pod 
touto hodnotou ale skrýva, sa môžu značne líšiť (viď napr. perverzné ponímanie spravodlivosti, ale aj ďalších 
hodnôt v nacistickom Nemecku). K tomu napr. in Sobek, T.: Právní rozum a morální cit: hodnotové základy 
právního myšlení. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016, s. 111 an. Za právny princíp býva často 
označovaná právna istota, ale podľa uvedených charakteristík nejde o princíp, ale o právnu hodnotu.  

869 A. Gerloch k tomu uvádza: „právní principy jsou vůdči zásady, na kterých stojí právní systém vcelku, jakož 
i jednotlivá právní odvětví.“ In Gerloch, A.: Teorie práva, 8. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021, s. 36; tiež 
Winterová, A., Macková, A. a kol.: Civilní právo procesní. První část – řízení nalézací, 7. vyd. Praha: Linde, 
2014, s. 59; Hurdík, J.: Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 11; Boguszak, J. 
a kol.: Právní principy, hodnoty, finalita. In Boguszak, J. a kol. (eds.): Právní principy. Pelhřimov: 
Vydavatelství 999, 1999, s. 26. M. Števček dokonca hovorí, že „doktrína sa často (a celkom oprávnene) vyžíva 
v nachádzaní rôznych dištinkcií, aby odôvodnila diferenciu medzi princípom a zásadou. Nepochybne ide 
o činnosť záslužnú, avšak z nášho pohľadu už vyčerpanú, ba čo viac, zbytočnú a bezobsažnú.“ In Števček, M., 
Ficová, S., Baricová, J. a kol.: Civilný sporový poriadok. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2016, s. 14. Za 
synonymá považuje zásady a princípy aj Večeřa, Dobrovičová či Kanárik. In Harvánek, J.: Principy v právním 
řádu. In Machalová, T. a kol.: Aktuální otázky metodologie právního myšlení. Praha: Leges, 2014, s. 121. 

870 „Rozdíl mezi principy a zásady bude v míře jejich abstraktnosti; jen centrální příkazy jednotlivých výkladových 
metod budu nazývat principy, dílčí příkazy budou označovány jako zásady.“ In Wintr, J.: Metody a zásady 
interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013, s. 30. Taktiež Dostálová, J., Harvánek, J.: Právni principy, 
zásady a pravidla (právně-teoretická úvaha). In Boguszak, J. a kol. (eds.), Právní principy. Pelhřimov: 
Vydavatelství 999, 1999, s. 113; Hamuľáková, K.: Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním 
soudním řízení. Praha: Leges, 2010, s. 14. 
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a materiálnej publicity, relatívnej a absolútnej neplatnosti, kogentnosti a dispozitívnosti, verejnosti 

a neverejnosti atď. Je ale otázka, či predsa len nie je možné medzi týmito zásadami na jednej strane 

a princípmi ako napríklad lex retro non agit, neminem leadere, nemo tenetur se ipsum prodere, 

nemo plus iuris ad allium transferre potest quam ipse habet, či ultima ratio na druhej strane nájsť 

určitý rozdiel. Prvý, už naznačený, by mohol spočívať v tom, že za zásady sú považované 

protichodné dvojice, pričom v konkrétnom právnom odvetví, či právnom predpise dominuje jedna 

z nich nad druhou. Druhý by mohol spočívať v absencii ich normatívnej povahy871 na rozdiel od 

právnych princípov, ako aj v nemožnosti previesť ich do kondicionálnej podoby. Zásadu možno 

vnímať skôr ako zovšeobecnenie skupiny noriem, vyjadrenie ich cieľa v súhrnnej podobe, ako 

spoločný menovateľ skupiny právnych noriem. Každá zásada má teda svoje normatívne vyjadrenie 

v podobe jednotlivých právnych noriem, sama o sebe však nepôsobí normatívne. Tretí rozdiel by 

mohol spočívať v nemožnosti pomeriavať ich s inými právnymi princípmi. Zásady sú na rozdiel 

od právnych princípov chápané skôr ako modely, ktoré sú určujúce pre niektoré právne odvetvie, 

pričom voľba modelu (t. j. dominancie jednej zásady danej dvojice nad druhou) je v právomoci 

zákonodarcu. Funkcia zásad je predovšetkým interpretačná a poznávacia. Sú výtvorom právnej 

vedy, ich pomenovanie je heslovité, skratkovité, často vyjadriteľné latinsky a nebýva priamo 

súčasťou právneho predpisu (napr. nebýva v predpise uvedené „tento predpis je ovládaný zásadou 

ústnosti a verejnosti“, je to ale vyvoditeľné z jednotlivých právnych noriem) a slúžia pre lepšie 

pochopenie právneho predpisu, resp. právneho odvetvia. Na základe znalosti konkrétnej zásady, 

ktorou je ovládaný ten-ktorý právny predpis, resp. právne odvetvie, resp. konkrétny právny 

inštitút, je jednoduchšie odhadnúť a pochopiť právne normy spadajúce pod túto zásadu. 

V procesnom práve možno o zásadách hovoriť aj ako o procesných maximách.872 

Tomáš Gábriš uvažuje nad troma možnosťami zaradenie zásad do právneho systému: 

a) zásady ako prostredný stupeň medzi pravidlami, t. j. normami v užšom slova zmysle, 

a princípmi – teda že existuje rozdiel medzi zásadami a princípmi, 

b) zásadami ako konkrétnejším poddruhom princípov, alebo 

c) zásadami ako všeobecnými právnymi normami. 

Napokon sa ale v jeho preskriptívnej teórii práva kloní k pragmatickému riešeniu a nevidí 

veľký význam v rozlišovaní zásad a princípov, keďže oboje slúžia tomu istému účelu – 

antiformalistickej aplikácii práva.  

Je teda potrebné podotknúť, že domáca ani zahraničná právna literatúra tieto rozdiely 

medzi princípmi a zásadami vo všeobecnosti neuznáva, zahraničná terminológia tento rozdiel 

 
871 Tryzna, J., 2010, s. 130.  
872 Röhl, K., 2008, s. 284.  
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väčšinou nepozná ani pojmovo.873 V niektorých prípadoch sa hovorí len o iných druhoch právnych 

princípov.874 Napriek tomu sa zdá potrebné nad týmito argumentmi uvažovať, a to napríklad aj 

z dôvodu faktického používania dvojakej terminológie – zásady a právne princípy – v slovenskej 

a českej právnej teórii a právnej praxi. Ďalej ale z hľadiska skúmania voľného nachádzania práva 

nie je tento problém kľúčový. 

 

3.3.1.4. Právne princípy a výkladové metódy 

 
Rozdiel medzi právnymi princípmi a výkladovými metódami nie je v právnej teórii príliš 

spracovanou problematikou. Napriek tomu sa môžu vyskytnúť praktické prípady, kedy nie je 

jasné, či určitý štandard je právnym princípom alebo výkladovou metódou, a je preto účelné 

teoreticky vymedziť spoločné a rozdielne znaky týchto dvoch kategórií.875 

Pod metódou možno vo všeobecnosti rozumieť uvedomelý a cieľavedomý postup, určitým 

spôsobom usporiadanú činnosť pretvárajúcu východiskové danosti istej cieľavedomej činnosti na 

jej zamýšľaný cieľ. Ide o postup, nástroj, resp. súbor techník slúžiacich na zistenie určitého javu 

a získanie nových vedomostí; plánovaný postup na dosiahnutie určitého cieľa. 

Cieľom použitia výkladových metód v práve je porozumieť právu. V práve rozoznávame 

tradične (v zmysle bežného poňatia slovenskej a českej právnej vedy) šesť výkladových metód: 

jazykovú, systematickú, historickú, teleologickú, logickú a komparatívnu.876 Slúžia ako nástroje 

„objektívneho“ charakteru na zistenie zmyslu interpretovanej právnej normy (resp. iného 

štandardu). Na druhej strane slúžia právne princípy ako vedúce idey pri interpretácii, nie ako 

„objektívne“ nástroje na zistenie zmyslu interpretovanej právnej normy. „Objektivita“ 

výkladových metód znamená, že nestanovujú žiaden konkrétny cieľ, ktorý sa má interpretáciou 

dosiahnuť. Naproti tomu právne princípy ako vedúce idey pri interpretácii určitý konkrétny, želaný 

cieľ, ktorý sa má interpretáciou dosiahnuť, predpokladajú. Právne princípy vyžadujú „zaujatý“ 

 
873 Gábriš, T.: Preskriptívna teória práva. Metodológia aplikácie práva pre súčasnosť. Bratislava: VEDA, 2020, s. 

158.  
874 K. Röhl v tejto súvislosti hovorí o modeloch, procesných maximách, ktoré sa v prípade vyjadrenia v pozitívnom 

práve stávajú „výstavbovými, resp. štrukturálnymi princípmi“ (Aufbau- oder Strukturprinzipien). Zároveň 
slúžia ako „učebné princípy“ (Lehrprinzipien), pretože za predpokladu ich znalosti nie je nutné poznať 
jednotlivé ustanovenia, ale tie je možné z týchto princípov rekonštruovať.   

875 Henčeková, S.: Is the Prohibition of Abuse of Law a Legal Principle? In Potacs, M., Tichý, L. (eds): Abuse of 
Law. Praha: Centre for Comparative Law of the Faculty of Law Charles University, 2017, s. 71 – 73.  

876 Gerloch, A., 2017, s. 144. Možno sa stretnúť i s iným výpočtom, napr. výklad gramatický, logický, systematický, 
teleologický, axiologický a historický. In Procházka, R., Káčer, M.: Teória práva. 1. vyd. Bratislava. C. H. 
Beck, 2013, s. 236. Prípadne sa rozlišujú len niektoré z nich – napr. gramatický, logický, systematický 
a historický. In Knapp, V.: Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 170. Toto štvordelenie má základ 
in Savigny, F. C.: System des heutigen Römischen Rechts. Bd. 3. Aalen: Scientia-Verl, 1973, s. 214. K tomu aj 
Holländer, P.: Savignyho paradigma v době dekonstrukce práva. In Gerloch, A., Tryzna, J., Wintr, J.: 
Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 21 an.  
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výklad práva, výklad práva v ich svetle. Sú cieľom, ktorý sa má interpretáciou dosiahnuť, nie 

samotným procesom interpretácie. Právne princípy sú teda interpretačnými cieľmi, výkladové 

metódy naproti tomu interpretačnými nástrojmi. Právne princípy určujú obsah interpretácie, 

výkladové metódy postup, proces sprostredkovania obsahu. Právne princípy ako rozdielne 

štandardy nemožno vyvažovať s výkladovými metódami, nedochádza totiž ani k ich kolízii, hoci 

môže dôjsť k rozdielnym výsledkom interpretácie použitím rozdielnych výkladových metód.  

Okrem výkladových metód rozoznávame ešte metódy dotvárania práva, medzi ktoré patrí 

analogia legis a analogia iuris. Analógia totiž umožňuje nachádzanie práva za prípustnými 

metódami výkladu. Pri dotváraní práva je dôležité, aby bolo založené na teleologických 

argumentoch (nie teda napríklad iba na subjektívne historických, či formálne systematických 

argumentoch). Základným predpokladom dotvárania práva je medzera v zákone877. 

 

3.3.1.5. Právne princípy a právno-politické ciele 

 
Pod právno-politickými cieľmi možno rozumieť ciele, ktoré majú byť dosiahnuté právnymi 

prostriedkami. Typicky sú uvedené vo všeobecnej časti dôvodovej správy, prípadne 

v preambulách či úvodných ustanoveniach normatívneho predpisu. Ide o celospoločenské ciele 

v politickej, ekonomickej, či sociálnej oblasti. Právno-politické ciele by na rozdiel od právnych 

princípov nemali sami o sebe byť dostatočným argumentom pre justifikáciu určitého súdneho 

rozhodnutia, mali by byť len podporným argumentom. Na rozdiel od hodnôt nepredstavujú 

právno-politické ciele nutne dobro, o ktoré sa majú všetci usilovať, môžu byť výsostne 

subjektívne. Argument právno-politickým cieľom ospravedlňuje poskytnutie určitej výhody preto, 

že jej poskytnutie bude celospoločensky prospešné, zatiaľ čo argument právnym princípom 

ospravedlňuje rozhodnutie preto, že určitá osoba na neho má právo.878  

 

3.3.1.6. Vlastné vymedzenie a úlohy právnych princípov 

 

Na základe vyššie uvedeného možno právne princípy chápať ako pravidlá s normatívnym 

charakterom, prevoditeľné do kondicionálnej podoby, spravidla s vyšším stupňom všeobecnosti 

tvoriace základ právneho inštitútu, predpisu, odvetvia, či právneho poriadku ako takého, ktoré sa 

v konkrétnom prípade nemusia aplikovať v plnom rozsahu, ale majú sa aplikovať vždy 

v najväčšom možnom rozsahu, pričom v prípade ich kolízie dochádza k ich vyvažovaniu, ktorého 

 
877 Viac k medzerám v zákone v časti 3.1. tejto dizertačnej práce. 
878 Dworkin, R., 2001, s. 22 an. 
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výsledok sa líši prípad od prípadu a žiaden z právnych princípov nie je derogovaný. Právne 

princípy nie sú v žiadnom prípade iba produkty morálky v práve, nie sú vlastné len prirodzenému 

právu, ale ide o skutočné právne pravidlá, ktorých platnosť a existenciu v danom právnom 

poriadku je potrebné racionálne zdôvodniť.879 Základnou charakteristikou právnych princípov je 

teda okrem kondicionálnej podoby a normatívnej povahy to, že sa aplikujú pomeriavaním s inými 

kolidujúcimi právnymi princípmi, pričom výsledok by mal byť ten, aby sa zo všetkých 

kolidujúcich právnych princípov zachovalo čo najviac a aby bol tento výsledok proporčný.  

Právne princípy hrajú svoju úlohu v tvorbe aj v aplikácii práva. V tvorbe práva ide 

predovšetkým o východiskové idey, na ktorých má byť postavený daný právny inštitút, predpis, 

odvetvie, či právny poriadok. Zabezpečujú koherenciu a funkčnosť právneho systému. Zároveň 

slúžia ako relatívne limity pre tvorbu práva, kedy ani sám zákonodarca nesmie arbitrárne 

prelamovať právne princípy imanentné právnemu poriadku.880 V aplikačnej praxi slúžia právne 

princípy taktiež na zabezpečovanie koherencie právneho poriadku, na druhej strane ale spôsobujú 

aj jeho rozvoľňovanie, ak sa neinterpretujú a neaplikujú správne. Dôležitú úlohu plnia pri vypĺňaní 

medzier v zákonoch,881 kedy súdy z dôvodu zákazu odopretia spravodlivosti (denegatio iustitiae) 

nemôžu určitý prípad nerozhodnúť preto, že im platné pozitívne právo nedáva pre rozhodnutie 

jasný návod v podobe právnych noriem. Taktiež slúžia ako vedúce idey pri konkretizovaní 

abstraktných, neurčitých pojmov pozitívneho práva.882 V neposlednom rade slúžia spravidla na 

presadenie hodnôt ako konečných účelov v práve a sami majú spravidla hodnotový obsah.  

 

3.3.2. (Kvázi)voľné nachádzanie práva pri aplikácií právnych princípov 
 

Zopakujeme si opäť definíciu voľného nachádzania práva. Pod voľným nachádzaním práva 

rozumieme nachádzanie práva nad rámec pozitívneho (formálneho) práva, teda dotváranie práva 

prekračujúce interpretáciu pozitívneho práva s cieľom nájdenia čo najspravodlivejšieho riešenia.  

Ak má dochádzať k voľnému nachádzaniu práva, musí to byť nad rámec pozitívneho práva. 

Najtypickejším prípadom je aplikácia tých právnych princípov, ktoré vôbec nie sú vyjadrené 

v pozitívnom práve, no napriek tomu sa v konkrétnych právnych prípadoch aplikujú. Trochu iným 

prípadom sú situácie, kedy dochádza k aplikácii právnych princípov, ktoré sú však priamo 

vyjadrené v pozitívnom práve. Toto vyjadrenie môže byť explicitné alebo implicitné. Príkladom 

 
879 Kühn, Z., 2002, s. 136.  
880 Tamtiež, s. 140.  
881 Canaris, C.-W.: Die Feststellung von Lücken im Recht. 2. Auflage. Berlin: Duncker & Humblot, 1983, s. 93 an. 

Viac k medzerám v zákone v časti 3.1. tejto dizertačnej práce. 
882 Ku konkretizovaniu právne neurčitých pojmoch viac v časti 3.4. tejto dizertačnej práce. 
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explicitného vyjadrenia právnych princípov v pozitívnom práve sú čl. 1 – 18 slovenského zákona 

č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok s názvom „základné princípy“, prípadne čl. 1 – 14 

zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok s rovnakým názvom, alebo § 5 zákona č. 

162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok s názvom „Základné princípy konania“. Priamo 

zákonodarca totiž v týchto právnych predpisoch (a teda v pozitívnom práve) zakomponoval 

základné princípy do textu zákona a týmto priznal normatívnu záväznosť, pričom tieto jednotlivé 

princípy sú ďalej premietnuté do jednotlivých noriem daných právnych predpisov.883  

Príkladom implicitného vyjadrenia právnych princípov v pozitívnom práve je zákaz 

zneužitia práva. Pod zneužitím práva možno rozumieť taký výkon subjektívneho práva, kedy sa 

subjektívne právo síce vykonáva formálne v súlade s právom, predovšetkým v súlade s jazykovým 

výkladom právnej normy priznávajúcej toto subjektívne právo, ale v rozpore s účelom práva, resp. 

danej právnej normy, teda v rozpore s teleologickým výkladom.884 Niektoré právne predpisy 

zakotvujú zákaz zneužitia práva explicitne885, inokedy sa však tento princíp aplikuje napriek 

absencii jeho explicitného vyjadrenia v pozitívnom práve, avšak implicitne je tento princíp 

vyvoditeľný z iných všeobecných právnych noriem886 alebo zovšeobecnený z konkrétnych 

právnych noriem887 či prenositeľný z jedného právneho odvetvia, kde je vyjadrený explicitne, do 

celého právneho poriadku.888 

V prípade explicitného vyjadrenia právnych princípov v pozitívnom práve a ich aplikácie 

v súlade s týmto pozitívno-právnym vyjadrením, nemožno úplne hovoriť o voľnom nachádzaní 

práva, pretože tu nedochádza nutne k nachádzaniu práva nad rámec pozitívneho práva. Záleží však 

aj od toho, ako podrobne je daný právny princíp v pozitívnom práve vyjadrený a či predsa len 

nedochádza k dotváraniu práva, ktoré prekračuje rámec pozitívneho práva a taktiež záleží od 

 
883 Viac k povahe právnych princípov v Civilnom sporovom poriadku a k tomu, že nie všetky články nazvané 

„základné princípy“ sú skutočne stelesnením právnych princípov in Horváth, E., Andrášiová, A., Henčeková, 
S.: Civilný sporový poriadok. Komentár. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 
2018, s.  41 – 43.  

884 Podrobnejšie spracované in Henčeková, S., Mrva, M.: Zákaz zneužitia práva v nových procesných poriadkoch. In 
Bulletin Slovenskej advokácie, č. 9/2017, s. 22. Je zaujímavé, ako veľmi sa definícia zneužitia práva podobá 
definícii zakrytej medzery v zákone. Zdá sa preto, že ide v podstate o druh zakrytej medzery v zákone. 

885 V SR čl. 5 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok; § 5 ods. 12 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny 
súdny poriadok; v ČR napr. § 8 zákona č. 89/2012 Z. z. Občanský zákoník. K ďalšiemu explicitnému výskytu 
princípu zákazu zneužitia práva v pozitívnom práve in Henčeková, S.: Princip zákazu zneužití práva v civilním 
a trestním řízení. In Macková, A. a spol.: Aktuální otázky civilního a trestního řízení: se zaměřením na 
rekodifikaci občanského soudního řádu a trestního řádu ve světle principů demokratického a právního státu. 1. 
vyd. Praha: Všehrd, 2016, s. 64 – 65.  

886 Před prijatím zákona č. 89/2012 Z. z. Občanský zákoník, bol princíp zákazu zneužitia práva vyvoditeľný z § 3 
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník. 

887 Napr. z § 2 zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád: „V občianskom súdnom konaní súdy prejednávajú 
a rozhodujú spory a iné právne veci a uskutočňujú výkon rozhodnutí, ktoré neboli splnené dobrovoľne; dbajú 
pritom, aby nedochádzalo k porušovaniu práv a právom chránených záujmov a aby práva neboli zneužívané.“ 

888 Napr. z § 8 zákona č. 89/2012 Z. z. Občanský zákoník.  
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konkrétneho prípadu, na ktorý sa daný právny princíp aplikuje. Ak ale nejde tak úplne o voľné 

nachádzanie práva, ale predsa len sú určité znaky voľného nachádzania práva naplnené a daná 

činnosť má k nemu veľmi blízku, možno hovoriť o kvázivoľnom nachádzaní práva, teda o takmer 

voľnom nachádzaní práva. To je dané už povahou právnych princípov, ktoré sa vyznačujú značne 

vysokým stupňom neurčitosti, a tým umožňujú pri ich výklade a aplikácii pomerne vysoký stupeň 

voľnosti.  

V prípade implicitného vyjadrenia právnych princípov v pozitívnom práve je podobnosť 

s voľným nachádzaním práva zreteľnejšia, pretože skutočne dochádza k dotváraniu práva nad 

rámec pozitívneho práva. Čím nejasnejšie sa právny princíp odzrkadľuje v pozitívnom práve, tým 

jasnejšie dochádza pri jeho aplikácii k voľnému nachádzaniu práva. Dôležité ešte je, aby sa jeho 

aplikáciou sledovalo naplnenie hodnoty spravodlivosti, keďže ide o hlavný cieľ každého voľného 

nachádzania práva.  

Ku kvázivoľnému nachádzaniu práva dochádza aj pri vypĺňaní obsahu právne neurčitých 

pojmov v určitých prípadoch.889 

 
  

 
889 Viac v časti 3.4.3. tejto dizertačnej práce.  
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3.4.  Právne neurčité pojmy 
 

V časti o medzerách v práve bolo zmienené, že v prípade vypĺňania obsahu právne 

neurčitých pojmov nejde tak úplne o voľné nachádzanie práva, ale skôr o kvázivoľné nachádzanie 

práva. Právne neurčité pojmy sú totiž priamo súčasťou pozitívneho práva. Určitá voľnosť ale 

spočíva v priestore, v ktorom sa orgán aplikácie práva môže v konkrétnom prípade pri vypĺňaní 

obsahu právne neurčitého pojmu pohybovať a určiť jeho význam s cieľom nájdenia čo 

najspravodlivejšieho riešenia. Voľné nachádzanie práva je teda v tomto prípade vo vypĺňaní 

obsahu právne neurčitého pojmu a je nazvané kvázivoľným preto, že samotný právne neurčitý 

pojem je súčasťou pozitívneho práva.890  

Nasledovať bude vymedzenie právne neurčitých pojmov podľa troch modelov 

a demonštrovanie problému (kvázi)voľného nachádzania práva na neurčitom právnom pojme 

„dobré mravy“.  

 

3.4.1. Vymedzenie právne neurčitých pojmov 
 

Pod právne neurčitým pojmom891 možno rozumieť pojem vyskytujúci sa v práve, ktorého 

obsah a rozsah je značne neurčitý, nejasný. V práve existujú absolútne určité pojmy, ktoré sa 

najčastejšie spájajú s časom, mierou alebo sumou ako napr. konkrétne stanovené lehoty, konkrétne 

uvedené minimálne a maximálne sadzby napr. trestu odňatia slobody pri jednotlivých trestných 

činoch alebo konkrétne stanovená výška pokuty napr. za spáchanie priestupku. Ostatné právne 

pojmy mimo absolútne určitých pojmov, ktorých nie je v práve väčšina, sú viac alebo menej 

neurčité.  

Základným predpokladom existencie právne neurčitých pojmov je neurčitosť jazyka. 

Význam slov a viet je aj v bežnom jazyku (i) viacznačný (problém viacznačnosti), (ii) premenlivý 

(problém premenlivosti), a (iii) nejasný (problém neurčitosti, resp. vágnosti).892 To isté platí aj 

o právnych pojmoch. Problém (i) viacznačnosti znamená, že môžu mať jednotlivé pojmy viacero 

významov, a to v závislosti od kontextu či vnímania adresáta normy.893 Takýmto pojmom je napr. 

 
890 K tomuto sa ešte vrátime v časti 3.4.2. tejto dizertačnej práce. Obdobne možno hovoriť o kvázivoľnom 

nachádzaní práva aj v prípade aplikácie právnych princípov, ktoré sú priamo súčasťou pozitívneho práva – viac 
v časti 3.3.2. tejto dizertačnej práce.  

891 Časť 3.4.1. bola súčasťou záverečnej práce v magisterskom štúdiu základov nemeckého práva, ktoré som 
absolvovala na Univerzite v Regensburgu v Nemecku. In Henčeková, S.: Unbestimmte Rechtsbegriffe im 
Strafrecht. Regensburg: Universität Regensburg, 2018, s. 114 – 120.  

892 Rüthers, B.: Rechtstheorie: Begriff, Geltung und Anwendung des Rechts / von Bernd Rüthers unter Mitarbeit von 
Axel Birk. 3. Auflage. München: C. H. Beck, 2007, s. 112 – 113. 

893 Rüthers, B., 2007, s. 113.  
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pojem „primeraný“. Problém (ii) premenlivosti zahŕňa skutočnosť, že jazyk závisí od kontextu, 

teda že význam slov a viet je určovaný jazykovým kontextom na jednej strane, ale na druhej strane 

aj spoločenskými okolnosťami.894 Význam slov a viet sa pritom môže plynutím času meniť. To sa 

týka predovšetkým neurčitých právnych pojmov, ktoré majú hodnotový charakter. Napr. slovo 

„spravodlivý“ má iný význam v demokratickom systéme ako v totalitnom systéme, pretože je 

vyplnený iným hodnotovým obsahom. V kontexte problematiky neurčitých právnych pojmov je 

ale kľúčovým problémom práve problém (iii) neurčitosti, resp. vágnosti. Neurčitosť, resp. vágnosť 

vzniká často z toho, že sa obetuje jednoznačný význam pojmu používaného v bežnom jazyku 

v prospech širokého použitia tohto pojmu.895 V právnickom jazyku sa používajú slová, ktoré sa 

používajú aj v bežnom jazyku. Dôvodom tejto praxe je požiadavka, aby bolo právo zrozumiteľné; 

aby adresáti právnych noriem rozumeli právnym pojmom a právnym normám, musia byť tieto 

vyjadrené takým jazykom, ktorý je zrozumiteľný pre všetkých – a takým jazykom je práve bežný 

jazyk. Samozrejme majú právne pojmy často iný význam než majú v bežnom jazyku, tento 

význam je ale definovaný (aj) pomocou slov bežného jazyka.896 Okrem toho existujú aj výlučne 

právne pojmy, ktoré nemajú ekvivalent v bežnom jazyku897 a ktoré tiež môžu byť neurčité. 

V právnej teórii existuje niekoľko modelov vymedzenie právne neurčitých pojmov, ktoré 

budú stručne načrtnuté ďalej.  

 

3.4.1.1. Model „dvoch hraníc“ 

 
V minulosti sa dlhodobo hovorilo o určitých a neurčitých právnych pojmoch ako 

o antipódoch, resp. ako o korelatívnych pojmoch (korellative Begriffe)898 – teda ako o určitých 

protikladoch. Právny pojem mohol byť buď určitý, alebo neurčitý, ale nič medzi tým. Medzičasom 

sa toto chápanie určitosti právnych pojmov zmenilo a presadilo sa chápanie určitosti v určitej 

miere či stupni, t. j. téza, že každý právny pojem je viac či menej neurčitý. Toto chápanie možno 

nazvať ako tézu „stupňovitej neurčitosti“ (graduelle Unbestimmtheit).899  

 
894 Tamtiež, s. 117.  
895 Tamtiež, s. 114.  
896 Ako príklad možno uviesť „omyl“ v trestnom práve, kde sa rozlišujú špecifické druhy omylov (predovšetkým 

skutkový a právny) a sú presne definované v trestnom zákone a z hľadiska trestného práva relevantné len tie – 
viď § 18 a 19 zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník. Ďalším príkladom môže byť príprava (§ 20) či pokus (§ 
21) alebo aj krádež (§ 205) či podvod (§ 209) a mnohé iné., ktoré sa používajú aj v bežnom jazyku, ale 
v trestnom práve majú osobitný, špecifický význam.    

897 Ak zostaneme v trestnom práve, možno za taký pojem považovať napr. prečin (§ 14 ods. 2 zákona č. 40/2009 Sb. 
Trestní zákoník) či premlčacia doba (§ 34). 

898 Engisch, K.: Einführung in das juristische Denken. 11. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer, 2010, s. 160.  
899 Röthel, A.: Normkonkretisierung im Privatrecht. Tübingen: Mohr Siebeck, 2004, s. 26. Táto téza, že právo 
nemusí byť len buď – alebo je širšia a jej rozbor by vydal na samostatnú prácu. Je to zároveň téza, ktorá je veľmi 
zaujímavá, ktorá má hlbšie filozofické korene a ktorá mi je sympatická nielen v práve, ale všeobecne v živote a vo 
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Jedna z definícií neurčitých právnych pojmov pochádza od Waltera Jellinka, ktorý hovorí, 

že zatiaľ čo má určitý právny pojem len jednu hranicu, ktorá umožňuje určitý (asertorický) úsudok 

o tom, či posudzovaný skutkový stav spadá alebo nespadá pod daný právny pojem, má neurčitý 

právny pojem tieto hranice dve. Aj pri neurčitých právnych pojmoch tak existujú určité 

(asertorické) úsudky, ale okrem toho tu existuje aj hraničná oblasť, ktorá vymedzuje nie určitosť 

podradenia (subsumovania) posudzovaného skutkového stavu pod právny pojem, ale len možnosť 

takéhoto podradenia – v tejto súvislosti sa hovorí o problematickom úsudku (problematisches 

Urteil).900 Určité právne pojmy tak v tejto teórii majú len jednu hranicu (tá určuje, či posudzovaný 

skutkový stav pod nich spadá alebo nie – teda oddeľujú spadá – nespadá) a neurčité právne pojmy 

majú hranice dve (oddeľujú spadá – hraničná oblasť – nespadá). Určité právne pojmy tak fungujú 

v móde buď – alebo a neurčité právne pojmy v móde áno (buď) – hraničná oblasť – nie (alebo). 

Povedané ešte inými slovami, pri neurčitých právnych pojmoch sa prostredníctvom dvoch hraníc 

vytvárajú tri sféry: prvá je sféra istej (asertorickej) podradenosti posudzované skutkového 

stavu pod daný právny pojem; druhá je sféra hraničnej oblasti, a teda problematickej podradenosti, 

ktorá tvorí podstatu neurčitého právneho pojmu, pretože práve táto oblasť definuje jeho neurčitosť, 

keďže v nej môže byť skutkový stav pod daný právny pojem podraditeľný aj nie a označuje sa ako 

sféra problematického úsudku; napokon treťou sférou je sféra istej (asertorickej) podraditeľnosti 

posudzovaného skutkového stavu pod právny pojem. O tom, do ktorej z týchto sfér bude 

posudzovaný skutkový stav zaradený, rozhoduje orgán aplikácie práva a v tomto zmysle disponuje 

mierou uváženia.  

Grafické znázornenie modelu dvoch hraníc by mohlo vyzerať nasledovne:  

 
 

 
filozofii. Všetko je vecou miery. Z pohľadu práva túto tézu na mnohých praktických príkladoch demonštroval 
americký profesor rakúskeho pôvodu Leo Katz, ktorý ju predstavil aj na štvordňovom seminári konanom na 
Universität Wien pod vedením profesora Alexandra Someka, ktorého som sa v roku 2016 zúčastnila. In Katz, L.: 
Why the law is so perverse. Chicago, London: The University of Chicago Press, 2011, 256 s. 
900 Jellinek, W.: Gesetz, Gesetzesanwendung und Zweckmäßigkeitserwägung. Aalen: Scientia-Verl., 1964, s. 37 – 
38.  
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3.4.1.2. Model „jadra pojmu a okolia pojmu“ a „troch oblastí“ 

 

Ďalší z modelov definujúcich právne neurčité pojmy pochádza od zástancu pojmovej 

jurisprudencie Philippa von Hecka901, ktorý rozlišuje medzi jadrom pojmu (Begriffskern) 

a okolím, resp. okružím pojmu (Begriffshof). Von Heck prirovnáva tento model k mesiacu 

obklopeného okružím hmlistých oblakov. Hovorí, že existuje jadro predstáv o najbližšom 

význame slova a okolie predstáv, ktoré postupne vedú až k predstavám, ktoré sú tomuto slovu 

cudzie. V okruží hmlistých mrakov sa pojem stáva čím ďalej, tým viac neurčitý. Predstavme si 

pojem a okolo neho kruhy – ten najbližší z týchto kruhov predstavuje najbližší význam tohto 

pojmu a ako sa kruhy postupne vzďaľujú od jadra, vzďaľuje sa aj zmysel daného pojmu a ten sa 

stáva neurčitým.902 Von Heckov model tak rozlišuje medzi troma oblasťami: oblasťou jadra pojmu 

(Begriffskern), oblasťou okolia pojmu (Begriffshof) a oblasťou mimo okolia pojmu. Pod jadro 

pojmu tak možno podradiť tie skutkové stavy, ktoré možno pod daný pojem podradiť bez 

pochybností. Pod okolie pojmu spadajú tie, ktoré sú neurčité – okolie pojmu tak predstavuje 

difúznu, nejasnú oblasť (diffuser Bereich). Ak skutkový stav nespadá ani pod jadro pojmu, ani pod 

jeho okolie, nachádza sa v oblasti mimo rozsahu pojmu. Neurčité právne pojmy na základe 

predstaveného modelu možno definovať ako právne pojmy, ktorých okolie pojmu je nezvyčajne 

veľké a nejasné a ktorých oblasť jadra je v porovnaní s tým nezvyčajne malá.903 Ich typickým 

znakom je vágnosť. Pritom platí, že čím je okolie pojmu väčšie, tým je pojem viac neurčitý, 

Graficky možno tento model znázorniť nasledovne:  

 
 

901 K Phillipovi Heckovi viď poznámka pod čiarou č. 235.  
902 „Wir haben einen Vorstellungskern, den nächstliegenden Wortsinn, und einen Vorstellungshof, der allmählich in 

wortfremde Vorstellungen führt. Die Bedeutung lässt sich dann mit einem Mond vergleichen, der in dunstigen 
Wolken sich mit einem Hofe umgibt. Als Kreise erscheinen der nächstliegende und der mögliche Wortsinn. 
Diese umfassenden Vorstellungskreise sind zu unbestimmt, um ohne nähere Bestimmung praktisch verwendbar 
zu sein.“ In Heck, P.: Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz. Tübingen: Mohr, 1914, s. 46 an. 

