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1. Úvod

Téma této práce jsem si vybral, abych prozkoumal diskusi mezi Niklasem Luhmannem

a Jürgenem Habermasem specificky v otázce práva a způsobu, jakým v jejich teoriích

dostává  právo  svého  ospravedlnění.  Není  však  mým  cílem  reflektovat  skutečné

polemiky, které spolu v průběhu druhé poloviny dvacátého století tito teoretikové vedli.

Za cíl si kladu především srovnat jejich teorie na ose práva a jeho legitimity za pomoci

sekundární  literatury  a  několika  relevantních  primárních  prací  těchto  autorů.  Když

říkám několika, mám tím zejména na mysli, že k tomuto tématu se oba vyjadřují ještě v

moha jiných spisech, než které tu byly použity. To budiž omluveno tím, že pro účely

této práce byly vybrány ty nejstěžejnější nebo nejaktuálnější tituly. 

Téma této bakalářské práce je sice ještě starší  než sama sociologie,  nicméně ve své

nejobecnější  podobě  bylo  pro  sociologii  konstitutivním.  S  příchodem  osvícenské

filosofie vznikají nové koncepce universálních lidských práv, které mají ospravedlnit a

racionálně zdůvodnit existenci právního řádu a nutnost uposlechnutí jeho příkazů, aniž

by se odvolávaly na boží vůli. Tyto filosofické myšlenky jsou dodnes součástí ústav

moderních států a dodnes na nich staví teorie práva, která se spíše než právem jakožto

sociálním fenoménem zabývá jeho vnitřní logikou a zákonitostmi. Každý student práva

proto dnes zná dilema iusnaturalismu a iuspozitivismu,  které je odkazem filosofické

tradice.  Protože  žádná  diskuse  o  legitimitě  práva  se  nemůže  tomuto  dilematu  zcela

vyhnout, bude i v této práci kritérium srovnání, kterým je legitimita práva, rozloženo na

dílčí  pod-kritérium,  jímž  bude  vztah  obou  teorií  k  přirozenoprávním  koncepcím  a

právnímu pozitivismu. 

Problémem obou filosofickoprávních koncepcí je, že  dokážou jen s velkými těžkostmi

vysvětlit, jak je možná změna v právu a jakým způsobem se právo vyvíjí. Legitimita

pouhou legalitou znamená, že cokoliv mimo právo není legitimní jako právo a máme-li

hledat  původ  práva,  musíme  hledět  opět  jen  do  positivního,  psaného,  státem

uzákoněného  práva.  Legitimita  s  odkazem na  věčný  přirozený  řád,  který  je  možno

poznat  rozumem,  zase  připouští  změnu  jen  ve  chvíli,  kdy  tento  řád  ještě  nebyl

dostatečně  rozumově  odhalen  například  soudcem  nebo  zákonodárcem.  Sama

přirozenoprávní ideologie byla nezbytnou součástí buržoazních revolucí, které se mohly

odvolávat  na  dosud  potlačovaná  základní  lidská  práva.  Vnitřně  však  tento  koncept

změnu nepřipouští. Obojí je výzvou, se kterou se musí sociologie vyrovnat.

S industrializací a funkcionální diferenciací společnosti v rámci rozvíjející se moderny

získává problém legitimity výsadní postavení a jakožto problém řádu se stává ústředním

problémem nově vznikajícího oboru sociologie. Sociologický přístup k právu znamená
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především důraz na faktický stav práva ve společnosti a význam který mu společnost a

její  členové  přikládají.  Émile  Durkheim  popisuje  přechod  od  tradiční  k  moderní

společnosti  mimo  jiné  jako  upadající  význam  represivního  a  vzrůstající  význam

redistributivního práva.1 Max Weber, sám vzděláním právník, začíná svoji kariéru prací

o římskoprávních institutech.2 Karel Marx se nejdříve věnoval studiu práva a až posléze

filosofii  a ekonomii.3  Na tyto klasiky sociologické teorie  přímo, či  zprostředkovaně

navazují i zde srovnávaní autoři. Karel Marx jakožto „otec“ kritické teorie hraje roli v

intelektuálních  počátcích  Jürgena  Habermase,  který  se  však  kritické  teorii  postupně

vzdaluje  a  přibližuje  se  spíše  ke  druhému z  vlivů  v  jeho práci,  kterým je   Talcott

Parsons  (Holmwood  2008).   Jestli  někdo  ze  sociologů  významně  ovlivnil  Niklase

Luhmanna,  tak  to  byl  právě  Parsons.  Systémová  teorie  Talcotta  Parsonse  je  svým

způsobem výchozím bodem pro oba zde srovnávané teoretiky.

To, co by však mělo být  v sociologii  tematizováno ve vztahu k legitimitě  práva,  je

změna. Většina současných sociologicko-právních teoretiků proto hovoří o legitimitě

procedurou a  ani  zde  srovnávaní  autoři  nejsou výjimkou.  Každý ale  předkládá  jiný

model procedury, jakou podle nich moderní právo vzniká. Třetím kritériem srovnání

proto budiž změna práva, jakožto nezbytná součást konceptu legitimity.

Na několika  místech  také  naznačím určitou  podobnost  mezi  srovnávanými  autory  a

klasiky sociologické teorie, není to však cílem této práce a jde spíš o zjednodušující

schematismus pro snadnější pochopení situace.

„Jürgen Habermas sám sebe někdy označuje za posledního filozofa osvícenské tradice

a jeho pojem komunikativní racionality se zdá být opravdu posledním v řadě pokusů

vybudovat  západní  společnosti  na racionálně  humanistických základech“ (Habermas

1993: 152  in  Přibáň  1997:  147).   Hledání  universálních  základů  společnosti  v

komunikativní  racionalitě  bývá  nazýváno  jedním  z  posledních  velkých  vyprávění

modernity.  „Osvícenský  paradox  jedince,  jemuž  je  přiznáno  právo  a  svoboda  za

podmínky,  že  se  stane  subjektem  a  podřídí  se  jistým  pravidlům,  tak  zůstává u

Habermase  zachováno  ve  své  původní  struktuře“  (Ibid). Niklas  Luhmann  paradox

osamostatňuje a tvoří  z něj přímo součást analytického aparátu,  skrze který hledí na

společenskou  realitu.  V  jeho  teorii  nemá  evoluce  autopoietických  systémů  povahu

teleologického vývoje  a on sám v úvodu ke svému stěžejnímu dílu Sociální systémy

přirovnává svojí  teorii  spíše k  „labyrintu než k dálnici  vedoucí ke světlým zítřkům“

(Luhmann 2006: 11). Tento rozdíl bezprostředně souvisí s rozdílem mezi uzavřeným a

1 De la division du travail social (Durkheim: 1893)
2 Die Römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung f das Staats – und Privatrecht (Weber: 1891)
3 Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie (Marx: 1844)
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otevřeným  systémem  v  systémové  teorii.  Jürgen  Habermas  setrvává  u  otevřeného

systému v podobě, v jaké ho načrtnul Talcott Parsons. Niklas Luhmann ale přechází ke

koncepci uzavřeného systému, což velmi radikálně mění pohled na věc.  Symbolicky

generalizovaná média4, mezi něž patří např. i zákon, jsou totiž nově téměř opakem toho,

co původně v systémové teorii znamenala. Dalo by se říci, že systémy spolu nově díky

médiím nemůžou komunikovat.  Oba autoři  jsou představiteli  tzv.  obratu k jazyku v

sociologické  teorii.  Niklas  Luhmann  ale  v  jazyce  hledá  pluralitní  soustřednost  a

omezení  vzájemného  porozumění,  což  mu  umožňuje  vystavět  vysoce  abstraktní

sociologickou teorii  s  nárokem na universalitu  ve smyslu popisu veškerého sociálna

(Luhmann 2006: 7). Jürgen Habermas naopak v jazyce nachází universální racionální

základ pro vzájemnou shodu. Z uvedeného plyne, že srovnávat oba autory může být

obtížné.  Cílem této komparace však není pouhé konstatování,  že teorie  se v daných

kriteriích  srovnávání  liší,  ale  klade  si  smělý  cíl  nalezení  vzájemné  konvergence.

„...dnes  již  téměř  tři  desetiletí  starý  spor  mezi  koncepcí  legitimity  v  díle  Jürgena

Habermase a teorií autopoietických systémů Niklase Luhmanna“  (Přibáň 1996: 146),

totiž do značné míry ovlivnil vývoj Habermasova teoretického přístupu k právu, který

se  v  jistém směru  nápadně  přiblížil  tomu Luhmannovu,  což  naznačuje,  že  nalezení

společné řeči obou autorů není zcela nemožné.

1. Otevřený versus uzavřený systém.

Niklas Luhmann mluví o paradigmatické změně v systémové teorii  (Luhmann 2006:

13).  Ovlivněn  Gehlenem5 sleduje  vývoj  společnosti  jakožto  vývoj  institucí,  které  se

stávají  samotnou rovinou sociálního  jednání  a sledují  už svoji  vlastní  logiku vývoje

(Mucha 2007: 88). Důležitou roli v tomto přechodu hraje písmo. Díky písmu je možno

uchovat  komunikaci,  což  zcela  mění  časové  horizonty  a  oprošťuje  komunikaci  od

bezprostřední  interakce  (Luhmann 2006:  107).  Luhmann nevypouští  koncept  jednání

(Luhmann 2006: 199), ale jeho pozornost je upřena zejména ke komunikaci. Hranice

systému tak dostávají   jiný charakter.  S narůstající  komplexitou  společnosti  již  není

možné chápat protiklad systém/okolí staticky, ale v dynamické podobě (Mucha 2007:

92), protože systémy se vyvíjí na základě vnitřní komunikace, která má kontingentní

charakter,  tj.  nikdy  nelze  předem  odhadnout,  jak  dopadne  (Luhmann  2006:  133).

4 Médiem je v této práci vždy uváděno v kontextu systémové teorie, jako symbolicky genralizované 
médium. V Parsonsově a Habermasově pojetí slouží především k interakci mezi analytickými 
subsystémy; v Luhmannově pojetí slouží k autopoietickému sebeutváření systémů.

5 Arnold Gehlen (1904 – 1976) byl německý sociolog a filosof; důležitý je zde především jeho koncept
člověka, který v evoluci ztrácí instinkty a tuto nedostatečnost kompenzuje kulturou a institucemi, jež 
mají kumulativní charakter a mohou být předávány řečí. 
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Základní strategií systémů je tzv. redukce komplexity a ta je zároveň tvorbou smyslu. V

tomto kontextu má ovšem smysl to, co vede k bezprostřednímu vyřešení problému a

zachování  trvání  systému,  přičemž každý subsystém společnosti  se řídí  svojí  vlastní

strategií redukce komplexity. Idea otevřeného systému založeného na jednání, tak jak ji

ve svém čtyřdimenzionálním modelu předkládá Parsons, naproti tomu předpokládá, že

je možné se dohodnout na jednom hodnotovém vzorci a  „všechny problémy je možno

řešit  na  základě  domluvy,  shody  a  konsensuálního  jednání“  (Mucha  2007:  90).

