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Resumé:

Jméno práce „Mezikulturní základy práva na příkladu komparace 
vlastnictví“ je poměrně dlouhé a může působit nejasnosti. Chtělo by to 
trochu osvětlení.

Během četby knihy Leopolda Pospíšila, Antropologie práva, mě velmi 
překvapila skutečnost, jak dobrý a efektivní způsob regulace pozemkového 
vlastnictví mají Papuánští Kapaukové. To mě vedlo k napsání bakalářské 
práce na toto téma na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, ve 
které jsem porovnával jejich systém pozemkového vlastnictví s tím naším, 
českým. Na právu Kapauků mě hlavně zaujal jejich soubor čtrnácti 
pozemkových kategorií, přičemž každá z nich obsahuje nejen prostý popis 
zemského povrchu (třeba les, hory, pole, cesta atd.), ale i příslušnou právní 
regulaci vztahující se k dané kategorii. To je úžasná vlastnost a zajímalo mě, 
jestli ji má české právo také, což bylo trochu těžké srovnat, protože se 
jednalo o zcela odlišně tvořené systémy. Nakonec se však ukázalo, že i české 
právo má podobné kategorie, ačkoli ve velmi omezeném množství. Předně 
je to les, rybníky a řeky, a nakonec cesty.

Po dokončení této práce mě napadlo, jestli snad i naše a kapaucké právo 
jako takové nemá víc podobných vlastností. Pod vlivem několika knih, 
hlavně Fustelovy Antické obce, Dworkinovy Když se práva berou vážně a 
dalších, jsem otázku rozšířil. Existují nějaké podobnosti v právu 
jednotlivých kultur, které by mohli stát v základu myšlenky, že právo má 
vlastně stejné základy v každé kultuře? To už je zas pro zpracování příliš 
široké, a tak jsem se omezil na srovnání vlastnictví v jednotlivých kulturách. 
Vybral jsem kultury, které mají mezi sebou velkou časovou mezeru a také 
ty, které jsou geograficky velmi vzdálené. Výběr padl na tyto: současná 
česká kultura, kultura Papuánských Kapauků, kultura na Samoi a kultura 
amerického severozápadu.

V předstátních, nebo primitivních, kulturách ovšem právo existuje v rámci 
většího celku, kterému se říká totální společenský jev (pole Marcela 
Mausse) a tím pádem ho nelze zkoumat odděleně od ostatních částí. Ty 



tvoří zejména mrav, morálka, etika, náboženství, „ekonomie“ atd. Všechny 
samozřejmě právo ovlivnily.

Vlastnictví jsem hlavně zkoumal v oblasti středomoří, protože se zde 
nacházela kultura řecká a římská. Ty jsou velmi dobře dokumentované
v knize Antická obec Fustela de Coulagnes. Tvrdí, že vznik vlastnictví je 
těsně spojen s pohřby – když člověk pohřbil předky do země, vytvořil si k ní 
zvláštní vztah, vlastnictví. Z toho důvodu je vlastnictví spíš věcí náboženství 
než čeho jiného.

Tyto náboženské představy jsou ovšem nezvykle podobné představám, 
které nacházíme na Samoi (Mauss), v Melanesii (Malinowski) a na 
americkém severozápadě. Všude tam vlastnictví vzniká a řídí se stejnými 
náboženskými představami jako ve středomoří. To ovšem není vše.

Samojská, Melanézská společnost i společnosti amerického severozápadu 
rozlišují v zásadě dva druhy věcí (res). Tyto kategorie ovšem nejsou 
rozděleny právem, ale v rámci totálního společenského faktu. Rozlišeny 
jsou věci, které jsou obyčejné a na druhou stranu věci, které jsou zvláštní a 
drahé (Mauss říká věci pravého bohatství). Jaké je ovšem kriterium 
rozlišení? Věci pravého bohatství (měděné destičky, kosti, mušle, šperky) 
pocházejí od předků a vzácnými se staly díky jejich skutkům nebo jejich 
charismatu (maně). Tyto věci se používají při slavnostech kula a potlač, 
které byly také založeny předky. 

Vznik vlastnictví ve středomoří, jak ho popisuje Fustel, je neobyčejně 
podobný jeho vzniku v oblasti tichomoří. Pozemky mají privilegované 
postavení také kvůli předkům – jsou v zemi pohřbeni. Tím se věci dělí na 
věci na dva druhy. Římané jim říkali mancipační a nemancipační. Nám 
z toho bylo rozlišení na movitosti a nemovitosti.

Hlavní myšlenkou práce ovšem je, že existují určité základní prvky práva, 
které můžeme nalézt v každé kultuře. Tato myšlenka byla výborně 
zpracována H.L.A. Hartem v jeho knize Pojem práva. Nastiňuje tam jakýsi 
minimální obsah, který musí mít právo jakékoli společnosti, pokud chce 
přežít. Hart vlastnictví považuje za jednu z hlavních složek tohoto 
minimálního obsahu přirozeného práva. Doufám, že se mi podařilo 
prokázat podobnou věc na základě komparace vlastnictví v jednotlivých 
kulturách.