903 Koch, H. – J.: Unbestimmte Rechtsbegriffe und Ermessensermächtigungen im Verwaltungsrecht. Frankfurt am 
Main: Metzner, 1979, s. 33 an. 
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Von Heckovmu modelu zodpovedá v analytickej filozofii jazyka tzv. model troch oblastí 

(Drei-Bereiche-Modell), ktorým sa opisujú neurčité pojmy aj mimo práva904. Obdobne Filip 

Melzer v tejto súvislosti hovorí o jadre pojmu, neurčitej časti pojmu a oblasti mimo rozsahu pojmu 

a tento model nazýva modelom troch oblastí významu pojmu.905 Podľa tohoto modelu existujú 

predmety, resp. skutkové stavy, ktoré s určitosťou spadajú pod daný pojem (pozitívni kandidáti), 

predmety, resp. skutkové stavy, ktoré pod daný pojem nespadajú (negatívni kandidáti) a nakoniec 

predmety, resp. skutkové stavy, pri ktorých je z hľadiska sémantiky nejasné, či pod daný pojem 

spadajú alebo nie (neutrálni kandidáti). Kandidáti sú rozdelení na základe prevládajúceho použitia 

v jazyku.  

Graficky možno tento model znázorniť nasledovne:  

 
  

Ako príklad mimo oblasť práva možno uviesť pojem „ovocie“. Pozitívnymi kandidátmi sú 

napr. jablká, banány či hrušky. Negatívnymi kandidátmi sú napr. zemiaky, mäso, okno, osoba. 

Neutrálnymi kandidátmi napr. jahody, ktoré sú botanicky orechom, ale v bežnej reči sa považujú 

za ovocie, prípadne aj paradajky, ktoré sú botanicky ovocím, ale v bežnej reči sú vnímané skôr 

ako zelenina.  

 

3.4.1.3. Model „porozity, resp. otvorenej textúry“ 

 
Ďalším faktorom, ktorý spôsobuje neurčitosť, môže byť vývoj podmienok vo vonkajšom 

svete, v dôsledku ktorých sa pôvodne jasný právny pojem (resp. právne pravidlo) stane nejasným, 

 
904 Koch, H. – J.: Juristische Begründungslehre: eine Einführung in Grundprobleme der Rechtswissenschaft. 

München: Beck, 1982, s. 194.  
905 Melzer, F.: Metodologie nalézaní práva. Úvod do právní argumentace. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 96 an. 
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neurčitým, pochybným. Hovoríme o tzv. porozite, teda pórovosti pravidiel a pojmov. H. L. A. 

Hart906, ale aj Friedrich Waismann,907 hovoria o tzv. otvorenej textúre, resp. štruktúre (open 

texture, offene Struktur) právnych pravidiel. V zásade teda ide o to, že vlastnosťou každého jazyka 

je vágnosť, ktorá spôsobuje otvorenú štruktúru pravidiel a niekedy intuitívnu povahu súdnych 

rozhodnutí.908  

Koncepcie Harta a Waismanna sa však líšia. Hart hovorí o otvorenej štruktúre práva ako 

o neurčitosti, resp. vágnosti pojmov v súčasnosti. V porovnaní s tým rozumie Waismann pod 

otvorenou štruktúrou to, čo bolo vyššie označené ako problém premenlivosti, teda ako problém, 

ktorý vzniká plynutím času, kedy sa pod vplyvom vonkajších okolností pôvodne určitý pojem 

premení na neurčitý. Hart používa ako príklad pojem „vozidlo“ (dopravný prostriedok) (vehicle), 

pod ktorého jadro možno nepochybne podradiť automobil, ale už nie je jasné, či tam v konkrétnom 

prípade spadá napr. bicykel. Waismann ako príklad uvádza pojem „matka“, ktorého zmysel bol 

v minulosti jednoznačný – matkou bola tá žena, ktorá porodila dieťa (v duchu rímskej zásady 

mater cemper certa est). Postupom času sa však tento pojem stal viac neurčitým, a to 

predovšetkým v súvislosti so vznikom náhradného materstva – môžu vystať otázky, či je matkou 

žena, ktorá poskytla svoje vajíčka, prípadne tá, ktorá dieťa porodila (a prípustné sú aj ďalšie 

konštelácie). Waismann tak chápe otvorenú textúru, resp. štruktúru ako potenciálnu premenu 

určitého pojmu v čase na pojem neurčitý z dôvodu nejasného chápania sveta a našej obmedzenej 

schopnosti predvídať budúcnosť.909 

Obzvlášť pozoruhodná je Waismannova koncepcia, ktorá rozlišuje dva druhy neurčitosti: 

vágnosť a otvorenú textúru, resp. štruktúru. Vágnosť je neurčitosť, ktorá vzniká za okolností, ktoré 

sú pri definovaní daného pojmu predpokladané. Na druhej strane je otvorená textúra neurčitosť, 

ktorá nebola predpokladaná, ale ktorá nastala až plynutím času.910 Neurčitosti v zmysle vágnosti 

je tak možné sa vyhnúť, zatiaľ čo neurčitosti v zmysle otvorenej štruktúry nie, pretože tá je 

spôsobená okolnosťami vo vonkajšom svete, ktoré nie sú predvídateľné.  

Práve Waismannova koncepcia nám pomáha pochopiť, že neurčité právne pojmy nemusia 

byť neurčité už pri ich vzniku, ale môžu sa neurčitými stať až plynutím času a taktiež, že je 

v niektorých prípadoch možné neurčitosti zabrániť, ale v niektorých nie (konkrétne tých, ktoré 

závisia od vonkajších nepredvídateľných okolností).  

 
906 Hart, H. L. A.: Der Begriff des Rechts, 1. Aufl. Berlin: Suhrkamp, 2011, s. 161. 
907 Waismann, F.: Verifiability, Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Vol. 19 (1945), s. 51. 
908 Potacs, M.: Rechtstheorie, 1. Aufl. Wien: Facultas, 2015, s. 31.  
909 Porovn. Schauer, F.: Playing by the Rules. New York: Oxford University Press, 1993, s. 35 – 36.  
910 Při otvorenej textúre hovorí Waismann aj o možnosti vágnosti (possibility of vagueness). In Waismann, F., 1945, 

s. 51. 
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V ďalšej časti bude problém neurčitých právnych pojmov demonštrovaný na konkrétnom 

príklade neurčitého právneho pojmu „dobré mravy“.  

 

3.4.2. Príklad „dobrých mravov“ ako právne neurčitého pojmu 
 

Dobré mravy sú typickým príkladom právne neurčitého pojmu. V tejto časti budú práve na 

ich príklade načrtnuté problémy (kvázi)voľného nachádzania práva pri konkretizovaní právne 

neurčitých pojmov.911  

Najvšeobecnejšou klauzulou týkajúcou sa dobrých mravov je § 3 „starého“ českého a stále 

platného slovenského občianskeho zákonníka912, ktoré hovoria, že „výkon práv nesmie byť 

v rozpore s dobrými mravmi“, ale taktiež ustanovenie § 39 „starého“ českého a súčasného 

slovenského občianskeho zákonníka a ustanovenie § 580 ods. 1 nového českého občianskeho 

zákonníka, ktoré stanovujú, že „neplatný je taký právny úkon, ktorý sa prieči dobrým mravom“. 

Dobré mravy sa v občianskom práve, ale nielen v ňom, vyskytujú aj na ďalších miestach, ktoré sú 

konkretizáciou niektorej z vyššie uvedených generálnych klauzúl913. Nasledujúci rozbor je 

zameraný práve na dobré mravy v tej najvšeobecnejšej rovine, ktoré spôsobujú v dôsledku vysokej 

miery neurčitosti interpretačné a aplikačné problémy. 

 

3.4.2.1. Prvý prístup: dobré mravy ako hodnotový pojem 

 

Chápanie dobrých mravov ako hodnotového pojmu je prirodzené a dané už samotným 

označením „dobré mravy“. Známe príslovie hovorí „iný kraj, iný mrav“ a vystihuje tak chápanie 

mravov ako obyčají, vzorcov správanie určitého spoločenstva. Otázka znie, ktoré z týchto obyčají 

sú ale „dobré“. Povedané inými slovami, na základe akých kritérií možno určiť, ktoré mravy sú 

„dobrými mravmi“?  

Najvyšší súd ČR vymedzil dobré mravy ako „súhrn spoločenských, kultúrnych a mravných 

noriem, ktoré v historickom vývoji osvedčujú určitú nemennosť, vystihujú podstatné historické 

tendencie, sú zdieľané rozhodujúcou časťou spoločnosti a majú povahu noriem základných.“914 

Ústavný súd Českej republiky definoval dobré mravy ako „súhrn etických všeobecne uznávaných 

 
911 Časť 3.4.2. (okrem časti 3.4.2.4.) bola s obmenami publikovaná in Henčeková, S.: O (ne) použiteľnosti 

všeobecnej klauzuly dobrých mravov v praxi. In Hefnerová Vičarová, H., Madleňáková, L.: Kontroverzní 
názory v právu. Praha: Leges, 2016, s. 165 – 171.  

912 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 
913 Pri generálnych klauzulách je vhodné pripomenúť si, že voľnoprávnici boli ich kritikmi.  
914 Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 30.11.2000, sp. zn. 26 Cdo 2741/2000. 
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a zachovávaných zásad, ktorých dodržiavanie je mnohokrát zaisťované i právnymi normami tak, 

aby každé konanie bolo v súlade so všeobecnými zásadami a právnymi princípmi.“915 Bližšie 

k vymedzovaniu kritérií, ktoré mravy sú dobré, sa vyjadrila nemecká a rakúska justícia, ktoré 

judikovali, že „právny úkon je v rozpore s dobrými mravmi, ak je obsah zmluvy v rozpore s citom 

pre slušnosť a pravidlami slušnosti, ako ich uznávajú všetci slušní a spravodlivo mysliaci ľudia, 

resp. ak vykazuje zjavné znaky výstrednosti, ktoré dokážu pobúriť slušného človeka.“916 Tým bolo 

aspoň jasne vyjadrené, že u dobrých mravov nejde o to, aby boli v súlade s mienkou väčšiny, ale 

aby boli v súlade s mienkou slušných a poctivých ľudí, ktorých podiel môže byť v danej 

spoločnosti väčší, ale i menší. Stále nebolo ale zodpovedané, ktoré mravy sú dobré. Vysvetlenie 

ponúka Jan Wintr, podľa ktorého sú dobré mravy „výsledok kolízie medzi všeobecným princípom 

slobody (prejavujúci sa v zásade autonómie vôle a v zásade „je dovolené, čo nie je výslovne 

zakázané“) na strane jednej a všeobecným zákazom škodiť (neminem laedere) na strane 

druhej“.917 Obyčaje sú teda dobré vtedy, ak sa nimi nikomu neškodí. Zároveň vystihuje celkový 

zmysel existencie dobrých mravov, ktoré obmedzujú zmluvnú autonómiu. Obdobne o dobrých 

mravoch hovorí Ivo Telec, ktorý ich chápe ako „spôsoby chovania bez ujmy inému človeku, 

zvieraťu alebo prírode, všeobecne uznávané rozhodnou časťou spoločnosti, s ktorými právny 

poriadok spája právne následky.“918 Pripisuje sa im úloha korektívu919 zmierňujúceho tvrdosť 

zákona, ktorý nedokáže zohľadniť špecifiká všetkých konkrétnych prípadov a jeho aplikácia by 

tak mohla byť v určitých prípadoch nespravodlivá. Formálne dobré mravy niektorí autori chápu 

ako pojem právny, pretože sú obsiahnuté v právnom poriadku, no obsahovo stále ako pojem 

normatívny, hodnotový.920 Ide o inštitút, ktorý spôsobuje otvorenosť právneho poriadku921, a tento 

obohacuje o neprávny normatívny systém morálky a slušnosti; prikazujú sudcovi, aby sa obrátil 

na iný normatívny systém než právo. Pritom z ďalších zdrojov vyplýva, že morálka, ktorú 

stelesňujú, má byť morálkou povinností, nie morálkou ašpirácie,922 teda majú zabezpečovať skôr 

minimum morálky než všeobecne najlepšie dobro.  

 
915 Prvýkrát použité v uznesení Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 26.2.1998, sp. zn. II. ÚS 249/97.  
916 Salač, J.: Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu. Praha: C. H. Beck, 2000, s. 8.  
917 Wintr, J: Říše principů: obecné a odvětvové principy současného českého práva. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 

2006, s. 147.  
918 Telec, I.: Poctivost a důvěra, dobrá víra, dobré mravy, veřejná morálka a veřený pořádek. In Právní rozhledy, č. 

1/2011, s. 4. 
919 Dobré mravy sú „nejzazším materiálním korektivem soukromého práva.“ In Grus, Z.: Dobré mravy ve světle 

publikované judikatury. In Právní rozhledy, č. 3/2004, s. 113.   
920 „Soudce po formální stránce bude rozhodovati podle právních norem, třebas po obsahové stránce jde o obsah 

norem, patřících do jiného normového souboru.“ In Kubeš, V.: Smlouvy proti dobrým mravů. Praha: Orbis, 
1933, s. 159.  

921 Tzv. otvorená textúra normy (viď časť 3.4.1.3. tejto dizertačnej práce). 
922 Rubeš, P.: Dobré mravy v rukou soudců. In Právní fórum, č. 9/2006, s. 312; Fuller, L. L..: Morálka práva. Praha: 

Oykomenh, 1998, s. 13 an.  
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Chápanie dobrých mravov ako výslovne hodnotového pojmu je však veľmi neurčité a 

vytvára preto priestor pre ich arbitrárne použitie a nielen, že oslabuje právnu istotu, no môže aj 

odradzovať od použitia generálnej klauzuly dobrých mravov v praxi z obavy o jej nesprávne 

použitie a urobenia viac škody než úžitku. 

 

3.4.2.2. Druhý prístup: dobré mravy ako diskurzívny pojem 

 

De gustibus non est disputandum – o subjektívnych postojoch nemá zmysel viesť spor. Či 

je čokoľvek dobré alebo zlé, tradične závisí práve na subjektívnom postoji hodnotiteľa – a to platí 

aj o mravoch ako vzorcoch správania. Možnosť viesť spor, v ktorom sú názory na dobré mravy 

v podstate protichodné, umožňujú dobré mravy z dôvodu ich povahy diskurzívneho pojmu.923 Ako 

diskurzívny pojem totiž vytvárajú rámec pre diskusiu o tom, čo je, resp. nie je mravné, ktorým 

právam je nutné odoprieť ochranu z titulu rozporu s dobrými mravmi, ale aj o tom, aké postavenie 

majú mravy a vôbec hodnoty v práve. Bez vytvorenia pojmu dobré mravy a jeho adaptácie do 

právneho poriadku by nebol vytvorený pre takúto diskusiu náležitý priestor (čo možno vztiahnuť 

aj na iné právne neurčité pojmy). Či nastane zhoda medzi diskutujúcimi o tom, či dané konanie je 

v súlade s dobrými mravmi, záleží na tom, aký postoj k dobrým mravom zastávajú a či sú tieto 

postoje kompatibilné. Záleží teda na tom, aké kritéria pri posudzovaní konania v kontexte dobrých 

mravov považujú za relevantné. V súčasnosti zrejme neexistuje spor o tom, že právo má byť aspoň 

minimom morálky, či o tom, že právo nie je bezhodnotové. Nepochybne ale existujú spory o tom, 

ktoré okolností je nutné pri posudzovaní konania v kontexte dobrých mravov zvážiť, v akom 

rozsahu, či dať prednosť pozitívnemu právu, v akých prípadoch už nie, čo sa považuje za extrémne 

nemorálne a pod. Podľa Tomáša Sobka sú diskurzívne pojmy vždy otvorené k diskusii a k novým 

modifikáciám.924 Z toho dôvodu sa dobrým mravom často pripisuje prívlastok dynamické.925  

Funkciou diskurzívnych pojmov je vytvoriť miesto, v ktorom sa stretávajú protichodné 

názory v zmysle definovať problém – spornú otázku a vytvoriť priestor, v ktorom sa tento problém 

bude riešiť. Ich úlohou ale nie je poskytnúť kritérium pre rozlíšenie toho, čo je (v tomto prípade) 

v súlade či v rozpore s dobrými mravmi. Diskurzívne pojmy ale v žiadnom prípade nemajú 

znamenať prijatie pluralizmu v zmysle, že za rozporné s dobrými mravmi možno označiť 

 
923 R. Dworkin používa pre označenie týchto pojmov prívlastok interpretatívne, pretože umožňujú rôzne 

interpretácie. In Dworkin, R.: Ríša práva. Bratislava: Kalligram, 2014, s. 68.  
924 Sobek, T.: Diskurzivní pojmy: část první [online]. Jiné právo, 6. dubna 2010. Dostupné na 

http://jinepravo.blogspot.cz/2010/04/diskurzivni-pojmy-cast-prvni.html. 
925 „Dobré mravy podléhají stejné dynamice jako společnost sama, jsou jejím odrazem.“ In Švestka, J.: Dobré 

mravy. In Madar, Z. a kol.: Slovník českého práva. Praha: Linde, 1995, s. 239.  
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čokoľvek.926 Čím viac obsah pojmu dobré mravy konkretizujeme, tým viac zužujeme rámec pre 

možnú diskusiu; v prípade legálnej definície by sme diskusiu zrejme úplne eliminovali. „Ak chcem 

s niekým rozumne diskutovať o morálnej otázke, tak nemá zmysel morálne pojmy konkretizovať 

tak, aby klasifikovali ako správne práve to, čo ja (ale nie on) považujem za morálne správne. 

Takáto „diskusia“ by skolabovala už na pojmovej úrovni.“927 Ak by sme teda do zákona uviedli, 

že zmluvná pokuta vo výške viac než 0,5 % z dlžnej sumy za deň sa považuje za rozpornú 

s dobrými mravmi, neumožnili by sme tak viesť akúkoľvek diskusiu o primeranosti výšky 

zmluvnej pokuty. Takáto by bola v rozpore s dobrými mravmi aj napr. v prípade, ak by „slabšia“ 

strana sama túto výšku navrhla ako možnú kompenzáciu za riziko pôžičky, ktoré podstupuje pri 

podpise zmluvy druhá strana. Pritom Najvyšší súd ČR judikoval opak.928  

Chápanie pojmu dobré mravy ako diskurzívneho pojmu pomáha odstraňovať mnohé 

nedorozumenia diskusných oponentov. Pomáha totiž pochopiť, že ak jeden z oponentov tvrdí, že 

konanie je v súlade s dobrými mravmi a druhý naopak, že je s nimi v rozpore, je dôvodom tejto 

nezhody pravdepodobne zohľadňovanie rozdielnych kritérií pri posudzovaní súladu právneho 

úkonu s dobrými mravmi. Len takéto uvedomenie totiž umožňuje viesť diskusiu o týchto 

kritériách a neukončiť ju (často nechápajúc, urazene, či nadávajúc) v samotnom zárodku. Pritom 

táto diskusia nie je len hrou o slovíčka, či teoretickou obsesiou, ale je nutná predovšetkým pre 

rozhodovaciu prax.929 Zároveň je ale problémom praxe, že sa mnohokrát o diskusiu ani len 

nepokúsi.  

Na záver tejto časti je nutné zhrnúť a podčiarknuť, že diskusia o dobrých mravov má byť 

diskusiou o najlepšom možnom poňatí tohto pojmu.930  

 

3.4.2.3. Tretí prístup: dobré mravy ako právny pojem 

 

Viesť diskusiu je nepochybne dobrý spôsob hľadania obsahu dobrých mravov 

v konkrétnom prípade. Problémom pre prax ale stále môže byť identifikovania rámca, v ktorom 

má byť daná diskusia vedená. Aplikačný problém dobrých mravov pre menej odvážnych 

a zapálených sudcov, ktorí sa boja pustiť do možnej diskusie v odôvodnení rozhodnutia, preto 

 
926 Sobek, T.: Diskurzivní pojmy: část první [online]. Jiné právo, 6. dubna 2010. Dostupné na 

http://jinepravo.blogspot.cz/2010/04/diskurzivni-pojmy-cast-prvni.html. 
927 Sobek, T..: Diskurzivní pojmy: druhá část [online]. Jiné právo, 10. dubna 2010. Dostupné na 

http://jinepravo.blogspot.cz/2010/04/diskurzivni-pojmy-druha-cast.html. 
928 Napr. v rozsudku Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 22.11.2006, sp. zn. 33 Odo 61/2005.  
929 K tomu Sobek, T.: Diskurzivní pojmy: třetí část [online]. Jiné právo, 19. dubna 2010. Dostupné na 

http://jinepravo.blogspot.cz/2010/04/diskurzivni-pojmy-treti-cast.html.  
930 Obdobne (ale ohľadom spravodlivosti) uvádza R. Dworkin. In Dworkin, R.: Ríša práva. Bratislava: Kalligram, 

2014, s. 106. 
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pretrváva. Riešenie ponúka chápanie dobrých mravov ako právneho pojmu, ktoré môže ponúknuť 

návod, ako dobré mravy aplikovať pri čo najväčšom zachovaní právnej istoty.  

Teóriu vnímania dobrých mravov ako právneho pojmu (hoci ju takto neoznačil), rozvinul 

profesor Christoph Schärtl931 vo svojej habilitačnej práci s úctyhodným rozsahom vyše 1000 

strán932 a pre české publikum v rámci prednášky.933 Ešte pred jej rozborom je ale nutné 

poznamenať, že chápanie dobrých mravov ako právnej kategórie majúcej základ v platnom práve, 

zastáva v Českej republike napr. J. Spáčil.934 Christoph Schärtl označil dobré mravy za normatívne 

hodnotové meradlo, ktoré vyjadruje určité hodnoty v práve. Podľa jeho názoru nenabádajú dobré 

mravy k voľnému nachádzaniu práva, sú priesečníkom medzi jednotlivými normatívnymi 

systémami (právo, morálka, politika, náboženstvo), no tieto normatívne systémy je nutné od seba 

oddeľovať. Dobré mravy podľa názoru Christopha Schärtla takmer nikdy nemajú extralegálny 

zmysel (ale nie úplne nikdy). Sformuloval tri stupne, v ktorých je potrebné postupovať pri 

hodnotení prípadov, ktoré sú potenciálne v rozpore s dobrými mravmi: 

1. hľadať odpoveď na to, či dané konanie je v rozpore s dobrými mravmi v konkrétnych 

normách a princípoch, na ktorých je postavené občianske právo; 

2. v prípade, že normy a princípy občianskeho práva vôbec nedávajú odpoveď na otázku, či 

dané konanie je alebo nie je v rozpore s dobrými mravmi (t. j. nie v prípade, ak odpoveď 

dávajú, ale tá je pre aplikujúci orgán subjektívne nevyhovujúca), hľadať odpoveď 

v princípoch a normách právneho poriadku ako celku (predovšetkým v práve ústavnom);  

3. až v tých prípadoch, kedy by nebolo možné postupovať ani podľa druhého bodu, je 

potrebné opustiť právo a posúdiť dané konanie podľa dobrých mravov ako hodnotového, 

extralegálneho pojmu, a to objektívne podľa súčasných predstáv spoločnosti o ich obsahu. 

K tomuto dodáva, že z analyzovaných 5 tisíc (!) prípadov nenašiel ani jeden, v ktorom by 

musel využiť tretí stupeň.   

Dobré mravy teda nemajú byť voľne naplniteľné, nemajú vytvárať priestor pre voľné 

nachádzanie práva, ale majú byť vyplnené predovšetkým zákonom a právom. Právny systém tak 

zostáva zatvorený, samostatný, no nie izolovaný, teda autopoietický;935 v ňom sa „správničujú“ 

 
931 Christoph Schärtl (1976 - ) z SRH Hochschule Heidelberg v Nemecku, ktorý sa vo vedeckej činnosti venuje 

predovšetkým hospodárskemu právu a v praxi advokácii. 
932 Schärtl, Ch.: Die Guten Sitten in § 138 BGB als zentrale Schranke privatautonomer Gestaltungsmacht. 

Habilitationsschrift. Heidelberg, 2020, 1050 s.  
933 Ch. Schärtl predstavil svoju koncepciu v rámci prednášky Centra právnej komparatistiky s názvom Dobré mravy, 

ich obsah, použitie a následky rozporu právneho úkonu s týmito princípmi dňa 14.5.2015 na Právnickej fakulte 
Univerzity Karlovej. 

934 Veľmi podnetný príspevok čo do teórie, tak i rozboru judikatúry, je Spáčil, J.: Dobré mravy v českém občanském 
zákoníku a judikatuře. Právní rozhledy, č. 18/2004, s. 664 – 668. 

935 Najmä tu možno pozorovať vplyv Niklasa Luhmanna, predstaviteľa teórie o práve ako o autopoietickom systéme. 
Verejne sa ďalej priznáva i k ovplyvneniu Immanuelom Kantom.   
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extralegálne systémy prostredníctvom dobrých mravov. Tvrdí, že hodnoty, ktoré majú 

predstavovať dobré mravy, už v práve obsiahnuté sú a dostali sa doň práve z mimoprávnych 

systémov.   

Vhodné sa javí uviesť príklad, použitý bude už raz zmienený – zmluvnú pokutu vo výške 

viac než 0,5 % za deň (konkrétne 0, 67%)936. Túto výšku zmluvnej pokuty je predovšetkým nutné 

podrobiť testu na úžeru937 (pozn.: česky lichvu), t. j. preskúmať, či táto zmluvná pokuta nebola 

zjednaná pri zneužití tiesne, neskúsenosti, rozumovej slabosti a pod., a tým nevznikol hrubý 

nepomer medzi plneniami zmluvných strán. Dôležité by bolo aj to, či si zmluvná strana, ktorá má 

zmluvnú pokutu zaplatiť, bola vedomá jej výšky a podmienok, za ktorých bola zjednávaná a či 

nebola uvedená do omylu. V prípade, že tieto kritéria neboli splnené, nemožno zjednanie zmluvnej 

pokuty považovať za rozporné s dobrými mravmi. Dobré mravy sú pre daný prípad premietnuté 

práve do týchto ustanovení občianskeho práva. 

Ako príklad použitia druhého stupňa možno použiť ten istý príklad so zmluvnou pokutou, 

ale v slovenskom občianskom zákonníku účinnom do 1. 6. 2014, ktorý neobsahoval ustanovenie 

o neplatnosti úžerníckeho právneho úkonu. Potenciálne úžernícke konanie nebolo preto možné 

posúdiť podľa prvého stupňa – neexistovalo ustanovenie, ktoré by stanovilo, či je alebo naopak 

nie je v rozpore s dobrými mravmi (teda súčasný § 39a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník). V trestnom zákone ale existoval trestný čin úžery938, a preto bolo možné konanie, ktoré 

i keď nenapĺňalo skutkovú podstatu trestného činu úžery, ale vykazovalo povahu úžery, považovať 

za rozporné s dobrými mravmi.939 

Vyššie uvedené odôvodnenia by bolo možné nepochybne podrobiť kritike. Zmyslom 

uvedenia daných príkladov bolo priblíženie konceptu dobrých mravov tak, ako ho poňal Christoph 

Schärtl. Za výhodu tohto konceptu možno považovať obmedzenie rámca diskusie o obsahu pojmu 

dobrých mravov na rámec primárne právny – stále teda ide o diskurzívny pojem, preto by kritika 

vyššie uvedeného odôvodnenia bola za účelom vedenia diskusie viac než vítaná. Zároveň tento 

koncept neodporuje vnímaniu dobrých mravov ako pojmu hodnotového – dobré mravy budú vždy 

stelesňovať hodnoty načrtnuté v časti pojednávajúcej o nich ako o hodnotovom pojme. Tieto 

hodnoty sú ale včlenené do noriem a princípov občianskeho práva a v prípade, že nie, sú 

obsiahnuté v princípoch právneho poriadku ako celku na čele s právom ústavným. Keďže do 

budúcna skutočne nemožno predvídať všetky konkrétne prípady, ako „poistka“ zostáva tretí 

 
936 Viď rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 22.11.2006, sp. zn. 33 Odo 61/2005. 
937 § 39a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník; § 1796 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. 
938 § 235 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.  
939 Obdobne rozhodol napr. Krajský súd v Prešove v rozhodnutí zo dňa 8.12.2011, sp. zn. 16 Co/71/2011 a Najvyšší 

súd Českej republiky v rozsudku zo dňa 8. 4. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1993/2001.  
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stupeň. Jeho použitie je ale skutočne len poistkou v možných extrémnych prípadoch. Použitie 

dobrých mravov sa ale týmto stáva viac návodným (treba sa držať práva) a súladnejším s hodnotou 

právnej istoty. Ak totiž chápeme dobré mravy ako pojem právny, je oveľa jasnejšie, v akých 

intenciách sa má diskusia o ich obsahu v konkrétnom prípade viesť. Rozhodnutia súdov by tak 

zároveň boli o čosi viac preskúmateľnejšie a aplikácie dobrých mravov by sa nemuseli báť ani 

menej aktivistickí a viac formalistickí sudcovia. Ako poistka pre naozaj nepredvídateľné prípady 

zostáva vždy tretí stupeň, ktorý je ukážkovým príkladom voľného nachádzania práva, pričom 

voľnosť je v tomto prípade značnej miery. 

Otázka by mohla znieť, či v prípade posudzovania dobrých mravov ako právneho pojmu 

nie je všeobecná klauzula dobrých mravov obsolentná. Odpoveď Christopha Schärtla je, že ak 

nejde o extrémne hypotetické prípady, na ktoré by sa musel aplikovať tretí stupeň a ktorých príklad 

nie je známy, tak áno, všeobecná klauzula dobrých mravov je obsolentná. Jej účel spočíva ale 

práve v stelesnení tretieho stupňa, v ktorom dochádza skutočne k voľnému nachádzaniu práva. 

 

3.4.2.4. Príklad aplikácie dobrých mravov v súčasnej českej judikatúre 

 
Český Najvyšší správny súd rozhodoval na konci marca roku 2021 prípad940 reklamného 

letáku, na ktorom bola vyobrazená polonahá žena, pričom išlo o reklamu na záložňu a nahota ženy 

nijak nesúvisela s propagovanou službou. Týchto letákov bolo viac než 200 tis. a boli 

distribuované do poštových schránok v domácnostiach, kde boli prístupné širokej verejnosti 

vrátane mládeže a detí. Za túto reklamu bola žalovanému správnym orgánom uložená pokuta vo 

výške 50 tis. Kč za správny delikt podľa § 8a odst. 3 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 

reklamy za porušenie § 2 odst. 3 tohto zákona, v ktorom sa okrem iného píše, že reklama nesmie 

byť v rozpore s dobrými mravmi, predovšetkým nesmie obsahovať akúkoľvek diskrimináciu (aj) 

z dôvodu pohlavia, znižovať ľudskú dôstojnosť, či obsahovať prvky pornografie. Následne 

napadol žalovaný toto rozhodnutie na Krajskom súde v Brne, ktorý žalobu zamietol. Súd 

konštatoval, že ustanovenie § 2 odst. 3 obsahuje zákonné dôvody pre obmedzenie slobody prejavu, 

a nie je preto ani nutné pri ich potvrdení sa zaoberať korektívom dobrých mravov. Súhlasil s tým, 

že predmetná reklama znižuje ľudskú dôstojnosť, pretože nahé ženské telo je vyobrazené iba na 

upútanie pozornosti a nijak nesúvisí s propagovanou službou. Takéto zobrazenie podľa súdu 

redukuje ženu na objekt a vytvára predstavu, že vnímať a zaobchádzať s osobami týmto spôsobom, 

je prijateľné. Reklama je okrem toho diskriminačná, pretože zobrazuje ženu v roli, ktorá ju 

 
940 Rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zo dňa 31. 3. 2021, sp. zn. 8 As 202/2019.  
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znevýhodňuje z dôvodu pohlavia, čo vedie k posilňovaniu stereotypných predstáv o ženách a 

stavia ich do degradujúcej pozície sexuálneho objektu. Taktiež reklama podľa súdu napĺňa prvky 

sexizmu. Súd ale podotkol, že nie každé vyobrazenie ženského tela v reklame je neprípustné a 

taktiež, že na tom, že reklama znižuje ľudskú dôstojnosť, nič nemení ani to, že žena v nej účinkuje 

dobrovoľne.  