Racionálně vystavěný otevřený systém znamená hierarchický řád, který je popsatelný

podle  jednotné  logiky.  Předpokládá,  že  systémy  politiky  a  ekonomiky  spolu

komunikují, řeší problémy celé společnosti a proto musí brát ohled jeden na druhý. 

Nárůst  komplexity  znamená  v teorii  autopoietických  systémů  celkové  zrychlování

společnosti.  To je také důvod, proč Luhmann odmítá racionální konsensus v případě

řešení problémů.  „Vývoj soudobé společnosti  jako autopoietického systému vyžaduje

okamžité řešení krizí politického, ekonomického, sociokulturního  a dalších systémů a to

v krátkém časovém období“ (Ibid.: 96). Na konsensus není v autopoietické teorii čas a

vývoj je neustálé vrstvení dalších rovin dissenzu (Ibid.: 92).

Ostrý  protiklad  mezi  Habermasem a  Luhmannem spočívá  v tom,  že  Habermas  si  s

jistými modifikacemi ponechává koncept otevřeného systému. Systémy ekonomiky a

politiky jsou stále ještě řízeny symbolicky generalizovanými médii, které v rámci nich

„obíhají“ a umožňují vzájemnou převoditelnost a tudíž komunikaci mezi systémy. S tím

jak  vzrostla  komplexita  systémů,  došlo  k  vydělení  žitého  světa,  který  je  integrován

mechanismem dorozumění (Balon 2008: 149). Habermas tak koriguje Parsonsův model,

protože  např.  moc  je  podle  něj  jen  omezeně  obíhajícím  médiem  a  nedá  se  zcela

přirovnat k penězům. Svázání moci uvnitř právního státu totiž vyžaduje na rozdíl od

média peněz legitimitu6 (Skovajsa 2007: 126). Moc vyžaduje návaznost na konsensus,

který se utváří řečově v oblasti žitého světa. Právo je v otevřeném systému vykládáno

především jako reakce na společenské požadavky. „Podstata a obsah právního systému

vyplývají z konkrétního sociálního prostředí, ve kterém vznikají a fungují. …  Právní

systém je tak v zásadě pojímán jako jednota institucí, procedury a subjektů“ (Přibáň

1996: 132).

Protiklad otevřeného a uzavřeného systému je proto do značné míry pro tuto komparaci

určujícím. Politika se v Habermasově pojetí stará o integraci společnosti a musí proto

mimo jiné skrze médium práva komunikovat s dalšími sférami společnosti (Habermas

6 Legitimita se v Habermasově pojetí nedá považovat za ekvivalent banky, tak jako tomu je u Parsonse 
(Skovajsa 2007: 126)
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1998:  302).  Proto má v jeho pojetí  nefunkčnost  práva  podobu dezintegrace  a  může

mluvit  o  administrativně  politickém přenesení  ekonomické  krize  do  sociokulturního

systému  (Habermas  2000:  56),  kde  posléze  nabývá  anomického  charakteru.  Pro

Luhmanna je funkcí práva pouhá stabilizace normativních očekávání. Obsahem těchto

očekávání ale nemůže být nic konkrétního, protože systém práva je uzavřený a vyvíjí se

autopoieticky, takže lze očekávat nanejvýš to, že nakonec bude rozhodnuto způsobem,

jakým  se  v  právu  rozhoduje.  Jednotlivé  autopoietické  systémy  společnosti  se  dají

přirovnat k buňkám organismu a ačkoliv Luhmann mluví o polycentrické společnosti,

ve  které  jsou  si  jednotlivé  systémy  rovny,  přirovnává  systém  práva  k  imunitnímu

systému společnosti  (Luhmann 2006:  425)  a  dává  mu tak  určité  výsadní  postavení.

„Kognice právního systému se zabývají  jeho vlastními komplikacemi“ (Ibid.).  Tímto

způsobem  právo  vytváří  samo  sebe  v  předstihu  ke  konfliktům,  ale  samo  vytváří

konflikty nové.  Imunizace  spočívá hlavně v zabraňování  násilí,  které  při  nich  může

vzniknout (Ibid.). Právo v „segmentárních“ společnostech bylo těsně spjato s násilím

(Luhmann 2004: 263), právo v moderních společnostech se vyvíjí ve snaze eliminovat

násilí  (Ibid.  265).  „Kdykoliv  se  na  situaci  podílí  násilí,  paradox právního  kódu  se

ukazuje  –  ovšem  ve  formě,  která  je  okamžitě  rozvinuta  v  právním  systému  skrze

stanovení podmínek, které učiní paradox neviditelným“ (Ibid.).

2. Pojmy v Luhmannově teorii autopoietických systémů

Každá  operace  systému  je  redukcí  komplexity  vnitřního  a  vnějšího  prostředí,  čímž

zároveň konstituuje  novou komplexitu  vnějšího a  vnitřního prostředí,  díky čemuž je

budoucnost otázkou dvojí kontingence.  Systém je operacionálně uzavřený, na iritace z

vnějšího  prostředí  reaguje  pouze  ve  formě  rezonance,  která  nutí  systém  k

sebepozorování  jež  umožňuje  autopoiesis,  jejímž  katalyzátorem je  vnitřní  tautologie

rozvinutá  v  paradox.  Takto  tématizovanou  evoluci  je  možno  přeložit  v  termínech

variace,  selekce  a  stabilizace.  Selekce  je  informací  potud,  existuje-li  zároveň

redundance, na jejímž pozadí se může jevit jako něco nového. Systémy se vyvíjejí v

koevoluci díky strukturní vazbě a to zejména sebereferencí,  která je možná jen díky

diferenci  systému a  jeho okolí,  jež  je  ukotvena v sémantickém aparátu  systému,  tj.

médiu.  Médium se rozpadá na  binární  opozici,  jejíž  aplikace  (tj.  operace)  je  řízena

programem.

V předchozím odstavci  jsem se  snažil  na  co  nejmenším prostoru  využít  co  nejvíce

pojmů specifických pro Luhmannovu teorii. Má především demonstrovat, s čím se musí
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potýkat  čtenář,  který  se  snaží  rozklíčovat  popis  konkrétní  problematiky  uvnitř

Luhmanovy meta-teorie.  Luhmann si totiž  vypůjčuje termíny z kognitivní  biologie a

matematické  logiky s  odůvodněním, že nová situace si  vyžaduje nové pojmosloví  a

interdisciplinární přesah. Pokusím se zde přiblížit některé základní pojmy, abych s nimi

mohl dále pracovat.

Jako  komplexní  jsou  označovány  ty  situace,  v  nichž  není  každý  element  spojen  s

každým (Šubrt 2007: 133). Nejde o jakousi původní chaotickou mnohost, ale o složitost

prostředí,  která  je  již  sama  konstituována  předchozími  operacemi  systémů.  Nárůst

komplexity je historicky spojen s funkcionální diferenciací.

Redukce komplexity je základní životní strategií systémů. Jde o uskutečnění selekce ze

složitosti prostředí. Taková selekce je pak nositelem informace, díky které se může dále

komunikovat.  „Informace redukuje komplexitu,  když oznamuje selekci a tím vylučuje

možnosti.  Může  také  zvyšovat  komplexitu.  To  se  děje  kupříkladu  když  vyloučenou

možností bylo negativní očekávání: Myslelo se, že faráři jsou vždy muži, a tu se zjistilo:

tento farář je žena. Má se říkat farářka? Má se jí líbat ruka?“ (Luhmann 2006: 87). Z

uvedeného je patrné, že pojem prostředí je nutno vnímat také jako horizont možností

budoucího vývoje. Prostředí zde má svojí časovou dimenzi.

Kontingence je možnost,  že se něco stane nebo nestane.  Zjednodušeně řečeno jde o

určitou nahodilost. Znamená to, že určitá situace, nebo výhled do budoucnosti může být

vším, co není ani nutné, ani nemožné (Šubrt 2007: 133).

Subsystémy jsou nestejnorodé, avšak rovnocenné části. Celek společenského systému je

pak  „méně než suma jednotlivých částí, neboť není totalitou všech sociálních vztahů,

nýbrž  pouze  těch  procesů,  které  přispívají  k  zachování  společnosti  jako  obsáhlého

systému lidského soužití“ (Ibid.).

Sebereference je schopnost systému sám sebe pozorovat. Pozorování ve svých vlastních

kategoriích je ale možné jen díky diferenci systému a jeho okolí. Tato diference je pro

vývoj systému konstitutivní.  Sebepozorováním se systémy vyvíjí a tím utvrzují  svoji

identitu v diferenci vůči okolí.

Evoluce  je  pro  Luhmanna  samovolným  resp.  v  současných  operacích  systémů

zakotveným procesem, který nemá teleologickou povahu. Nevede k žádnému cíli a není

realizací  idejí  minulosti.  Tato  samovolnost  vývoje  zakotvená  v  přítomnosti  je  pak

nazývána  autopoiesis.  Nemožnost  teleologického  vývoje  souvisí  s  binaritou  kódu

jednotlivých subsystémů (Luhmann 2004: 184).

Každý systém komunikuje svým vlastním jazykem.  Pro společenský systém je to jazyk

ve  své  nejobecnější  podobě.  Každý  systém  pak  má  svůj  specifický  jazyk,  který  je

charakterizován  médiem.  Médiem  ekonomického  systému  jsou  peníze,  médiem
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politického systému je moc, v případě systému práva je to zákon a např. systém vědy

má za své médium pravdu.  Tato  média  jsou vždy charakterizována kódem, který je

binární  opozicí  a  při  aplikaci  v  operaci  systému  vede  vždy  k  paradoxní  situaci.

Rozhodne-li např. soud nějaký spor, stává se posuzovaná situace právní, ale zároveň

protiprávní.  V paradoxní  povaze  systémů se zrcadlí  povaha našeho světa  (Luhmann

2004: 182).

Člověk je psychický systém.  „Sociální systémy se nesestávají  z psychických systémů

a  už  vůbec  ne  z  živých  lidí.  Proto  patří  psychické  systémy  k  prostředí  sociálních

systémů“ (Luhmann 2006: 289).7 Psychické systémy jsou taktéž autopoietické, nikoliv

však na bázi života, ale na bázi vědomí (Ibid.: 297).

Strukturní vazba je jediné spojení mezi systémy. Umožňuje, aby se systémy vyvíjely ve

vzájemné koevoluci. V segmentárních společnostech nic takového neexistovalo, jde o

fenomén, který vzniká až s funkcionální  diferenciací (Luhmann 2004: 386). Systémy

spolu  nekomunikují,  pouze  se  tzv.  irritují8.  Strukturní  vazba  je  možná  díky  irritaci.

Tento koncept má umožnit společný vývoj systémů v rámci jednotného časového rámce,

přesto, že každý se vyvíjí rozdílnou vnitřní dynamikou.  „Systémy reagují na irritace

z vnějšího prostředí rozdílnými rychlostmi“ (Luhmann 2004: 383).