Žalovaný napadol rozhodnutie Krajského súdu v Brne kasačnou sťažnosťou na Najvyššom 

správnom súde. Ten ju zamietol, a teda sa stotožnil s rozhodnutím Krajského súdu v Brne, hoci 

niektoré jeho závery korigoval. Predovšetkým zdôraznil, že aj v prípade konštatovania zásahu do 

ľudskej dôstojnosti je nutné skúmať jeho intenzitu v kontexte proporcionality obmedzenia slobody 

prejavu a je potrebné zdôvodniť aj pomeriavanie s korektívom dobrých mravov. Inými slovami, 

nie každý zásah do ľudskej dôstojnosti je zároveň v rozpore s dobrými mravmi, záleží na intenzite 

a na pomeriavaní so zásahom do slobody prejavu. V prípade diskriminácie je to ale inak, tam platí, 

že každá diskriminácia je zároveň porušením dobrých mravov. Uzavrel však, že aj keď Krajský 

súd v Brne túto otázku explicitne neriešil, z kontextu celého rozhodnutia napriek tomu vyplýva 

odôvodnenie rozporu reklamy s dobrými mravmi. Súhlasí s odôvodnením Krajského súdu v Brne, 

že reklama pohoršuje osoby s bežným morálnym cítením a aj s tým, že reklama má aj určitú 

kultúrnu funkciu a môže ovplyvniť pohľad jej adresátov na svet, na vzťahy medzi ľuďmi a na 

postavenie muža a ženy v spoločnosti. Reklama totiž nielen odráža sociálnu realitu, ale je schopná 

ju aj formovať, a preto je nežiadúce, aby vyobrazovala spoločensky nežiadúci jav. Taktiež nie je 

zanedbateľné, že práve táto reklama bola prístupná širokej verejnosti, keďže bola distribuovaná 

do poštových schránok a mohli sa k nej dostať aj deti a mladiství. Najvyšší správny súd navyše 

považoval túto reklamu za hraničiacu s pornografiou. V závere ešte popísal, ako to v súdnej praxi 

chodí s vypĺňaním právne neurčitých pojmov, čo je dôvod, prečo je toto rozhodnutie zaradené do 

tejto dizertačnej práce. 

K povahe právne neurčitých pojmov s odkazom na ďalšie rozhodnutie Najvyššieho 

správneho súdu941 uviedol, že definovanie právne neurčitých pojmov všeobecne v právnych 

predpisoch nemusí byť kvôli ich povahe vhodné, dokonca ani možné. Neurčité právne pojmy 

zahŕňajú javy alebo skutočnosti, ktoré nie je možné úspešne úplne právne definovať. Ich obsah 

a rozsah sa môže meniť, často býva podmienený časom a miestom aplikácie právnej normy. Pri 

interpretácii právne neurčitého pojmu sa správny orgán musí zaoberať konkrétnou skutkovou 

podstatou, ako aj ostatnými okolnosťami prípadu, pričom sám musí aspoň rámcovo obsah 

a význam právne neurčitého pojmu objasniť, a to z toho hľadiska, či je možné posudzovanú vec 

 
941 Rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zo dňa 28. 5. 2015, sp. zn. 2 As 19/2015.  
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zaradiť do rámca vytvoreného právne neurčitým pojmom. Vyplnenie právne neurčitých pojmov 

zo strany Krajského súdu v Brne pritom Najvyšší správny súd nepovažoval za nijak excesívne, 

a preto nemal dôvod kasačnej sťažnosti vyhovieť.  

Najvyšší správny súd v tomto prípade správne podotkol, že je existencia právne neurčitých 

pojmov v práve niekedy nevyhnutá, pretože nie všetky pojmy je v práve účelné definovať, niektoré 

dokonca nie je vôbec možné definovať. Taktiež správne podotkol, že obsah týchto právne 

neurčitých pojmov sa v závislosti od plynutia času, ale aj v závislosti od konkrétnych skutkových 

okolností mení a taktiež, že súd nemôže rezignovať na odôvodnenie, ako a prečo právne neurčitý 

pojem v konkrétnom prípade vyplnil práve tak, ako ho vyplnil. Pri vypĺňaní právne neurčitých 

pojmov môže pomôcť aj sám zákonodarca – tak sa stalo aj v prípade § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 

Sb., o regulaci reklamy942. Zákonodarca neponechal súd, resp. správny orgán bez akéhokoľvek 

návodu pri vypĺňaní právne neurčitého pojmu dobré mravy, ale demonštratívnym výpočtom orgán 

aplikácie práva naviedol, čo sa najčastejšie považuje za prípad rozporu s dobrými mravmi a na čo 

by sa tak mal orgán aplikácie práva pri svojom rozhodovaní predovšetkým zamerať (napr. 

diskriminácia, znižovanie ľudskej dôstojnosti, či prvky pornografie). Napriek určitému návodu 

však ponechal orgánu aplikácie práva stále dostatočný priestor, aby vzhľadom na konkrétne 

okolností konkrétneho prípadu sám vyplnil obsah pojmu dobré mravy. Ani samotné konštatovanie 

niektorého z demonštratívne vymedzených dôvodov totiž samo o sebe nepostačuje na 

zdôvodnenie toho, že je určitá reklama v rozpore s dobrými mravmi (okrem diskriminácie), ako 

korigoval závery Krajského súdu v Brne Najvyšší správny súd. Z hľadiska posúdenia prípadu 

podľa teórie Christopha Schärtla sa zdá, že daný prípad spadá pod prvý, resp. druhý bod. Súd totiž 

operuje predovšetkým s právnymi princípmi ako diskriminácia, ľudská dôstojnosť, ale je nutné 

povedať, že aj s extralegálnymi pojmami spadajúcimi skôr pod tretí bod, ako stereotypné predstavy 

o roli ženy v spoločnosti, pohoršovanie ľudí s bežným morálnym cítením, sexizmus, či kultúrna 

funkcia reklamy. Je však pravdou, že ťažisko vypĺňania právne neurčitého pojmu dobré mravy 

zostáva aj v tomto prípade v práve – predovšetkým v tom ústavnom (diskriminácia, ľudská 

dôstojnosť). Nezdá sa však správne obmedziť sa iba na právo – dobré mravy sú predsa len o čosi 

viac než len právny pojem. Je to práve pojem, ktorý umožňuje zohľadniť nielen právne argumenty, 

ale aj argumenty morálkou, slušnosťou, spoločenským pôsobením či kultúrnou funkciou. Aj kvôli 

tomuto sa však môže dané rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu zdať mnohým nesprávne, či 

 
942 prípade § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy: Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, 

zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat 
náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou 
důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu. Reklama nesmí napadat 
politické přesvědčení. 
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prinajmenšom kontroverzné. Niektorí v ňom vidia aktivistický súd presadzujúci ideológiu 

genderizmu, iní prílišné obmedzovanie slobody prejavu, niektorí pre zmenu pre nich 

neakceptovateľné nanucovanie toho, čo je správne a morálne a ohrozovanie slobody, mnohí sú 

pobúrení a pýtajú sa, či by súd rovnako rozhodol aj v prípade polonahého muža a kde je vlastne 

v tom celom rovnoprávnosť. Na druhej strane sú však mnohí takí, ktorí rozhodnutie vítajú 

a považujú ho za správne, lebo sami nesúhlasia so sexistickým nazeraním na ženy a s tým, že by 

takéto nazeranie mali propagovať akékoľvek reklamy.  

Práve takéto diskusie o morálke, slušnosti, smerovaní spoločnosti a vôbec o tom, čo sa má 

považovať za správne a čo už je za hranou, umožňujú dobré mravy ako právne neurčitý pojem, 

ktorý presahuje hranice práva, ale vždy vyviera z neho a ktorý umožňuje širšiu spoločenskú 

diskusiu a zabezpečuje to, aby sa právo neodtrhlo od spoločenskej reality. Zároveň ale môžu 

poskytovať aj priestor pre určitý sudcovský aktivizmus a presadzovanie vlastného nazerania na 

svet a spoločnosť zo strany sudcov.  

 

3.4.3. (Kvázi)voľné nachádzanie práva pri vypĺňaní obsahu právne 
neurčitých pojmov 

 

Ako bolo už opakovane uvedené vyššie, voľným nachádzaním práva rozumieme 

nachádzanie práva nad rámec pozitívneho (formálneho) práva, teda dotváranie práva prekračujúce 

interpretáciu pozitívneho práva s cieľom nájdenia čo najspravodlivejšieho riešenia.  

Pri vypĺňaní obsahu právne neurčitých pojmov (ako napr. dobré mravy) ale v zásade ide 

skôr o kvázivoľné nachádzanie práva. To má totiž základ v pozitívnom (formálnom) práve, 

voľnosť spočíva v priestore, v ktorom sa orgán aplikácie práva môže v konkrétnom prípade 

pohybovať a bližšie konkretizovať význam právne neurčitého pojmu, resp. uplatniť či neuplatniť 

diskréciu a v akom rozsahu. Pri tomto vypĺňaní by mal sledovať základný cieľ voľného 

nachádzania práva, ktorým je spravodlivosť.943 Práve preto nemožno hovoriť úplne o voľnom 

nachádzaní práva, ale hovoríme skôr o kvázivoľnom nachádzaní práva, teda o takmer voľnom 

nachádzaní práva. Určité znaky voľného nachádzania práva totiž naplnené sú, nie však všetky. 

Tomuto kvázivoľnému nachádzaniu práva zodpovedajú aj prvé dva stupne vypĺňania obsahu 

pojmu dobré mravy podľa teórie Christopha Schärtla. V prvom stupni je totiž obsah pojmu dobré 

mravy vypĺňaný normami a princípmi občianskeho práva, v druhom normami a princípmi, na 

 
943 O tom, že to nie je jednoduchá úloha a že sa pri sledovaní naplnenia hodnoty spravodlivosti niekedy upúšťa od 

rovnako dôležitej hodnoty – právnej istoty, podrobnejšie in Henčeková S., Mrva, M.: Judikatúra contra legem 
(nástroj spravodlivosti alebo zdroj právnej neistoty?). In Gerloch, A.: Viktor Knapp: vědecké dílo v proměnách 
času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 202 – 215. 
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ktorých je postavený právny poriadok ako taký. Zostávame vždy v práve, vypĺňame obsah právne 

neurčitého pojmu, ktorý je priamo súčasťou pozitívneho práva a minimálne v prvom stupni skôr 

neprekračujeme rámec pozitívneho práva. Môže sa tak však stať v prvom aj v druhom stupni, ak 

dochádza k aplikácií právnych princípov, ktoré nemusia mať svoje vyjadrenie v pozitívnom práve. 

Zároveň aj v prvom a druhom stupni pri aplikácii právnych princípov daná súdom určitá voľnosť, 

a to už samotnou povahou právnych princípov vyznačujúcich sa vyšším stupňom neurčitosti ako 

právne normy. 

Ešte iná situácia nastáva vtedy, ak obsah právne neurčitého pojmu nie je možné vyplniť 

normami a princípmi daného právneho odvetvia (prvý stupeň), ale ani normami a princípmi 

právneho poriadku ako takého (druhý stupeň). Vtedy je nutné obsah pojmu právne neurčitého 

pojmu vyplniť tak, že opustime právo a posudzujeme určité konanie podľa dobrých mravov ako 

hodnotového, extralegálneho pojmu, a to objektívne podľa súčasných predstáv spoločnosti o ich 

obsahu. V tomto treťom stupni tak neprekračujeme len rámec pozitívneho práva, ale vôbec rámec 

práva ako takého, preto nie je sporu o tom, že ide o voľné nachádzanie práva. V teórii Christopha 

Schärtla je ale aplikácia tretieho stupňa skôr hypotetická než reálna. Ak túto teóriu ale prekročíme, 

nemožno vylúčiť, že taká situácia nastať môže. Príklad z aplikačnej praxe Najvyššieho správneho 

súdu ukazuje, že prekročiť teóriu Christopha Schärtla nie je vôbec nemožné a že ju nemožno brať 

ako dogmu. Rozhodne nie v práci o voľnom nachádzaní práva a hnutí voľného práva 

odmietajúceho dogmy.  

O kvázivoľnom nachádzaní práva možno okrem vypĺňania obsahu právne neurčitých 

pojmov právom aj pri aplikácií právnych princípov, ktoré majú svoje vyjadrenie v pozitívnom 

práve.944 

Z hľadiska skúmania príčin a dôsledkov voľného nachádzania práva bola značná 

pozornosť venovaná problému neurčitosti jazyka – nielen právneho, ale jazyka všeobecne, ktorým 

sú vyjadrené aj právne pojmy. Práve neurčitosť jazyka je totiž jedna z príčin, prečo vôbec 

dochádza k voľnému nachádzaniu práva. Nejde pritom len o neurčitosť v zmysle mnohoznačnosti 

a vágnosti, ale v zmysle premenlivosti. Význam pojmov sa mení v čase, a to predovšetkým tých 

hodnotových. Je to prirodzené a súvisí to s ďalšou z príčin voľného nachádzania práva, ktorou je 

dynamickosť spoločnosti a spoločenských vzťahov. Je to však zároveň aj riziko zneužitia voľného 

nachádzania práva. „Wir denken die Rechtsbegriffe um“, teda meníme význam právnych pojmov, 

vyhlasoval Carl Schmitt v nacistickom Nemecku.945 Práve vtedy, ak opustíme právo, hrozí, že 

 
944 Viac v časti 3.3.2. tejto dizertačnej práce.  
945 Schmitt, C.: Nationalsozialistisches Rechtsdenken. In Deutsches Recht, 4. Jg. 1934, s. 229.  
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budú právne pojmy vyplnené hodnotovým obsahom, ktorý môže byť rôzny.946 Teória Christopha 

Schärtla, že je potrebné zostať predovšetkým v práve, ale že možno v určitých extrémnych 

prípadoch (ktoré však nenašiel) právo aj opustiť, sa zdá preto vhodná ako teória proti zneužitiu 

(kvázi)voľného nachádzania práva nielen pri vypĺňaní právne neurčitých pojmov. Zároveň 

zodpovedá aj tomu, čo bolo povedané už v časti o judikovaní contra-legem v súvislosti 

s formulkou extrémnej spravodlivosti, a síce, že rozhodne nie je na denno-denné použitie a že by 

sa právne prípady mali rozhodovať v zásade a primárne podľa práva. 

  

 
946 Toto možné zneužitie vypĺňania obsahu hodnotových právne neurčitých pojmov sa ukázalo aj v časoch pandémie 

COVID-19.  
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3.5.  Normatívna sila fakticity, ústavné zvyklosti a deľba moci 
 

Nasledujúca časť bude o normatívnej sile fakticity, ústavných zvyklostiach a o deľbe moci. 

V centre pozornosti budú ústavné zvyklosti ako praktický príklad voľného nachádzania práva 

v súčasnosti, a preto im bude venovaná aj náležitá pozornosť a priestor. Ústavné zvyklosti sú 

zároveň aj príkladom normatívnej sily fakticity, ktorá bude predstavená v úvode a ktorá sa týka 

vzťahu medzi Sein (teda toho, čo je) a Sollen (teda toho, čo má byť). Problém ústavných zvyklostí 

bude následne podkladom pre načrtnutie problému posúvania hraníc medzi jednotlivými zložkami 

moci v prospech moci súdnej. Práve to je totiž jedným z dôsledkom voľného nachádzania práva, 

ktorý môže v konečnom dôsledku smerovať k právnej neistote a nespravodlivosti.   

V. Knapp opísal Jellinkov koncept normatívnej sily fakticity takto: „V makrodimenziách 

vývoja spoločnosti sa stáva, že platné právo vôbec prestáva pôsobiť (napr. v revolučných dobách, 

v dobe vojny, v dobe živelných pohrôm) a takto vzniknutá anomálna spoločenská situácia si sama 

vytvára vlastné normy spoločenského správania. Tie potom dočasne pôsobia ako právo, resp. 

nahradzujú právo.“947 

 

3.5.1. Normatívna sila fakticity všeobecne 
 

Normatívna sila fakticity948 (resp. skutočnosti alebo faktického, nemecky normative Kraft 

des Faktischen) je koncept, ktorý predstavil Georg Jellinek v jeho Všeobecnej štátovede 

(Allgemeine Staatslehre).949 Jeho téza znela nasledujúco: „Pôvod presvedčenia o tom, že pomery 

sú normálne, spočíva v určitom psychologicky podmienenom vzťahu človeka k faktickým 

udalostiam. Človek nehľadí na to, čo ho stále obklopuje, čo ustavične vníma, čo neustále koná, len 

ako na skutočnosť, ale aj ako na normu pre svoje úsudky, podľa ktorej skúša odchylné, podľa 

ktorej posudzuje neznáme. Netreba pritom myslieť hneď na odbor etiky a práva; javí sa to hneď v 

tisícorakých normách, ktoré tvoria náš každodenný život a v hodnotách, ktoré sú rozhodujúce v 

styku a v mrave. Väčšine ľudí sa zdá chutná domáca príprava pokrmov; krásnym typ vlastného 

rodu; chválitebnými predsudky kruhu, ku ktorému prináležia; správnym spôsob života 

spoločenskej triedy, do ktorej sa zaraďujú. Tendenciu povznášať faktické za normálne môžeme 

študovať s úplnou určitosťou u dieťaťa. Dieťa chce opäť počuť poviedku už raz počutú s rovnakými 

 
947 Knapp, V., 1995, s. 36.  
948 Časť 3.5.1. bola publikovaná v Henčeková, S.: The Normative Force of the Factual, As Derived from Examples 

in Czech Case-Law (March 23, 2019). Charles University in Prague Faculty of Law Research Paper No. 
2019/I/4. Dostupné na http://www.prf.cuni.cz/en/working-papers-1404048982.html. 

949 Jellinek, G.: Allgemeine Staatslehre. Berlin: Verlag von O. Häring, 1905, s. 329.  
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obratmi a každú odchýlku od nich vyčíta ako chybu. Faktické držanie hračky považuje za právny 

stav, teda každé rušenie v držbe za ublíženie.“950 

Jellinek teda tvrdí, že veci (skutočnosti), ktoré nás neustále obklopujú a na ktoré sme 

zvyknutí, považujeme za normy. Ďalej poznamenáva, že ľudia majú tendenciu správať sa 

spôsobom, ktorý je bežný v ich spoločenskom prostredí. Tiež tvrdí, že móda, spoločenské mravy 

a pravidlá slušnosti majú svoju vlastnú normatívnu silu. To, čo považujeme za dobré alebo zlé, 

často nezávisí ani od našich morálnych zásad (tzv. kritická morálka), ale práve od toho, čo sa 

v národe či v určitom spoločenskom okruhu, ktorého sme súčasťou, považuje za dobré a čo za zlé 

(tzv. konvenčná morálka).951 „Bolo by úplne zvrátené hľadať dôvod normatívnej sily skutočnosti 

v jeho vedomej alebo nevedomej rozumnosti. Skutočné sa môže neskôr stať racionálnym, jeho 

normatívny význam ale tkvie vo vlastnosti našej prirodzenosti, ktorú nie je možné ďalej odvodiť 

a ktorá spôsobuje, že to, čo už bolo vykonané, sa ľahšie reprodukuje fyziologicky aj psychologicky 

než nové.“952 Jellinek teda tvrdí, že skutočnosť (fakticita), ktorá sa opakuje, sa sama stáva normou, 

ktorá nachádza odôvodnenie vo svojej samotnej podstate (Dasein).  

Problém s Jellinkovou koncepciou normatívnej sily fakticity môže byť v zamieňaní faktov 

(Sein) s normami (Sollen), teda deskripcie s normativitou, ktoré majú byť podľa Humeovej tézy 

oddelené. Znenie Humeovej tézy je v preklade nasledujúce: „V každom systéme morálky, s ktorým 

som sa doposiaľ stretol, som si vždy povšimol, že jeho autor po nejakú dobu postupuje bežnými 

úvahami a ustanovuje existenciu Boha, alebo vyslovuje svoje pozorovania ohľadom ľudských vecí, 

keď zrazu som prekvapený zistením, že namiesto bežných spojení výrokov ako „je“ a „nie je“ sa 

nestretávam so žiadnym výrokom, ktorý by nebol spätý pomocou „má byť“ a „nemá byť“. Táto 

zmena je ťažko zaznamenateľná, má však rozhodujúce dôsledky. Keďže toto „má byť“ a „nemá 

byť“ vyjadruje nejaký nový vzťah či tvrdenie, je nutné, aby tento vzťah bol preskúmaný 

a vysvetlený a zároveň, aby bolo vysvetlené to, čo sa zdá úplne nejasné – ako môže tento nový 

vzťah byť odvodený z iných, ktoré sú od neho úplne odlišné.“953 Hume bol prekvapený, ako ľahko 

moralisti vyvodzujú normatívne závery z čisto faktických premís. Zdrojom tohto prekvapenia je 

predpoklad, že musí predsa byť nejaký rozdiel medzi deskriptívnymi vetami (Is-sentences) 

a preskriptívnymi vetami (Ought-sentences). Deskriptívne vety vznikajú za účelom 

deklaratívneho použitia – ľudia, ktorí ich používajú, tak činia za účelom povedať niečo o reálnom 

svete, o faktoch. Na druhej strane sa preskriptívne vety vo všeobecnosti používajú na to, aby sa 

 
950 Jellinek, G.: Všeobecná státověda. Praha: Jan Laichter, 1906, s. 358 (preklad od autorky).  
951 Jellinek, G., 1906, s. 359. 
952 Tamtiež.  
953 Hume, D.: A Treatise to Human Nature, 2nd edn. Oxford: Oxford University Press, 1962, s. 177 – 178 (preklad 

od autorky).   
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nimi vyjadrili určité záväzky, aby sa nimi riadilo ľudské konanie k zhode s ideálom. Medzi týmito 

dvoma druhmi viet je tak rozdiel na úrovni ich pragmatickej funkcie, ako aj ich významu a nie je 

na prvý pohľad jasné, či je možné tento rozdiel preklenúť bez použitia logického omylu.954 

Dôraz na rozdiel medzi tým, čo je (Sein), a tým, čo má byť (Sollen), kladú mnohí právni 

pozitivisti. Podľa nich je to právo a nič iné než právo, ktoré určuje, čo sa považuje za platnú právnu 

normu a táto právna norma predpisuje želané správanie, nie nejaká pravidelnosť alebo rozumné 

očakávanie ľudí či nejaký diktát rozumu. Vice versa právne normy nehovoria nič o tom, ako veci 

fungujú v prírode či spoločenskej realite; iba predpisujú, čo má byť z právneho hľadiska. Právo 

predstavuje svet, aký si želáme mať, nie svet, aký v skutočnosti je. Práve skutočný alebo aspoň 

potenciálny rozpor medzi realitou a právom umožňuje právu zachovať normatívny postoj k realite 

a požadovať súlad reality s jeho normami.955  

 Striktné oddelenie Sein a Sollen je obzvlášť dôležité pre normativistov: „Nikto nemôže 

poprieť, že tvrdenie „niečo je“, to znamená tvrdenie, ktorým sa popisuje existujúca skutočnosť, sa 

zásadne líši od tvrdenia „niečo by malo byť“, čo je tvrdenie, ktorým sa popisuje norma. Nikto 

nemôže tvrdiť, že z tvrdenia, že niečo je, možno vyvodiť tvrdenie, že by niečo malo byť a vice 

versa.“956 Podľa Hansa Kelsena, ktorý obhajuje tézu striktného oddelenia Sein a Sollen, musia byť 

ich sféry striktne oddelené; v opačnom prípade by nemala právna veda žiaden jasný a osobitný 

výskumný predmet. Naproti tomu sa ale aspoň nateraz zdá, že Jellinek nevidí tak veľký problém 

v zotieraní hraníc medzi Sein a Sollen v rámci jeho konceptu normatívnej sily fakticity.957   

 Jellinek teda tvrdí, že veci, ktoré nás permanentne obklopujú a na ktoré sme zvyknutí, 

považujeme za normálne, za normy. Norma v jeho poňatí môže znamenať určitý „štandard“, resp. 

niečo „bežné“, „normálne“, „typické“, teda má deskriptívny význam. Takéto poňatie normy sa 

nezhoduje s poňatím právnej normy predpisujúcej „čo má byť“ – nejde o preskriptívnu vetu, ale 

len o psychologický fakt, že ľudia považujú to, čo ich väčšinou obklopuje, za normálne. Z tohto 

dôvodu sa teda zdá, že Jellinek neprekonal priepasť medzi Sein a Sollen. Pod normativitou rozumel 

zrejme to, čo je normálne (v zmysle bežné, štandardné) v mysliach ľudí, t. j. čo ľudia očakávajú a 

možno aj to, čo je podľa nich považované za správne a racionálne, ale nie nevyhnutne to, čo má 

byť. Podľa Hansa Kelsena je Jellinkov koncept čisto historicky-psychologického ladenia a nemá 

právnu relevanciu. Poskytuje iba empirické vysvetlenie spôsobu, akým sa určité normy stali 

 
954 Káčer, M.: How Facts Become Norms (Part I). The Lawyer Quarterly. International Journal for Legal Research 

6(4), 2016, s. 228. Dostupné na https://tlq.ilaw.cas.cz/index.php/tlq/article/view/206. 
955 Van Klink, B., Lembcke, O. W. L.: Exploring the Boundaries of Law. On the Is-Ought Destinction in Jellinek 

and Kelsen. In: Taekema, S., Van Klink, B., De Been, W. (eds.): Facts and Norms in Law. Interdisciplinary 
Reflections on Legal Method. Cheltenham: Edward Elgar, 2016, s. 292 – 293.  

956 Kelsen, H.: Reine Rechtslehre. 2. Aufl. Wien: Österreichische Staatsdrückerei, 1960, s. 5.  
957 Van Klink, B., Lembcke, O. W. L., 2016, s. 293 – 294.  
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akceptovanými v sociálnej interakcii, avšak nijak nevysvetľuje, prečo by sa tieto normy mali 

považovať za platné z právneho hľadiska. Zo skutočnosti, že sa niečo niekedy zvyklo robiť, resp. 

sa to robí alebo sa očakáva, že sa urobí, nijak nevyplýva, že by sa to aj malo robiť.958 Fakty môžu 

byť normatívne relevantné, avšak nie iba na základe ich samotnej existencie.  

 Vezmime si ako príklad situáciu, v ktorej by všetci moji kolegovia brali úplatky a dialo by 

sa tak na každodennej báze. Tým pádom by bolo možné povedať, že je takáto prax v mojom okolí 

„normálna“ v zmysle „bežná“ či „štandardná“ (Sein). Napriek tomu to neznamená, že takéto 

konanie musím považovať za normu v zmysle, že súhlasím, že to tak „má byť“, resp. že je to 

správne (Sollen). V mojom prípade totiž takéto správanie, napriek tomu, že je v mojom okolí 

bežné, nezodpovedá morálnym normám, ktoré som sa sama rozhodla akceptovať ako normy 

môjho správania. Považujem za nemorálne brať úplatky, takže som presvedčená o tom, že sa tak 

nemá konať (Sollen). Toto presvedčenie odvodzujem z mnou akceptovaných morálnych noriem. 

Zo skutočnosti, že všetci moji kolegovia bežne berú úplatky, nutne nevyvodzujem normu, že 

úplatky by sa mali brať. Ak by som však nepovažovala branie úplatkov za morálne nesprávne, t. 

j. mnou akceptovanou morálnou normou by nebolo „úplatky sa nesmú brať“, mohla by som sa 

pozorovanej bežnej praxi mojich kolegov prispôsobiť. Ak by som si nebola istá, čo je v danom 

prípade mnou akceptovanou morálnou normou, mohla by som byť svojím okolím ovplyvnená 

natoľko, že by som akceptovala opačnú morálnu normu, a síce „úplatky by sa mali brať“ (v 

zmysle, nie je na tom morálne nič nesprávne). V takomto prípade by skutočnosť, že sa v mojom 

okolí bežne berú úplatky, bola prvkom, ktorý by ovplyvnil vytvorenie morálnej normy pre mňa, 

avšak samotná skutočnosť, že sa v mojom okolí bežne berú úplatky, nie je sama o sebe spôsobilá 

takúto morálnu normu vytvoriť.  

 Jellinkov koncept normatívnej sily fakticity sa tak zdá byť správny (a to aj 

z psychologického hľadiska) v tom zmysle, že často považujeme niečo za morálne nie vďaka 

vlastným morálnym normám, ale preto, že sa to považuje za morálne v určitom spoločenskom 

okruhu, ktorého sme súčasťou. V tomto ponímaní sa však Jellinkov koncept normatívnej sily 

fakticity javí ako rýdzo popisný – popisuje, že veci a fakty, ktoré ľudí konštantne obklopujú a ktoré 

ľudia považujú za normálne (v zmysle bežné, štandardné), ich ovplyvňujú aj pri vytváraní 

vlastných morálnych noriem (resp. noriem správania). Avšak Jellinek nehovorí nutne o tom, že 

ľudia aj majú považovať tieto skutočnosti za normy a správať sa podľa nich; Jellinek tieto 

skutočnosti vlastne nijak nehodnotí, len ich opisuje; nepoužíva ani manipulatívny argument, že 

z faktu možno logicky vyvodiť normu. A práve preto Jellinkov koncept normatívnej sily fakticity 

 
958 Kelsen, H., 1960, s. 9.  
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nemusí byť v rozpore s tézou striktného oddelenia Sein a Sollen a s Humeovou tézou959 – možno 

ho vnímať predovšetkým ako popis psychologického fenoménu. Jednoducho tak ako 

voľnoprávnici popísal veci tak, ako sú (resp. sa im javia). 

  

3.5.2. Ústavné zvyklosti 
 

Príkladom normatívnej sily fakticity v českom právnom prostredí sú ústavné zvyklosti. 

Zároveň sú príkladom voľného nachádzania práva, a preto aj súčasťou tejto dizertačnej práce.960   

Ústavné zvyklosti sa v českom právnom prostredí síce spomínajú, ale bližšie príliš 

nevysvetľujú. Možno je to preto, že sú pre právo tak trochu zvláštnou kategóriou – nevieme si 

s nimi rady – a to dosť obdobne, ako si nevieme niekedy rady s právnymi princípmi, hodnotami, 

interpretačnými pravidlami, neurčitými právnymi pojmami a ďalšími abstraktnými kategóriami. 

Napriek tomu cítime a intuitívne vnímame, že sú tieto kategórie pre právo dôležité, resp. že v ňom 

hrajú dôležitú úlohu. Možno ale práve pre ich dôležitosť sa obávame o nich hlbšie diskutovať; 

bojíme sa, aby sme v diskusiách, ktoré sa nám v súčasnej polarizujúcej sa spoločnosti vedú stále 

komplikovanejšie, neotriasli tým málom, o čo sa ešte občasne môžeme oprieť, keď už niet inej 

cesty. Podstatne v širšom rozsahu sú spomínané v politickom (resp. právno-politickom) diskurze 

– pozitívne i negatívne, k čomu sa ešte dostaneme.   

Za hlavné problémy spojené s ústavnými zvyklosťami možno vnímať ich definovanie a 

rozpoznanie, problém ich normatívnej sily a právnej záväznosti. V tejto súvislosti si predovšetkým 

kladieme otázky: Čo sú ústavné zvyklosti? Predpisujú ústavné zvyklosti určité správanie do 

budúcna? Sú záväzné? Politicky či i právne? Sú vynútiteľné? Kde nájsť v práve oporu ich právnej 

záväznosti? Sú formálnymi prameňmi práva? Práve tieto otázky budú predmetom tejto časti. 

V centre pozornosti a ako východisko úvah o ústavných zvyklostiach bude použitý nález 

Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. Pl. ÚS 14/01, v ktorom sa ústavný súd zaoberal otázkou, 

či mal prezident pri menovaní guvernéra a viceguvernéra Českej národnej banky povinnosť žiadať 

vládu o spolupodpis, ktorý je aj vďaka odlišným stanoviskám k nemu pripojeným najucelenejším 

pojednaním o ústavných zvyklostiach v českej jurisprudencii. Ďalším hrdinom príbehu 

 
959 Niektorí autori však nepovažujú Humoeovu tézu za tézu striktného oddelenia Sein a Sollen, teda faktov od 

noriem. V Humeovej naturalistickej ontológii totiž nie je žiadne miesto pre svet noriem – pozná len svet 
faktov. Jeho téza tak môže byť vnímaná ako téza oddeľujúca poznanie faktov od ich hodnotenia. Samotným 
faktom chýba hodnotový obsah, takže je nemožné deduktívne odvodiť hodnotové súdy z čistých faktov. Avšak 
poznanie faktov určuje a špecifikuje predmet nášho hodnotenia. Preto možno Humeovu tézu chápať skôr ako 
tézu oddelenia popisu faktov od hodnotenia faktov než ako tézu oddelenia faktov od noriem. In Sobek, T., 
2016, s. 32.  

960 Časť 3.6.2. tejto dizertačnej práce bola s obmenami publikovaná in Henčeková, S.: Ústavné zvyklosti a deľba 
moci. In Tryzna, J.: Dělba moci a její proměny. Praha: Auditorium, 2020, s. 47 – 69.  
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o ústavných zvyklostiach bude okrem českého ústavného súdu český prezident. Postupovať sa 

bude od konkrétneho ku všeobecnému, a preto bude ďalšia časť venovaná vyššie zmienenému 

nálezu Ústavného súdu ČR. Nasledovať bude celkový rozbor judikatúry Ústavného súdu ČR 

v otázke ústavných zvyklostí. Ďalšiu časť budú tvoriť vyjadrenia politikov, ústavných aktérov 

a právnych vedcov k povahe ústavných zvyklostí. Nasledovať bude zamyslenie sa nad dôsledkami 

záverov vyplývajúcich z predchádzajúcich častí, doplnené budú definície ústavných zvyklostí zo 

zahraničnej, anglo-americkej literatúry. Na záver bude venovaná pozornosť krátkemu pojednaniu 

o vzťahu ústavných zvyklostí a princípu deľby moci.  

 

3.5.2.1. Spor o spolupodpis pri menovaní guvernéra a viceguvernéra ČNB 

 
Nasledujúca časť bude pojednávať o náleze Ústavného súdu Českej republiky vo veci 

vymenovania guvernéra a viceguvernéra ČNB. Pôjde predovšetkým o zhrnutie najdôležitejších 

momentov a argumentov týkajúcich sa ústavných zvyklostí.  

 

3.5.2.1.1. Väčšinový názor pléna 

 

V kompetenčnom spore medzi predsedom vlády a vládou na jednej strane a prezidentom 

na druhej strane, rozhodoval Ústavný súd ČR o tom, či rozhodnutie prezidenta ČR zo dňa 29. 11. 

2000 o vymenovaní guvernéra a viceguvernéra Českej národnej banky (ČNB) vyžadovalo 

spolupodpis (kontrasignáciu) predsedu vlády alebo ním povereného člena vlády, aby bolo 

platné.961 Prezident Václav Havel totiž toto rozhodnutie vydal bez kontrasignácie vlády. Ústavným 

základom bol čl. 63 odst. 3 Ústavy Českej republiky: „Rozhodnutí prezidenta republiky vydané 

podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného 

člena vlády“. Odstavec 1 sa na daný prípad neaplikoval, no v odstavci 2 je uvedené, že 

„prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně 

uvedeny, stanoví-li tak zákon“. Dôležitý bol i čl. 62 písm. k),  podľa ktorého „prezident republiky 

jmenuje členy Bankovní rady České národní banky“. Čl. 62 tak upravuje právomoci prezidenta, 

ktoré nepodliehajú kontrasignácii vlády, zatiaľ čo čl. 63 naopak tie právomoci, pri ktorých sa 

spolupodpis vlády vyžaduje a podľa ktorého za tieto rozhodnutia zodpovedá vláda (čl. 63 ods. 4 

Ústavy). Predseda vlády a vláda zastávali stanovisko, že právomoc prezidenta menovať guvernéra 

a viceguvernéra ČNB nespadá pod žiadnu z právomocí uvedených v čl. 62, ale naopak spadá pod 

 
961 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 20. 6. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 14/01 (Spor o kontrasignaci 

rozhodnutí prezidenta republiky o jmenování guvernéra a viceguvernéra ČNB). 
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nové právomocí uvedené v čl. 63 ods. 2 Ústavy, a teda že sa spolupodpis vlády vyžaduje. Naopak 

prezident mal za to, že ide o právomoc uvedenú v čl. 62 písm. b) Ústavy, na základe ktorej môže 

prezident bez kontrasignácie vymenovať členov Bankovej rady ČNB, ktorými sú podľa zákona 

o ČNB962 guvernér, viceguvernér ČNB, a teda nezakladá žiadnu novú, Ústavou explicitne 

nepredpokladanú, právomoc prezidenta.  

Väčšina pléna ústavného súdu sa priklonila na stranu prezidenta a návrh predsedu vlády 

a vlády preto ústavný súd zamietol. Ústavný súd z hľadiska interpretácie právomoci prezidenta 

menovať guvernéra a viceguvernéra ČNB k uvedeným námietkam v prvom rade uviedol, že 

guvernér a viceguvernér sú v skutočnosti členmi Bankovej rady nie zo zákona o ČNB, ale priamo 

z ústavy, pretože podľa ústavy menuje prezident všetkých členov Bankovej rady bez výnimky (čl. 

62 písm. k)). Pokiaľ teda zákon o ČNB definuje členov Bankovej rady ako guvernéra, 

viceguvernéra a ostatných členov, nevyníma (a zákon ani nemôže vyňať) guvernéra 

a viceguvernéra z ústavou vymedzenej menovacej právomoci prezidenta republiky. Podľa ústavy 

neexistuje žiadna možnosť vzniku členstva v Bankovej rade bez menovania prezidentom na 

základe čl. 62 písm. k) Ústavy ČR.  

V súvislosti s ústavnými zvyklosťami ale bol zaujímavejší ďalší argument ústavného súdu, 

v ktorom uviedol, že „[p]rávní názor, že čl. 62 Ústavy vyjadřuje právo prezidenta republiky 

jmenovat bez kontrasignace všechny členy Bankovní rady, byl respektován a praktikován od roku 

1993 nepřetržitě až do debat o novele zákona o ČNB v roce 2000. Tato interpretace byla tak 

potvrzována i postupně se vyvinuvší ústavní zvyklostí. Je známo, že ústavní zvyklosti, konvence, 

mají v ústavním státě velký význam právě tím, že komponují ústavu do funkčního celku a zaplňují 

prostor mezi strohým vyjádřením ústavních principů a institucí a variabilitou ústavních situací. V 

demokratickém právním státě je sotva představitelné, aby interpretace ústavy a jí odpovídající 

ústavní zvyklosti, respektované a nenapadené po celou dobu od vzniku Ústavy, byly účelovou 

dezinterpretací ústavy zpochybněny a s nimi i celá dosavadní praxe včetně řady rozhodnutí, jež 

nebyla dosud nikdy napadena. Podstatné na této skutečnosti není však ověřování, do jaké míry 

jsou naplněny formální náležitosti "ústavní zvyklosti", ale prostá okolnost, že po dobu více než 

osmi let na základě hodnotového a institucionálního konsensu v ústavní rovině, byl praktikován 

 
962 Zákon č. 6/1993 Sb. o České národní bance (v znení účinnom do 31. 12. 2000, t. j. v čase rozhodovania 

prezidenta o menovaní guvernéra a viceguvernéra ČNB – 29. 11. 2000). § 6 ods. 1: „Bankovní rada je 
sedmičlenná. Jejími členy jsou guvernér České národní banky, dva viceguvernéři České národní banky a další 
čtyři vedoucí pracovníci České národní banky“. § 6 ods. 2: „Guvernéra a viceguvernéry jmenuje a odvolává 
prezident republiky“. Po 31. 12. 2000 sa znenie týchto ustanovení zmenilo a je nasledovné: § 6 ods. 1: 
„Bankovní rada je sedmičlenná. Jejími členy jsou guvernér České národní banky, 2 viceguvernéři České 
národní banky a další 4 členové bankovní rady České národní banky. § 6 ods. 2: Guvernéra, viceguvernéry a 
ostatní členy jmenuje a odvolává prezident republiky.“  



 

 

 

216  

postup, který bez odporu kteréhokoli z ústavních orgánů, opakovaně a jednoznačně potvrzoval 

interpretaci článku 62 písm. k) Ústavy ve smyslu výlučné pravomoci prezidenta republiky při 

jmenování guvernéra a viceguvernérů ČNB, tedy pravomoci, jež nepodléhá kontrasignaci 

předsedy vlády.“ Ústavný súd teda dovodil, že menovanie guvernéra a viceguvernéra ČNB 

prezidentom bez kontrasignácie vlády je ústavnou zvyklosťou, pretože bola táto prax dlhodobo 

rešpektovaná (od roku 1993 do debát o novele z roku 2000). K samotným ústavným zvyklostiam 

uviedol, že vytvárajú z ústavy funkčný celok, a že je v podmienkach demokratického štátu 

nepredstaviteľné, aby boli ústavné zvyklosti spochybňované účelovou dezinterpretáciou ústavy. 

Zároveň sa ale plénum nepustilo do podrobnejšieho skúmania a odôvodňovania, prečo v danom 

prípade ide o ústavnú zvyklosť, aké má ústavná zvyklosť znaky a či boli tieto znaky v danom 

prípade naplnené, ale uspokojilo sa s tým, že túto prax osem rokov nikto nespochybňoval, a že 

tým možno predpokladať akýsi hodnotový a inštitucionálny konsenzus. Z vlastného rozhodnutia 

väčšiny pléna ústavného súdu sa o ústavných zvyklostiach viac nedozvieme. Tento nedostatok ale 

čiastočne kompenzovali dve odlišné stanoviská pripojené k nálezu.  

 

3.5.2.1.2. Odlišné stanoviská  

 

Prvé odlišné stanovisko k odôvodneniu nálezu pripojili sudcovia Pavel Holländer 

a Vladimír Jurka. Za dôležitú otázku považovali, či v systéme písaného ústavného práva môžu 

vznikať ústavné zvyklosti praeter constitutionem (t. j. vedľa ústavy) a ak áno, tak za akých 

podmienok. Pripomenuli známy nález sp. zn. Pl. ÚS 33/97,963 podľa ktorého moderná 

demokratická písaná ústava nemôže fungovať mimo minimálneho hodnotového 

a inštitucionálneho konsenzu, pričom pre právo to znamená, že prameňom (nielen) ústavného 

práva sú aj základné právne princípy a zvyklosti. Sudcovia Holländer a Jurka sa domnievajú, že 

vznik ústavných zvyklostí praeter constitutionem je bežnou a prirodzenou súčasťou fungovania 

demokratických ústavných systémov v kontinentálnej Európe, čo podporili aj odkazom na nález 

nemeckého Spolkového ústavného súdu. V konkrétnej veci majú za to, že je nutné testovať 

naplnenie znakov ústavných zvyklostí, ktoré sú analogické znakom právnej obyčaje (zvyklosti). 

Týmito znakmi sú opinio necessitatis, t. j. všeobecné presvedčenie o potrebe dodržiavať všeobecné 

pravidlo správania sa a jeho zachovávanie po dlhú dobu (usus longaevus, resp. longa consuetudo), 

ktoré sú podľa disentujúcich sudcov v danej veci naplnené. Prvú z nich možno preukázať 

absenciou pokusu vlády pri predchádzajúcich menovaniach guvernéra či viceguvernéra ČNB 

 
963 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97 (Suspenzivní veto prezidenta 

republiky - počítání lhůty podle čl. 50 odst. 1 Ústavy). 
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vyvolať s prezidentom kompetenčný spor, ako aj účelom prijatia novely zákona o ČNB,964 ktorá 

obmedzila oprávnenie prezidenta menovať guvernéra a viceguvernéra na návrh vlády, a musela 

preto nutne vychádzať z predpokladu, že kontrasignácia sa nevyžaduje. Druhá podmienka bola 

splnená nielen v dôsledku dĺžky súčasnej praxe, ale aj frekvencie uskutočnených menovaní, 

pričom ani dve výnimky z pravidla na pravidle nič nemenia, ale ide skôr o excesy zo zavedenej 

praxe. K dôležitej otázke postavenia ústavných zvyklostí ako prameňov práva uviedli, že je nutné 

zdôrazniť nesmiernu zodpovednosť všetkých ústavných orgánov za aplikáciu ústavy a uvedomiť 

si dôsledky svojho konanie nielen v danom okamihu, ale v kontexte utvárania ústavného systému 

krajiny. Na druhej strane má i akceptácia ústavných zvyklostí svoje hranice, ktoré sú dané čl. 9 

ods. 2 Ústavy, čo znamená, že ústavnou zvyklosťou nemožno porušiť žiadne z podstatných 

náležitostí demokratického a právneho štátu, čo sa ale v konkrétnom prípade ani nestalo. Na záver 

sudcovia uviedli, že považujú menovanie guvernéra a viceguvernéra ČNB prezidentom bez 

kontrasignácie vlády za ústavnú zvyklosť, ktorú možno zmeniť len novelou ústavy.  

Druhé odlišné stanovisko, tentokrát k samotnému výroku nálezu, uviedli sudcovia Vojen 

Güttler, Miloš Holeček, Ivana Janů, Zdeněk Kessler a Jiří Malenovský. Nešlo teda len o nesúhlas 

s odôvodnením väčšiny pléna, ale o nesúhlas s rozhodnutím ako takým. Skupina sudcov uviedla 

niekoľko argumentov pre svoj záver, a to predovšetkým ten, že zo samotnej ústavy vyplýva 

povinnosť kontrasignácie, ďalej sa ale obmedzím len na argumentačnú líniu, ktorá sa týkala 

ústavných zvyklostí. Za presnejšie označenie ústavných zvyklostí považovali ústavné obyčaje. Ich 

funkciou je dopĺňať písanú ústavu, ak spĺňajú kritéria, ktoré sú zhodné s kritériami uvedenými 

v predchádzajúcom odlišnom stanovisku (t. j. opinio necessitatis a usus longaevus). Na rozdiel od 

predchádzajúceho odlišného stanoviska ale zastávajú názor, že ústavné zvyklosti môžu pôsobiť 

nielen vedľa ústavy (praeter constitutionem), ale i proti nej (contra constitutionem), a tým 

derogovať v zásade akékoľvek písané ústavné pravidlo. Ústavnú zvyklosť, ktorá by modifikovala 

ústavu, by mohla založiť ale len prax s podstatne vyššou kvalitou a kvantitou než akú vyžaduje 

ústavná zvyklosť pôsobiaca vedľa ústavy (praeter constitutionem). Dôvodom tohto prísnejšieho 

požiadavku na ústavnú zvyklosť contra constitutionem je to, že takáto ústavná zvyklosť nevstupuje 

do priestoru neregulovaného právom, ktorý existuje na základe pravidla, čo nie je zakázané, je 

dovolené, ale musí byť spôsobilá prekonať záväznosť ústavného pravidla. Ak by mal posudzovaný 

prípad byť rozhodnutý na základe argumentu ústavnou zvyklosťou, muselo by ísť práve o ústavnú 

zvyklosť contra constitutionem, pretože sudcovia majú za to, že príkaz kontrasignácie možno 

priamo vyvodiť z ústavy. Prvá požiadavka na ústavnú zvyklosť, ktorú formulovali ako dlhodobú, 

 
964 Zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb. o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 

a zákon č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. 



 

 

 

218  

jednotnú a nepretržitú prax, podľa ich názoru nie je splnená. Vlastnosti jednotnosti a dlhodobosti 

praxe treba vykladať tak, že zvyklosť vytvárajú ústavné orgány nezávisle na ich zložení, ktoré sa 

v čase mení. Naopak, zvyklosť je menej relevantná, pokiaľ sa na jej vzniku podieľal ústavný orgán 

len v jednom, za celú dobu nezmenenom zložení, a to navyše orgán monokratický, čo je v tomto 

prípade prezident. Konkrétna požadovaná dĺžka praxe nepriamoúmerne závisí od miery 

jednotnosti praxe, ktorá taktiež nebola v konkrétnom prípade dostatočne naplnená. Sudcovia 

nakoniec uzatvárajú, že naplnený nie je ani subjektívny prvok ústavnej zvyklosti, t. j. všeobecné 

presvedčenie o záväznosti, dôkazom čoho je už i len samotné podanie návrhu vlády a predsedu 

vlády v tomto prípade, ktorý nepovažujú prax vymenovať guvernéra a viceguvernéra ČNB 

prezidentom bez kontrasignácie za záväznú. Všeobecné presvedčenie o záväznosti je dané vtedy, 

keď sa ústavná zvyklosť rešpektuje ústavnými orgánmi, aj keď je pre nich nevýhodná. Ďalej 

uvádzajú, že ku koncepcii právneho štátu a právnej istoty patrí aj legitímne očakávanie kontinuity 

v správaní subjektov práva. V súlade s ním nemožno popierať právny režim, ktorý subjekt práva 

predtým priamo či nepriamo uznal (v angloamerickom práve ide o estoppel). Pripúšťajú, že vláda 

v mnohých prípadoch naozaj konkludentne akceptovala menovanie členov Bankovej rady 

prezidentom bez kontrasignácie. Taktiež pripúšťajú, že navrhovatelia nenapadli menovanie 

druhého viceguvernéra, ktorý je stále vo funkcii. Návrh vlády a predsedu vlády tak možno 

považovať za daných okolností za prekvapivý a v podmienkach právneho štátu veľmi nezvyčajný 

s možným negatívnym vplyvom na právnu istotu vo vzťahoch medzi ústavnými a ďalšími 

orgánmi. Na druhej strane je podľa sudcov ale nemysliteľné, aby ústavný súd svoj výrok založil 

iba na vyhovení námietke estoppelu. Jednotlivé opomenutia vlády požadovať kontrasignáciu nie 

sú podľa nich spôsobilé zrušiť platnosť tohto ústavného pravidla, pretože túto spôsobilosť má len 

ústavná zvyklosť (obyčaj), ktorá ale v danom prípade nevznikla.  

 

3.5.2.1.3. Zhrnutie nálezu 

 
Tak plénum, ako aj odlišné stanoviská, pripúšťajú existenciu ústavných zvyklostí. V pléne 

a v prvom odlišnom stanovisku bol vyjadrený názor, že v danom prípade vznikla ústavná zvyklosť 

a že jej znakmi sú všeobecné presvedčenie o záväznosti (opinio necessitatis) a zachovávanie po 

dlhú dobu (usus longaevus).965 Aj v druhom odlišnom stanovisku sudcovia súhlasili s rovnakými 

 
965 Plénum sa ale k týmto znakom vyjadrilo len nepriamo, predovšetkým v tejto časti: „Podstatné na této skutečnosti 

není však ověřování, do jaké míry jsou naplněny formální náležitosti "ústavní zvyklosti", ale prostá okolnost, že 
po dobu více než osmi let na základě hodnotového a institucionálního konsensu v ústavní rovině, byl 
praktikován postup, který bez odporu kteréhokoli z ústavních orgánů, opakovaně a jednoznačně potvrzoval 
interpretaci článku 62 písm. k) Ústavy ve smyslu výlučné pravomoci prezidenta republiky při jmenování 
guvernéra a viceguvernérů ČNB, tedy pravomoci, jež nepodléhá kontrasignaci předsedy vlády.“  
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znakmi ústavných zvyklostí, ktoré sú zároveň znakmi obyčaje, nesúhlasili ale s tým, že by 

v danom prípade existovala ústavná zvyklosť menovania guvernéra a viceguvernéra ČNB bez 

kontrasignácie vlády. Plénum bolo v otázkach ústavných zvyklostí stručné. Prvé i druhé odlišné 

stanovisko pripúšťalo postavenie ústavných zvyklostí ako prameňov práva, a teda i ich právnu 

záväznosť. Prvé stanovisko ale iba vedľa ústavy (praeter constitutionem), kde hranice ich aplikácie 

sú dané predovšetkým čl. 9 ods. 2 Ústavy ČR, zatiaľ čo druhé stanovisko pripustilo, že môžu 

pôsobiť dokonca proti ústave (contra constitutionem), a teda derogovať ústavné pravidlá, ak majú 

určitú kvalitu a kvantitu, ktorá je ale podstatne vyššia než pri ústavných zvyklostiach existujúcich 

vedľa ústavy. Celkom na záver k danému nálezu možno teda uviesť, že Ústavný súd ČR pripustil 

existenciu ústavných zvyklostí, jeho minorita aj ako prameňa práva, a ešte kvantitatívne menšia 

časť aj ako prameňa práva schopného nahradiť písané ústavné pravidlá. 

 

3.5.2.2. Ďalšia judikatúra Ústavného súdu ČR týkajúca sa ústavných zvyklostí 

 

Nálezov Ústavného súdu venujúcich sa ústavným zvyklostiam je len niekoľko. 

V niektorých sa pojem ústavné zvyklosti síce spomína, ale bližšie sa s ním neoperuje a k debate 

o ústavných zvyklostiach tak nie sú relevantné. Z tých nálezov, ktoré sa naozaj otázkou ústavných 

zvyklostí aspoň v časti svojho odôvodnenia zaoberajú, je vhodné spomenúť nálezy uvedené 

v nasledujúcich riadkoch, ktoré sú usporiadané chronologicky podľa dátumu rozhodnutia od 

najstaršieho po najnovšie. Metóda výberu týchto nálezov je podrobne opísaná v poznámke pod 

čiarou.966 

 
966 Nálezy boli vyhľadávané ku dňu 1.6.2021 na stránke nalus.usoud.cz podľa nasledujúcich kritérií: text – ústavní 

zvyklost (rovnaké výsledky pri dodržaní ostatných kritérií aj pri texte ústavní zvyklosti, zvyklost a zvyklosti), 
navrhovatel – všetky možnosti okrem „STĚŽOVATEL – FO“ a „STĚŽOVATEL – PO“ (v problematike 
ústavných zvyklostí totiž sťažovatelia ako fyzické či právnické osoby nehrajú úlohu, pretože nie sú ústavnými 
činiteľmi, ktorých sa môžu ústavné zvyklosti bezprostredne dotýkať), forma rozhodnutí – „nálezy“ 
a „stanoviska pléna“, text hledej v zóně (části dokumentu) – „v návěti“, „ve výroku“, „v odůvodnění“ 
a „v odlišném stanovisku“ (rovnaké výsledky pri dodržaní ostatných kritérií aj pri zaškrtnutí iba možnosti „v 
odůvodnění“). Počet výsledkov 35. K týmto výsledkom je nutné pripočítať rozhodnutia o amnestií, ktoré by sa 
mohli zaoberať ústavnými zvyklosťami a v ktorých je sťažovateľ fyzická osoba. Kritéria následného 
vyhľadávania boli preto nasledujúce: text ústavní zvyklost, navrhovatel „STĚZOVATEL – FO“, věcný rejstřík 
– „amnestie“, forma rozhodnutí – „nálezy“ a „stanoviska pléna“, text hledej v zóně (části dokumentu) – „v 
návěti“, „ve výroku“, „v odůvodnění“ a „v odlišném stanovisku“. Výsledok je 1 (Pl. ÚS 36/17). Nasledovalo 
čítanie všetkých nálezov, pričom vyradené boli tie, ktoré sa vôbec netýkali ústavných zvyklostí, konkrétne Pl. 
ÚS 30/16 (obchodné zvyklosti), Pl. ÚS 48/18 (miestne zvyklosti), Pl. ÚS 10/12 (vnútroštátne právne predpisy 
a zvyklosti), Pl. ÚS 49/10 (bežné procesné postupy a zvyklosti), Pl. ÚS 1/12 (zvyklosti pojednávania) , Pl. ÚS 
19/11 (miestne zvyklosti), Pl. ÚS 53/10 (daňové zvyklosti), Pl. ÚS 13/09 (miestne zvyklosti), Pl. ÚS 83/06 
(obchodné zvyklosti a vnútroštátne predpisy a zvyklosti), Pl. ÚS 69/04 (miestne zvyklosti), Pl. ÚS 51/06 
(miestne zvyklosti), Pl. ÚS 38/04 (zvyklosti v oblasti verejnoprávnej regulácie podnikania), Pl. ÚS 20/05 
(prirodzené zásady a zvyklosti občianskeho života), Pl. ÚS 5/03 (miestne zvyklosti), Pl. ÚS 40/02 (zvyklosti 
Európskeho spoločenstva), Pl. ÚS 12/02 (zvyklosti štátnej organizácie České dráhy), Pl. ÚS 9/99 
(medzinárodné zvyklosti), Pl. ÚS 24/97 (medzinárodné zvyklosti), Pl. ÚS 2/97 (európske zvyklosti), Pl .ÚS 
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3.5.2.2.1. Nález sp. zn. Pl. ÚS 33/97 

 

V tomto náleze967 sa riešila otázka počítania 15-dennej lehoty na uplatnenie suspenzívneho 

veta prezidenta. Navrhovateľ, ktorým bol prezident ČR, už vo svojom návrhu (a následne aj 

v replike) uviedol argument, že podľa jeho presvedčenia za začiatok behu 15-dennej lehoty pre 

vrátenie zákona treba považovať deň nasledujúci po dni postúpenia zákona, a to v súlade 

s ústavnou zvyklosťou, ktorá sa vyvinula od účinnosti Ústavy. Práve v tomto náleze Ústavný súd 

vyslovil to, čo sa premietlo aj do odlišného stanoviska sudcov Pavla Holländera a Vladimíra Jurku 

k nálezu so sp. zn. Pl. ÚS 14/01, že „pramenem práva obecně, jakož i pramenem práva ústavního, 

a to i v systému psaného práva, jsou rovněž základní právní principy a zvyklosti.“ V náleze sa 

opakovane argumentovalo aj princípom deľby moci. 

 

3.5.2.2.2. Nález sp. zn. Pl. ÚS 13/05 

 
Ústavný súd sa v tomto náleze968 venoval výkladu čl. 40 Ústavy, konkrétne otázke výkladu 

pojmu „volební zákon“. Senát považoval novelu zákona č. 238/1992 Sb. o střetu zájmu, ktorou sa 

súčasne menil zákon o voľbách do zastupiteľstiev obcí a krajov, za volebný zákon v zmysle čl. 40 

Ústavy, ktorý vyžaduje súhlas oboch komôr parlamentu, a preto sa k nemu nevyjadril 

v štandardnej lehote 30 dní, ale až po 53 dňoch, kedy návrh zamietol. V ten istý deň ho ale predseda 

Poslaneckej snemovne postúpil prezidentovi na podpis vychádzajúc z fikcie schválenia návrhu 

podľa čl. 46 odst. 3 Ústavy. Prezident zákon vetoval, pretože považoval čl. 40 za sporný a vec sa 

na základe návrhu skupiny senátorov dostala pred Ústavný súd. Ten rozhodol, že je predmetnú 

novelu nutné považovať za volebný zákon v zmysle čl. 40 Ústavy. Vo svojom odôvodnení okrem 

iného uviedol, že síce z Ústavy nevyplýva explicitne, že Senát v prípade návrhov spadajúcich pod 

čl. 39 odst. 4 a 40 Ústavy nie je obmedzený vo svojom rozhodnutí žiadnou lehotou, ale že to „je 

stabilně akceptováno již tradiční parlamentní praxí, tedy již existující ústavní zvyklostí, proti které 

 
27/95 (medzinárodné zvyklosti), Pl. ÚS 8/95 (medzinárodné zvyklosti), Pl. ÚS 25/94 (medzinárodné 
zvyklosti), Pl. ÚS 3/94 (medzinárodné zvyklosti), Pl. ÚS 36/93 (vnútroštátne zvyklosti), Pl. ÚS 35/93 
(medzinárodné zvyklosti). Ďalšie nálezy síce hovoria o ústavných zvyklostiach, ale veľmi okrajovo, a sú preto 
pre ďalší rozbor nevyhovujúce: Pl. ÚS 21/01 (obava Senátu o vznik budúcej ústavnej zvyklosti), Pl. ÚS 6/07 
(argument ústavnou zvyklosťou, ktorá ale podľa Ústavného súdu nevznikla bez ďalšieho detailnejšieho 
odôvodnenia), Pl. ÚS 24/07 (všeobecná zmienka o parlamentných procedurálnych zvyklostiach, ktoré sa 
vytvorili za doby existencie Senátu), Pl. ÚS 39/08 (zmienka o parlamentných zvyklostiach). Výsledok je tak 
celkovo 7 vrátane nálezu Pl. ÚS 14/01 a Pl. ÚS 36/17 (amnestie).  

967 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97 (Suspenzivní veto prezidenta 
republiky - počítání lhůty podle čl. 50 odst. 1 Ústavy).  

968 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 22. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 13/05 (Novela zákona o střetu zájmů 
("volební zákon" podle čl. 40 Ústavy)).  
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z hlediska ústavněprávního není důvodu cokoliv namítat.“ V náleze sa spomína aj deľba moci 

medzi Poslaneckou Snemovňou a Senátom v legislatívnej činnosti.  

 

3.5.2.2.3. Nález sp. zn. Pl. ÚS 23/04 

 

V danom náleze969 sa Ústavný súd zaoberal formálnym prieskumom legislatívneho 

procesu prijímania zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních zborů, 

v rámci ktorého došlo k oprave v texte zákona po jeho schválení Poslaneckou snemovňou v rámci 

tzv. legislatívno-technickej redakcie. Ústavný súd okrajovo operoval aj s existenciou 

parlamentných zvyklostí, ktoré sa vytvorili od roku 1996 vo vzájomnom styku medzi oboma 

komorami parlamentu, a pomocou ktorých sa majú riešiť sporné otázky medzi komorami 

neupravené inými pravidlami. I v tomto vyhovujúcom náleze bol jedným z argumentov argument 

narušenia deľby moci medzi komorami parlamentu. 

 

3.5.2.2.4. Nález sp. zn. Pl. ÚS 87/06 

 

Kompetenčný spor970 medzi prezidentom a predsedníčkou Najvyššieho súdu v otázke 

právomoci prezidenta vymenovať podpredsedu Najvyššieho súdu JUDr. Jaroslava Bureša mimo 

okruh sudcov Najvyššieho súdu, bez súhlasu predsedníčky a ako druhého podpredsedu 

Najvyššieho súdu, skončil v prospech predsedníčky Najvyššieho súdu. Predsedníčka Najvyššieho 

súdu argumentovala okrem iného aj ústavnou zvyklosťou ohľadom výkladu čl. 62 písm. f) Ústavy, 

ktorá má spočívať v menovaní iba jedného podpredsedu Najvyššieho súdu zo sudcov Najvyššieho 

súdu a ktorá bola rešpektovaná od roku 1993 (13 rokov) a prelomená práve menovaním JUDr. 

Jaroslava Bureša za podpredsedu Najvyššieho súdu. Predsedníčka Najvyššieho súdu považuje 

v demokratickom právnom štáte za nepredstaviteľné, aby interpretácia Ústavy a jej 

zodpovedajúcich zvyklostí boli účelovo menené. K ústavným zvyklostiam sa ďalej vyjadrujú 

predovšetkým odlišné stanoviská Pavla Rychetského a Elišky Wagnerovej. Prvé odlišné 

stanovisko, ktorého autorom bol Pavel Rychetský, smerovalo proti výroku nálezu. Pavel 

Rychetský spochybnil, že by vôbec išlo o kompetenčný spor, pretože predsedníčka Najvyššieho 

súdu nespochybňovala ústavnú právomoc prezidenta menovať podpredsedu Najvyššieho súdu, iba 

 
969 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 14. 7. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 23/04 (Opravy v textu zákona po jeho 

schválení v Poslanecké sněmovně (návrh na zrušení zákona č. 361/2003 Sb.)). 
970 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 12. 9. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 87/06 (K pravomoci prezidenta 

republiky jmenovat místopředsedu Nejvyššího soudu).  
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namietala porušenie ústavnej zvyklosti, že k menovaniu došlo bez jej súhlasu a taktiež porušenie 

zákona o soudech a soudcích, ktorý počíta len s jedným podpredsedom. Navrhovateľka teda 

netvrdila a nedoložila existenciu kompetenčného sporu, ale požadovala od Ústavného súdu, aby 

preskúmal akt vydaný prezidentom podľa čl. 62 Ústavy z hľadiska dodržiavania ústavných 

zvyklostí a posudzoval jeho zákonnosť z hľadiska súladu s podústavným právom, čo ale nespadá 

do kompetencie Ústavného súdu. Druhé odlišné stanovisko od Elišky Wagnerovej bolo taktiež 

k výroku nálezu, ktorý mal podľa nej znieť: „Prezident republiky je státním orgánem příslušným 

k vydání rozhodnutí o jmenování místopředsedy Nejvyššího soudu, avšak jen při dodržení 

ústavních zvyklostí a ustanovení zákona o soudech a soudcích“. Súhlasila s predsedníčkou 

Najvyššieho súdu v otázke existencie popísanej ústavnej zvyklosti a odkázala na odlišné 

stanovisko sudcov Pavla Holländera a Vladimíra Jurky k nálezu sp. zn. Pl. ÚS 14/01, a 

teda k postaveniu ústavných zvyklostí ako prameňov práva. Argument princípom deľby moci sa 

vyskytol v náleze aj odlišných stanoviskách opakovane. 

 

3.5.2.2.5. Nález sp. zn. Pl. ÚS 55/10 

 

Skupina poslancov sa vo veci vedenej pod sp. zn. Pl. ÚS 55/10971 domáhala na Ústavnom 

súde zrušenia zákona prijatého v stave legislatívnej núdze a argumentovala okrajovo aj porušením 

zvyklostí pri jeho prijímaní. Nález sa otázkou ústavných zvyklostí ďalej podrobnejšie nezaoberá. 

K vyhovujúcemu nálezu bolo pripojených šesť odlišných stanovísk, v druhom z nich Ivana Janů 

v závere uvádza, že považuje predložený návrh za problém primárne politický, nie ústavnoprávny, 

za prejav úpadku politickej kultúry, v ľudskej rovine slušnosti, a to naprieč politickým spektrom. 

Domnieva sa, „že v českém právním řádu existuje komplex právních i zvyklostních záruk, které 

dostatečně a různými prvky chrání participaci parlamentní opozice na demokratickém 

legislativním procesu“, a preto si nemyslí, že prijatím zákona došlo k porušeniu ústavného 

poriadku. I v tomto náleze zaznel argument princípom deľby moci a parlamentnými procedúrami 

ako jeho významným prvkom. 

 

 

 

 

 
971 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 1. 3. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 55/10 (Přijímání zákonů ve stavu 

legislativní nouze).  
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3.5.2.2.6. Nález sp. zn. Pl. ÚS 36/17 

 

V poslednom, najnovšom náleze972 týkajúcom sa aspoň sčasti ústavných zvyklostí, 

Ústavný súd posudzoval, kto má rozhodovať o splnení či nesplnení podmienky, ktorú vysloví 

prezident pri udelení amnestie – prezident alebo súd. Ústavný súd napokon rozhodol, že tým 

subjektom má byť všeobecný súd, ktorý o porušení amnestijnej podmienky rozhoduje na verejnom 

zasadnutí. Ústavný súd zdôraznil, že vo svojej judikatúre už niekoľkokrát použil argument 

vzniknutou ústavnou zvyklosťou, konkrétne v nálezoch sp. zn. Pl. ÚS 14/01 a Pl. ÚS 13/05. Z toho 

dôvodu zohľadňoval, či záveru o neexistencii právomoci prezidenta rozhodovať o porušení 

podmienky stanovenej amnestijným rozhodnutím a naopak o existencii zodpovedajúcej 

právomoci na strane súdu, neodporuje ustálená ústavná zvyklosť. V histórii samostatnej Českej 

republiky boli vyhlásené celkom tri amnestie. Amnestie Václava Havla neobsahovali podmienky. 