Posledním pojmem, který bych tu měl popsat, je pojem programu. Program je dočasná

struktura,  která  určuje  obecný  rámec  podmínek,  za  kterých  systém  aplikuje  kód

(médium v podobě binární opozice). Tato struktura se mění díky komunikaci, protože

každá komunikace je zároveň interpretací. Důležité je, že bez kódu není programu, sám

je přítomen v médiu a vyvíjí se aplikací kódu při konkrétních situacích. Příkladem může

být soudní precedens.

2. Mezi  kódy  a  programy  –  právo  jako  (ne)uzavřený
systém.

Současnou  evoluční  vymožeností  systému  práva  je  podle  Niklase  Luhmanna  jeho

operacionální  uzavřenost.  Obsáhlý  systém  společnosti,  stejně  jako  jeho  subsystémy

prošel kvalitativní změnou od otevřeného k uzavřenému systému. (2004: 7)Tato změna

je spojená s narůstající funkcionální diferenciací a s ní spojeným růstem komplexity.

Jednotlivé  subsystémy  společnosti  už  mezi  sebou  nemohou  komunikovat

prostřednictvím symbolicky generalizovaných médií, ale právě díky těmto médiím se

7 Platí to však i naopak. Sociální systémy jsou prostředím psychických systémů.
8 Systémy reálně existují, stejně jako existují i strukturní vazby; pro irritace však toto neplatí, pouze 

pozorovatel může říci, že systém byl irritován z vnějšího prostředí. Jde o podnět z vnějšího prostředí, 
na který je kognitivně reagováno pomocí dočasných struktur systému (Luhmann 2004: 383).
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stávají operacionálně uzavřenými a od nynějška je možno jim rozumět pouze v jejich

vlastních termínech.

Symbolicky  generalizovaná  média  obsahují  kódy  v  podobě  binárních  opozic,  které

strukturují systém a jeho vývoj. Tyto kódy určují, které komunikace jsou vzhledem k

systému  relevantní  a  které  nikoliv.   V  případě  právního  systému  jde  o  médium

positivního práva, které se rozkládá na diferenci právní/protiprávní. Tato diference je

ovšem pouze  jakousi  prázdnou  formou.  Nelze  z  ní  samotné  určit,  že  protiprávní  je

špatné a naopak (Luhmann 2004: 177). Z kódu samotného jinými slovy není možné

odhadovat, jak bude například v tom kterém případě rozhodovat soudce. Navíc termín

kódu je nutné interpretovat spíše jako praktiku, než interní strukturu (Luhmann 2004:

174). Kódem jsou také vymezeny samotné hranice systému práva, důležité ovšem je, že

tyto hranice jsou operativní, tzn. existují pouze ve chvíli, kdy je kód aplikován (Neklen

2001: 64), pro Luhmanna je totiž společnost zejména komunikací a každý subsystém,

jakož i systém společnosti existuje pouze ve chvíli, kdy se komunikuje (Luhmann 2006:

160).

Niklas Luhmann hovoří o tom, že systém se vyvíjí pomocí sebepozorování; takzvaného

pozorování  druhého řádu,  které  se dá také nazvat  reflexivitou  (Luhmann 2002:  35).

Výsledek  tohoto  pozorování  pak  v  konkrétních  aplikacích  kódu  (operacích)  vede  k

paradoxu,  protože  nelze  rozhodnout,  zda  binární  opozice  právní/protiprávní  je  sama

právní nebo protiprávní.  Tento paradox se pak stává kreativní hybnou silou (Neklen

2001:  53),  mimo  jiné  proto,  že  ti,  kteří  momentálně  svou  rolí  náleží  k  právnímu

systému,  se  paradoxu  snaží  všemi  možnými  silami  vyhnout  (Luhmann  2004:  177).

Vývoj práva je tedy „dvojitým vstupem formy do formy“(Luhmann 2004: 185). Niklas

Luhmann se explicitně hlásí k Hegelově odkazu snahy rozlišovat rozlišení, když říká, že

jeho logika je „...dosud nepřekonaným pokusem, jak produkovat diference s ohledem na

to, co je v nich identického resp. diferentního“ (Luhmann 2002: 200). Zde se dostávám

k velice komplikované problematice, protože Luhmannův výklad, přestože si klade za

cíl  být  antihumanistickým  a  výhradně  asubjektovým,  občas  přeci  jen  zabrousí  k

problému vztahu jedince a systému, resp. psychického systému a systémů společnosti.

Jak  bylo  výše  naznačeno,  operuje-li  systém práva  v  prostředí  psychického  systému

snaží  vyhnout paradoxu, nicméně v operativně uzavřeném subsystému práva to není

možné. 

Jakýmsi návodem, jak přiřazovat substantivní hodnoty, ke kódu je tzv. program9, ten

určuje vývoj systému a zároveň systém stabilizuje.  „Problém neměnnosti a zároveň a

9 Program je struktura, která se vyvinula ze snah vyhnout se paradoxu. Tato snaha má nezřídka 
doktrinální povahu (Luhmann 2004: 183).

11



adaptability  systému  může  být  vyřešen  jedině  diferenciací  mezi  kódováním  a

programováním“ (Luhmann  2004:  195).  V  historii  takovým programem  bylo  např.

přirozené právo, dnes již pouze positivní právo. Spolu s nárůstem komplexity již není

možné chodit pro „třetí hodnotu“ mimo systém positivního práva, protože by neúnosně

rozšířila  horizont  očekávatelných  možností  a  tím  zcela  podkopala  samotnou  funkci

práva. Proto se programy osamostatnily a nyní jsou přítomny v systému samotném v

podobě positivního práva, ale i v podobě všech relevantních komunikací vztahujících se

k  systému  práva,  které  však  v  posledku  vždy  musejí  vycházet  z  něho  samotného.

„Veškerá evoluce práva je možná díky diferenci mezi textem a interpretací“ (Luhmann

2004:  243).  Tento  proces  je  také  možné  popsat  jako  diferenci  mezi  symbolem  a

smyslem (Ibid.). Jedná se o dvojitý proces redukce a zároveň tvorby komplexity.

Neměnnost  systému  je  tedy  reprezentována  kódem  a  adaptabilita  a  změnitelnost

systému  je  reprezentována  programem.   Na  úrovni  kódu  ale  tyto  diference  ztrácejí

smysl a jedinou relevantní diferencí je zde právní/neprávní, která tématizuje příslušnost

k systému, tj. možnost překladu do jazyka práva. Z toho je patrné, že hodnoty přiřazené

k jednotlivým pólům kódu musí být vzaty pouze jako možnosti a tedy jako médium,

které může mít různé podoby. To může být trochu matoucí,  vezmeme-li v potaz, že

hlavní  funkcí  systému  práva  a  jeho  média  je  stabilizace  normativních  očekávaní.

Luhmann  tuto  situaci  shrnuje  slovy,  že  jedinou  jistotou  je,  že  v  posledku  bude

rozhodnuto  podle  kódu a  tedy  že  konkrétní  případ  bude  shledán  jako  právní,  nebo

protiprávní (Luhmann 2004: 155-156). Budoucnost je kontingentní a každé podřízení se

právním  procedurám  je  risk.  Operacionální  uzavřenost  vždy  zároveň  znamená

otevřenost vůči budoucnosti.

Na první pohled je patrné, že jde o komplikovaný výklad. Podle mého názoru by však

bylo velmi laciné kritizovat v tomto bodě Luhmanna za paradoxní povahu jednotlivých

pojmů nebo za to, že jeho teorie je jen prázdnou kostrou nebo grandiózní tautologií,

která při aplikaci na konkrétní realitu nezůstane ničím více, než pouhým popisem ve

svých vlastních  kategoriích.  Luhmann sám totiž  všechny tyto  „problémy“ explicitně

přiznává a činí z nich dokonce stavební kameny své teorie. 

Zajímavým tvrzením například je, že programová adaptabilita je nakonec vždy závislá

na institucích uvnitř systému práva a ty svou povahou závisí na obsáhlém sociálním

systému tj. na svém vnějším prostředí (Ibid.). To znamená, že program je ve skutečnosti

sebepozorováním  komunikace  vztahující  se  k  právnímu  systému,  ale  právě  pomocí

programu je tato komunikace přístupná všeobsáhlému sociálnímu systému.

Adaptabilita  programu  je  rezonancí,  to  znamená  pouhou  reakcí  systému  na  vnější

podnět.  Operativní  uzavřenost  systému  je  udržována  tím,  že  systém  nezpracovává
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výstupy jiného systému v substantivní podobě, ale pouze překládá do jazyka systému to,

co je možné s ohledem na jeho kognitivní kapacitu přeložit. 

Mluví-li  Luhmann  obecně  o  změně  systému,  je  tato  změna  vždy  součástí  evoluce.

Programování, které umožňuje změnu v systému, lze také tématizovat v termínech jeho

obecného pojetí evoluce systémů - variace, selekce, stabilizace (Luhmann 2004. 259;

Šubrt 2007: 133), jakožto cyklicky po sobě se opakujících kroků, v nichž soustavně

dochází  k  nárůstu a  zároveň redukci  komplexity.  Výše  popsaný proces  v termínech

kódu a programu proto lze popsat i následujícím způsobem: variace (interpretace soudce

nebo zákonodárce), selekce (na základě programu, který je sám interpretací), stabilizace

(realizace kódu v konkrétní situaci).

3. Legitimita procedurou

1. Luhmannova procedurální (ne)legitimita práva  

Ve svých pozdějších pracích o právu už Luhmann problém legitimity zcela zanedbává a

považuje ho pouze za problém politického systému (Přibáň 2001: 114).

„Koncept legitimity je zrádný, nakolik slouží jako zadní vrátka, kterými se do politické

oblasti snaží vplížit nejrůznější hodnotová přesvědčení. Jedním z úskalí takto chápané

legitimity totiž je skutečnost, že mezi soupeřícími hodnotami nelze rozhodnout jinak než

politicky“ (Luhmann 2002: 123 in Skovajsa 2007).

Politický systém je  operacionálně  uzavřený a funguje svými vlastními  zákonitostmi,

přičemž konstitutivní binární opozicí je zde převaha/podřízenost (Skovajsa 2007: 125).

Vzájemné ovlivňování subsystémů práva a politiky není možné a jejich vzájemný vztah

Luhmann připouští pouze na úrovni tzv. strukturální vazby ve vzájemné koevoluci. To

opět  souvisí  s  počátečním  definováním  funkce  právního  systému,  jakožto  pouhé

stabilizace normativních očekávání.  Kdyby Luhmann připustil  positivistický koncept,

který  platnost  práva  vztahuje  k  vnějšímu  donucení  suveréna,  byla  by  tato  funkce

podkopána. „Co se týká sankce, je Luhmann vzdálen donucení jako vnějšímu elementu.

Sankce je vnitřní prvek, který stabilizuje strukturu očekávání a určuje hranice právního

a mimoprávního … o státním donucení lze hovořit pouze jako o prvku práva, který je

legitimní svou legálností“ (Přibáň 1994: 921-922). Stejně tak je to s přirozenoprávními

teoriemi, protože jakýkoliv vnější element znamená vstup třetí hodnoty a tím neúnosné

rozšíření toho, co je možné očekávat (Luhmann 2004: 185). Funkcionální diferenciace a

operativní uzavřenost systémů navíc vede k tomu, že člověk se stává subjektem mnoha
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rolí a proto legitimita jakožto souhlas subjektů s konkrétními obsahy norem není nadále

možná (Přibáň 1994: 922). Rozhodování v právu ale není jednostranný proces, vždy jde

o dvoustranný porces komunikace mezi rozhodujícím a adresátem, nicméně zdá se, že je

nezávislý na vůli účastníků a stává se intersubjektivním sociálním faktem, který však

ztrácí svoje transcendentální  založení  (Přibáň 1995: 591). Podle Jiřího Přibáně nelze

Luhmannovu  teorii  legitimizace  redukovat  ani  na  čistý  legalismus,  ani  na  cokoliv

podobného přirozenému právu. 

Protože legitimita  úzce souvisí se změnou práva a sociální  změnou jako takovou, je

podle  mého  názoru  účelné  zaměřit  se  ve  spojení  s  pojmem  legitimity  na  již  dříve

zmíněný  pojem  programu.  Podle  Luhmanna  totiž  dříve  programování   vyvažovalo

diskrepance  mezi  společností  a  právem  a  odpovídajícím  produktem  byla  ideologie

přirozeného práva (Luhmann 2004: 194), která byla vlastně  prvotním programem, který

strukturoval další rozvoj. V dnešní době už není něco takového možné, ale historicky

vzato,  sehrála  podle  Luhmanna  přirozenoprávní  ideologie  nezastupitelnou  roli  při

poskytnutí základů pro vznik pozitivního práva (Luhmann 2004: 434).

Vztah  mezi  společností  a  právem je  dnes  vztahem  systém/okolí.  Každý  systém,  je

zároveň prostředím jiného systému (Luhmann 2006: 77). Systém práva reaguje pouze

na takové podněty ze svého vnějšího prostředí, na které je možné a nutné reagovat v

zájmu trvání  systému.  Taková reakce  je  vždy nutně  redukcí  komplexity  přeložením

problému do jazyka práva.  Redukce  komplexity  dává jakékoliv  operaci  smysl,  resp.

operace  redukuje  komplexitu  a  tím  je  zdrojem  smyslu.  To  odpovídá  Luhmannově

dichotomii  redundance  a  informace.  Redundance,  je  všechno,  co  je  důvěrně  známé.

Informace je pak možná pouze jako konstruktivní  výběr z redundance,  který přináší

něco  nového  (Luhmann  2004:  35).  V  knize  „Sociální  systémy“ (Luhmann:  2006)

Luhmann například konstatuje, že upřímnost je nekomunikativní, už jen proto, že naše

alterego upřímnost nemůže očekávat.  Komplexita  vnějšího prostředí systému je totiž

zároveň  horizontem  možností  budoucích  komunikací  a  každou  redukcí  komplexity

produkujeme v tomto směru nový nárůst komplexity, systém si sebereferenčně utváří

svoje vnitřní prostředí a tím konstituuje komplexitu prostředí vnějšího.

Schopnost rezonance (tj. reakce na podněty z vnějšího prostředí) odpovídá kognitivní

kapacitě systému. Řešení problémů se již neděje podle předem dohodnutého vzorce, ale

v  každém  momentu  operace  se  systém  učí,  jak  rozhodovat.  Z  legitimity  se  stává

procedurální legitimizace, která je neustálým procesem spojeným s operacemi systému.

Luhmann tak přichází s konceptem legitimizace, jakožto problému učení a řešení ad hoc

problémů spíše než s pojmem stabilizující legitimity (Přibáň 2001: 109). Podle mého

názoru by toto bylo možné nazvat také dynamickou legitimitou. Je to legitimizace, která
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se nemá na co odvolat,  a  proto je  legitimizací  jen do té doby, kdy systém operuje,

rozhoduje, a plní svojí funkci. Cirkulární uzavřenost systému je zároveň otevřeností ve

vztahu  k  budoucnosti.  „...legitimita  (...)  je  obecná  připravenost  přijmout  v  rámci

určitých hranic tolerance obsahově ještě neurčená rozhodnutí...“ (Luhmann 1969: 28 in

Přibáň  1997:  149).  Odevzdání  se  právní  proceduře  bez  jakéhokoliv  subjektivního

postoje  nebo  kritiky  znamená  především anticipaci  jakéhokoliv  rozhodnutí,  která  je

sama o sobě legitimizačním prvkem, protože může být očekáváno,  že situace  dojde

určitého vývoje.  „Obnova očekávatelnosti  není požadavek stability,  nýbrž požadavek

reprodukce“ (Luhmann 2006: 327).

Podle Jiřího Přibáně lze Luhmannovo autopoietické právo a legitimitu procedurou  jen

stěží obvinit z konzervatismu, i sám Habermas podle něj připouští,  že tato teorie má

silný kritický náboj, protože je nezávislá na tradici  a morálce.  „Moderní společnosti

nevyžadují pravdivé právo, ale právo, které umožňuje rozhodnutí a jednání“ (Přibáň

2001:  109).   Vtip  je  však  podle  mě  v  tom,  že  nestálost,  je  v  Luhmannově  pojetí

stabilitou (Luhmann 2002: 65; Luhmann 2004: 257), takže lze  jen stěží říci, jestli má

Luhmannův přístup k řádu transformativní nebo konzervativní charakter.  Dynamická

stabilita je sice možná díky úsilí o konzistenci, ale zároveň je připuštěno, že vzhledem k

uzavřenosti systémů může docházet k situacím, kdy jeden systém produkuje takovou

komplexitu vnějšího prostředí, která může být ohrožením pro jiné systémy (Šubrt 2007:

139) (nebudou schopny jí redukovat), a proto nelze předpovědět, zda systémy budou

trvat. V knize „Law as Social System“ (Luhmann: 2004) navíc přímo o evoluci práva

Luhmann mluví jako o vrstvení strukturálních změn, které má někdy podobu stagnace,

někdy podobu revoluce (Luhmann 2004: 232).10

2. Racionalizace práva

O tom, že vývoj společnosti a práva je v komplementárním vztahu, snad nemůže být

pochyb. Zvědečtění všech možných odborných praxí a celková „racionalizace“  vede k

postupující funkcionální diferenciaci společnosti. Niklas Luhmann tento proces nazývá

nárůstem  komplexity.  Spolu  s  tímto  nárůstem  se  vyděluje  z  normativních  systémů

společnosti systém pozitivního práva a dochází k normativní uzavřenosti, což v právním

systému  znamená  především  překonání  osvícenské  teorie  přirozených  práv.  (Přibáň

1996: 138). Luhmann tento vývoj popisuje též ve vztahu práva a času. V tradičních

společnostech  se  právo  odvolávalo  na  historii,  v  době  nadvlády  přirozenoprávní

10 Avšak podle Jiřího Přibáně má  Luhmannova teorie problém s revolučními situacemi (Přibáň 1997: 
150).
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ideologie  se  právo  orientovalo  na  současnost  ve  smyslu  rozkrývání  věčně  platného

přirozeného řádu, v dnešní době se systém práva orientuje především na budoucnost

(Přibáň 1994:  920)  a  do  jisté  míry  lze  mluvit  o  tom,  že  organizováním sebe  sama

organizuje společnost (Ibid.: 921.). Jak již bylo řečeno, katalyzátorem vývoje systému

práva  je  paradox,  kterému  se  však  nelze  vyhnout.  Proto,  když  mluví  Luhmann  o

organizování sama sebe, jde především o snahu vyhnout se paradoxu. Z toho je patrné,

že vývoj práva nelze vnímat jako zvyšování racionalizace ve smyslu zvyšování logiky

systému směrem k hladké bezrozpornosti.  Validita  práva ve společnosti  a racionální

argumentace jsou spojeny strukturní vazbou a vzájemně se ovlivňují (Luhmann 2004:

305). Samotná logika však nemůže být použita pro ospravedlnění práva. Každé odhalení

důvodu totiž  vyžaduje  další  důvod a  hrozí  nebezpečí  nekonečného  regresu,  protože

rozum je svým vlastním predikátem (Ibid.: 309).  „Jeden se v tom může převalovat a

užívat si to, ale to je tak vše“ (Ibid.). Jsou-li totiž rozpory považovány za logické chyby,

hledí se na poznání jako na nutnost reformulace směrem k bezrozpornosti. To implicitně

předpokládá, že skutečnost je bezrozporná a pokud se nám jeví opačně, jde pouze o

nedostatek poznání (Luhmann 2006: 408). „Od Hegela se však v zásadě ví, že s logikou,

která musí postulovat  bezrozporné projekty,  je sociální  vyloučeno z prostředí  vědy“

(Ibid.: 409). Sociálno jednoduše nelze vtěsnat do logiky a jeho rozpory nelze logickými

prostředky eliminovat. Je tedy nutné experimentovat s mnoha alternativami a žádná z

nich by neměla být při současném stavu vědění předem diskreditována (Ibid.). Právní

argumentace je tak především snahou o maskování rozporů vždy s ohledem na kontext,

čímž přispívá k vývoji práva, to lze považovat za její hlavní úkol a může si být jista, že

bude  mít  vždy  o  práci  postaráno.  Problémům  logiky  se  především  snaží  vyhnout

posunem  k  principům  procedury.  Tato  proceduralizace  je  součástí  programu  práva.

Nejde však o výměnu teorie za metodu, pouze si můžeme být jisti, že určitá sekvence

argumentů nás dovede k rozhodnutí  (Luhmann 2004: 310). Spíše než o zvyšující  se

racionalizaci by se mělo hovořit o profesionalizaci (Ibid.: 312).

Ve svém hodnocení přirozenoprávní nauky jako klíčové dobové ideologie, v konceptu

proceduralizace a profesinolazice práva jakož i v pojetí práva především jako formy, jež

může měnit svůj obsah, se Luhmann nápadně podobá Weberovi. Podobají se však i v

mnohých jiných stanoviscích, mimo jiné jde např. o oddělení práva od morálky nebo

procedurální  legitimitě  pouhou  legalitou.  Odlišnosti  jsou  však  evidentní.  Krom

rozdílného metodologického přístupu lze nejzřetelnější rozdíl spatřovat v tom, že pro

Luhmanna je  právo zcela  normativně  uzavřeno a odděleno od politiky.  Max Weber

naopak  právo  vždy  váže  na  charakter  panství.  „Charakteristickým  znakem  práva
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obecně zůstává, že se úzce váže k politické moci. Právo nemůže existovat jako spontánní

normativní řád bez autoritativního zajištění a formálního donucení“ (Přibáň 1996: 71).

I když právní řád nespočívá pouze v donucení, jedná se ve Weberově teorii o hlavní

definiční znak práva a mluvíme-li o typologii panství, je pro modernitu charakteristické

právě tzv. legální panství.