Prvou a jedinou podmienenou amnestiou tak bolo až rozhodnutie o amnestii Václava Klausa č. 

1/2013 Sb., ktoré sa vzťahovalo na sťažovateľa a bolo teda posudzované v tomto prípade, a preto 

zatiaľ k vzniku žiadnej ústavnej zvyklosti nedošlo. Ani v tomto náleze nebol opomenutý argument 

deľbou moci, ktorý zaznel aj v dvoch odlišných stanoviskách (v odlišnom stanovisku sudcov 

Jaroslava Fenyka a Jaroslava Fialu, v odlišnom stanovisku sudcu Vladimíra Sládečka i v odlišnom 

stanovisku sudcu Radovana Suchánka, pričom vo všetkých stanoviskách bol vyslovený záver, že 

väčšinové rozhodnutie pléna o tom, že o splnení podmienky amnestie rozhoduje súd, nie prezident, 

porušuje princíp deľby moci).  

Judikatúru k ústavným zvyklostiam tak tvorí maximálne sedem nálezov, z toho skutočne 

relevantný a podrobne sa zaoberajúci ústavnými zvyklosťami zostáva nález sp. zn. Pl. ÚS 14/01 

spolu s odlišnými stanoviskami. Za ďalšie relevantné (hoci už nie podrobne sa zaoberajúce 

ústavnými zvyklosťami) možno považovať nález sp. zn Pl. ÚS 33/97, ktorý hovorí o zvyklostiach 

všeobecne ako o prameni práva, nález sp. zn. Pl. ÚS 87/06 spolu s jeho odlišnými stanoviskami, 

v ktorom bol argument ústavnou zvyklosťou jeden z hlavných argumentov, voči čomu sa ohradil 

vo svojom odlišnom stanovisku Pavel Rychetský s poukazom na to, že preskúmavanie súladnosti 

aktu prezidenta s ústavnými zvyklosťami nepatrí do právomoci Ústavného súdu a naopak 

argument akcentovala Eliška Wagnerová973, a konečne z poslednej doby nález sp. zn. Pl. ÚS 

 
972 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 19. 6. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 36/17 (Amnestie – rozhodování o 

porušení amnestijní podmínky).  
973 Eliška Wagnerová sa k ústavným zvyklostiam v podobnom duchu vyjadrila aj v iných súvislostiach a na iných 

miestach, napr. v súvislosti so zvyklosťou vymenovať veľvyslanca po dohode s ministrom zahraničných vecí, 
ktorú prezident Zeman porušil. Ústavné zvyklosti vníma ako prameň práva, a to za určitých okolností dokonca 
pôsobiaci contra constitutionem, ale nikdy nie v rozpore s čl. 9 odst. 2 Ústavy. In Dostál, V.: Wagnerová: 
Zeman porušuje ústavní zvyklosti. Kompetenční spor by prohrál. Deník Referendum, 23. 4. 2013. Dostupné na 
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36/17, v ktorom sa priamo počítalo so skúmaním, či záver Ústavného súdu nie je v rozpore 

s ústavnou zvyklosťou, toto skúmanie ale veľmi rýchlo skončilo z toho dôvodu, že žiadna ústavná 

zvyklosť v danom prípade nevznikla.  

Summa summarum, o ústavných zvyklostiach sa v judikatúre Ústavného súdu ČR občasne 

hovorí, skutočným predmetom skúmania ale boli len v nanajvýš štyroch nálezoch (sp. zn. Pl. ÚS 

33/97, Pl. ÚS 14/01, Pl. ÚS 87/06 a Pl. ÚS 36/17), pričom v samotnom centre záujmu len v náleze 

sp. zn. Pl. ÚS 14/01. Z judikatúry Ústavného súdu ČR pritom neplynie jednoznačný názor 

ohľadom ich povahy a právnej záväznosti.  

 

3.5.2.3. Prezident ČR: „idiotské“ ústavné zvyklosti a následná kritika 

 

Ústavný súd ČR ale nie je jediným relevantným aktérom vstupujúcim do debaty o povahe 

ústavných zvyklostí. Tými najdôležitejšími sú tie subjekty, ktoré sa priamo podieľajú (alebo aspoň 

môžu podieľať) na tvorbe ústavných zvyklostí. Z povahy vecí musí ísť o subjekty, ktorých 

právomoci upravuje priamo Ústava. Jeden z týchto subjektov v českých podmienkach vyčnieva 

medzi ostatnými (ako sú poslanci, senátori, členovia vlády, sudcovia Ústavného súdu, sudcovia, 

prezident a viceprezident NKÚ a členovia Bankovej rady ČNB). Tým subjektom je prezident ČR.  

Autorom snáď najprovokujúcejšieho označenia ústavných zvyklostí je súčasný prezident 

Miloš Zeman, ktorý sa už v roku 2013 v rozhovore pre denník Právo vyjadril nasledujúco:  

Redaktor: „V souvislosti se jmenováním vlády odborníků je vám vyčítáno, že porušujete 

ústavní zvyklosti. Jak zareagujete na tuto kritiku“? 

Prezident Miloš Zeman: „Především bych řekl, že pojem ústavní zvyklosti je naprosto 

idiotský, protože kdyby to byly opravdu ústavní zvyklosti, tak by nějakým způsobem byly zakotveny 

v ústavě. Jsou to jenom zvyklosti. Prezident, byť přímo zvolený, nemůže měnit ústavu, ale má 

samozřejmě svaté právo měnit zvyklosti, které nejsou zakotveny v ústavě.“974 

Pozadím, na ktorom bol tento výrok vynesený, bola demisia Petra Nečase po tzv. kauze 

Nagyová a následne menovanie vlády odborníkov na čele s Jiřím Rusnokem bez dôvery 

Poslaneckej Snemovni, ktorým mal prezident porušiť ústavnú zvyklosť spočívajúcu v menovaní 

predsedu vlády po dôkladnej úvahe a konzultácii (nie len formálnej) s parlamentnými stranami 

 
http://denikreferendum.cz/clanek/15404-wagnerova-zeman-porusuje-ustavni-zvyklosti-kompetencni-spor-by-
prohral. 

974 Právo, 11. 6. 2013. Rozhovor dostupný aj na novinky.cz. In Ovčáček, J.: Zeman: Koalice se 101 podpisy má 
určitě naději na pokus o sestavení vlády. Novinky.cz, 11.6.2013. Dostupné na 
https://www.novinky.cz/domaci/307453-zeman-koalice-se-101-podpisy-ma-urcite-nadeji-na-pokus-o-
sestaveni-vlady.html.  
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a na základe potenciálu tejto osoby získať väčšinovú dôveru v Poslaneckej Snemovni.975 Prezident 

túto ústavnú zvyklosť neuznal a ako najvyšší ústavný činiteľ sa na margo ústavných zvyklostí ako 

takých vyjadril tak, ako sa vyjadril. Očividne sa teda prezident necíti (alebo aspoň necítil, ale nič 

nenasvedčuje zmene jeho názoru v tejto veci) byť viazaný ústavnými zvyklosťami, de facto ich 

ani neuznáva, sú pre neho „len zvyklosťami“, ktoré môže kedykoľvek meniť. Tvrdí, že ak by boli 

skutočne ústavnými zvyklosťami, boli by zakotvené v ústave. Toto vyjadrenie odporuje zmyslu 

a významu ústavných zvyklostí. Ak by totiž boli zakotvené v ústave, neboli by viac ústavnými 

zvyklosťami, ale ústavnými pravidlami, resp. normami, t. j. niečím, čo má pramálo spoločného 

s ústavnými zvyklosťami.976 Ústavné zvyklosti sú totiž zo svojej povahy nepísané pravidlá, ktoré 

vzniknú z praxe.  

Vyjadrenie prezidenta zdvihlo oprávnene vlnu kritiky. Doc. Marek Antoš sa vyjadril, že 

ústavné zvyklosti sú pojmom v ústavnom práve používaným, používa ich aj ústavný súd a že je 

potrebné ich brať vážne. 977 Zhoduje sa s tým, čo bolo uvedené vyššie, že ústavné zvyklosti sú zo 

svojej povahy nepísané a nemôžu byť zakotvené v ústave, ich zmyslom je dotváranie písaných 

abstraktných ústavných pravidiel. Ústavné zvyklosti dotvárajú fungovanie ústavného systému, ak 

ústavní aktéri postupujú určitým spôsobom dlhodobo v presvedčení, že tak postupovať majú. 

Vyjadril názor, že prezident sám nemá právo meniť ústavné zvyklosti v zmysle jednostranného 

aktu, vzápätí ale dodal, že ústavné zvyklosti sú zmeniteľné a že ak prezident ústavnú zvyklosť 

nedodržuje a ostatní ústavní aktéri to akceptujú a nebránia sa voči tomu, ústavná zvyklosť buď 

zanikne, alebo sa začne vytvárať nová.  

Predseda Ústavného súdu ČR Pavel Rychetský na margo prezidentových vyjadrení 

uviedol, že to považuje za nevydarený bonmot, pričom on sám ústavné zvyklosti chápe skôr ako 

Columbovu manželku, ktorú stále hľadáme.978 Termín ústavné zvyklosti vraj vznikol v rámci 

pôsobenia tzv. prvého Ústavného súdu a používal sa pre prípad medzier v ústave, ktoré bolo 

potrebné vyložiť. A ako jediný prijateľný nástroj dotvárania práva v prípade, ktorý ústava 

neupravovala, sa použila doterajšia opakovaná ústavná prax. Dodáva, že to ale neznamená, že 

každá opaková ústavná prax musí získať rovnakú silu ako vlastný text ústavy. Napríklad Ústava 

ČR explicitne stanovuje, že prijaté zákony v rámci promulgácie podpisuje predseda Poslaneckej 

Snemovne, premiér a prezident (čl. 51 Ústavy). Opakovane niektorí prezidenti platne prijaté 

 
975 Přibáň, J.: Pojem ústavní zvyklosti je „naprosto idiotský“. Regional List, 18. 7. 2013. Dostupné na  

https://www.regionalist.cz/index.php?z1=130718-1374145815. 
976 Kysela, J.: Ústava mezi právem a politikou. Úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014, s. 246.  
977 Doležal, M.: Zeman čelí kritice za výrok o ústavních zvyklostech. ČT 24, 11. 7. 2013. Dostupné na  

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1087262-zeman-celi-kritice-za-vyrok-o-ustavnich-zvyklostech. 
978 Rovenský, J.: Rychetský: Ústavní zvyklosti jsou jako Columbova manželka. Právo, 17. 8. 2013. Dostupné na 

https://www.novinky.cz/domaci/310817-rychetsky-ustavni-zvyklosti-jsou-jako-columbova-manzelka.html. 
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zákony nepodpísali, ale nie je možné z toho vyvodiť, že ide o ústavnú zvyklosť, ale skôr „o ústavný 

nešvar“. Zároveň dodal, že nie je žiadnou ústavnou zvyklosťou menovať predsedu najsilnejšej 

strany premiérom.  

Petr Pithart hovorí, že na ústave je práve najcennejšie to, čo v nej nie je napísané – ústavné 

zvyklosti, ktoré fungujú vďaka zdieľanej dobrej vôli.979 Odkazuje na britskú nepísanú ústavu, 

ktorú tvoria výlučne ústavné zvyklosti a na to, že Briti ju napísanú mať nechcú, pretože ak by sa 

o to pokúšali, mohli by prísť na to, že sa na nej vlastne nezhodnú. Múdro preto vychádzajú 

z predpokladu, že medzi politikmi existuje určitý ústavný konsenzus, určitá dobrá vôľa rovnako 

rozumieť základnému zmyslu ústavy. O tom, či to tak je, sa pre istotu nepresviedčajú. Pri sporoch 

o jednotlivé slová ustanovení textu by sa totiž možno nezhodli a to riziko im za to nestojí. Možno 

je britská ústava nepísaná práve preto, aby tam ústavný konsenzus proste byť musel, pretože bez 

neho nie je demokratický chod ústavných orgánov možný. O povahe ústavných zvyklostiach v ČR 

hovorí ako o zdieľanom predpoklade, že porušovať ústavu a tieto zvyklosti si jednoducho nikto 

nedovolí. Má za to, že v ústave nemá byť napísané všetko. Nechce, aby sa politika odohrávala 

pred súdmi. Paradoxne to, čo v ústave napísane nie je, ju drží pohromade. Zámerné medzery 

v ústave sú tým najcennejším, pretože na ich vyplnenie je potrebná zdieľaná dobrá vôľa 

predpokladať, že tým medzerám a zvyklostiam, ktoré ich vypĺňajú, budú chcieť rozumieť zhruba 

všetci rovnako. Ide o pre istotu zamlčané predpoklady predsavzatia chápať demokraciu ako deľbu 

moci a právny štát – ako to, čo vládnutie nielen umožňuje, ale zároveň aj sťažuje, t. j. bráni 

zneužívaniu moci. Za príčinu toho, že sú ústavné zvyklosti krehké a prezident ich môže meniť, 

považuje český triedny boj dvoch vtedy najväčších politických strán, ktorý sťažuje dosiahnutie 

konsenzu nevyhnutného na rešpektovanie ústavných zvyklostí. Prezident má podľa Petra Pitharta 

voľné ruky pri zmene ústavných zvyklostí preto, pretože mu v tom nebráni ústavný konsenzus 

hlavných politických síl.  

K ústavným zvyklostiam sa po výroku prezidenta vyjadrovali i ďalší.980 Zhodli sa väčšinou 

na tom, že ústavné zvyklosti majú v právno-politickom ústavnom diskurze svoje miesto, sú 

nepísanými pravidlami a ich úlohou je dotvárať ústavu, resp. vybrať jeden z viacerých možných 

výkladov ústavy, odklon od ústavnej zvyklosti by mal byť zdôvodnený a implicitne aj na znakoch 

ústavných zvyklostí (t. j. opinio necessitatis a usus longaevus). Nezhodli sa však na ich právnej 

záväznosti. 

 
979 Pithart, P.: Třídní boj o ústavní zvyklosti. Aktuálně.cz, 10. 7. 2013. Dostupné na 

https://nazory.aktualne.cz/komentare/petr-pithart-tridni-boj-a-ustavni-zvyklosti/r~i:article:784548/. 
980 Evropské hodnoty: Jsou ústavní zvyklosti idiotské, jak říká náš prezident? Evropské hodnoty, 13. 7. 2013. 

Dostupné na https://www.evropskehodnoty.cz/jsou-ustavni-zvyklosti-idiotske-jak-rika-nas-prezident/. 
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3.5.2.4. K povahe ústavných zvyklostí 

 

Z vyššie uvedeného je ťažké vyvodiť jednoznačné závery, jeden dôležitý ale možné 

vyvodiť je. Napriek niektorým vyjadreniam o právnej záväznosti ústavných zvyklostí 

(predovšetkým v odlišných stanoviskách k nálezu Pl. ÚS 14/01 a opakovane vo vyjadreniach 

Elišky Wagnerovej), nemá tento záver všeobecnú podporu a nemožno ho ako záver prijať. Záver 

o právnej záväznosti ústavných zvyklostí zastal aj napr. Marek Káčer (i keď najmä vo vzťahu 

k slovenským reáliám): „Súdna vynútiteľnosť ústavných zvyklostí, aspoň niektorých, sa preto javí 

ako dobrá voľba. K názoru, že ústavná zvyklosť je právnou obyčajou, sa postupne prikláňajú aj 

české a slovenské právnické elity.“981 Vzhľadom k tomu, že neexistuje v judikatúre ani právnej 

vede všeobecná zhoda o právnej záväznosti ústavných zvyklostí, hoci určité názory v tomto smere 

existujú, možno tento záver o právnej záväznosti ústavných zvyklostí považovať skôr za 

vyjadrenie želaného právneho stavu než deklarovanie súčasného právneho stavu. Navyše je nutné 

zdôrazniť, že kritérium ústavných zvyklostí, ktorým je všeobecná záväznosť, sa netýka primárne 

toho, že ústavné zvyklosti považuje za všeobecne záväzné ústavný súd či právna veda, ale či ich 

považujú za všeobecne záväzné tí ústavní aktéri, ktorých sa dané ústavné zvyklosti priamo týkajú. 

Ani tento záver o všeobecnej záväznosti ale nemožno prijať, keďže samotní ústavní aktéri ústavné 

zvyklosti často za záväzné nepovažujú. To ale neznamená, že to v budúcnosti nemôže byť inak. 

Zdá sa ale, že to chce ešte dlhší čas ústavnej praxe, ako aj širší súhlas ohľadom záväznosti 

ústavných zvyklostí. Otázkou, ktorú je na mieste si klásť, taktiež je, či to tak má byť, t. j. či chceme, 

považujeme za správne a vieme poskytnúť presvedčivé argumenty v prospech záveru, že ústavné 

zvyklosti majú byť právne záväzné, a ako právne záväzné teda aj právne vynútiteľné.982   

Pozitíva ústavných zvyklostí možno vnímať v tom, že slúžia na vypĺňanie medzier 

v ústavnom práve, ktoré sú nevyhnutné, pretože ústava musí zostať abstraktným dokumentom 

a absolútna väčšina právnej vedy sa zhodne na tom, že nie je vhodné jej rozsah rozširovať a jej 

normy robiť kazuistickejšími. Ústava má byť základom právneho poriadku, nemá nahradzovať 

podústavné právne predpisy a má upravovať len najdôležitejšie otázky ústavného práva. Ústavné 

zvyklosti tak určujú pravidlá správania sa v otázkach, ktoré nie sú explicitne upravené písanými 

normami ústavného práva. Majú teda normatívnu povahu, stanovujú svojim adresátom, ako sa 

 
981 Káčer, M.: Ústavné zvyklosti a moc prezidenta v SR. In Právny obzor č. 6, roč. 101/2018, s. 564. 
982 Marek Káčer hovorí v tejto súvislosti o možnom dvojitom ponímaní ústavnej zvyklosti. Jednak ako právnej 

obyčaje, teda formálneho prameňa práva vynútiteľného súdnou mocou, alebo ako politickej zásady, o ktorej 
presadzovanie sa starajú priamo politickí aktéri a aktérky, napríklad prostredníctvom vyvodzovania ústavno-
politickej zodpovednosti. Káčer, M.: Ústavné zvyklosti a moc prezidenta v SR. In Právny obzor č. 6, roč. 
101/2018, s. 564. 
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majú správať. Ústavné zvyklosti sú taktiež zárukou dodržiavania status quo, a tým pádom aj 

určitou zárukou stability v čoraz nestabilnejšom svete a politickom prostredí. Ak už aj dôjde 

k odklonu od ústavných zvyklostí, nemal by byť tento odklon svojvoľný, mal by byť náležite 

odôvodnený, legitímny a nemal by zostať bez diskusie ústavných aktérov či právnej vedy a širšej 

verejnosti. Odklon od ústavných zvyklostí tak indikuje určité možné narušenie doterajších 

pomerov, taktiež narušenie doterajšieho nastavenia deľby moci a je vhodné sa pýtať, prečo 

k tomuto narušeniu má dôjsť a či existujú dobré dôvody narušenia zabehnutých koľají. Ústavné 

zvyklosti taktiež znamenajú konzistentnosť v správaní sa ústavných aktérov. Aspekty zachovania 

status quo, stability a konzistentnosti pritom nie sú len prázdnymi argumentmi de lege ferenda 

nachádzajúcimi sa mimo oblasť práva, ale sú odvoditeľné z čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR, a teda 

z princípu demokratického a právneho štátu, ktorého súčasťou je i hodnota právnej istoty (často 

označovaná nesprávne za princíp)983, ktorá je chránená okrem iného aj princípom predvídateľnosti 

práva, ochrany legitímnych očakávaní a zákazom svojvôle. Je preto predstaviteľná argumentácia, 

v ktorej by ústavný súd z čl. 1 odst. 1 Ústavy vyvodil argument ústavnými zvyklosťami. Takáto 

argumentácia by teda mala aj pozitívnoprávny základ, a tým aj väčšiu legitimitu a šancu na 

všeobecnú akceptáciu a nešlo by už tak úplne o voľné nachádzanie práva (ale celkom určite aspoň 

o kvázivoľné nachádzanie práva). Ďalšou možnosťou zakotvenia ústavných zvyklostí do 

ústavného poriadku Českej republiky by mohla byť zmena Ústavy v zmysle doplnenia článku, 

ktorý by stanovil, že súčasťou ústavného poriadku sú aj ústavné zvyklosti. Tým by ústavné 

zvyklosti bez pochýb nadobudli ústavno-právnu záväznosť. O vhodnosti a nutnosti takéhoto 

zakotvenia určite ale možno polemizovať.  

Aj v prípade, že by sa vyjasnila povaha ústavných zvyklostí, ktoré by boli vnímané ako 

právne záväzné, zostáva vyriešiť otázku ich vynútiteľnosti. Právna záväznosť sa nemusí nutne 

spájať s právnou vynútiteľnosťou (napr. soft-law), v ideálnom prípade by to tak ale malo byť, 

pretože právne pravidlá bez možnosti ich vymáhania nemajú prílišnú váhu. Ak by boli ústavné 

zvyklosti vnímané ako formálny prameň práva (viď nález sp. zn. Pl. ÚS 33/97), boli by aj právne 

vynútiteľné, t. j. vynútiteľné súdnou mocou. Definície ústavných zvyklostí v zahraničnej literatúre 

(z anglo-amerického prostredia, v ktorom sa najčastejšie vyskytujú) nám k právnej vynútiteľnosti 

niečo napovedia, hoci prenositeľnosť týchto záverov nie je automatická do českého ústavného 

práva. 

 
983 K hodnote právnej istoty napr. in Horváth, E., Andrášiová, A., Henčeková, S.: Civilný sporový poriadok. 

Komentár. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, s.  52 – 53. Taktiež in 
Maršálek, P.: Právo a společnost. Praha: Auditorium, 2008, s. 710 a  



 

 

 

229  

Podľa Alberta Venn Diceyho je podstatný rozdiel medzi „právom ústavy“, ktoré pozostáva 

z noriem vynútiteľných alebo uznaných súdmi, a ide teda o právne normy v pravom slova zmysle, 

a „zvyklosťami ústavy“, ktoré pozostávajú z obyčajov, zvykov, maxím a príkazov, ktoré nie sú 

vynútiteľné ani uznávané súdmi, a nejde teda o právne normy, ale o ústavnú a politickú etiku. 

Pričom je to právo, nie morálka ústavy, ktoré tvorí vlastný predmet skúmania právnej vedy.984 

Kenneth Wheare definuje ústavné zvyklosti ako pravidlá správania akceptované ako záväzné 

ústavnými aktérmi.985 Owen Hood Phillips navrhuje definíciu ústavných zvyklostí ako pravidiel 

politickej praxe, ktoré sú považované za záväzné tými, na ktorých sa aplikujú.986 Podľa Andrewa 

Hearda sú ústavné zvyklosti pravidlami záväzného správania, ktoré nie sú vynútiteľné ani súdmi, 

ani zákonodarcom.987 A nakoniec Helen Fenwick a Gavin Phillipson uvádzajú, že ústavné 

zvyklosti možno definovať ako neprávne, všeobecne prijímané pravidlá stanovujúce, ako má byť 

vykonávaná vláda a predovšetkým upravujúce vzťahy medzi rôznymi vládnymi orgánmi.988  

Všetky tieto definície majú spoločné to, že považujú ústavné zvyklosti za (i) záväzné, (ii) 

pravidlá. Ústavné zvyklosti tak ako (ii) pravidlá majú normatívnu povahu, t. j. stanovujú, čo má 

byť, definujú určitý želaný stav. Tento záver je akceptovaný aj v českej právnej vede (s výnimkou 

vyjadrení prezidenta Zemana). Zložitejšou otázkou je, čo znamená ich (i) záväznosť. Z definície 

Helen Fenwick a Gavina Phillipsona priamo vyplýva, že ide o neprávne pravidlá, t. j. pravidlá 

nemajúce právnu záväznosť, napriek tomu ale všeobecne prijímané. Z definície Andrewa Hearda 

vyplýva, že ústavné zvyklosti sú síce záväznými pravidlami, ale nie sú súdne vynútiteľné.  

Zdá sa teda, že uvedené definície podporujú závery vyvodené z českej judikatúry a právnej 

vedy: ústavné zvyklosti sú pravidlami, ktoré by mali byť pre ústavných aktérov, ktorých sa týkajú, 

záväznými, ich dodržiavanie ale nie je možne súdne vynútiť – ich záväznosť je tak daná druhým 

z ich definičných znakov, a to všeobecnou akceptáciou. Subjektmi, ktoré majú záväznosť 

ústavných zvyklostí zakladať, ale nie sú primárne právni vedci či ústavný súd, ale samotní ústavní 

aktéri, ktorí tieto zvyklosti vytvárajú a sami sú nimi viazaní. Ústavné zvyklosti tak stoja kdesi na 

pomedzí práva a politiky. Mali by byť predovšetkým výrazom určitej politickej kultúry, ktorá je 

 
984 Dicey, A. V.: An Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 10th edn. London and Basingstoke: 

The Macmillan Press Ltd., 1959, s. 417. 
985 Wheare, K.: Modern Constitutions. London: Oxford University Press, 1951, s. 179. 
986 Phillips, O. H.: Constitutional and Administrative Law. 6th edn. London: Sweet & Maxwell, 1978, s. 104 – 105. 
987 Heard, A.: Constitutional Conventions and Parliament. In: Canadian Parliamentary Review 28(2):19-22, s. 20. 

Dostupné na http://www.revparl.ca/english/issue.asp?param=168&art=1143. 
988 Fenwick, H., Phillipson, G.: Cases & Materials on Public Law & Human Rights. 2nd edn. London: Cavendish 

Publishing, 2003, s. 51. Definície sú voľne preložené z angličtiny autorkou. V pôvodnom znení 
zosumarizované sú uvedené in Henčeková, S.: The Normative Force of the Factual, As Derived from Examples 
in Czech Case-Law (March 23, 2019). Charles University in Prague Faculty of Law Research Paper No. 
2019/I/4, s. 12 – 13. Dostupné na https://ssrn.com/abstract=3360532. 
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len ťažko vynútiteľná, resp. „nanútiteľná.“989 Keďže nie sú právne záväzné, nemožno ani o nich 

v súčasnosti hovoriť ako o formálnych prameňoch práva.  

Ako už bolo naznačené vyššie, mohlo by dôjsť k situácii, kedy by Ústavný súd ČR vyvodil 

právnu záväznosť a súdnu vynútiteľnosť ústavných zvyklostí z čl. 1 odst. 1 Ústavy, t. j. z princípu 

demokratického a právneho štátu, konkrétne z hodnoty právnej istoty, ktorú chráni princíp ochrany 

legitímnych očakávaní, predvídateľnosti práva a zákazu svojvôle. Ak by teda ústavný súd jasne 

vyvodil, že ústavné zvyklosti spadajú pod tento článok, a tento záver by bol súčasťou jeho nálezu, 

znamenalo by to, že na základe precedenčnej záväznosti nálezov ústavného súdu990 sú ústavné 

zvyklosti právne záväzné a vynútiteľné. Ústavný súd vyvodil precedenčnú záväznosť svojej 

nálezovej judikatúry v náleze sp. zn. IV. ÚS 301/05,991 v ktorom uviedol, že všeobecné súdy sú 

povinné rešpektovať ústavno-právne výklady ústavného súdu, pričom nesplnenie týchto 

požiadaviek predstavuje porušenie čl. 89 odst. 2 Ústavy v spojení s čl. 1 odst. 1 Ústavy, ako aj 

porušenie subjektívneho práva dotknutej osoby podľa čl. 36 odst. 1 Listiny. Záväzný pritom nie je 

len výrok nálezu, ale aj jeho nosné dôvody, pričom na záväznosť nemá vplyv publikovanie nálezu. 

Z daného pravidla ústavný súd pripúšťa výnimku, a síce ústavnoprávny dialóg všeobecného súdu 

s ústavným súdom. Záväznosť výkladu ústavného súdu pritom neplatí v znení čl. 89 odst. 2 

v spojení s čl. 1 odst. 1 Ústavy len pre všeobecné súdy, ale „pre všetky orgány i osoby“, takže by 

bolo možné tento záver uplatniť aj vo vzťahu k ústavným aktérom a problematike ústavných 

zvyklostí. Efektívnosť tohto riešenia by ale nemusela byť tak vysoká ako sa na prvý pohľad zdá. 

Ak by aj boli ústavné zvyklosti vnímané ako záväzné a vynútiteľné a došlo by k ich porušeniu, 

stále je potrebné, aby sa našiel žalobca, ktorý bude ich dodržiavanie vynucovať. A takýto žalobca 

v ústavnom práve často chýba.  

Postavenie a povaha ústavných zvyklostí v českom práve nie sú jednoznačné. Z analýzy 

judikatúry Ústavného súdu ČR vyplynulo, že neexistuje rozhodnutie, ktoré by jasne definovalo ich 

povahu, neexistuje totiž rozhodnutie, v ktorom by argument ústavnými zvyklosťami bol centrálny. 

Rozhodnutím, ktoré nám najviac napovie o ústavných zvyklostiach, zostáva nález sp. zn. Pl. ÚS 

14/01 týkajúci sa kompetenčného sporu pri menovaní guvernéra a viceguvernéra ČNB a otázky, 

či menovanie prezidentom podlieha kontrasignácii vlády. K ústavným zvyklostiam sa ale 

vyjadrujú skôr odlišné stanoviská k nemu pripojené než samotné väčšinové rozhodnutie pléna. 

 
989 Obdobne to vníma aj sudkyňa Ivana Janů vo svojom odlišnom stanovisku k nálezu Ústavného súdu Českej 

republiky zo dňa 1. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 55/10.  
990 K precedenčnej záväznosti nálezov Ústavného súdu viď. Bobek, M. Kühn, Z. a kol.: Judikatura a právní 

argumentace. 2. vyd. Praha: Auditorium, 2013, s. 365 – 373.  
991 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 13. 11. 2007, sp. zn. IV. ÚS 301/05 (Slovenské důchody VI; k 

precedenční závaznosti nálezů Ústavního soudu).  
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Právna veda a ústavní aktéri sa k otázke ústavných zvyklostí vyjadrujú častejšie, ale taktiež 

nejednotne. Vo vyjadreniach sa objavujú závery, že ústavné zvyklosti sú právne záväzné i právne 

vynútiteľné, či to, že sú formálnym prameňom práva, predovšetkým ale zo strany súčasného 

prezidenta ČR ako najvyššieho ústavného činiteľa názory, že sú „iba zvyklosťami“, ktoré môže 

meniť. Väčšinová zhoda je na ich znakoch, ktorými sú opinio necessitatis, t. j. všeobecné 

presvedčenie o potrebe dodržiavať ústavné zvyklosti ako všeobecné pravidlá správania, a ich 

zachovávanie po dlhú dobu (usus longaevus, resp. longa consuetudo), t. j. znaky zhodné 

s právnymi obyčajmi, ktoré sa v súčasnosti vyskytujú ako formálne pramene práva 

v medzinárodnom práve. Pre vyslovenie všeobecného záveru o ich právnej záväznosti a súdnej 

vynútiteľnosti chýba opinio necessitatis, t. j. všeobecné presvedčenie o ich záväznosti, pričom toto 

všeobecné presvedčenie musia mať primárne ústavní aktéri, ktorých sa dané ústavné zvyklosti 

týkajú, nie právna veda či ústavný súd. Ústavný súd by mohol ale k záväznosti ústavných zvyklostí 

prispieť tým, že by ju vyvodil vo svojom náleze z čl. 1 odst. 1 Ústavy, a teda z princípu 

demokratického a právneho štátu, ktorého súčasťou je hodnota právnej istoty, ktorá je chránená 

princípmi predvídateľnosti práva, ochrany legitímnych očakávaní a zákazu svojvôle. Vzhľadom 

na precedenčnú záväznosť nálezov ústavného súdu by tak tento výklad ústavných zvyklostí bol 

podľa čl. 89 odst. 2 Ústavy záväzný pre všetky orgány a osoby. Doposiaľ sa tak ale nestalo. 

A keďže nemožno hovoriť ani o všeobecnej akceptácii ústavných zvyklostí ústavnými aktérmi, 

zostávajú závery o právnej záväznosti a vynútiteľnosti ústavných zvyklostí zatiaľ skôr želaním 

niektorých právnych vedcov, sudcov, či politikov, než že by boli súčasným normatívnym stavom. 

Ústavné zvyklosti tak v súčasnosti zostávajú skôr na pomedzí práva a politiky a sú vynútiteľné 

skôr politicky než právne.  

 

3.5.2.5. Vzťah ústavných zvyklostí k princípu deľby moci 

 

Z analyzovanej judikatúry Ústavného súdu ČR možno vidieť, že argument ústavnými 

zvyklosťami sa často stretáva s argumentom princípom deľby moci. O tom svedčí aj skutočnosť, 

že sa princípom deľby moci argumentovalo vo všetkých hlavných analyzovaných nálezoch – 

paradoxne okrem nálezu sp. zn. Pl. ÚS 14/01. Princíp deľby moci je v českom právnom poriadku 

ústavno-právne zakotvený v čl. 2 odst. 1 Ústavy, ale vychádza aj z čl. 1 odst. 1 Ústavy, a teda 

z princípu demokratického a právneho štátu. Je na mieste položiť si otázku, aký je vzťah ústavných 

zvyklostí a princípu deľby moci, ak sa v nálezoch týkajúcich sa ústavných zvyklostí takmer vždy 

vyskytol aj argument princípom deľby moci, a teda sa zdá, že určitá súvislosť medzi nimi je. 