„Toto  panství  je  ve  státě  legitimováno  obecnými  normami  univerzálně  platného

právního řádu. V zásadě by tedy bylo možné, aby normy měly libovolné obsahy, protože

nejdůležitějším  předpokladem  ustavení  tohoto  panství  a  jeho  legitimity  je  formálně

racionální  systém  nerozporných  logických  konstrukcí  pro  tvorbu  a  nalézání

práva„ (Ibid.: 76).  

Racionalita práva se ve Weberově pojetí rozpadá na dichotomii formální a materiální

racionality, která odpovídá rozlišení účelově racionálního a hodnotově racionálního 

jednání (Keller 1995: 266). Racionalizace práva je pak spojena s historickým vývojem

řešení mocenských konfliktů a jeden ideální typ podmiňuje druhý. Tento vztah je možné

chápat  také  jako odraz  vztahu  náboženství  a  hospodářství,  absolutního  panovníka  a

buržoazie nebo tradičního a legálního panství. Kruh vzájemné podmíněnosti však není

zcela uzavřený a přestože historie není jednoduchým lineárním vývojem, ale spíše sérií

zvratů a stagnací11, je západní kultura budoucností a minulostí bitevních polí, na kterých

nakonec vítězí účelová racionalita.  Tento pohled na vývoj civilizace pak vede Webera

ke známé metafoře o železné kleci.

Ve svém nejznámějším dvousvazkovém díle „Theorie des kommunikativen Handelns “ 

(Habermas 1981)12 s podtitulem rozum a racionalizace společnosti Jűrgen Habermas 

uchopuje výklad Maxe Webera právě v tomto bodě a podrobuje ho rozsáhlé revizi. 

Ukazuje, že Weber ve své sociologii práva sleduje jinou výkladovou strategii, než ve 

svých pracích o náboženství. 

Na jednu stranu totiž Weber mluví o tom, že se sekularizací již není možná reprodukce

eticky  orientovaného  jednání,  což  vede  ke  ztrátě  smyslu.  Na  druhou stranu  princip

povolání,  který  je  odkazem  protestantského  asketismu  vede  k  rozšíření  účelové

racionality a ohrožení svobody  (Habermas 1997: 243).  Habermas zde cituje Weberův

známý  výrok:  „Mnoho starých bohů vstává ze svých hrobů, odkouzleni a v podobě

neosobních sil usilují  opět o moc nad našimi životy a bojují spolu navzájem“ (Ibid.:

245). Weber na jednu stranu mluví o rozumu, který se tříští v pluralitě hodnotových sfér

a  podkopává  svojí  vlastní  univerzalitu.  Na  druhou  stranu  však  poukazuje  na  roli

protestantské etiky a moderního práva, které vedou k univerzalizaci účelové racionality

11 V tomto pohledu na historii se Luhmann nijak neliší od Webera (Luhmann 2004: 232; 24).
12 Zde „Theory of Communicative Action“ (Habermas 1997).
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a sjednocení subsystémů do „železné klece“ účelové racionality (Ibid.: 248). Habermas

připomíná, že obava z „nového polyteismu“ je v rozporu s obavou z „železné klece“. 

Habermas i Weber se shodují v tom, že základními třemi znaky moderního práva jsou

formalita, legalita a positivita (Deflem 2008: 274). Podle Webera tyto tři prvky vedou k

institucionalizaci účelové racionality. Habermas se však ptá, jak je tato struktura sama o

sobě možná. Zákony již nemohou být brány jako dané, nebo autoritou zaštítěné,  ale

musí být otevřené kritice. Racionalita práva dříve založená na tradičním konsensu, musí

být od nynějška založená na racionálním konsensu. Formalita, legalita a positivita tak v

Habermasově  pojetí  odkazují  naopak  k  tomu,  že  právo  potřebuje  racionální

ospravedlnění. 

Pozitivistický koncept práva vede Webera do „trapné situace“ (Habermas 1997: 265).

Při  zachování  předpokladu,  že  legitimita  je  důležitá  pro  existenci  a  pokračování

jakéhokoliv  panství,  vyvstává  otázka,  jak  může legální  panství  být  vůbec  legitimní.

„Weberova  odpověď  ,  která  našla  své  následovníky  od  Carla  Schmitta  po  Niklase

Luhmanna je následující: procedurou. Legitimita procedurou zde ale neznamená návrat

zpět  k  formálním  podmínkám  morálně  praktického  ospravedlnění  právních  norem,

znamená spíše udržení procedurálních předpisů administrativy, přijímání a uzákonění

práva. Legitimita pak neznamená nic jiného  než víru v legalitu  přijatých zákonů...“

(Ibid.). Zákony jsou přijímány zákonnou procedurou a z tohoto kruhu není cesty ven.

Tento koncept spočívající v pasivním přijetí (Luhmann) nebo víře subjektů (Weber)13, je

neslučitelný  s  Habermasovým  přístupem:  „Rozdíl  mezi  vírou  v  čarodějnice  kmene

Zande a moderním zpochybňujícím rozumem se dá připodobnit Popperově dichotomii

otevřených a uzavřených společností“ (Ibid.: 61). S trochou nadsázky bychom tak mohli

Habermasovi  podsunout  tvrzení,  že  Luhmannovo  nebo  Weberovo  pojetí  legitimity

práva  se  podobá  spíše  starověkým  mýtům  nežli  moderním  koncepcím,  protože

nedovoluje  konstitutivní   diferenci  mezi  normami  a  vyjádřitelnými  subjektivními

zkušenostmi. 

Komplementarita  zájmů  neexistuje  pouze  na  úrovni  zvyku,  interakce  spojené  s

normativním konsensem nejsou svázány jen s tradicí  a konvencí, ale jsou racionálně

konstruovány  (Ibid.:  283).  Nikoliv  však  účelově  racionálně.  Habermas  „...chce

především překonat Weberovský způsob konceptualizace, jenž prakticky zcela opomenul

komunikativní dimenzi jednání“ (Balon 2008: 192).

13 Zde je nutné zmínit drobnou odlišnost. U Webera je legitimita leálního panství vždy spojena s 
určitým prvkem víry. V Luhmannově pojetí lze hovořit nanejvýš o pasivním přijetí normy. Právo 
totiž legitimizuje samo sebe a nikoho k tomu nepotřebuje (Přibáň 2001: 111).
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3. Diskursivní procedura

Habermasova  teorie  legitimizace  právních  norem  je  zasazena  do  jeho  teorie

komunikativního  jednání  a  udržuje  si  ambivalenci,  kterou  teorie  komunikativního

jednání obsahuje v dichotomii  systém a žitý svět.  Filosofické koncepce nemají  v už

postkonvenční  společnosti  místo,  protože žádná z nich neobsahuje koncept,  který by

zahrnoval subjektivní i objektivní svět (Habermas 1997: 44).

Platná norma je v Habermasově pojetí taková, která obstojí v kritice proti předloženým

alternativám.  Tím  se  Habermas  snaží  vyhnout  jak  positivistickému  empirismu,  tak

racionalistickým přirozenoprávním koncepcím. Empirismus váže legitimitu normy na

souhrn  sociálních  jednání,  jejichž  koordinace  a  podřízení  se  normě  je  závislé  na

subjektivní  víře,  což  vede  k  psychologismu.  Filosofické  koncepce,  z  nichž  vychází

současná teorie práva, se zase nemůžou vyhnout kritice, která nakonec vždy vystopuje

jejich  transcendentální  normativní  předpoklady.  Nicméně,  každá  norma,  má-li  být

platnou, musí mít imanentní vztah k pravdě. Pravda nemá být pro Habermase zástěrkou

normativních  předpokladů,  ale  záměrem je  spíše  poukázat,  že  je  vázána  na  kontext

tvorby jednotlivých intersubjektivit. Důležitý je způsob, jakým je norma přijímána, tj,

formální  předpoklady  situace,  ve  které  norma  vzniká.  Takovou  situací,  nebo  spíše

formou  komunikace  je  tzv.  diskurz.  Co  je  to  diskurz,  je  v  nejobecnější  rovině

formulováno například takto:

„Diskurz je možné chápat jako onu formu komunikace, která je oproštěna od kontextů

zkušenosti a jednání a jejíž struktura nám zajišťuje, že předmětem diskuse jsou výlučně

virtualizované nároky na platnost tvrzení, případně doporučení či varování, že v diskusi

nejsou  omezováni  účastníci,  témata  ani  příspěvky,  ledaže  vzhledem  k  cíli,  jímž  je

prověření zpochybňovaných nároků na platnost; že není vykonáván žádný nátlak, kromě

nátlaku lepšího argumentu; že jsou v důsledku toho vyloučeny všechny motivy, kromě

motivu kooperativního hledání pravdy. Jestliže za těchto podmínek argumentativně, tj.

na  základě  hypoteticky  navržených  ospravedlnění  se  spoustou  alternativ,  vznikne

konsensus  o  doporučení  přijmout  určitou  normu,  pak  tento  konsensus  vyjadřuje

„rozumnou vůli“ (Habermas 2000: 136). 

Za  nejdůležitější  vlastnost  diskurzu  lze  považovat  oproštění  od  jakýchkoli  nátlaků,

participativní rovnost a předpoklad hledání konsensu. Zajímavé  také je, že jde o určitou

formu, jejíž struktura toto umožňuje.

Někteří  autoři  oponují,  že  diskurz nemá jen procedurální  charakter,  ale  sám o sobě

obsahuje substantivní hodnoty (např. Benhabib, Seyla nebo Kelley, Michael in Deflem
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2008: 277), protože implicitně obsahuje hodnoty autonomie, rovnosti a demokracie. Jiní

autoři  zase  vytýkají  Habermasovi  prázdný formalismus,  normativní  vyprázdněnost  a

tedy pochybnost jeho morální teorie (Ibid.).

Z  možnosti  obou  kritik  je  patrná  ambivalentnost  Habermasovy  diskurzivní  etiky.

Habermas  sice  striktně  trvá  na  procedurálním  charakteru  (a  tedy  universální

aplikovatelnosti) diskurzivního  ospravedlnění normativních nároků na platnost normy,

nicméně je jasné, že každá taková procedura musí být rozvinuta uvnitř již existujícího

normativního rámce, což může působit jisté teoretické i faktické obtíže. Problém není

jen v tom, že Habermasova diskurzivní etika,  je zároveň etikou diskurzu (forma vs.

struktura), ale také v tom, že slovo  kontext mimo jiné naznačuje, že diskurs je určitý

ideální typ, kterého v reálném lidském světe nemůže být dosaženo. Pokud diskurz není

možný bez již existující funkční normativity, pak podle mého názoru není možný vůbec.

Jak  například  připomíná  Ralf  Dahrendorf,  každá  norma,  která  reguluje  vztah,  vždy

jednomu z účastníků vztahu vyhovuje méně a jinému více: „Pokud existuje právo, musí

existovat nerovnost“ (Dahrendorf 1968: 169). Východiska  Habermasovi teorie vedou k

snadnému  připuštění  možnosti,  že  moc  lze  spoutat  a  neutralizovat  výkonem

komunikativní racionality (Skovajsa 2007: 127), Niklas Luhmann je naopak k otázkám

moci mnohem citlivější a jeho systémový přístup dokáže odhalit přítomnost moci „i v

těch nejskrytějších zákoutích společnosti“ (Ibid.: 128). Svoboda je pak ve hře při každé

komunikaci (Luhmann 2002: 200) a protože právo je systémem komunikací, může také

Niklas Luhmann tvrdit, podobně jako Dahrendorf, že bez normy by nebylo konfliktu

(Luhmann 2004: 260).

Habermasův diskurz implicitně  předpokládá  orientaci  na  konsensus,  který  může být

dosažen používáním společného jazyka.  Rozumná promluva v rámci žitého světa,  tj.

světa  oproštěného  od  imperativů  účelové  racionality,  vede  k  odkrývání  struktury

jednání, která je zakořeněna v imanentní racionalitě přirozeného jazyka jako takového

(Balon 2008:  195).   Zde se nabízí  otázka,  zda pojem imanentní  racionalita  není  jen

zástěrkou transcendence všeobjímající komunikativní racionality, která jen čeká na to,

než jí účastníci diskurzu objeví. Pochybnými se tak můžou jevit nejen procedurálnost

diskurzivního  ospravedlnění  normativních  nároků  na  platnost,  ale  také  sám  pojem

legitimity, protože není-li možná strukturální změna, pak ideál diskurzivní procedury

znamená, že není možná změna vůbec (alespoň v otázce práva) a tudíž ztrácí smysl o

legitimitě  hovořit.  Jediná možnost  změny by pak v případě takové interpretace byla

obsažena  v  Habermasově  obavě  z  kolonizace  žitého  světa  systémem,  což  odpovídá
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Weberovu pojetí funkcionální diferenciace a nadvlády účelové racionality v historickém

vývoji společnosti. 

4. Právo jako instituce i médium

Habermas stejně jako Weber připisuje právu centrální a přesto jaksi ambivalentní roli v

evoluci moderních společností. Předkládá dvě pojetí práva. Jednou jako instituci, která

si  stále  vyžaduje  morálně  praktické  ospravedlnění  v  rámci  diskurzivní  procedury,

jednou jako médium, které je od takových procesů odděleno a je katalyzátorem funkční

diferenciace a zprávňování  dosud neregulovaných oblastí.  To poukazuje na centrální

rozpornost racionalizace práva (Deflem 2008: 280). Není překvapivé, že tato rozpornost

je  přímým  odrazem  základní  konceptualizace  předložené  v  teorii  komunikativního

jednání. Právo jako instituce je spojeno s žitým světem, je v něm ukotveno a proto by

mělo být institucionalizací komunikativní racionality. Právo jako médium, je spojeno s

účelově racionálním jednáním a svou povahou patří  k ekonomickému a politickému

systému spolu s médii moci a peněz. Protikladnost těchto dvou pojetí práva Habermas

rozvádí  na  makrosociálních  procesech  společností  třídního  kompromisu  v  knize

„Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus“ (Habermas: 1973).14 

Základní rozpor ekonomického systému, tak jak jej popisoval Marx, je ve vyspělých

moderních  společnostech  regulován  politickým  systémem.  Stát  administrativním

plánováním reguluje ekonomický cyklus a s cílem zlepšit podmínky pro zhodnocování

kapitálu  reguluje  tržní  mechanismus  (Habermas  2000:  50).  Díky  tomu  dochází  k

repolitizaci výrobních vztahů, hroutí se základní buržoazní ideologie spravedlivé směny

a to přináší novou potřebu legitimizace. Problém je v tom, že výroba je zespolečenštěna,

ale  její  cíle  zůstávají  nezobecnitelné  na  celou  společnost  (Ibid.:  55).  Nezbytným

doplňkem současné společnosti je tzv. občanský privatismus, v rámci něhož může stát

ve zbožní podobě přiměřeně odškodňovat jedince v rámci systému. Protože, ale v tomto

svém  úsilí  neodvratně  selhává,  je  repolitizovaná  ekonomická  krize  přenesena  do

administrativního  systému  a  ten  ztrácí  svoji  legitmitu.  Habermas  zachovává

Parsonsovský  koncept  otevřeného  systému  a  mluví  o  vstupech  a  výstupech

politicko-administrativního  systému.  Výstupem  přenesení  ekonomické  krize  do

politického  systému  je  krize  racionality,  na  vstupech  pak  získává  podobu  krize

legitimity.  Skrze  politický  systém  je  tak  systémová  kontradikce  přenesena  do

sociokulturního systému a získává podobu krize identity  aktérů,  která je v posledku

14 Zde „Problémy legitimity v pozdním kapitalismu“ (Habermas 2000).
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tématizovatelná jako anomie. Protože se tomu politický systém snaží zabránit, dochází k

rozšiřování  organizační  racionality  nejenom do ekonomického,  ale  i  sociokulturního

systému.  „Vedlejším důsledkem je pak veřejná tematizace tradičně ustálených obsahů

norem, které doposud patřily ke kulturním rámcovým podmínkám politického systému.

Tímto způsobem se rozšiřuje oblast diskurzivního vytváření vůle, což je proces, který

narušuje struktury depolitizované veřejnosti, jež jsou důležité pro další trvání systému“

(Habermas 2000: 65).  Právo jako instituce je podkopáváno právem jakožto médiem.

Institucionalizace práva sociálního zabezpečení a školství má svůj původ v požadavcích

žitého světa  na obranu před systémy.  Problém je  v tom, že nová subjektivní  práva,

jakožto  instituce  implementuje  sociální  stát  v  mediích  peněz  a  moci,  takže  škola  a

rodina jsou byrokratizovány a komercionalizovány a dochází ke kolonizaci žitého světa

právem v podobě média (Deflem 2013: 82).

Jednoduše  řečeno,  potřeba  legitimity  je  v  protikladu  s  potřebou  racionality.  Což

odpovídá protikladu práva jako instituce a práva jako média. Celá situace tak získává

výrazně  paradoxní  povahu,  protože  diskurzivní  utváření  politické  vůle  vede  k

narušování svých vlastních podmínek. Rozšiřování takto popsané účelové racionality

vcelku odpovídá tomu, co popsal již Weber. Protože ale v Habermasově teorii zaujímá

metodologický primát analýza žitého světa (Balon 2008: 189), přiklání se spíše k obavě

z  „nového polyteismu“  a problém zachování  řádu pro  něj  získává  Durkheimovskou

podobu  odvrácení  anomie.  Habermas  mluví  explicitně  o  anomii  a  s  ohledem  na

konsensuální intersubjektivní předpoklad svobodného argumentujícího společenství to

ani moc nepřekvapí. Původ anomie v dynamické funkcionální diferenciaci je dokonce

shodný s  Durkheimovým,  a  osobně bych neváhal  poukázat  na výraznou podobnost.

Problémy  legitimity  v  pozdním  kapitalismu  však  lze  číst  i  s  větším  důrazem  na

Habermasův  marxistický  základ  a  zdůraznit  původ  krize  legitimity  v  rozporu

administrativně zestátněné produkce a soukromé formy přivlastňování statků, který je

za účelem zajištění masové loajality ideologicky kamuflován. Kdyby pak byl doopravdy

možný svobodný prostor pro argumentativní ospravedlnění došlo by k odhalení tohoto

základního rozporu a  občané by rozhodli  „jinak o tom co je univerzální“.  Takovou

interpretaci předkládá např. Václav Bělohradský (Bělohradský 1999: 41-44).

5. Mezi fakticitou a normativitou

Habermas však prodělal teoretický vývoj. Do značné míry proto, že se snažil soustavně

zapracovávat  do  své  teorie  výzvy,  které  přinášela  teorie  autopoietických  systémů
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Niklase  Luhmanna.  Oba  dva  teoretici  měli  mezi  sebou  několik  kol  debat,  které  se

odrážely i v jejich publikacích. Kniha „Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus“

 (Habermas:  1973)  je  do  jisté  míry  odpovědí  na  Luhmannovu knihu  „Legitimation

durch Verfahren“ (Luhmann: 1969) (Přibáň 1997: 146). Ve své v současnosti nejvíce

citované práci o právu „Faktizität und Geltung“ (Habermas: 1992)15 podle mého názoru

v tomto směru prodělal ještě větší posun. Již v úvodu připomíná jeden z principů, které

jsou  obsaženy  v  jeho  pojetí  diskurzu,  když  říká,  že  člověk  musí  zůstat  otevřen

rozličným přístupům a perspektivám (Habermas 1992: 6). Z některých slovních spojení

je patrné, že se snaží  co nejadekvátněji své teorii recipovat Luhmannova tvrzení16, která

považuje za relevantní a zároveň s ním vede pomyslnou polemiku.

Nejvýraznější posun však spočívá v tom, že přiznává, že se mýlil a není možné dále

držet  diferenci  mezi  právem  jako  médiem  a  právem  jako  institucí.  Právo  je  nově

situováno někde mezi  žitým světem a systémem.  Přiznává,  že  v předchozích  dílech

přehnal  důraz  na  zprávňování  (Deflem  2008:  280).  Nově  přichází  s  důraznějším

oddělením morálky a práva. Ani jeden normativní systém však nestojí nad druhým a

jsou spíše v komplementárním vztahu (Habermas 1998: 106).  Obojí je zakotveno v

žitém světě, ale zároveň tento svět reguluje. Místo kolonizace instituce práva médiem

práva tak nově hovoří o tom, že právo kolonizuje samo sebe (Deflem 2008: 185). To se

v pojmové rovině nápadně podobá autopoietickému vývoji práva, nicméně Habermas

nepřechází  k  uzavřenému  systému,  sociální  síly  podle  něj  stále  „penetrují“  právo  z

vnějšku (Habermas 1998: 39). Každý právní řád, založený na principech je závislý na

konstruktivní interpretaci (Ibid.: 252) a ta je možná jen díky tomu, že je na čem stavět.

Základními  stavebními  kameny,  díky  kterým  je  mimo  jiné  možné  i  komunikativní

jednání  orientované  na  konsensus  jsou  časem  prověřené  instituce.  Habermas  zde

navazuje na Gehlena (Ibid.: 24) a poukazuje na to, že  pro komunikativní jednání je

nutná  víra  v  autoritu  základních  institucí  (Ibid.:  24).  Komunikativní  racionalita  pak

narušuje samozřejmost norem kritickým nárokem na platnost a to vede k uskutečnění

nové institucionalizace. Habermas zde explicitně tématizuje vývoj v kruhu (Ibid.: 38).  