Skúmanie deľby moci je zase dôležité vo vzťahu k voľnému nachádzaniu práva a k jeho 



 

 

 

232  

dôsledkom, pretože porušenie princípu deľby moci môže smerovať k právnej neistote 

a nespravodlivosti, pričom práve spravodlivosť je základným cieľom voľného nachádzania práva. 

Vzájomný vzťah ústavných zvyklostí a princípu deľby moci môže byť dvojaký:  

(i) argument ústavnými zvyklosťami môže viesť k zhodnému výsledku ako argument 

princípom deľby moci, ale i naopak,  

(ii) argument ústavnými zvyklosťami môže viesť k výsledku, ktorý je v rozpore 

s princípom deľby moci.  

K druhému z týchto ponímaní sa priklonili napr. sudcovia vo svojich odlišných 

stanoviskách k nálezu sp. zn. Pl. ÚS 36/17, ako aj v odlišných stanoviskách k nálezu sp. zn. Pl. 

ÚS 36/17, pričom väčšinové stanovisko bolo (i keď okrajovo) za argument ústavnými 

zvyklosťami. Argument ústavnými zvyklosťami by ale mohol byť v súlade s argumentom 

princípom deľby moci, záležať to bude vždy od konkrétneho prípadu. Ak by ale ústavné zvyklosti 

boli naozaj ústavnými zvyklosťami, t. j. boli by splnené ich definičné znaky dlhodobej praxe 

a všeobecnej akceptácie ich záväznosti, mali by naopak posilniť rozdelenie moci, ktoré bolo 

doteraz dlhodobo akceptované, pričom porušenie takýchto ústavných zvyklostí by mohlo viesť 

k porušeniu princípu deľby moci, pretože by to znamenalo, že sa určitý ústavný aktér začne zrazu 

správať proti tomu, ako sa dlhodobo chápali jeho právomoci, a to na úkor iného ústavného aktéra. 

Vzťah medzi ústavnými zvyklosťami a princípom deľby moci tak bude nutné vždy skúmať 

v konkrétnom prípade. Ideálny stav by mal byť taký, že oba argumenty vedú k zhodnému záveru. 

Pripustiť by ale bolo možné aj ich rozpor, vtedy by bolo ale potrebné náležite zvážiť, prečo ústavné 

zvyklosti vychádzajúce z princípu demokratického a právneho štátu majú v konkrétnom prípade 

prevážiť nad princípom deľby moci. Išlo by tak o klasické pomeriavanie ústavných princípov, 

výsledkom ktorého má byť čo najväčšie zachovanie oboch, resp. všetkých v kolízii stojacich 

princípov. O deľbe moci bude pojednávať nasledujúca časť.  

 

3.5.3. Deľba moci  
 

Ako už bolo spomenuté v časti týkajúcej sa ústavných zvyklostí vo vzťahu k deľbe moci, 

voľné nachádzanie práva má vplyv práve na rozdelenie moci. Ak sa sudcom priznáva pri voľnom 

nachádzaní práva viac oprávnení, môže to spôsobovať posúvanie hraníc deľby moci medzi mocou 

zákonodarnou a súdnou v prospech moci súdnej (ale aj nemusí). Otázka je, či je to spravodlivejšie, 

keďže práve spravodlivosť je hlavným cieľom voľného nachádzania práva, a taktiež, aké riziká 

tento prístup prináša. V nasledujúcej časti bude preto priblížený práve princíp deľby moci, pričom 
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pozornosť bude zameraná práve na problém rozširovania právomoci súdnej moci a rizík s tým 

spojených.992 

„V každom štáte je trojaká moc: moc zákonodarná, moc výkonná a moc súdna. Nie je 

slobody, ak tá istá osoba alebo ten istý úrad spája vo svojich rukách moc zákonodarnú a výkonnú. 

Nie je slobody, ak nie je súdna moc oddelená od moci zákonodarnej a výkonnej. Všetko by bolo 

stratené, ak by ten istý človek alebo ten istá zbor popredných občanov, či už zo šľachticov, alebo 

z ľudu, mal v rukách trojakú moc, totiž moc vydávať zákony, moc vykonávať verejné uznesenia 

a moc súdiť zločiny alebo spory jednotlivcov.“993 Takto popísal podstatu teórie deľby moci jej 

najslávnejší predstaviteľ – francúzsky osvietenský filozof Ch. de Montesquieu.994 Tradičný 

koncept deľby moci tak predstavuje rozdelenie štátnej moci na tri základné zložky: zákonodarnú, 

výkonnú a súdnu. Tento koncept je i v súčasnosti stále aktuálny,995 pre potvrdenie tohto tvrdenia 

postačí náhľad do ústavy ľubovoľného demokratického štátu akejkoľvek formy vlády.996 To, že 

princíp deľby moci je jedným zo základných princípov demokratického a právneho štátu, zase 

dokazuje náhľad do ktorejkoľvek z učebníc teórie práva.997 O charakteristických črtách deľby 

moci v podobe oddelenosti, nezávislosti, nezlučiteľnosti, vzájomnej nezodpovednosti 

a nepodradenosti jednotlivých zložiek moci, ale naopak rovnováhy, vzájomnej kooperácie 

a konkurencie s mechanizmom vzájomnej kontroly a vyvažovanie, resp. bŕzd a protiváh, tiež nie 

je nutné hovoriť.998  

Deľba moci má podstatný význam i v súčasnosti. Cieľom tejto časti je na podklade 

moderného poňatia deľby moci Aharona Baraka999 demonštrovať význam deľby moci v súčasnosti 

s akcentom na tendenciu posilňovania moci súdnej.  

 
992 Časť 3.5.3. bola s miernymi obmenami publikovaná in Henčeková, S.: Význam deľby moci s akcentom na 

sudcovský aktivizmus. In Antoš, M., Wintr, J.: Ústavní teorie. Praha: Karlova univerzita, 2015, s. 54 – 65.  
993 Montesquieu, Ch. L. de S.: O duchu zákonů. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2010, s. 190. 
994 K jej rozvoju prispeli v značnej miere aj John Locke, Thomas Jefferson a Benjamin Franklin, pôvodcom 

myšlienky bol Aristoteles. 
995 Hoci podľa niektorých autorov je deľba moci členená inak než takto klasicky na tri základné zložky. Napr. je 

rovnocennou vetvou štátnej moci sústava administratívnych orgánov. In Ackerman, B.: The New Separation of 
Powers. Harvard Law Review, č. 3/2000, s. 690 an. Dostupné na https://abdet.com.br/site/wp-
content/uploads/2014/11/The-New-Separation-of-Powers.pdf. 

996 Legitímna otázka k tomuto bodu by mohla znieť, či deľba moci súvisí s demokraciou a či jedna bez druhej 
nemôžu existovať. Domnievam sa, že na to, aby demokracia efektívne fungovala, je deľba moci nutným 
predpokladom, dokonca možno tým najnutnejším. Podľa slov A. Baraka „je deľba moci chrbtovou kosťou 
demokracie“. In Barak, A.: The judge in a democracy. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2006, s. 36.  

997 Ottová, E.: Teória práva. 2. vydanie. Šamorín: Heuréka, 2006, s. 73. 
998 Napr. in Procházka, R., Káčer, M.: Teória práva. 1. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2013, s. 54 an., s. 92 an.  
999 Aharon Barak (1936 - ) je izraelský profesor práva, prednáša ale aj na Yale Law School a University of Toronto. 

V rokoch 1995 – 2006 bol predsedom izraelského Najvyššieho súdu, predtým v rokoch 1978 – 1995 sudcom 
tohto súdu a v rokoch 1975 – 1975 generálny prokurátor a dekan na právnickej fakulty Hebrejskej univerzity. 
Vo svojich dielach sa zaoberá predovšetkým úlohou súdnictva v spoločnosti a vôbec úlohou súdov a sudcov. 
Okrem toho sa venuje otázkam militantnej demokracie a boja proti terorizmu. V slovenčine vyšlo jeho dielo 
Barak, A.: Sudca v demokracii. Bratislava: Kalligram, 2016, 429 s. 
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3.5.3.1. Moderné poňatie konceptu deľby moci A. Baraka 

 

A. Barak predstavil myšlienku, že jednou zo základných úloh sudcu v demokracii je 

ochrana deľby moci.1000 Súhlasí, že moderné poňatie deľby moci je založené na trojdelení moci. 

Každá z troch zložiek moci má obmedzené právomoci vyplývajúce jej z ústavy. Jednotlivé zložky 

moci sú si navzájom rovné, pričom ale každá z nich má unikátny charakter. Zmysel moderného 

poňatia konceptu deľby moci vidí trojaký:  

i. každá zložka moci má určitú funkciu, ktorá je jej hlavnou funkciou;  

ii. každá zložka moci má vykonávať svoju funkciu v súlade so svojím poslaním 

a v medziach jej zverených právomocí; a  

iii. je nevyhnutné vzájomné vyvažovanie, ale i vzájomná kontrola jednotlivých zložiek 

moci.1001  

Deľba moci v modernom poňatí je založená na koncepcii recipročných vzťahov medzi 

jednotlivými zložkami moci, nie na absolútnej izolácii jednotlivých zložiek moci.1002 Zasahovanie 

jednej zložky moci do právomoci druhej ale nemá byť arbitrárne. Práve naopak, zásah do 

právomoci inej zložky moci je možný, iba ak je úzko spätý s primárnou právomocou zasahujúcej 

zložky moci. Primárna právomoc legislatívy je prijímať zákony, exekutívy tieto zákony vykonávať 

a súdnictva súdiť, t. j. rozhodovať spory. Každá zo zložiek moci má ale okrem primárnych aj 

sekundárne právomoci, ktoré primárne patria inej zložke moci. Napr. rozhodnutie parlamentu 

o zbavení imunity svojho člena alebo vykonanie rozsudku súdom, ktorý rozsudok vydal, resp. 

sudcovská tvorba práva, predstavujú práve tie sekundárne právomoci, ktoré sú úzko späté 

s primárnou právomocou danej zložky moci. Výkon týchto sekundárnych právomoci pritom 

nesmie nepriaznivo ovplyvniť jadro primárnej právomoci, do ktorej sa zasahuje a ktorá je 

imanentná inej zložke moci.1003  

Čo ak ale niektorá zo zložiek moci koná nezákonne alebo protiústavne? Čo ak prekračuje 

svoje právomoci? Kto vlastne rozhodne, kam až siahajú právomoci danej zložky? To sú otázky, 

ktoré sa spájajú aj s inými prejavmi voľného nachádzania práva. V zásade by si rozsah svojich 

právomoci mala podľa A. Baraka každá zložka moci interpretovať sama.1004 Avšak v prípade 

sporu o presné hranice to má byť práve súd, ktorý finálne rozhodne, či interpretácia rozsahu 

 
1000 Barak, A., 2006, s. 45; koncept deľby moci je popísaný na s. 35 – 51; ale aj v Barak, A.: A Judge on Judging: 

The Role of a Supreme Court in Democracy. (2002). Harvard Law Review 116/1 (2002), s. 19 – 162.  
Dostupné aj na http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4694&context=fss_papers.  

1001 Barak, A., 2006, s. 36 – 37. 
1002 Tamtiež, s. 36 a 40. 
1003 Tamtiež, s. 37 – 38. 
1004 Tamtiež, s. 41. 
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právomocí danej zložky moci bola po práve.1005 Dôvodom tohto výnimočného postavenia súdnej 

moci má byť podľa A. Baraka nezávislosť sudcov podporená skutočnosťou, že na rozdiel od 

predstaviteľov moci zákonodarnej a výkonnej nie sú volení ľudom, ďalej ich politická 

nezodpovednosť, ich profesionálne postavenie interpretov práva a konečne aj skutočnosť, že 

samotná ústava zveruje súdom právomoc rozhodovať spory a určovať, čo je právo.1006 Ak súd 

rozhodne, že výkonná moc prekročila hranice svojich právomocí, nenaruší tak princíp deľby moci, 

pretože výkonná moc nemá právomoc prekračovať hranice svojich právomoci. Súd naopak 

obnoví, resp. posilní princíp deľby moci tým, že zruší akt výkonnej moci, ktorý je nezákonný.1007   

K týmto tvrdeniam sa ponúka oprávnený protiargument, ktorý predostiera sám A. 

Barak.1008 Nemala by platiť rovnaká logika pri posudzovaní hraníc právomocí súdov? Nemala by 

niektorá iná zo zložiek mocí posúdiť, či súd neprekročil jemu zverené právomocí? Ak to bude súd, 

nebude to znamenať konflikt záujmov? Quis custodiet ipsos custodes, teda kto bude strážiť 

strážcov?  

Podľa A. Baraka je v poriadku, ak sudcovia strážia sami seba, a to kvôli ich vzdelaniu, 

profesionalite, úlohe a kvôli procesným a materiálnym obmedzeniam ich diskrécie, trénovanosti 

a zvyku pasovať sa s konfliktom záujmov. Priznáva, že nemožno sudcom dôverovať bezvýhradne, 

ale zároveň uvádza, že neexistuje lepšie riešenie.1009 Sudcovia sú podľa neho tými, u ktorých sa 

predpokladá najväčšia objektivita a nezávislosť v rozhodovaní. Pohráva sa i s myšlienkou 

kreovania štvrtej zložky moci, ktorá by kontrolovala moc súdnu, túto ale okamžite zavrhuje. 

Takáto štvrtá zložka by sa totiž stala voči moci súdnej de facto mocou súdnou a problém (v očiach 

jeho potenciálnych kritikov, nie jeho vlastných), kto bude strážiť strážcov, by pretrval; otázka by 

sa len preformulovala na otázku, kto bude strážiť štvrtú zložku moci. Ideálne riešenie vraj 

neexistuje, navrhnuté riešenie však označuje za riešenie optimálne.1010 Súdy majú byť strážcami 

deľby moci tak, že budú strážcami ostatných zložiek moci, samostrážcami moci súdnej a zároveň 

budú mať finálne slovo ohľadom interpretácie zákonov i ústavy.1011 

 

 

 

 
1005 Tamtiež, s. 42. 
1006 Barak, A., 2006, s. 42.  
1007 Tamtiež, s. 43. 
1008 Tamtiež, s. 43.  
1009 Tamtiež, s. 44. 
1010 Tamtiež, s. 44. 
1011 Tamtiež, s. 49. 
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3.5.3.2. Kritika A. Baraka R. Posnerom a R. Borkom 

 

Pred konfrontovaním koncepcie deľby moci A. Baraka s jeho kritikmi sa vráťme 

v krátkosti ešte k myšlienke deľby moci Ch. Montesquieua pre pochopenie historických súvislosti 

vzniku teórie deľby moci vôbec. Hlavným účelom teórie deľby moci v podaní Ch. Montesquieua 

bolo obmedzenie súdnej moci. Zámer bol, aby boli právomoci moci súdnej takmer nulové 

v porovnaní so stavom pred Veľkou francúzskou revolúciou, kedy francúzske súdy dominovali 

právnemu systému.1012 Sudcovia mali byť v duchu ideálov Veľkej francúzskej revolúcie (ako 

opozície proti teroru absolutistickej monarchie) redukovaní na „automaty na právo“, ktoré do 

procesu aplikácie práva nevnášajú žiadnu vlastnú úvahu.1013 Obmedzenie súdnej moci v týchto 

časoch a v tomto priestore súviselo aj s kritikou tzv. parlaments, teda krajských odvolacích súdov, 

ktoré si vyslúžili ostrú kritiku ako centrá konzervatívnej moci, pretože výkladom kráľovských 

zákonov s prvkami ľubovôle bránili akejkoľvek spoločenskej zmene a spôsobili tak stratu dôvery 

v sudcov a v súdy. Moc súdna bola teda obmedzená, pretože bola považovaná za 

najnebezpečnejšiu.  

Postavenie súdnej moci v kontinentálnej a angloamerickej kultúre sa ale od čias Ch. 

Montesquieua výrazne zmenilo, minimálne (ale nielen) v poňatí A. Baraka, ktorý zastáva názor, 

že súdna moc by mala mať významné a pomerne silné postavenie medzi jednotlivými zložkami 

moci. Najrazantnejšiu a v dôsledku postavenia a vplyvu jej predstaviteľov zrejme i najvplyvnejšiu 

a najznámejšiu kritiku koncepcie A. Baraka poskytli americký sudca a slávny stúpenec hnutia law 

& economics (ekonomickej analýzy práva) R. Posner1014 a americký originalista a sudca R. 

Bork1015. R. Posner1016 kritizuje na koncepcii A. Baraka predovšetkým to, že zákonodarná 

a výkonná moc nemajú žiadnu kontrolu nad mocou súdnou. Podľa R. Posnera  sa jednotlivé zložky 

 
1012 Bobek, M., Kühn, Z.: Judikatura a právní argumentace. 2. vyd. Praha: Auditorium, 2013, s. 23. 
1013 Bobek, M., Kühn, Z., 2013, s. 26. 
1014 Richard Allen Posner (1939 - ) je americký právny teoretik, právnik, ekonóm, sudca Odvolacieho súdu USA 

v Chicagu a zároveň vyučujúci na University of Chicago. Je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov 
súčasného právneho myslenia. Vyštudoval na Yale University a na Právnickej fakulte Harvard University. Je 
jedným z najvýznamnejších predstaviteľ ekonomickej analýzy práva, venuje sa ale aj otázkam práv zvierat, 
feminizmu, manželstiev osôb rovnakého pohlavia či kriminality drog. Je autorom viac než 40 kníh, z ktorých 
žiadna nebola preložená do slovenčiny ani češtiny. Do roku 2014 pravidelne publikoval na blogu s držiteľom 
Nobelovej ceny Garym Beckerom, ktorý je dostupný na https://www.becker-posner-blog.com.  

1015 Robert Heron Bork (1927 – 2012) bol taktiež americký právny teoretik a sudca. Študoval na University of 
Chicago, následne pôsobil v advokácii a venoval sa súťažnému právu, neskôr prednášal na Yale Law School 
a na George Mason University School of Law. Bol jedným z predných zástancov tzv. originalizmu, teda 
spôsobu výkladu predovšetkým v ústavnom práve, v ktorom sa presadzuje idea, že má byť ústavný text 
vykladaný tak, ako ho zamýšľali jeho tvorcovia, t. j. výkladu, v ktorom je kľúčový zámer historického 
zákonodarcu, ktorý napokon najviac preslávil sudca amerického Najvyššieho súdu Antonin Gregory Scalia 
(1936 – 2016).  

1016 Posner, R. A.: Enlightened Despot. The New Republic, 23. 4. 2007. Dostupné na 
http://www.newrepublic.com/article/enlightened-despot. 
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moci nemajú navzájom ignorovať, pretože takýto stav by znamenal chaos. Zložky moci musia byť 

naopak vzájomne zodpovedné, vzájomne sa kontrolovať a kooperovať. Súdna moc teda nemôže 

byť iba v pozícii kontrolóra, ale musí sama podliehať vonkajšej kontrole (a nielen vnútornej, ako 

predostiera A. Barak). Deľba moci teda v žiadnom prípade nemôže znamenať 

„neobmedzenosť“1017 moci súdnej.  

Ešte ostrejšie sa voči koncepcii deľby moci A. Baraka ohradil R. Bork,1018 ktorý označil 

jeho dielo za „príručku pre sudcovských aktivistov“.1019 A. Baraka označil za hlavného 

prispievateľa k nahradeniu koncepcie vlády práva (rule of law) vládou sudcov (rule of judges), 

ktorej podstatné nedostatky demonštruje na niektorých konkrétnych prípadoch.1020 V závere cituje 

A. Hamiltona, ktorý uviedol, že súdna moc z titulu svojich funkcií, bude vždy najmenej 

nebezpečnou zložkou moci, pretože nedisponuje mečom ani mešcom.1021 K tomu však dodáva, že 

A. Hamilton podcenil schopnosť amerického Najvyššieho súdu ísť za hranice svojich ústavných 

právomocí. No najviac podcenil izraelský súd, ktorý na základe A. Barakom odvodenej právomoci 

kontrolovať meč aj mešec, môže vytvoriť zo súdnej moci naopak tú najnebezpečnejšiu zložku 

moci.1022 

Uvedené úryvky v skratke vykresľujú základné problémy spojené s deľbou moci a voľným 

nachádzaním práva a načrtávajú plejádu rôznych prístupov k tomuto problému. 

 
3.5.4. Voľné nachádzanie práva, normatívna sila fakticity, ústavné 

zvyklosti a deľba moci 
 

Kritika vyššie predstavenej koncepcie A. Baraka z pera R. Borka a R. Posnera sa až 

nápadne podobá kritike voľnoprávnikov a zosmiešňovaniu ich hnutia ako contra-legem hnutia.1023 

Lenže tak, ako ani voľnoprávnici nepresadzovali svojvôľu v súdnych rozhodnutiach 

a neobmedzenosť súdnej moci, tak tak nečiní ani A. Barak. Jadrom jeho koncepcie je to, že práve 

súdna moc má byť posledným strážcom a že práve tento koncept má prispievať k zachovaniu 

 
1017 A. Barak ale nikdy slovo „neobmedzenosť“ vo vzťahu k súdnej moci nepoužil, čo demonštruje miestami 

prehnanú, až zosmiešňujúcu kritiku z pera R. Posnera. 
1018 Bork, R. H.: Barak's Rule. Azure, č. 27/2007, s. 125 – 132. Dostupné aj na 

http://azure.org.il/download/magazine/1119AZ_27_bork_review.pdf. 
1019 Bork, R. H., 2007, s. 129. 
1020 Tamtiež, s. 130 – 131.  
1021 Hamilton, A.: The Federalist No. 78. The Judiciary Department. Independent Journal, 14. 6.1788. Dostupné aj 

na http://www.constitution.org/fed/federa78.htm. 
1022 Bork, R. H., 2007, s. 132; kritikou súdneho aktivizmu (a aj A. Baraka) sa zaoberal aj v ďalšom diele – Bork, R. 

H.: Coercing Virtue: The Worldwide Rule of Judges. Washington D. C.: Publisher for the American Enterprise 
Institute, 2003. Dostupné aj na http://www.aei.org/wp-content/uploads/2014/06/-coercing-
virtue_150114854340.pdf. 

1023 K tomu viac v časti 2.5.3.1.2. tejto dizertačnej práce.  
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deľby moci. Práve to je zaujímavý argument, ktorý ale voľnoprávnici na obhajobu svojej teórie 

nepoužili. Ide o na prvý pohľad paradoxnú situáciu, kedy práve voľné nachádzanie práva prispieva 

k zachovaniu princípu deľby moci ako integrálnej súčasti ochrany hodnoty právnej istoty. 

K tomuto výsledku sme sa dopracovali aj pri analyzovaní ústavných zvyklostí a ich vzťahu 

k deľbe moci. Ústavné zvyklostí sú výborným príkladom voľného nachádzania práva, pretože sa 

považujú za právo (aj keď pretrváva spor o ich právnej záväznosti a vynútiteľnosti), hoci 

v pozitívnom práve pre nich nie je žiaden konkrétnejší právny základ. Ústavné zvyklosti navyše 

slúžia na vypĺňanie medzier v ústavnom práve. Zapadajú tak do definície voľného nachádzania 

práva, ktorým sa rozumie nachádzanie práva nad rámec pozitívneho (formálneho) práva, teda 

dotváranie práva prekračujúce interpretáciu pozitívneho práva s cieľom nájdenia čo 

najspravodlivejšieho riešenia. Je však nutné pristaviť sa pri závere tejto definície a zamyslieť sa 

nad tým, či argument ústavnými zvyklosťami skutočne smeruje k čo najspravodlivejšiemu 

riešeniu. Z vyššie uvedeného totiž vyplýva minimálne to, že smeruje k riešeniu, ktoré viac napĺňa 

hodnotu právnej istoty. Ústavné zvyklosti sa totiž aplikujú vtedy, keď pozitívne ústavné právo 

nedáva jasnú odpoveď na konkrétny právny problém. V takejto situácii je z hľadiska právnej istoty 

lepšie riešenie zachovať status quo a kontinuitu a daný právny problém vyriešiť tak, ako sa vyriešil 

už v minulosti a takéto riešenie bolo všeobecne akceptované ako záväzné, než aby sa hľadalo 

nejaké iné riešenie. Takéto riešenie zodpovedá aj zachovaniu princípu deľby moci a je 

predvídateľné. Z hľadiska spravodlivosti to už ale nutne najlepším riešením byť nemusí. Mohli by 

existovať prípady, kedy sa bude zdať spravodlivejšie napriek medzere v ústavnom práve 

a existencií ústavnej zvyklosti, ktorá by ju vyplnila, túto ústavnú zvyklosť neaplikovať, pretože by 

to nebolo relevantným ústavným aktérom považované za spravodlivé.  

Pokiaľ ide o normatívnu silu fakticity, je taktiež príkladom voľného nachádzania práva. 

Popisuje totiž proces, v ktorom sa z toho, čo v skutočnosti existuje, stane norma, teda právo. Toto 

právo sa tak nájde mimo rámec pozitívneho práva, teda voľne, pričom pozitívne právo vyplní či 

dokonca nahradí. Opäť tu ale môže vzniknúť problém a otázka, či je takéto nachádzanie práva 

činené s cieľom nájdenia čo najspravodlivejšieho riešenia.    

Na probléme ústavných zvyklostí sa ukázalo ako zaujímavé to, že voľné nachádzanie práva 

s cieľom nájdenia čo najspravodlivejšieho riešenia nemusí byť vždy nutne na úkor právnej istoty 

či princípu deľby moci, ktorý je jedným z tých, ktorý ju zaisťuje, ale práve naopak. Môže v nich 

byť jednota. Aplikácia ústavných zvyklostí je v prospech právnej istoty a zachovania rozdelenia 

moci, no zároveň ide o voľné nachádzanie práva, keďže sa právo nachádza nad rámec pozitívneho 

práva, ktorého cieľom môže byť nájdenie čo najspravodlivejšieho riešenia.  
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Na tomto mieste sa vrátime ešte k normatívnej sile fakticity, tentokrát už nie všeobecne, 

ale v súvislosti s ústavnými zvyklosťami, ktoré boli vyššie analyzované. Aj keď je právna 

záväznosť ústavných zvyklostí otázkou a v českom právnom prostredí na tejto otázke neexistuje 

všeobecná zhoda, existuje zhoda na tom, že ide o pravidlá, ktoré predpisujú, čo má byť. To 

znamená, že sú normatívne, i keď nie sú vo všeobecnosti považované za právne normatívne 

a právne vynútiteľné. Ich normatívnosť je teda skôr politická než právna, avšak nemožno 

opomenúť to, že sú v určitých prípadoch podstatným argumentom pri hľadaní riešenia právneho 

problému, na ktorý nedáva odpoveď pozitívne právo. V niektorých prípadoch môžu ísť dokonca 

proti pozitívnemu právu, teda contra-legem.1024 Určitú normatívnu silu a právnu relevanciu tak 

nepochybne majú.  

Nejde však o normatívnu silu fakticity tak, ako ju predstavil G. Jellinek a nejde ani 

o prelomenie Humeovej tézy. Ústavné zvyklosti sa totiž stanú právne normatívnymi nie samy 

o sebe, teda len tým, že sa určitá skutočnosť opakuje, ale až v momente, keď je táto opakujúca sa 

skutočnosť všeobecne akceptovaná ako právne záväzná. To je rozhodujúci element, ktorý vytvára 

ich právnu záväznosť. Dôležitú úlohu hrajú opäť súdy, v tomto prípade ústavný súd, ktorý 

v konkrétnom prípade rozhodne, či ide o ústavnú zvyklosť a aká je jej právna relevancia. Avšak 

ústavné zvyklosti môžu vzniknúť aj bez toho, aby ich za ústavné zvyklosti uznal ústavný súd, a to 

vtedy, ak sú naplnené ich definičné znaky. Jedným z dvoch definičných znakov je opinion 

necessitates, teda všeobecné presvedčenie o ich právnej normatívnej sile a právnej záväznosti. 

Nejde tak o fakty, ktoré sa stanú normami. Fakty samy o sebe nedokážu kreovať normy – fakty 

musia byť všeobecne akceptované ako normy, až tak sa stanú normami v podobe ústavných 

zvyklostí. Koncept normatívnej sily fakticity G. Jellinka tak možno chápať len ako popis toho, že 

ľudia považujú za normálne, bežné a štandardné to, čo ich sústavne obklopuje. Nato, aby sa 

z týchto skutočností však stali normy, je potrebné ešte nejaký ďalší krok. V prípade ústavných 

zvyklostí to bolo opinion necessitatis, v prípade príkladu s braním úplatkov zase vytvorenie si 

vlastnej morálnej normy, pričom podkladom pre jej vytvorenie môžu, ale rovnako aj nemusia byť 

skutočnosti, ktoré nás obklopujú. Normatívnu silu im však dá až akceptácia. Sú teda normatívne 

relevantné, pretože môžu byť dôvodom pre vytvorenie normy, ale samy o sebe normu nevytvoria. 

Napriek tomu však môžu byť aj ústavné zvyklostí, ale aj iné vytváranie noriem z faktov príkladom 

voľného nachádzania práva. Ide totiž o vytváranie noriem na základe faktov, ktoré ide nad rámec 

pozitívneho práva. Pod definíciu voľného nachádzania práva však spadajú až vtedy, ak je cieľom 

ich aplikácie nájdenie čo najspravodlivejšieho riešenia.  

 
1024 Podrobnejšie in Henčeková, S., 2019, s. 13 an.  
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3.6.  Príčiny voľného nachádzania práva v súčasnosti 
 

Ako vyplýva už z názvu tejto práce, jej cieľom je definovať nielen voľné nachádzanie 

práva, ako bolo učinené v úvode tohto druhého celku venovaného voľnému nachádzaniu práva 

v súčasnosti na podklade toho, čo vyplynulo z teórie hnutia voľného práva, ale aj jeho príčiny 

a dôsledky. Táto časť bude venovaná analýze a syntéze príčin voľného nachádzania v súčasnosti. 

Ešte raz si najprv zopakujeme to, čo rozumieme pod voľným nachádzaním práva. Ide o 

nachádzanie práva nad rámec pozitívneho (formálneho) práva, teda dotváranie práva prekračujúce 

interpretáciu pozitívneho práva s cieľom nájdenia čo najspravodlivejšieho riešenia. V tomto 

druhom celku sme si postupne zanalyzovali jednotlivé prejavy voľného nachádzania práva, resp. 

kvázivoľného nachádzania práva v súčasnosti, a síce vypĺňanie medzier v zákonoch, rozhodovanie 

contra-legem, rozhodovanie na základe právnych princípov a hodnôt, vypĺňanie právne neurčitých 

pojmov, či rozhodovanie na základe ústavných zvyklostí. Nejde o taxatívny výpočet prejavov 

voľného nachádzania práva, ale o výpočet demonštratívny, pričom nevyhnutné bolo zmieniť 

najdôležitejší výdobytok hnutia voľného práva a najtypickejší prejav voľného nachádzania práva 

v súčasnosti, ktorým je vypĺňanie medzier v zákonoch, resp. v pozitívnom práve. 

Najkontroverznejším prejavom je zrejme judikovanie contra-legem, ktoré bolo taktiež veľkou 

témou hnutia voľného práva a pri ktorom dochádza k najväčšiemu posilňovaniu súdnej moci na 

úkor moci zákonodarnej, a teda k možnému narúšaniu princípu deľby moci. Bez právnych 

princípov a právnych hodnôt by voľné nachádzanie práva nemalo žiadnu legitimitu. Na príklade 

vypĺňania obsahu právne neurčitých pojmov bol predovšetkým demonštrovaný problém právneho 

jazyka a jeho neurčitosti, ktorý je dôležitý aj ako jedna z príčin voľného nachádzania práva. No 

a napokon ústavné zvyklosti poslúžili ako dobrý praktický príklad voľného nachádzania práva 

v podmienkach rozhodovania českého ústavného súdu a otvorili niektoré ďalšie problémy deľby 

moci. Rozbory všetkých týchto prejavov voľného nachádzania práva poskytli materiál pre 

zanalyzovanie toho, čo sú vlastne príčiny toho, že k týmto prejavom, a teda k voľnému 

nachádzaniu práva, dochádza.  

 Viaceré príčiny voľného nachádzania práva v súčasnosti kopírujú v určitom rozsahu to, čo 

bolo prínosom hnutia voľného práva. Tým najvýznamnejším bolo poukázanie na a dokázanie 

medzier v zákonoch, resp. v pozitívnom práve, a práve to bude aj najvýznamnejšou príčinou 

voľného nachádzania práva v súčasnosti. Presadenie tejto teórie a jej všeobecná akceptácia totiž 

vyžadujú, aby bolo medzery nejakým spôsobom aj vyplnené. Viaceré ďalšie dôsledky pôsobenia 

hnutia voľného práva budú premietnuté práve v tejto časti. Medzery v pozitívnom práve totiž 

vznikajú z určitých dôvodov, a tými sú predovšetkým neurčitosť právneho jazyka, dynamika 
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spoločenských vzťahov a z nich vyplývajúca nemožnosť obsiahnuť pozitívnym právom všetky 

právne prípady, ktoré sa v spoločnosti vyskytnú. Napokon sa predovšetkým na zakrytých 

medzerách ukázalo, akú dôležitú úlohu hrajú pri ich odstraňovaní právne princípy a hodnoty. Už 

na hnutí voľného práva sa zase ukázalo, aké dôležité je dobové právne myslenie. To súčasné je 

také, že akceptuje existenciu medzier v zákonoch a akceptuje aj dôležitú úlohu právnych princípov 

a hodnôt v práve. Ako už vyplynulo z definície voľného nachádzania práva, cieľom je nájdenie čo 

najspravodlivejšieho riešenia, a preto je tento cieľ aj jednou z príčin voľného nachádzania práva. 