V kapitole „Sociologie práva versus filosofie spravedlnosti“ (Habermas 1998: 44-81) se

pak snaží udělat most mezi sociologií a filosofií. Nově klade mnohem větší důraz na

dělbu moci  a  ochranu subjektivních  práv,  které  přineslo přirozené  právo.  Legitimita

práva je zde vztažena zejména k demokratickým procedurám právního státu. Právo je

předvedeno především jako stabilizace napětí mezi fakticitou práva v sociální praxi a

15 Zde „Between Facts and Norms“ (Habermas: 1998).
16 Například mluví-li o kontradikci jako produktivní síle (Habermas1998:  38), nebo o silné váze    
interpretace soudce (Ibid.: 246), Metodologickém sebeporozumění soudců (Ibid.: 253), Sebeporozumění 
uzavřené komunity ústavních právníků (Ibid.: 280), nebo zatahuje-li do problematiky čas v podobě 
různých časových horizontů při legislativním procesu a při soudním rozhodování.
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normativitou práva v rámci systému. V rámci této dichotomie používá termín binárního

kódování  (Ibid.:  38).  Toto  napětí  mezi  fakticitou  a  normativní  validitou  je  součástí

jazyka  a  jeho  používání.  Positivní  právo  vynucované  státem  vede  ke  stabilizaci

normativních očekávání,  nicméně positivní právo stále vyžaduje kritického testování.

Napětí  mezi  normativitou  a  fakticitou  v  současných  diskursech  je  zároveň

permanentním  rizikem  kontradikce,  které  je  transformováno  do  produktivní  síly

racionálního  utváření  vůle.  Pokud  by  však  racionální  argumentace  nebyla

ospravedlnitelná, tak jak to tvrdí Luhmann, pak je záhadou, jak je možné, že rozvinutá

kultura  právní  argumentace  je  tak  vysoce  ceněna.  Bylo  by  potřeba  vysvětlit,  jak  je

možné že potřebujeme racionální  zdůvodňování,  které  vlastně není racionální  (Ibid.:

54).  

Problematiku společnosti  třídního kompromisu zde Habermas přivádí ke slovu, když

kritizuje liberální model státu, který má problém s právem sociálního zabezpečení. To je

totiž závislé na kontextu, a proto staví soudce v rámci justičního systému do situace,

kdy se nemůže odvolávat na formalizující právní historii, ale nezbývá mu nic jiného,

než  si  do  jisté  míry  osobovat  roli  zákonodárce,  ačkoliv  k  ní  nemá  legitimitu,  což

podkopává  demokratickou  strukturu  práva  a  ústavní  stát  a  dochází  tak  k  určité

re-moralizaci  práva,  protože  tu  silnější  roli  hraje  interpretace  soudce  (Ibid.:  246).

Ústavní soud zajišťuje podobně jako v Luhmannově podání reflexivitu práva, ústavní

normy však nejsou strukturální vazbou mezi politickým a právním systémem, ústavní

soud zajišťuje především mediaci mezi systémem a aktérem. 

Diskurzivní teorie práva má za cíl, krom určitého spojení filosofie a sociologie práva,

vystavět  třetí  cestu mezi  liberálním a republikánským přístupem ke státu a  politice.

Liberální  stát  vede  k  pouhému  utváření  kompromisu  mezi  konkurujícími  zájmy.

Republikánské eticko-politické sebeporozumění na druhou stranu vykazuje tendenci k

všeobjímající  politické  totalitě  (Ibid.:  296).  Řešením  má  být  diskurzivní  procedura

deliberativní  demokracie.  „Demokratická  procedura  stanovuje  síť  pragmatických

rozhodnutí  a  kompromisů  a  diskurzy  sebeporozumění  a  spravedlnosti.  Zahrnuje

předpoklad, že rozumné a férové výsledky je možné dosáhnout za pomocí relevantních

informací,  které  nejsou  manipulované“  (ibid.:  297). Zde  je  podle  mě  patrné,  že

Habermas se nově snaží předložit  takový popis procedury, který by více dostál jeho

konceptu decentrované společnosti. Podle tohoto pohledu praktický rozum nespočívá v

universálních  lidských  právech  nebo  etické  substanci  komunity,  ale  v  pravidlech

diskurzu.  Pro  sociologii  je  pak  v  komplexních  společnostech  především  důležité
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operacionalizovat  koncept procedurálního jádra demokracie na správné úrovni (Ibid.:

303).

6. Srovnání

Chceme-li hledět na právo optikou zde srovnávaných autorů, bude nás v obou případech

zajímat jazyková komunikace vztahující se k právu. V pojetí Jürgena Habermase musí

být právo přístupné běžné řeči každodenního života. Má-li být platné v sociologickém

slova smyslu, pak musí být otevřeno kritickému tázání těch, jichž se mají týkat jeho

účinky. Pokud by mezi těmito lidmi panovaly rozdílné názory, je potřebné hovořit o

problému v rovnocenné debatě.  Jazyk je to, co je účastníkům společné, a proto díky

jeho používání mohou argumentativně dojít  k racionálnímu konsensu, jenž je možný

díky  racionální  struktuře  samotného  jazyka.  Legitimní  je  pak  každé  právo,  které  je

otevřené takovému procesu. Niklas Luhmann nevidí v jazyce něco společného, co by

přesahovalo jednotlivé aktéry a umožňovalo tak, za podmínky nalezení tohoto elementu,

racionální konsensus. Naopak, používání jazyka v komunikaci je příležitostí k tvorbě

odlišností.  Má-li  mít  komunikace  smysl,  musí  pracovat  s informacemi,  a  každá

informace  je  zároveň  výběrem  ze  závratného  množství  možností,  jež  jsou  samy

výsledkem předchozí  komunikace.  Aby právo zachovalo svojí  identitu  a funkci,  aby

jednoduše vůbec mohlo zůstat právem, je potřeba, aby se konstituovalo v odlišnosti vůči

ostatním,  mimoprávním  komunikacím.  Způsob,  jakým  je  o  právu  vůbec  možno

smysluplně komunikovat, je vždy přítomen v sémantice práva jako takového. Jazyk v

rámci systému práva žije v Luhmannově pojetí svým vlastním životem a každý pokus o

kritiku v jiných, než právnických termínech, pokud by byl úspěšný, by vedl k rozkladu

práva.

To je základní  rozdíl  mezi  oběma autory.  Legitimita  práva je v Habermasově pojetí

vždy zároveň zakotvena v sociálním prostředí. Pro Luhmanna je právo legitimní právě

proto,  že  vůči  tomuto  prostředí  zůstává  uzavřené.  Změna  a  legitimita  práva  není  v

Luhmannově pojetí institucionalizací požadavků sociálních sil, ale nanejvýš kognitivní

reakcí na okolní komunikace.

V  kritickém  pohledu  na  přirozenoprávní  teorie  a  právní  positivismus  se  oba  autoři

neliší, ačkoli každý z nich má blíže k jedné z těchto variant. Pro Jürgena Habermase je

obojí  problémem  zejména  proto,  že  jde  o  příliš  reduktivní  přístupy.  Ani  jeden  z

konceptů  není  schopen  řešit  dilema  struktury  a  jednání  uspokojivým  způsobem.
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Přirozenoprávní koncepce příliš zdůrazňují objektivní, transcendentální povahu, právní

positivismus  zase  vede  k  psychologismu.  Sociologický  koncept  intersubjektivní

komunikativní  racionality  je  jakýmsi  přemostěním obojího.  Nicméně,  jak  již  bylo v

předchozí kritice Habermasova pojetí naznačeno, má princip komunikativní racionality

obsažené  v  přirozeném  jazyce  blízko  k  přirozenoprávnímu  transcendentalismu.  Pro

Niklase  Luhmanna  je  obojí  problémem  zejména  proto,  že  právo  je  normativně

uzavřeným systémem odděleným od ostatních systémů včetně politiky. Luhmann má v

každém případě  velmi  blízko k positivistickému legalismu,  protože  právo je  možno

hledat pouze v systému positivního práva a nikde jinde; jeho koncept se však v mnohém

liší  zejména díky autopoietickému charakteru vývoje práva.  Positivistické  teorie,  jež

odvozují  platnost  práva ve společnosti  od donucení  státní  moci,  nepřicházejí  v  jeho

pojetí v úvahu, protože moc je médium politického systému, který je s právem spojen

nanejvýš strukturní vazbou a oba systémy jsou si rovnocenné. 

Přirozenoprávní  ideologii  oba autoři  přiznávají  klíčovou roli  v konstituci  moderního

práva,  nicméně  považují  ji  za  záležitost  historie.  Uzákonění  subjektivních  práv  v

základních listinách práv a svobod moderních států, jakož i princip dělby moci,  zůstává

pro oba teoretiky místy implicitním, místy explicitním základem. Nicméně, „racionální“

konstrukce moderního právního státu znamená pro každého něco jiného. Pro Niklase

Luhmanna  znamenají  subjektivní  práva  nejen  svobodu  v  rámci  práva,  ale  zejména

svobodu od práva (Luhmann 2004:  419);  tzn.  možnost  zcela  se  vyhnout  kontaktu s

právním systémem.  Jeho  teorie  je  mnohem citlivější  k  autonomii  subjektů,  protože

umožňuje jejich lhostejnost k právu. Do kontaktu s právním systémem přicházejí pouze

v případě, že nastane situace, ve které je nutné přijmout právní procedury, protože došlo

ke  sporu,  nebo  proto,  že  to  vyžaduje  imunizace  společnosti.  Habermasův  koncept

komunikativní  racionality  je  naproti  tomu  základem  pro  všechny  veřejně-politické

procesy  a  má  universalistický  charakter17,  který  sjednocuje  společnost.  Vzhledem  k

narůstající  komplexitě především předpokládá všudypřítomnou politizaci „rozumných

promluv“, které jsou zdrojem pravdy. Ačkoliv pravda má imanentní charakter, jedinci

nakonec stejně nezbývá, než se jí podřídit. Tento rozdíl mezi pluralitou světa, ve kterém

je právo jen jedním z nástrojů řešení problémů, a universalismem, ve kterém je právo

především institucionalizací komunikativní racionality, bezprostředně vyplývá z rozdílu

uzavřeného a otevřeného systému, jenž byl zmíněn v úvodu této práce. Otevřený systém

je  vystavěn  racionálně,  podle  jednotné  bezrozporné  logiky.  Řád  v  takovém  pojetí

17
„Zásada v níž praktický rozum vyjadřuje sebe sama, je zásada universalisace“  (Habermas 2000: 
137).
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nabývá hierarchickou podobu, jež je možno logicky rekonstruovat. Pakliže v takovém

systému dochází ke kontradikcím, je to považováno za nedostatek poznání a tím pádem

nedostatečně logickou konstrukci. Logický rozpor v Habermasově otevřeném systému

společnosti  nabývá  podobu  konfliktu  mezi  legitimitou  a  racionalitou,  mezi

komunikativní  racionalitou  a  účelovou  racionalitou,  mezi  principy  zachování  žitého

světa a principy fungování systémů, mezi právem jako institucí a právem jako médiem.

„Pro prognózu krize je rozhodující substitutivní vztah mezi omezenými zdroji hodnoty a

smyslu“  (Habermas  2000:  118).  Habermasův  návod  jak  rekonstruovat  racionální

společnost  je  pak  obsažen  v  pojmu  diskurzu  a  zejména  pak  jeho  formálních

vlastnostech, jež zajišťují, že diskurzivně vytvořená vůle bude mít racionální charakter

(Ibid.: 137). 