Je totiž hlavným hnacím motorom voľného nachádzania práva. Spravodlivosť má medzi právnymi 

hodnotami pri voľnom nachádzaní práva to najdôležitejšie postavenie, pokus o jej nastolenie je 

alfou a omegou celého voľného nachádzania práva. No a napokon sa nielen pri hnutí voľného 

práva, ale aj pri voľnom nachádzaní práva v súčasnosti predovšetkým v podaní českého ústavného 

súdu, ale aj napr. v rozhodnutí nemeckého spolkového súdu v prípade Soraya (a napríklad 

v porovnaní so slovenským ústavným súdom) ukázalo, že dôležitú úlohu v tom, či a ako bude 

k voľnému nachádzaniu práva dochádzať, hrajú jednotliví sudcovia, ich osobnosti, presvedčenie 

a hodnoty. 

 Predmetom tejto kapitoly preto budú tieto príčiny voľného nachádzania práva: (i) 

existencia a akceptácia medzier v pozitívnom práve, (ii) existencia a akceptácia právnych 

princípov a hodnôt, (iii) snaha o nájdenie čo najspravodlivejšieho riešenia a (iv) osobnosti sudcov 

a dobové právne myslenie, pričom tieto príčiny sa budú v určitom rozsahu prelínať.  

 
3.6.1. Existencia a akceptácia medzier v pozitívnom práve 

 

O tom, že práve presadenie teórie o medzerovitosti pozitívneho práva je hlavným 

výdobytkom hnutia voľného práva a teda tým, čo po ňom zostalo až do dnes, už bolo v tejto práci 

povedané pomerne dosť a na tomto mieste preto nebude nutné to opakovať. Dosť bolo napísané aj 

o tom, čo vlastne sú medzery v pozitívnom práve v súčasnosti, aké druhy existujú, akými 

nástrojmi sa vypĺňajú, resp. odstraňujú a čo sudcov k tomu legitimuje. Ani o tom preto nebude 

opakovane pojednané v tejto časti. Obmedzím sa výhradne na to, prečo je existencia a akceptácia 

medzier v pozitívnom práve príčinou voľného nachádzania práva v súčasnosti.  

Medzery v pozitívnom práve vznikajú kombináciou niekoľkých príčin, ktoré je nutné 

spomenúť, pretože bez nich by neboli medzery v pozitívnom práve a bez medzier v pozitívnom 

práve by zase nebolo voľné nachádzanie práva v podobe ich vypĺňania, resp. odstraňovania. Ak 

by sme sa vrátili do úplného úvodu tejto práce, tak by sme uviedli, že existencia medzier v zákone 

je multikauzálna, čo je najčastejší prípad kauzality. 
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V prvom rade ide o tú príčinu, že sa v súčasnej právnej vede aj s pomocou hnutia voľného 

práva napokon presadila vo všeobecnosti teória, že pozitívne právo je medzerovité a že je 

legitímne tieto medzery vypĺňať sudcovským dotváraním práva s použitím nástrojov vypĺňania 

medzier v práve. Ak by sa presadila iná teória, napr. tá, akú presadzujú normativisti na čele 

s Hansom Kelsenom, že žiadne medzery neexistujú a nárok, ktorý nemá oporu v pozitívnom 

práve, má byť zamietnutý, k žiadnemu voľnému nachádzaniu práva v podobe vypĺňania medzier 

v práve by v širšom rozsahu nedochádzalo. Z tohto dôvodu je za príčinu voľného nachádzania 

práva označená nielen existencia medzier v pozitívnom práve, ale aj akceptácie tejto teórie. 

Nestačí teda objektívny prvok (existencia), dôležitý je aj subjektívny prvok (akceptácia). To sa 

nakoniec ukázalo aj pri rozbore normatívnej sily fakticity a ústavných zvyklostí – zo samotného 

faktu nevznikne právo, je potrebný subjektívny prvok v podobe všeobecného uznania jeho právnej 

záväznosti. 

Táto teória o medzerovitosti pozitívneho práva, ktorá sa napokon presadila, sa nepresadila 

náhodou, ale presadila sa preto, pretože boli argumenty na jej podporu presvedčivé, a to ako 

z pohľadu teórie, tak aj z pohľadu praxe. Jedným z týchto argumentov bola aj neurčitosť jazyka 

a z nej vyplývajúca neurčitosť právneho jazyka a to, že nemožno naformulovať ustanovenia 

pozitívneho práva vždy stopercentne tak, aby pokrývali všetky možné mysliteľné praktické 

prípady, ktoré sa do budúcna vyskytnú, ktorá bola podrobnejšie rozobrané v časti venujúcej sa 

normatívnej sile fakticity.  

Ďalším argumentom, prečo sa presadila teória medzerovitosti pozitívneho práva a prečo 

vôbec vznikajú medzery v pozitívnom práve, je ten, že nemožno pri tvorbe právnych predpisov 

predvídať všetky prípady, ktoré sa v právnej praxi vyskytnú. Spoločenské vzťahy sú totiž 

dynamické, menia sa, vyvíjajú. Rovnako sa mení a vyvíja právo a pohľad na neho. Pozitívne právo 

väčšinou reaguje už na existujúce aplikačné problémy, a tak sa stáva, že sa v ňom do času jeho 

zmeny vyskytne medzera, ktorú je potrebné vyplniť a keďže tak zákonodarca činí až s určitým 

časovým odstupom (ak vôbec), nezostáva táto úloha na nikoho iného než na sudcu.  

Predovšetkým na zakrytých (teleologických) medzerách sa ukázalo, akú dôležitú úlohu 

plní objektívny účel právnej normy, resp. predpisu, ktorý sa zohľadňuje pri teleologickej redukcii 

a akú dôležitú úlohu plnia právne princípy, bez ktorých by nielen že chýbala legitimita sudcom 

pre odstraňovanie týchto medzier (tá je daná predovšetkým princípom hodnotovej bezrozpornosti 

právneho poriadku a rovnosti), ale nebolo by možné ani použiť nástroj odstraňovania 

teleologických medzier, a síce analogiu iuris. Právne princípy sú zároveň príčinou nielen 

existencie a akceptácie medzier v pozitívnom práve, ale všeobecne a širšie voľného nachádzania 
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práva, preto budú spolu s právnymi hodnotami uvedené ako samostatná príčina voľného 

nachádzania práva. 

 

3.6.2. Existencia a akceptácia právnych princípov a hodnôt 
 

Aj táto príčina voľného nachádzania práva je pomenovaná nielen ako existencia 

(objektívny prvok), ale aj všeobecná akceptácia (subjektívny prvok) právnych princípov a hodnôt 

(rovnako ako to bolo pri medzerách pozitívneho práva). Domnievam sa totiž, že právne princípy 

a hodnoty nie sú niečo, čo nájdeme poletovať vo vzduchu či rásť v prírode, ale niečo, čo sme si 

ako ľudstvo a spoločnosť vo svojom vývoji určitým spôsobom osvojili, rozpracovali 

a predovšetkým akceptovali. Dnes je táto akceptácia všeobecná a ťažko spochybniteľná, hoci 

konkrétne predstavy o jednotlivých aspektoch definície, obsahu a aplikácie právnych princípov sa 

môžu líšiť a aj sa líšia. Nebyť právnych princípov a hodnôt a toho, že sú všeobecne akceptované, 

neboli by legitimačné dôvody pre vypĺňanie medzier v pozitívnom práve, ktorými sú princíp 

hodnotovej bezrozpornosti a princíp rovnosti, nebol by nástroj vypĺňania zakrytých medzier 

v pozitívnom práve v podobe analogie iuris a celkovo by zrejme ani nebolo voľné nachádzanie 

práva tak, aby nebolo svojvoľné. Voľnosť v nachádzaní práva totiž nemôže byť neobmedzená a je 

nutné sa vždy o niečo oprieť. To niečo by podľa môjho názoru malo mať základ v práve. Ostatne 

k tomuto názoru napokon dospel aj Hermann Kantorowicz. Ak totiž opustíme právo, je tu veľké 

riziko zneužitia a svojvôle. Právo nemá mať ľubovoľný obsah. Súdne rozhodnutie nemá byť 

ľubovoľné. Opustenie práva je cesta nielen k právnej neistote, ale skôr či neskôr aj 

k nespravodlivosti a k presadzovaniu mocenských či iných subjektívnych záujmov. Je to popretie 

zmyslu práva, ktoré má nastoliť určité pravidlá hry, na ktorých sa zhoduje väčšina spoločnosti 

a v určitej miere poriadok . Nemusí obsiahnuť všetko. Obzvlášť nie pozitívne právo. Práve právne 

princípy a hodnoty zabezpečujú koherenciu práva ako systému, a tým vôbec jeho funkčnosť. K ich 

aplikácii je ale potrebné pristupovať umiernene a rozumne. Aj Gustav Radbruch vo svojej slávnej 

Radbruchovej formule uznáva primát pozitívneho práva a odmieta ho až v extrémne 

nespravodlivých prípadoch. Otázka nájdenia správnej miery je otázka, ktorá nezamestnáva len 

právnych filozofov a právnych teoretikov, ale aj filozofov a ktorá nás vôbec sprevádza aj našimi 

každodennými životmi. Nie je to otázka jednoduchá, ale to neznamená, že máme rezignovať na 

jej zodpovedanie. Možno nevieme v abstraktnej rovine určiť, čo presne je primerané, často ale 

vieme v konkrétnych prípadoch určiť, čo už primerané nie je. Niekedy to vieme určiť až po 

mnohých skúsenostiach a načrtnúť aj určité všeobecné obrysy. Niekedy ale ani vtedy nie. Nikdy 
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na to ale nesmieme rezignovať rovnako ako nesmieme rezignovať na pomeriavanie právnych 

princípov a ich proporcionálnu aplikáciu.   

 

3.6.3. Snaha o nájdenie čo najspravodlivejšieho riešenia 
 

Základným cieľom voľného nachádzania práva je nájdenie čo najspravodlivejšieho 

riešenia. Spravodlivosť ako právna hodnota je tak hnacím motorom voľného nachádzania práva, 

a preto aj jednou z jeho príčin. Schválne hovoríme o cieli nájdenie čo najspravodlivejšieho 

riešenia, resp. o snahe nájdenia čo najspravodlivejšieho riešenia a nie o tom, že voľné nachádzanie 

práva automaticky smeruje k spravodlivosti. Nie je to totiž nevyhnutne tak.  

Pri voľnom nachádzaní práva nejde o to, či sa skutočne podarí dosiahnuť čo 

najspravodlivejšie riešenie, ale o to, či bolo jeho primárnym cieľom dosiahnuť čo 

najspravodlivejšie riešenie. Rozhodný je teda úmysel, resp. sledovaný cieľ, nie samotný výsledok. 

Z tohto pohľadu tak nie je nutné analyzovať, či skutočne bol dosiahnutý čo najspravodlivejší 

výsledok alebo nie, nehovoriac o tom, aká by táto analýza bola komplikovaná, keďže by závisela 

od definície „najspravodlivejšieho výsledku“. O tom ale voľné nachádzanie práve nie je. Je však 

o tom, že sa právna istota, ktorú zaisťuje pozitívne právo, v určitej miere obetuje v záujme nájdenia 

spravodlivejšieho riešenia než ponúka pozitívne právo, prípadne sa zapĺňa medzera v ňom (alebo 

sa pri kvázivoľnom nachádzaní práva konkretizuje), opäť ale s cieľom nájdenia čo 

najspravodlivejšieho riešenia. Tento cieľ musí mať ten, kto právo aplikuje, primárne teda 

sudca.1025 Ten sudca, ktorý má podľa Aharona Baraka najlepšie predpoklady na to, aby bol 

posledným strážcom, keďže je vzdelaným profesionálom s morálnymi kvalitami, nezávislý, a teda 

politicky nezodpovedný a navyše odborník na interpretáciu práva. Ten sudca, ktorý vie najlepšie 

zohľadniť osobitosti konkrétneho prípadu a posúdiť, kedy je nutné ísť nad rámec pozitívneho 

práva v záujme spravodlivosti. Pričom práve od sudcu očakávame nájdenie spravodlivosti, v ktorú 

mnohí potrebujeme veriť, aby nám život dával ako-taký zmysel a bol znesiteľný a ktorú často 

nevieme sami nájsť.1026 O voľnom nachádzaní práva teda hovoríme už vtedy, ak je cieľom 

vybočenia z rámca pozitívneho práva nastolenie spravodlivosti, ktorú pozitívne právo podľa 

orgánu aplikácie práva nenastoľuje. Neznamená to ale automaticky, že každé voľné nachádzanie 

práva je správne a prínosné. Tým je len to, pri ktorom sa skutočne aj podarí dosiahnuť 

 
1025 Nemusí to však byť len sudca. Do úvahy prichádza iný orgán aplikujúci právo ako správny orgán či ústavný 

aktér. Voľne nachádzať právo však môže aj akademik.  
1026 O tom, ako je to s vierou v spravodlivosť – že v ňu z psychologického hľadiska potrebujeme veriť, aby nám svet 

dával zmysel – je  pojednávané zaujímavým spôsobom in Ondrčková, B.: Presvedčenie o efektivite čestného 
jednania ako dôsledok viery v spravodlivý svet (diplomová práca). Brno: Masarykova univerzita, Filozofická 
fakulta, 2010, 123 s. Dostupné na http://is.muni.cz/th/144963/ff_m/.  
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spravodlivejší výsledok než na základe aplikácie pozitívneho práva, o čom bude viac uvedené pri 

dôsledkoch voľného nachádzania práva v súčasnosti.  

Nemám ambíciu na tomto mieste definovať, čo má znamenať spravodlivé rozhodnutie. 

Úprimne to všeobecne ani definovať neviem. Snáď by aspoň túto moju úprimnosť ocenili 

voľnoprávnici. Dokážem sa však vyjadriť k tomu, prečo mi určité konkrétne rozhodnutia prídu 

nespravodlivé, príkladmi sú niektoré uvedené v časti o judikovaní contra-legem. Ide 

predovšetkým o také rozhodnutia, v ktorých sa opomenie nejaký dôležitý argument, napríklad 

dôležitý právny princíp, ktorý je v danom prípade aplikovateľný, prípadne tie rozhodnutia, ktoré 

nie sú úprimné, nie sú dostatočne zdôvodnené ani prepracované a namiesto úprimného 

rozpracovaného zdôvodnenia sa sudca alibisticky skryje za nič nehovoriacu všeobecnú formulku 

napr. extrémnej nespravodlivosti. Za túto formulku možno ľahko skryť aj nečestné úmysly. Tieto 

prehrešky sú o to vážnejšie, o čo viac sa daným rozhodnutím narúša právna istota v podobe 

pozitívno-právnych ustanovení či predchádzajúcich súdnych rozhodnutí v obdobných prípadoch 

či v podobe ustálenej právnej náuky, prípadne aj ustálených ústavných zvyklostí. Na zachovanie 

status quo, zdá sa, postačuje menej detailné odôvodnenie než na rozhodnutie, ktorým sa mení 

doterajšia judikatúra či ústavné zvyklosti, prípadne sa narúša deľba moci v prospech moci súdnej 

tým, že sa rozhoduje proti jasnému zneniu pozitívneho práva, hoci v súlade s právom 

(predovšetkým právnymi princípmi a hodnotami), a teda prípustne contra-legem. Dobrým 

príkladom je už spomínané rozhodnutie nemeckého Spolkového ústavného súdu vo veci nároku 

princeznej Soraya. Nepochybne išlo o rozhodnutie contra-legem, ale súd svoje dôvody úprimne 

a podrobne vyjavil, oprel sa o právne princípy a použil množstvo ďalších právne relevantných 

argumentov a toto rozhodnutie aplikoval aj na všetky ďalšie obdobné prípady do budúcna. 

Nepodarilo sa mu teda už nastoliť spravodlivosť v prípadoch minulých, ale nešlo ani 

o individuálnu spravodlivosť na úkor všeobecnej spravodlivosti, keďže si rozhodnutie našlo 

všeobecnú platnosť do budúcna. Nešlo ani o alibistické neúprimné skrývanie sa za všeobecné frázy 

a formulky. Zároveň išlo o výnimočný prípad, nie o prípad a argumentáciu, ktorú by súd používal 

bežne. Argumentom boli aj zmenené spoločenské podmienky, zastaraný zákon a dokonca snaha 

zákonodarcu ho zmeniť, ktorá však z politických dôvodov stroskotala, ale nič nenasvedčovalo 

tomu, že by úmysel zákonodarcu bol zachovať status quo. Takéto rozhodnutie nielen že smeruje 

k spravodlivosti, a teda je voľným nachádzaním práva, ale môže ju skutočne aj posilniť a zároveň 

nezasahuje vo veľkej miere ani do právnej istoty a deľby moci v negatívnom zmysle, ale môže 

pôsobiť aj v tomto ohľade naopak pozitívne a v ich prospech. Ide teda o dobrý príklad voľného 

nachádzania práva. Opäť som ale zástankyňou toho, aby takéto rozhodnutia boli skutočne len 

výnimočné, aby sa veľmi dobre zvažovalo, kedy k ním pristúpiť a ak sa tak stane, aby to bolo aj 
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presvedčivo v záujme zachovania právnej istoty a spravodlivosti odôvodnené. Rozhodne som teda 

proti, aby bolo rozhodovanie contra-legem na dennom poriadku, pretože to nielen narúša právnu 

istotu, ale taktiež deštruuje právny systém, a tým ohrozuje to, aby sa prostredníctvom neho 

nastoľovala spravodlivosť, aj keby sa tá spravodlivosť nemala dostaviť vo všetkých jednotlivých 

prípadoch. Všetko je to teda opäť vecou miery, ktorá sa ťažko hľadá, ale neznamená to, že by sme 

na jej hľadanie v každom jednotlivom prípade a zároveň so zohľadnením toho, že potrebujeme 

zachovať fungujúci systém, mali rezignovať. 

 

3.6.4. Osobnosti sudcov a dobové právne myslenie 
 

Pri príčinách vzniku a pôsobenia hnutia voľného práva boli spomenuté osobnosti hnutia 

voľného práva. Bez ľudí ako Hermann Kantorowicz, Eugen Ehrlich, Ernst Fuchs a ďalší by totiž 

hnutie voľného práva nikdy nevzniklo a nikdy by ani nič neprinieslo právnej vede a praxi do 

súčasnosti. Právo a právnu vedu totiž tvoria ľudia a ich myšlienky, ktorí sú ovplyvnení svojím 

charakterom, vlastnosťami, prostredím, v ktorom vyrastali, študovali a pôsobili, s akými ľuďmi sa 

stretávali, aké knihy čítali, ako žili, čo zažili, ako písali, čomu verili a čo presadzovali. Nie je tomu 

inak ani pri voľnom nachádzaní práva v súčasnosti, a preto sú osobnosti sudcov ako hlavných (ale 

nie jediných) aktérov voľného nachádzania práva aspoň takto spomenuté v závere ako jedna 

z príčin voľného nachádzania práva v súčasnosti.  

Neviem, čo je presne predpokladom toho, aby ste sa stali sudcom, ktorý častejšie a 

kvalitnejšie voľne nachádza právo. Zrejme budete potrebovať určitú odvahu, zrejme budete mať 

trochu iné predstavy o spravodlivosti než vám tradične ponúka pozitívne právo, nebudete úplne 

konformný typ alebo kto vie, možno budete len znalec teórie voľného nachádzania práva 

a dostanete príležitosť v praxi túto teóriu aplikovať, voči ktorej budete citlivejší a budete to brať 

ako svoju povinnosť. Nepochybne by bol ale určitý sociologicko-právno-psychologický výskum 

v tomto smere zaujímavý. 

Napokon spomeniem ešte raz dobové právne myslenie ako príčinu voľného nachádzania 

práva. Ako už bolo uvedené, dnes sa všeobecne akceptuje to, že pozitívne právo má medzery a tak 

sa všeobecne akceptuje aj to, že sa tieto medzery vypĺňajú, resp. odstraňujú aj voľným 

nachádzaním práva v podobe analogie legis, analogie iuris a pod. Doba a jej právne myslenie je 

tomu teda naklonené. V iných časoch a s iným prevládajúcim právnym myslením by to mohlo byť 

inak a k voľnému nachádzaniu práva by nemuselo dochádzať buď vôbec alebo nie v takej miere. 

Napr. vtedy, keby prevládlo myslenie normativistov o neexistencii medzier v zákonoch a v práve 

a o tom, že ak pozitívne právo neoprávňuje určitý nárok priznať, má byť tento zamietnutý.  
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3.7.  Dôsledky voľného nachádzania práva v súčasnosti 
 

V prvom celku venujúcom sa hnutiu voľného práva boli dôsledky pôsobenia tohto hnutia 

rozdelené na negatívne (zlyhanie) a pozitívne (prínosy). Nebude tomu inak ani pri analýze 

dôsledkov voľného nachádzania práva v súčasnosti. Všetko má totiž svoje pre a proti. Začnem 

obdobne ako v prvom celku s tými negatívami, nasledovať budú pozitíva.  

 

3.7.1. Negatíva voľného nachádzania práva v súčasnosti 
 

Hlavným cieľom voľného nachádzania práva je nájdenie čo najspravodlivejšieho riešenia. 

Hlavným problémom voľného nachádzania práva je zásah do právnej istoty. Ak sa právo 

nenachádza voľne správne, môže byť výsledkom v podobe negatív nielen právna neistota, ale 

v konečnom dôsledku aj nespravodlivosť, čiže presný opak toho, k čomu by malo voľné 

nachádzanie práva smerovať a čo by malo byť jeho podstatou. 

 

3.7.1.1. Právna neistota 

 
K znakom právneho štátu a medzi jeho základné hodnoty neoddeliteľne patrí právna istota 

(čl. 1 odst. l Ústavy), ktorej neopomenuteľným komponentom je nielen predvídateľnosť práva, ale 

taktiež i legitímna predvídateľnosť postupov orgánov verejnej moci v súlade s právom a zákonom 

stanovenými požiadavkami. Táto predvídateľnosť postupov orgánov verejnej moci je vyjadrením 

maxima, na základe ktorého sa možno v demokratickom právnom štáte spoľahnúť na to, že vo 

svojej dôvere v platné právo nikto, t. j. fyzická či právnická osoba nebude sklamaná. Len takto 

predvídateľné správanie napĺňa v praxi fungovanie materiálne chápaného demokratického 

právneho štátu a vylučuje priestor pre prípadnú svojvôľu. Obsah citovaných ustanovení, totiž že 

štátnu moc možno uplatniť len v prípadoch, medziach a spôsobmi, ktoré stanoví zákon, nemožno 

totiž chápať ako voľnú úvahu štátnych orgánov, či tak učinia alebo nie, ale naopak ako povinnosť 

uplatňovať túto moc (zákonom stanoveným spôsobom) tam, kde je to nevyhnutné, pretože 

podriadenie štátnej moci v obidvoch týchto smeroch zvrchovanosti zákona tvorí základ právneho 

štátu.1027 Jedným zo základných znakov a predpokladov právneho štátu a zároveň právnej istoty 

ako jedného z jeho atribútov, je také usporiadanie štátu, v ktorom každý, fyzická osoba i osoba 

právnická, môže mať dôveru v právo.1028 Hodnotu právnej istoty chráni celý rad rôznych 

 
1027 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 27. 3. 2003, sp. zn. IV. ÚS 690/01. 
1028 Knapp, V., 1995, s. 205.  
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princípov. Z nich treba uviesť aspoň princíp rešpektovania nadobudnutých práv, princíp 

predvídateľnosti a zrozumiteľnosti právnych predpisov, princíp dobrej viery a princíp patere 

legem quam fecisti, princíp publicity právnych aktov, princíp zákazu retroaktivity a v širšom 

kontexte všetky dôsledky spojené s princípom oprávneného očakávania alebo s princípom dobrej 

viery.1029 

Ak by súdy voľne nachádzali právo v zmysle svojvoľne alebo len podľa svojho právneho 

citu, bolo by to v hrubom rozpore s hodnotou právnej istoty (často označovanej nie za hodnotu, 

ale za princíp právnej istoty1030). Takéto rozhodovanie by bolo naozaj voľným nachádzaním práva, 

avšak až tak voľným, že by bolo svojvoľné. Rozhodnutia by tak boli nepredvídateľné a ľudia by 

strácali dôveru v nepredvídateľné rozhodnutia a vôbec v právo. To by bolo nepochybne negatívom 

voľného nachádzania práva. Svojvoľné arbitrárne rozhodnutia nikdy nebudú vo všeobecnosti 

pozitívne, a to ani vtedy, aj keby ich výsledok mohol byť napr. dotknutým účastníkom, v prospech 

ktorého súd rozhodol alebo v očiach nejakej skupiny ľudí, vnímaný pozitívne. Takéto rozhodnutia 

totiž môžu byť vo výsledku pre niekoho vnímané ako spravodlivé, ale spôsob, akým sa k ním 

dospeje, popiera právnu istotu a spôsobuje deštrukciu právneho systému založeného na pravidlách, 

nie na svojvôli. Právna neistota tak v konečnom dôsledku znamená aj nespravodlivosť vo 

všeobecnosti, ide s ňou ruka v ruke. O nespravodlivosti bude pojednávať ďalšia časť, pretože aj tá 

negatívnym dôsledkom voľného nachádzania práva, a to jeho najvýznamnejším.  

Ešte jedna poznámka k právnej neistote. Nie každý zásah do právnej istoty je neprípustný. 

Takýto prístup by totiž smeroval k prehnanému formalizmu a opäť by mal pramálo spoločného so 

spravodlivosťou. Čím väčší je ale zásah do právnej istoty, tým silnejší musí byť pre takýto zásah 

legitímny dôvod, v prípade voľného nachádzania práva dôvod opierajúci sa o spravodlivosť. 

Taktiež platí, že čím je aplikovateľná právna norma jasnejšia, tým musí byť pre rozhodnutie proti 

tejto norme (teda contra legem) silnejší legitímny dôvod. Ako už totiž bolo povedaná, všetko je 

otázkou miery, voľné nachádzanie práva nevynímajúc. Bez určitej miery právnej istoty nemôže 

byť zabezpečená ani spravodlivosť.  

Jeden príklad za všetky, a to opäť z judikatúry Ústavného súdu ČR.1031 V tomto prípade 

išlo o konanie o individuálnej sťažnosti sťažovateľky, ktorá pred Ústavným súdom ČR namietala 

porušenie základného práva vyplývajúceho jej z čl. 1 odst. 1 a 2 Ústavy ČR ako aj z čl. 11 odst. 1 

a čl. 36 odst. 1 Listiny základných práva slobôd. Sťažovateľka žiadala, aby Ústavný súd ČR zrušil 

rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, ako aj Krajského súdu, ktoré podľa jej názoru svojimi 

 
1029 Simon, D.: Komunitární právní řád. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2005, s. 382 – 383.  
1030 K tomuto podrobnejšie v časti 3.3.1.2. tejto dizertačnej práce.  
1031 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 7. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 1826/11. 
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rozhodnutiami porušili jej základné ľudské práva a slobody. V danom prípade išlo o to, že 

sťažovateľka spolu so svojim manželom v čase, keď ich manželstvo bolo už viac-menej iba 

formálne, čerpali od banky úver. Predmetný úver bol čerpaný z podnetu manžela sťažovateľky, 

pričom tento bol poskytnutý aj na základe falošných dokladov. Manžel sťažovateľky totiž 

sfalšoval list vlastníctva nehnuteľnosti, ktorou mal byť predmetný úver zabezpečený zriadením 

záložného práva. Z listu vlastníctva predloženého manželom sťažovateľky vyplývalo, že 

nehnuteľnosť je vo vlastníctve manželov, a že táto nie je zaťažená žiadnym záložným právom. To 

však nebola pravda, nakoľko táto nehnuteľnosť v danom čase bola už takýmto právom zaťažená. 

Sťažovateľka mala byť podľa svojich vyjadrení k čerpaniu úveru manželom presvedčená sľubom, 

že v čase po rozvode budú ich maloleté deti zverené do jej osobnej starostlivosti a tiež tým, že sa 

nemusí obávať vzniku dlhov. Sťažovateľke tak spolu s manželom bol poskytnutý úver, z ktorého 

mal monetárny prospech len jej manžel. V rámci sporu vedeného bankou proti sťažovateľke pred 

všeobecnými súdmi nebola obrana sťažovateľky vzatá do úvahy ako relevantná Krajským súdom, 

ani Najvyšším súdom ČR a tieto súdy ju zaviazali plniť banke úver, ktorý spolu s manželom 

čerpali. V danom prípade teda išlo o to, či je sťažovateľka ako spoludlžníčka spolu s manželom 

povinná vrátiť banke plnenie, na vrátenie ktorého sa spolu s ním zaviazala v zmluve o úvere. Je 

samozrejmé, že v praxi všeobecných súdov je v takýchto prípadoch vždy poskytnutá ochrana 

veriteľovi. Ak spoludlžník vie, že sa v zmluve zaväzuje na čerpanie úveru a zároveň aj to, že je 

spoludlžníkom, musí za toto svoje rozhodnutie niesť zodpovednosť. Konanie manžela 

sťažovateľky bolo jednoznačne podvodné a bolo v hrubom rozpore s dobrými mravmi. Nebolo to 

však konanie veriteľa, ale spoludlžníka (ktorý bol okrem iného manželom sťažovateľky), ktoré 

spôsobilo omyl sťažovateľky, v dôsledku ktorého konala. Aj s ohľadom na príslušné ustanovenia 

občianskeho zákonníka nie je možné takýto omyl vo vôli považovať za relevantný pre to, aby bolo 

možné takýto právny úkon považovať za neplatný voči sťažovateľke. Napriek vyššie uvedenému 

Ústavný súd ČR vyhovel sťažnosti sťažovateľky a zrušil napadnuté rozhodnutie Najvyššieho súdu 

ČR.1032 Svoje rozhodnutie odôvodnil predovšetkým potrebou odmietnuť prehnaný (resp. 

úzkostlivý) formalizmus a formulkou extrémnej nespravodlivosti. Hovoril aj o špecifických 

okolnostiach a o potrebe nájsť spravodlivé riešenie. Pravdou však je, že ústavný súd rozhodol 

contra legem, lebo sa odvolal na zásadu zákazu výkonu práva v rozpore s dobrými mravmi, avšak 

banka sa žiadneho konania v rozpore s dobrými mravmi nedopustila a napriek tomu to bola práve 

banka, ktorej zákonný nárok nebol priznaný. Súd to totiž považoval za nespravodlivé voči 

 
1032 Popis daného rozhodnutia bol v tomto znení uvedený in Henčeková, S., Mrva, M.: Judikatúra contra legem 

(nástroj spravodlivosti alebo zdroj právnej neistoty?). In Gerloch, A.: Viktor Knapp – vědecké dílo v 
proměnách času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 194 – 195.  
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sťažovateľke, a tak si právo voľne pretvoril, avšak svoje rozhodnutie zakryl formulkou extrémnej 

nespravodlivosti a nesprávnou aplikáciou zásady zákazu výkonu práva v rozpore s dobrými 

mravmi (voči nesprávnej osobe). Analýzou dopadu tohto svojho rozhodnutia na právnu istotu 

nielen v tomto prípade, ale predovšetkým pre ďalšie prípady do budúcna, sa však dostatočne 

nezaoberal. Tým nielen obetoval právnu istotu, ale rozhodol podľa môjho názoru aj nespravodlivo 

v konkrétnom prípade v prospech jediného účastníka – sťažovateľky a zároveň nevymedzil jasné 

kritéria pre aplikáciu tohto právneho názoru do budúcna, čo je v rozpore s právnou istotou vo 

všeobecnosti, ale aj v rozpore so spravodlivosťou a s tým, aby právny poriadok fungoval ako 

systém. Z právnej istoty totiž zachoval neprimerane málo. Považujem to za negatívny dôsledok 

voľného nachádzania práva, ktorého by sme sa mali vyvarovať.  