Nárůst komplexity, komercionalizaci, rozšiřování organizační racionality a zprávňování

nazývá Habermas kolonizací žitého světa systémem, což vede k podkopávání podmínek

pro  tvorbu  legitimity.  Niklas  Luhmann  ale  k  těmto  procesům  nezaujímá  hodnotící

stanovisko.  Bez  takovéto  evoluce  práva  by  totiž  podle  něj  byly  zcela  nesmyslné  i

požadavky kontra-hnutí ve společnosti (Luhmann 2004: 272).  Habermasovo stanovisko

totiž znamená, že ti, jenž se v rámci žitého světa brání imperativům účelové racionality

požadavky na institucionalizaci ochranných opatření, vlastně chtějí něco, co v posledku

není v jejich zájmu, což je zcela evidentní paradox. 

Niklas Luhmann činí z paradoxu přímo předmět pozorování. Společnost podle něj lze

jen stěží rekonstruovat racionálně, protože její rozpory není možné odstranit logickými

metodami.  Spíše  než  o  racionalizaci  práva  proto  mluví  o  proceduralizaci  a

profesionalizaci. Celá kultura právní argumentace je potom věčnou snahou vyhnout se

paradoxu, který vzniká při aplikaci kódu na kód samotný v operacích v systému, což v

současnosti  vede  k  posunu  k  principům  procedury,  které  jsou  pak  obsaženy  v

programech práva.  Z uvedeného je  patrné,  že Luhmann vnímá proceduru především

jako vlastnost systému, nikoliv ve smyslu procesních právních předpisů  (Přibáň 1997:

142). Jde totiž spíše o legitimitu, ve které se právní systém „učí“ v každém jednotlivém

případě aplikace právního kódu. Podle Luhmanna v současné době nakonec i těm, kteří

se  snaží  vázat  platnost  práva  na  jeho legitimitu,  nezbývá nic  jiného,  než  navrhovat

procedurální řešení, přičemž explicitně zmiňuje Habermase (Luhmann 2004: 470).

Habermasův procedurální koncept diskurzivního ospravedlnění normativních nároků na

platnost  je  na  první  pohled  odlišný  od  procedury  v  rámci  autopoietického  práva.

Nicméně vlastnosti  diskurzu, které určují  racionálně konsensuální charakter  vzešlých

norem, jsou nápadně podobné principům procesních předpisů  moderního právního státu
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a dalo by se tedy mluvit o tom, že je možné je hledat v rámci systému positivního práva,

resp., jak jsem již naznačil, není možné je realizovat mimo jeho rámec a proto má-li

vůbec  smysl  o  nich  mluvit,  je  třeba  je  považovat  za  vlastnost  systému práva,  nebo

řečeno jinými slovy, vlastnosti diskurzu nelze vyjádřit jinak než právem. Navíc, pokud

by  došlo  k  limitnímu  přibližování  k  ideálu  diskurzu,  docházelo  by  ke  stále  větší

proceduralizaci práva. Jde tady totiž o to, co bychom mohli označit za paradox diskurzu.

Norma  na  které  se  dohodneme,  naruší  podmínky  a  kontext,  za  kterých  jsme  o  ní

rozhodovali.

V předchozí  kapitole  jsem navíc  uvedl,  že  Habermas  revidoval   důraz  na  obavu  z

kolonizace žitého světa a nově začal psát o tom, že právo kolonizuje samo sebe. To se

výrazně podobá Luhmannově autopoietickému pojetí práva. Jestliže dříve zdůrazňoval,

že právo musí být přístupné morálně-praktickým diskurzům, nyní vztah práva a morálky

charakterizuje  především  jako  komplementární.  To  je  také  posun  směrem  k

Luhmannovi, který systémy práva i morálky považuje za rovnocenné. To, co je nově

produktivní  silou  k  diskusím  o  právu  a  jeho  změnách,  je  napětí  mezi  fakticitou  a

normativitou práva. V jistém smyslu je to přiblížení se k Luhmannovi, který  sice za

takovou hybnou sílu považuje paradox, ale podle mého názoru je to odraz jednoho a

toho  samého  problému.  Niklas  Luhmann  totiž  sociologické  dilema  struktury  versus

jednání  převedl  na  paradoxní  povahu  symbolicky  generalizovaných  médií,  resp.  na

jejich  binární  kód,  který v konkrétních operacích  stabilizuje  a  zároveň mění  situaci.

Jürgen  Habermas  toto  dilema  vyjadřuje  v  napětí  mezi  faktickým  stavem  práva  ve

společnosti  a  jeho  normativním  působením.  Důležité  je,  že  toto  napětí  je

neredukovatelné a nelze se mu vyhnout.  To, co se u Luhmanna jeví jako ambivalence

vývoje práva (dynamická stabilita), se u Habermase projevuje v dualitě práva. Právo tak

má nakonec pro oba autory tautologickou a zároveň paradoxní povahu, záleží na tom

zda na něj hledíme do minulosti, nebo do budoucnosti. 

Závěr

„Teoretická sociologie práva dnes vychází především z principu jakéhosi vědeckého a

oborového  sebeomezení,  když  přestala  usilovat  o  komplexní  vysvětlení  právní

problematiky pouze z analýzy reálného stavu a fungování pozitivního práva“  (Přibáň

1996: 22).  V této práci jsem si  předsevzal  prozkoumat dvě v současnosti  významné

socioprávní  teorie  a  vést  mezi  nimi  pomyslnou  polemiku  za  účelem  hledání

neredukovatelných  odlišností  a  zároveň míst  ve  kterých  se  mohou vzájemně  sbíhat.
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Zajímal  mě  především  problém  legitimity  práva,  který  je  ústředním  tématem

sociologickoprávních  teorií.  Podle mého názoru jsem tak  přinejmenším také  rozkryl

problém formulovaný citátem v úvodu této závěrečné kapitoly. 

Významné místo mezi současnými proudy teoretické sociologie práva patří systémové

teorii (Ibid.). Jejím nejvýznamnějším přínosem je to, že zůstává sociologií, tématizuje

právo  v  rámci  širšího  sociálního  kontextu,  ovšem  neredukuje  ho  na  pouhý  projev

sociálního  života.  Teorie  autopoietických  systémů  zaměřená  na  komunikace,  může

především  díky  operacionální  uzavřenosti  systému  práva  tématizovat  jeho  vnitřní

zákonitosti a normativní oddělenost od zbytku společnosti, aniž by pracovala s koncepty

donucení nebo normativní transcendence. Jürgen Habermas se nejdříve snažil spoutat

právo  komunikativní  racionalitou,  překonat  tak  Weberův  účelově-racionální

formalismus  a  vysvětlit  právo  především  jako  určitý  odraz  žitého  světa  jakožto

institucionalizaci racionálně komunikativně dosaženého konsensu. Podle mého názoru

však narazil na vnitřní zákonitosti práva, což se projevilo v paradoxu práva jako média a

zároveň  instituce.  Systémový  pohled  na  právo  v  jistém  smyslu  nezanedbává

institucionální charakter práva, pouze na něj hledí jako na historicky utvořenou instituci,

která  již  žije  zcela  vlastním  životem.  Jak  Jürgen  Habermas,  tak  Niklas  Luhmann

přikládají klíčovou roli ve vývoji práva přirozenoprávní ideologii,  která strukturovala

systém práva do jeho současné podoby, o čemž je možno se přesvědčit třeba v listinách

základních práv a svobod moderních států. Luhmannovským jazykem bychom mohli

říci, že právo je  pomalé, což je jeho hlavní devizou při integraci společnosti. To, že má

právo své vnitřní zákonitosti, které jen komplikovaně recipují aktuální vývoj vědy nebo

morálky, především znamená, že jeho sociologické uchopení musí mít velice specifický

charakter.  Síla  Luhmannovy  teorie  v  tomto  ohledu  spočívá  v  tom,  že  zapracovává

časový rozměr, což umožňuje pohledět na právo s větším odstupem. Síla Habermasova

přístupu se naopak projevuje v tom, že dokázal sám o sobě prodělat vývoj. Již v úvodu

této  práce  jsem  poukázal  na  to,  že  obě  tradiční  filosoficko-právní  koncepce  mají

problém nejen s vysvětlením vývoje práva, ale i se svým vlastním vnitřním vývojem,

což je odraz jednoho a toho samého problému, můžeme-li to vůbec nazývat problémem,

protože v kontextu doby to byla právě tato vlastnost, která umožnila jejich etablování v

rámci  právní  dogmatiky.  Luhmann  dnes  tento  problém  řeší  konceptem  dynamické

stability. Habermasův otevřený systém zase umožňuje reformulaci, protože se snaží o

logicky  bezrozporný  popis  společnosti  a  v  případě,  že  narazí  na  problém

neadekvátnosti, nebo vnitřní kontradikce, má možnost (a zároveň nutnost) se vyvinout.

Má-li být sociologie práva k něčemu dobrá, měla by si zároveň zachovat i takovýto

29



charakter. Měla by se snažit porozumět jak vnitřním zákonitostem práva a nehledět na

něj  pouze  z  vnějšku,  tak  sociálnímu  kontextu  ve  kterém je  nuceno  k  vývoji.  Svou

povahou je podle mého názoru předurčena k otevírání diskusí klíčových pro moderních

společnost.  Má-li  však  tomuto  dostát,  musí  zůstat  otevřena  rozličným  způsobům

uvažování, nikoliv jen své vlastní metodě. Zdánlivé nepřeložitelnosti expertních jazyků

je totiž především potřeba překonávat.  Dilema předvedené v této práci prokazuje, že

přes jistá omezení rozumu je více než důležité zachovat diskusi, která umožňuje kráčet

dopředu.

Summary

This article aimed to observe  discussion between two „titans“ of sociological and 

sociolegal theory, Niklas Luhmann and Jürgen Habermas. Specificaly it compare their 

theories on the background of question how law is possible. It is never dying question 

about legitimity of law and the way it evolve. At first it shows that there are some 

incompatible basis of both theories, because Jürgen Habermas holds the concept of open

system almost in the same form as Talcott Parsons brought it out. Niklas Luhmann in 

spite of fact he has been hugely influenced by Parsons, shifts his system theory to the 

concept of operatively closed system. In this difference between Habermas and 

Luhmann is based their different approach to law. For Niklas Luhmann Law is 

operatively closed system and it does not communicate with systems of politics, science

or morality. It evolves in its own way so called autopoietically. For Jürgen Habermas 

there is still need of moral practical justification of law in racional discourses of society 

and ideal law is an institutionalization of his concept of communicative racinality which

can bee achieved in free debate. For Niklas Luhmann the autopoietic evolution of law is

possible because of paradox. This paradox is inherent to structures of law such as it is 

typical attribute for whole society. Jürgen Habermas still tries to reconstruct society on 

rational basics but we show in this article, that there are paradoxes inherent to his theory

which led him to change his mind on some concepts of his own theory and we argue 

that there is observable shift towards Niklas Luhmann concepts. Finally they both argue 

that Law in spite of all attempts of social forces has its own way of evolution which can 

be explained by its intern structures. Observing of discussion in this article shows, that 

even if there are some limitations on classical concieving of rationality, the open 

discussion is still needed to achieve development.
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