 

3.7.1.2. Nespravodlivosť 

 
Hovorí sa, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. Úmyslom, resp. cieľom pri 

voľnom nachádzaní práva, je nájdenie čo najspravodlivejšieho riešenia, pričom rozhodujúci má za 

to, že pozitívne právo a jeho interpretácie takýto cieľ nie je schopné v konkrétnom prípade splniť, 

preto ide voľne nad rámec interpretácie pozitívneho práva a právo dotvorí. Ako bolo ukázané 

nielen na vyššie uvedenom príklade rozhodnutia Ústavného súdu ČR, otázka spravodlivosti ide 

niekedy ruka v ruke s právnou istotou – kde nie je právna istota, nie je ani spravodlivosť, a to 

predovšetkým vo všeobecnosti. Úmysel voľného nachádzania tak môže byť dobrý – nastolenie 

spravodlivosti, ale môže to dopadnúť aj úplne naopak a priniesť nespravodlivosť. Rozhodne je na 

mieste naprávať extrému nespravodlivosť. Na to skutočne môže dobre poslúžiť niektorý 

z prejavov voľného nachádzania práva. Ak sa ale nadužíva a používa aj v nie extrémnych 

prípadoch, spôsobuje to právnu neistotu, rozvoľňovanie pravidiel, svojvôľu, narušenie koherencie 

právneho poriadku ako systému, možno aj porušenie princípu rovnosti či dokonca porušenie 

niektorých základných práv a slobôd – napr. práva na spravodlivý proces – a to toho, v koho 

neprospech bolo rozhodnuté na úkor toho, koho chcel súd spravodlivo zachrániť. Ako ale možno 

odlíšiť, či ide o extrémnu (kvalifikovanú) nespravodlivosť a nie o nespravodlivosť nižšej 

intenzity? Extrémnu nespravodlivosť v individuálnom procese aplikácie práva pred súdom možno 

potvrdiť vtedy, ak by s ohľadom na výsledok procesu aplikácie práva, ktorý by bol v súlade s 

platným právom, podľa ktorého sa má daný prípad posúdiť a rozhodnúť, bolo možné dôvodne 

predpokladať, že ak by zákonodarca v liberálno-demokratickom režime rešpektujúcom základné 

ľudské práva a slobody v čase prijímania takejto právnej úpravy vedel o možných dôsledkoch 
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pôsobenia právnej normy na spoločenské vzťahy takýmto spôsobom, bol by im prijatím inej 

právnej normy alebo úpravou vtedy prijatej normy zabránil.1033 

Samotné detekovanie extrémnej nespravodlivosti ale ešte nestačí napríklad na to, aby bolo 

dobrým nápadom pre súd rozhodnúť contra legem, prípadne inak voľne nachádzať právo. Ak má 

byť voľné nachádzanie práva prínosné, kladie to požiadavky aj na odôvodnenie rozhodnutia, 

v ktorom dochádza k voľnému nachádzaniu práva. Súd by mal byť predovšetkým úprimný 

a priznať, že rozhoduje contra legem. Ďalej by mal vyjaviť svoje dôvody, prečo tak činí. V rámci 

týchto dôvodov musí vysvetliť, v čom považuje pozitívne právo, ktoré malo byť aplikované, za 

nespravodlivé, resp. v čom považuje výsledok, ku ktorému vedie aplikácia pozitívneho práva, za 

nespravodlivý. Inšpirovať sa môže napríklad odôvodnením v rozhodnutí o nároku princeznej 

Soraya. Obdobne to platí aj pri iných prejavoch voľného nachádzania práva než je judikovanie 

contra-legem. Ak súd odstraňuje teleologickú medzeru v zákone, mal by zdôvodniť, prečo takýto 

krok odôvodňuje princíp rovnosti a bezrozpornosti právneho poriadku ako legitimačné dôvody 

odstraňovania teleologických medzier. Taktiež musí zdôvodniť, v čom vlastne spočíva 

teleologické medzera v danom prípade, teda prečo je tu rozpor jazykového výkladu právnej normy 

s jeho teleologickým výkladom. Nezaobíde sa bez toho, aby nevymedzil účel danej právnej normy. 

Ak súd vypĺňa obsah právne neurčitého pojmu, mal by vysvetliť, prečo ide o právne neurčitý 

pojem a prečo považuje za spravodlivé ho vyplniť práve takýmto obsahom a aké právne 

argumenty má pre tento svoj postup. Ak súd rozhoduje na základe právnych princípov a hodnôt, 

musí uviesť, aké právne princípy či hodnoty sa v danom prípade dostávajú do kolízie, tieto 

pomeriavať a rozhodnúť tak, aby sa zo všetkých kolidujúcich zachovalo čo najviac. Pomôcť si 

môže napr. testom proporcionality. Ak súd aplikuje ústavné zvyklosti, musí vysvetliť, prečo ide 

o ústavnú zvyklosť a ako napĺňa základné definičné znaky ústavných zvyklostí.  

Sudca by mal taktiež naozaj sledovať cieľ spravodlivosti. Nemal by presadzovať vlastné 

záujmy a voľné nachádzanie práva zneužívať. Mal by sa predovšetkým zaujímať o predstavy 

o spravodlivosti v spoločnosti. Nehovorím, že ich musí slepo nasledovať, ale nemal by ísť hlavou 

proti múru len preto, že on sám má subjektívne iný svetonázor a iné predstavy o spravodlivosti, 

ktoré sú v spoločnosti menšinové, či dokonca priam raritné. Mal by sa predovšetkým držať práva 

a hodnôt a princípov, na ktorých súčasné právo stojí a snažiť sa o posilnenie jeho hodnotovej 

koherencie, nie o akýsi hodnotový prevrat v spoločnosti. Voči prílišnému aktivizmu je potrebné 

byť obzvlášť opatrný. Zároveň platí, že čím viac sa rozhodnutie odchyľuje od toho, čo je 

v spoločnosti dlhodobo zaužívané a všeobecne akceptované, tým presvedčivejšie musí byť súdne 

 
1033 Henčeková, S., Mrva, M., 2014, s. 203.  



 

 

 

252  

rozhodnutie, v ktorom sa voľne nachádza právo, a tým zodpovednejšie musí sudca k tejto úlohe 

pristupovať. Neznamená to ale, že tak v určitých extrémnych prípadoch nemá učiniť. V skutočne 

extrémnych prípadoch je dokonca, domnievam sa, jeho povinnosťou voľne nachádzať právo. 

Sudca musí pamätať aj na to, že síce je tým strážcom, možno dokonca aj strážcom strážcov, ako 

hovorí Aharon Barak, že je tým, kto má bdieť nad zachovávaním spravodlivosti, ale že zároveň 

nemá legitimita danú mu priamo ľudom, akú má zákonodarca a že je jeho činnosť obmedzená 

princípom deľby moci, pričom práve pri voľnom nachádzaní práva dochádza k posúvaniu hraníc 

medzi jednotlivými zložkami moci v prospech moci súdnej na úkor moci zákonodarnej.  

Domnievam sa, že aspoň tieto minimálne požiadavky musí napĺňať voľné nachádzanie 

práva, aby sa neminulo svojmu cieľu, ktorým je nájdenie čo najspravodlivejšieho riešenia 

a nedopadlo to presne naopak – teda nespravodlivo.   

 
3.7.2. Pozitíva voľného nachádzania práva v súčasnosti 

 

Celé voľné nachádzanie práva je o spravodlivosti. Jeho hlavným pozitívom by teda malo 

byť práve posilnenie spravodlivosti, ktorá bola už toľkokrát spomínaná a bude spomenutá ešte 

naposledy v tejto časti. Pod spravodlivosť sa však zmestia aj niektoré ďalšie aspekty voľného 

nachádzania práva, ktoré k jej dosiahnutiu smerujú, a preto bude reč aj o nich.  

 

3.7.2.1. Spravodlivosť 

 
Slovenská skupina Gladiátor spieva v jednej pesničke, že „keď sa láska podarí, to je úplne 

iné ráno.“ Obdobne je to aj s voľným nachádzaním práva. Keď sa voľné nachádzania práva podarí, 

to je úplne iné rozhodnutie! Takéto rozhodnutie totiž napĺňa princíp hodnotovej bezrozpornosti 

právneho poriadku a posilňuje jeho hodnotovú koherenciu, vďaka čomu právo funguje lepšie ako 

systém. Zabezpečuje aj čo najširšie naplnenie princípu rovnosti, a teda a contrario odstraňuje 

nerovnosť spôsobenú pozitívnym právom a jeho interpretáciou. Taktiež zabezpečuje ochranu 

základných práv a slobôd všetkých dotknutých účastníkov v najširšej možnej miere, t. j. z každého 

kolidujúceho základného práva a slobody je zachované možné maximum. Odstraňuje 

nedokonalosti pozitívneho práva, ktoré vznikli v podobe medzier či už zavinením zákonodarcu 

alebo aj bez jeho zavinenia zmenou spoločenských pomerov, vývojom práva či v dôsledku 

neurčitosti právneho jazyka alebo nemožnosťou predvídať všetky možné konštelácie, ktoré bude 

potrebné právne riešiť. Nezasahuje neprimerane do právnej istoty a do princípu ochrany 

legitímnych očakávaní, neznižuje neprimerane predvídateľnosť práva a súdneho rozhodnutia, 

nezasahuje neprimerane do princípu deľby, neoslabuje dôveru v právo – práve naopak. Dôveru 
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v právo posilňuje, pretože je rozhodnutie v širšej laickej i odbornej spoločnosti vnímané ako 

spravodlivé. Posilňuje aj deľbu moci, lebo napráva chyby moci zákonodarnej a navracia hranice 

deľby moci tam, kde majú byť. Vďaka úprimnosti a precíznosti odôvodnenia je jasné, prečo súd 

musel právo voľne nachádzať, teda sú jasné dôvody, prečo sa musel uchýliť k tomuto riešeniu, 

ktoré sa používa len v mimoriadnych, extrémnych prípadoch, odôvodnenie rozhodnutia pôsobí 

presvedčivo, sú z neho zrejmé úvahy, ktoré súd k danému rozhodnutiu viedli, sú správne označené 

všetky kolidujúce právne princípy, zvážené všetky alternatívy, aby bolo možné zo všetkých 

kolidujúcich právnych princípov zachovať čo najviac. Rozhodnutie nevzbudzuje dojem, že by bolo 

svojvoľné, nepremyslené, alebo že by nebolo jeho primárnym cieľom dosiahnutie spravodlivosti, 

ale že by bolo motivované inými, výsostne subjektívnymi či dokonca mocenskými alebo 

politickými dôvodmi a že by išlo o zneužitie voľného nachádzania práva. Z rozhodnutia je cítiť 

umiernenosť rozhodujúceho a rozvahu, rešpekt k pozitívnemu právu, judikatúre a právnej vede, 

nie prílišný aktivizmus, či osobnú ctižiadostivosť. Súd si je vedomý aplikovateľných poznatkov 

právnej vedy a judikatúry a ak sa od nich odchyľuje, riadne tento krok zdôvodňuje. Žiadne 

z aplikovateľných poznatkov súd nezamlčiava a ani neprehliada. Odôvodnenie rozhodnutia 

neobsahuje nič nehovoriace frázy a formulky, prípadne ak ich obsahuje, náležite tieto frázy či 

formulky rozvádza vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu, jeho skutkovým okolnostiam a právnym 

argumentom. Rozhodnutie je prenositeľné aj na ďalšie podobné prípady do budúcna. Súd sa 

v rozhodnutí snaží vymedziť všeobecné pravidlá alebo aspoň určitý návod pre obdobné prípady 

do budúcna, zdôrazňuje ale aj osobitosti jednotlivých prípadov, ktoré nie sú prenositeľné. Súd 

nerozhoduje formalisticky, ale rozhodne ani svojvoľne a nie je ani odtrhnutý pri svojich úvahách 

od spoločenskej reality, naopak túto reflektuje a to bez ohľadu na to, či subjektívne s určitými 

názormi v spoločnosti súhlasí alebo nie. Ak súd do svojho rozhodnutia premieta aj určité 

subjektívne úvahy, zreteľne a úprimne označí, že ide o jeho subjektívne úvahy, prípadne ich 

uvedie len obiter dictum.  

Keď sa rozhodnutie, ktorým sa voľne nachádza právo, podarí, je to skutočne úplne iné 

rozhodnutie. Ak sa však nepodarí, je výsledkom právna neistota a nespravodlivosť, preto treba byť 

pri voľnom nachádzaní práva obzvlášť opatrný, pristupovať k nemu umiernene a úprimne len 

v skutočne extrémnych prípadoch a pamätať na všetky riziká, ktoré sú s ním spojené.  
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4. Záver 
 

Skromným cieľom tejto práce bolo definovať voľné nachádzanie práva, ako aj jeho príčiny 

a dôsledky. V závere bude preto predostreté, k akým hlavným výsledkom dizertačná práca 

dospela.  

 

Popis a analýza životov a diel predstaviteľov hnutia voľného práva 

V prvom rade ponúka dizertačná práca prehľad životov a diel predstaviteľov hnutia 

voľného práva, ktoré doposiaľ neboli v česko-slovenských podmienkach podrobnejšie 

zmapované. Vychádza pritom z primárnych, prevažne nemeckých diel predstaviteľov hnutia 

voľného práva, ale aj z niektorých sekundárnych, opäť prevažne nemeckých kníh a článkov 

venujúcich sa hnutiu voľného práva. Približuje tak hnutie voľného práva, jeho myšlienky a jeho 

predstaviteľov česko-slovenskému publiku a je predpokladom pre akékoľvek ďalšie bádanie 

o hnutí voľného práva. 

 

Definovanie príčin vzniku a ďalšej existencie hnutia voľného práva  

 V práci sú vymedzené príčiny, prečo hnutie voľného nachádzania vzniklo, existovalo 

a rozvíjalo sa, ktorými sú dobové právne myslenie (pandektistika (pojmová jurisprudencia), 

pozitivzmus a dogmatizmus), prijatie nemeckého občianskeho zákonníka (BGB) a osobnosti 

hnutia voľného práva. 

 

Definovanie negatívnych a pozitívnych dôsledkov pôsobenia hnutia voľného práva 

V práci sú ďalej vymedzené dôsledky pôsobenia hnutia voľného práva v podobe jeho 

zlyhaní (a dôvodov týchto zlyhaní, medzi ktoré patrí nedostatočné filozofické ukotvenie, 

nesprávne pochopenie hnutia ako „contra-legem hnutia“, odhalenie mýtu právnej povahy 

nacistického práva a pravdepodobný prílišný vzor pre právnu vedu v prírodných vedách) 

a prínosov, kde patrí považovanie zákona za jeden z prameňov súdneho rozhodnutia (nie za jediný 

prameň), rozlišovanie medzi zákonom a právom, dynamickosť práva a spoločnosti 

a medzerovitosť zákonov. 

 

Stanovenie hypotézy definície voľného nachádzania práva v súčasnosti a jej overenie 

 Práca definuje voľné nachádzanie práva na podklade teórie hnutia voľného práva ako 

nachádzanie práva nad rámec pozitívneho (formálneho) práva, teda dotváranie práva prekračujúce 

interpretáciu pozitívneho práva s cieľom nájdenia čo najspravodlivejšieho riešenia. Túto hypotézu 
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overuje na jednotlivých prejavoch voľného nachádzania práva v súčasnosti, ktorými sú vypĺňanie 

medzier v pozitívnom práve, rozhodovanie contra-legem, rozhodovanie na základe právnych 

princípov a hodnôt, konkretizovanie obsahu právne neurčitých pojmov a rozhodovanie na základe 

ústavných zvyklostí. Tieto jednotlivé prejavy voľného nachádzania práva v súčasnosti podrobne 

analyzuje s použitím teoretických poznatkov, ale aj príkladov z rozhodovacej praxe predovšetkým 

českého ústavného súdu. V dvoch prípadoch je záverom to, že nejde pri danom prejave o voľné 

nachádzanie práva, ale o kvázivoľné nachádzanie práva, pretože sú naplnené len niektoré, avšak 

nie všetky definičné znaky voľného nachádzania práva – konkrétne ide o rozhodovanie na základe 

právnych princípov a hodnôt, predovšetkým ak nie sú explicitne vyjadrené v pozitívnom práve 

a pri vypĺňaní obsahu právne neurčitých pojmov, ktoré majú svoje vyjadrenie v pozitívnom práve. 

Ostatné skúmané prejavy boli vyhodnotené ako prejavy voľného nachádzania práva. 

 

Kritický empiricko-analytický rozbor judikatúry Ústavného súdu ČR pri používaní 

formulky extrémnej nespravodlivosti a pri definovaní ústavných zvyklostí  

 Práca ponúka kritický empiricko-analytický rozbor judikatúry Ústavného súdu ČR 

v otázke používania tzv. formulky extrémnej nespravodlivosti, ktorou Ústavný súd ČR 

odôvodňuje aj (ale nielen) rozhodnutia contra-legem. Obdobne ponúka aj kritický empiricko-

analytický rozbor judikatúry Ústavného súdu ČR v otázke ústavných zvyklostí, ich právnej 

záväznosti, vynútiteľnosti, vzťahu k normatívnej sile fakticity a dôsledkov na princíp deľby moci.  

 

Definovanie príčin voľného nachádzania práva v súčasnosti  

 Na základe nadobudnutých čiastkových poznatkov sú vyabstrahované a identifikované 

príčiny odôvodňujúce, prečo dochádza k voľnému nachádzaniu práva ako takému. Tými príčinami 

sú existencia a akceptácia medzier v pozitívnom práve, existencia a akceptácia právnych princípov 

a hodnôt, snaha o čo najspravodlivejšie riešenie, pričom riešenie ponúkané na základe pozitívneho 

práva sa nezdá dostatočne spravodlivé a napokon osobnostné rysy sudcov a dobové právne 

myslenie.  

 

Definovanie negatívnych a pozitívnych dôsledkov voľného nachádzania práva v 

súčasnosti 

Dôsledky voľného nachádzania práva boli rozdelené na negatívne – právna neistota 

a nespravodlivosť a na pozitívne, kde patrí predovšetkým spravodlivosť, pretože tá je alfou 

a omegou voľného nachádzania práva, resp. jeho hlavným cieľom, a preto možno o úspešnom 

voľnom nachádzaní práva hovoriť len vtedy, ak sa tento cieľ aj naplní. Je načrtnutý popis toho, čo 
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vlastne znamená spravodlivé rozhodnutie, ktorý vychádza práve z analýzy myšlienok hnutia 

voľného práva a jednotlivých prejavov voľného nachádzania práva v súčasnosti. Ide o také 

rozhodnutie, ktoré napĺňa princíp hodnotovej bezrozpornosti právneho poriadku a posilňuje jeho 

hodnotovú koherenciu, vďaka čomu právo funguje lepšie ako systém. Zabezpečuje aj čo najširšie 

naplnenie princípu rovnosti, a teda a contrario odstraňuje nerovnosť spôsobenú pozitívnym 

právom a jeho interpretáciou. Taktiež zabezpečuje ochranu základných práv a slobôd všetkých 

dotknutých účastníkov v najširšej možnej miere, t. j. z každého kolidujúceho základného práva 

a slobody je zachované možné maximum. Odstraňuje nedokonalosti pozitívneho práva, ktoré 

vznikli v podobe medzier či už zavinením zákonodarcu alebo aj bez jeho zavinenia zmenou 

spoločenských pomerov, vývojom práva či v dôsledku neurčitosti právneho jazyka alebo 

nemožnosťou predvídať všetky možné konštelácie, ktoré bude potrebné právne riešiť. Nezasahuje 

neprimerane do právnej istoty a do princípu ochrany legitímnych očakávaní, neznižuje 

neprimerane predvídateľnosť práva a súdneho rozhodnutia, nezasahuje neprimerane do princípu 

deľby, neoslabuje dôveru v právo – práve naopak. Dôveru v právo posilňuje, pretože je 

rozhodnutie v širšej laickej i odbornej spoločnosti vnímané ako spravodlivé. Posilňuje aj deľbu 

moci, lebo napráva chyby moci zákonodarnej a navracia hranice deľby moci tam, kde majú byť. 

Vďaka úprimnosti a precíznosti odôvodnenia je jasné, prečo súd musel právo voľne nachádzať, 

teda sú jasné dôvody, prečo sa musel uchýliť k tomuto riešeniu, ktoré sa používa len 

v mimoriadnych, extrémnych prípadoch, odôvodnenie rozhodnutia pôsobí presvedčivo, sú z neho 

zrejmé úvahy, ktoré súd k danému rozhodnutiu viedli, sú správne označené všetky kolidujúce 

právne princípy, zvážené všetky alternatívy, aby bolo možné zo všetkých kolidujúcich právnych 

princípov zachovať čo najviac. Rozhodnutie nevzbudzuje dojem, že by bolo svojvoľné, 

nepremyslené, alebo že by nebolo jeho primárnym cieľom dosiahnutie spravodlivosti, ale že by 

bolo motivované inými, výsostne subjektívnymi či dokonca mocenskými alebo politickými 

dôvodmi a že by išlo o zneužitie voľného nachádzania práva. Z rozhodnutia je cítiť umiernenosť 

rozhodujúceho a rozvahu, rešpekt k pozitívnemu právu, judikatúre a právnej vede, nie prílišný 

aktivizmus, či osobnú ctižiadostivosť. Súd si je vedomý aplikovateľných poznatkov právnej vedy 

a judikatúry a ak sa od nich odchyľuje, riadne tento krok zdôvodňuje. Žiadne z aplikovateľných 

poznatkov súd nezamlčiava a ani neprehliada. Odôvodnenie rozhodnutia neobsahuje nič 

nehovoriace frázy a formulky, prípadne ak ich obsahuje, náležite tieto frázy či formulky rozvádza 

vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu, jeho skutkovým okolnostiam a právnym argumentom. 

Rozhodnutie je prenositeľné aj na ďalšie podobné prípady do budúcna. Súd sa v rozhodnutí snaží 

vymedziť všeobecné pravidlá alebo aspoň určitý návod pre obdobné prípady do budúcna, 

zdôrazňuje ale aj osobitosti jednotlivých prípadov, ktoré nie sú prenositeľné. Súd nerozhoduje 
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formalisticky, ale rozhodne ani svojvoľne a nie je ani odtrhnutý pri svojich úvahách od 

spoločenskej reality, naopak túto reflektuje a to bez ohľadu na to, či subjektívne s určitými 

názormi v spoločnosti súhlasí alebo nie. Ak súd do svojho rozhodnutia premieta aj určité 

subjektívne úvahy, zreteľne a úprimne označí, že ide o jeho subjektívne úvahy, prípadne ich 

uvedie len obiter dictum.  

 

Vlastné hodnotenie voľného nachádzania práva v súčasnosti  

Voľné nachádzanie práva bolo vyhodnotené ako jav pozitívny, ak je realizovaný za 

určitých ideálnych podmienok. Voľné nachádzanie práva nesmie byť svojvoľné. Boli 

identifikované nie určité obrysy hraníc, kedy prináša voľné nachádzanie práva pozitíva a kedy už 

naopak negatíva. Práca upozorňuje na riziká a zneužiteľnosť voľného nachádzania práva, ale na 

druhej strane aj na nevýhody prílišného formalizmu. Presadzuje názor, že sa má právo voľne 

nachádzať, ale len ojedinele, umiernene, obozretne, úprimne a transparentne a s jediným cieľom, 

ktorým je spravodlivosť. 

 

Definovanie problémov pre nadväzujúci vedecký výskum 

 Niektorým problémom súvisiacim s voľným nachádzaním práva nebola venovaná bližšia 

pozornosť z toho dôvodu, že neboli počas doktorandského štúdia dostatočne preskúmané 

a zároveň presahovali zadefinovaný rámec tejto dizertačnej práce. Ide predovšetkým 

o problematiku právneho citu (Rechtsgefühl), povahy veci (Natur der Sache) a rozhodovania na 

ich základe, pohľad ďalších filozofických škôl na čiastkové aspekty teórie hnutia voľného práva 

(predovšetkým postmoderny), ich prieniky a rozdiely a bližšie skúmanie voľného nachádzania 

práva v judikatúre ďalších súdov, predovšetkým Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho 

dvora Európskej únie, taktiež rozdiely vo voľnom nachádzaní práva v oblasti súkromného 

a verejného práva a detailnejšia komparácia voľného nachádzania práva na prelome 19. a 20. 

storočia a na prelome 20. a 21. storočia, resp. v súčasnosti. Tieto problémy môžu byť predmetom 

nadväzujúceho vedeckého výskumu autorky.  

 

Toto je už úplný záver nie najkratšieho, ale verím, že aspoň trochu zaujímavého príbehu 

o voľnom nachádzaní práva, ktorý ale zďaleka nebol rozpovedaný celý.  

Písnička už skončila. Jakpak se vám líbila. No nic moc extra nebyla ...
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Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 21. 6. 2001, sp. zn. III. ÚS 738/2000 
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Nález Ústavného súdu Českej republiky a zo dňa 27. 1. 2015, sp. zn. II. ÚS 928/14 
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Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 30. 1. 2002, sp. zn. IV. ÚS 548/01 

Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 14. 2. 2002, sp. zn. IV. ÚS 516/01 

Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 25. 2. 2002, sp. zn. IV. ÚS 353/99 

Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 26. 3. 2002, sp. zn. I. ÚS 651/01 

Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 28. 5. 2002, sp. zn. II. ÚS 184/02 

Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 10. 6. 2002, sp. zn. IV. ÚS 256/02 

Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 19. 7. 2002, sp. zn. IV. ÚS 450/02 
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Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 15. 11. 2007 vo veci Khamidov proti 

Rusku, sťažnosť č. 72118/01 

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 11. 7. 1996, sp. zn. III. ÚS 127/96 
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Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 31. 10. 2016, sp. zn. I. ÚS 2822/16 

Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 29. 8. 2016, sp. zn. I. ÚS 652/16 

Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 6. 10. 2020, sp. zn. IV. ÚS 1715/2020 

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 15. 1. 1997, sp. zn. II. ÚS 229/95 

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 29. 10. 1996, sp. zn. III. ÚS 283/96 

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 7. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 1826/11 

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 21. 10. 2008, sp. zn. IV. ÚS 1735/07 

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 6. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 643/04  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 7. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 34/09 

Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 24. 7. 2008, sp. zn. III. ÚS 274/07 



 

 

 

  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 20. 6. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 14/01  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 19. 6. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 36/17 

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 7. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 30/16  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 4. 6. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 48/18  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 23. 5. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 10/12  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 28. 1. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 49/10  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 27. 11. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 31. 1. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 19/11  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 19. 4. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 53/10  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 25. 1. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 13/09  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 8. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 69/04  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 27. 9. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 51/06  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 20. 6. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 38/04  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 28. 2. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 20/05  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 9. 7. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 5/03  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 11. 6. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 40/02  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 19. 2. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 12/02  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 6. 10. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 9/99  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 3. 6. 1998, sp. zn. Pl. ÚS 24/97  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 2. 7. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 2/97  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 19. 12. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 27/95  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 13. 12. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 8/95  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 13. 6. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 25/94  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 12. 7. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 3/94  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 17. 5. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 36/93  



 

 

 

  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 15. 2. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 35/93  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 12. 2. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 21/01  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 9. 2. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 6/07  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 31. 1. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 24/07 

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 6. 10. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 39/08  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 22. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 13/05  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 14. 7. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 23/04 

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 12. 9. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 87/06  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 1. 3. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 55/10  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 19. 6. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 36/17  

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 13. 11. 2007, sp. zn. IV. ÚS 301/05  

Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 30.11.2000, sp. zn. 26 Cdo 2741/2000 

Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 26.2.1998, sp. zn. II. ÚS 249/97 

Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 22.11.2006, sp. zn. 33 Odo 61/2005 

Rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zo dňa 31. 3. 2021, sp. zn. 8 As 

202/2019 

Rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zo dňa 28. 5. 2015, sp. zn. 2 As 

19/2015 

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 27. 3. 2003, sp. zn. IV. ÚS 690/01 

 

  



 

 

 

  

Voľné nachádzanie práva (príčiny a dôsledky) 

Abstrakt 
 
Dizertačná práca sa zaoberá fenoménom voľného nachádzania práva a analyzuje jeho príčiny 

a dôsledky. V úvode je vymedzený cieľ práce, dôvod výberu témy práce, súčasný stav spracovania 

témy, a to predovšetkým v česko-slovenskom právnom prostredí, metodológia a napokon stručne 

problematika kauzality vo všeobecnosti. Hlavná časť práce je rozdelená na dva celky. V prvom 

celku je rozoberané nemecké hnutie voľného práva (Freirechtsschule) z prelomu 19. a 20. storočia 

na čele s nemeckým právnym vedcom Hermannom Kantorowiczom a jeho manifestom Boj za 

právnu vedu (Der Kampf um die Rechtswissenschaft), ktoré dalo teoretický základ voľnému 

nachádzaniu práva, a tým aj tejto práci. V tomto celku sú rozoberané životy a diela 

najvýznamnejších predstaviteľov hnutia voľného práva (Hermann Kantorowicz, Ernst Fuchs, 

Eugen Ehrlich), ale aj niektorých ďalších vrátané Gustava Radbrucha. V závere prvého celku je 

poskytnutá analýza voľného práva v podaní hnutia voľného práva. Napokon je poskytnutá aj 

analýza príčin, ktoré viedli k vzniku a existencii hnutia voľného práva a dôsledkov pôsobenia 

tohto hnutia, ktoré sú rozdelené na negatívne (zlyhanie) a pozitívne (prínosy). Druhý celok je 

venovaný voľnému nachádzaniu práva v súčasnosti, a to ako z pohľadu právnej teórie, tak 

z pohľadu právnej praxe predovšetkým českého ústavného súdu v komparácii s niektorými 

ďalšími súdmi z Českej republiky, Slovenskej republiky, Spolkovej republiky Nemecko či 

Európskeho súdu pre ľudské práva. Postupne sú skúmané jednotlivé pravdepodobné prejavy 

voľného nachádzania práva v súčasnosti. Tými sú medzery v pozitívnom práve, judikovanie 

contra-legem v spojení s problémom právneho formalizmu, rozhodovanie na základe právnych 

princípov a hodnôt, vypĺňanie obsahu právne neurčitých pojmov, či problém aplikácie ústavných 

zvyklostí ako prejavu voľného nachádzania práva a zároveň aj normatívnej sily fakticity. V závere 

skúmania každého z týchto jednotlivých prejavov je pozornosť venovaná ich vzťahu k voľnému 

nachádzaniu práva na podklade teórie, ktorú prinieslo hnutie voľného práva. Záverom práce je 

analýza príčin a dôsledkov voľného nachádzania práva v súčasnosti, po ktorej nasleduje zhrnutie 

výsledkov dizertačnej práce. 
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Volné nalézání práva (příčiny a důsledky) 

Abstrakt 
 
Disertační práce se zabývá fenoménem volného nalézání práva a analyzuje jeho příčiny a 

důsledky. V úvodu je vymezen cíl práce, důvod výběru tématu práce, současný stav bádání, a to 

především v česko-slovenském právním prostředí, metodologie a nakonec stručně i problematika 

kauzality obecně.  Hlavní část práce je rozdělena na dva celky. V prvním celku je rozebíráno 

německé hnutí volného práva (Freirechtsschule) z přelomu 19. a 20. století na čele s německým 

právním vědcem Hermannem Kantorowiczem a jeho manifestem Boj za právní vědu (Der Kampf 

um die Rechtswissenschaft), které vytvořilo teoretický základ volného nalézání práva, a tím i této 

práce. V tomto celku jsou rozebírány životy a díla nejvýznamnějších představitelů hnutí volného 

práva  (Hermann Kantorowicz, Ernst Fuchs, Eugen Ehrlich), ale i některých dalších včetně 

Gustava Radbrucha. V závěru prvního celku je poskytnuta analýza volného práva v podání hnutí 

volného práva. Nakonec je poskytnuta i analýza příčin, které vedly ke vzniku a následné existenci 

hnutí volného práva, jako i důsledků působení tohoto hnutí, které jsou rozděleny na negativní 

(selhání) a pozitivní (přínosy). Druhý celek je věnován volnému nalézání práva v současnosti, a to 

jak z pohledu právní teorie, tak z pohledu právní praxe především českého ústavního soudu 

v komparaci s některými dalšími soudy z České republiky, Slovenské republiky, Spolkové 

republiky Německo a Evropským soudem pro lidská práva. Postupně jsou zkoumány jednotlivé 

pravděpodobné projevy volného nalézání práva v současnosti. Těmi jsou mezery v pozitivním 

právu, judikování contra-legem ve spojení s problémem právního formalizmu, rozhodování na 

základě právních principů a hodnot, vyplňování obsahu právně neurčitých pojmů anebo problém 

aplikace ústavních zvyklostí jako projevů volného nalézání práva a současně i normativní síly 

fakticity. V závěru zkoumání každého z těchto jednotlivých projevů je pozornost věnována jejích 

vztahu k volnému nalézání práva na podkladu teorie, kterou přineslo hnutí volného práva. 

Závěrem práce je analýza příčin a důsledků volného nalézání práva, po které následuje shrnutí 

výsledků disertační práce.  
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Free law-finding (causes and consequences)  

Abstract  
 
This dissertation deals with the phenomenon of free law-finding and analyses its causes and 

consequences. The introduction outlines the aim of the dissertation, reasons for choosing this topic, 

the current state of research, especially in the Czech-Slovak legal environment, methodology and 

also briefly the issue of causality in general. The main part of the dissertation is divided in two 

parts. The first part contains description and analysis of the German Free Law Movement 

(Freirechtsschule) from the turn of the 19th and 20th centuries led by the German legal scholar 

Hermann Kantorowicz and his manifesto The Battle for Legal Science (Der Kampf um die 

Rechtswissenschaft), which formed the theoretical basis of the Free Law Movement and, thus, also 

of this dissertation. In this part, the lives and works of the main representatives of the Free Law 

Movement are discussed (Hermann Kantorowicz, Ernst Fuchs, Eugen Ehrlich), but also some 

others are mentioned including Gustav Radbruch. At the end of the first part, the analysis of the 

free law in the theory of the Free Law Movement is provided, as well es of the causes and 

consequences which have led to the emergence and existence of the Free Law Movement; finally, 

the analysis of the consequences of the Free Law Movement is provided and they are divided into 

negative one (failure) and positive ones (contributions). The second part is devoted to the free law-

finding at present, both in terms of legal theory and of legal practice, especially of the 

Constitutional Court of the Czech Republic in comparison with some other courts from the Czech 

Republic, Slovak Republic, Federal Republic of Germany  European Court of Human Rights. Step 

by step, various probable manifestations of the free law-finding are examined such as gaps in 

positive law, contra-legem judiciary in connection with the problem of legal formalism, decision-

making based on legal principles and values, filling of the content of the indefinite legal terms, or 

the problem of the application of the constitutional conventions as a manifestation of the free law-

finding and at the same time of the normative force of the factual. At the end of the examination 

of each of these individual manifestation of the free law-finding, attention is paid to their relation 

to the free law-finding on the theoretical basis brought by the Free Law Movement. The end of the 

second part consists of the analysis of the causes and consequences of the free law-finding at 

present, the conclusion, which follows, provides with a summary of the results of the dissertation.  
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