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Abstrakt
Název mé disertační práce – Obsahové napětí mezi právem přirozeným
a pozitivním a přístupy k jeho řešení – odkazuje na neutuchající spor mezi
dvěma přístupy k právu: (i) přirozenoprávní tradicí, která zabývá nutnou
kontinuitovou mezi právem a požadavky praktické racionality a která
popisuje právo jako „rozumné pravidlo jednání“ ”1 a (ii) tradicí právního
pozitivismu, která chápe právo pouze jako sociální fakt.
Ve skutečnosti neexistuje ve světě teorie práva jediná přirozenoprávní
teorie na straně jedné2 a jediný právní pozitivismus na straně druhé. 3 Je
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proto lepší hovořit o různých teoriích v rámci tradice právního pozitivismu
nebo v rámci tradice přirozenoprávního myšlení. 4
Z tohoto důvodu disertační práce nenabízí žádnou obecnou teorii napětí
mezi právním pozitivismem a přirozeným právem a omezuje se na
představení dvou důležitých teorií přirozenoprávní tradice: „nové teorie
přirozeného práva“ Johna Finnise a právní teorie Roberta Alexyho.
Nová teorie přirozeného práva (někdy také nazývána nová klasický
přirozenoprávní teorie) je založena na nové interpretaci Akvinského, která
byla představena G. Grisezem v roce 19655 a která byla pro svět právní
vědy objevena J. Finnisem. 6 Tato teorie chápe přirozenoprávní myšlení jako
„„kritické úvahy o podstatných aspektech lidské pohody a naplnění lidských
osob a společenství, která tvoří.“7 Charakteristické oblasti zájmu nové teorie
přirozeného práva nejsou pouze právně teoretická témata, ale také založení
morálního myšlení a praktického rozumu (a praktické rozumnosti),
přirozenost lidského jednání, přirozenost lidské autority, politického
společného dobra anebo poslední cíl existence lidských jedinců. 8
Disertační práce představuje dvě klíčové právněteoretické témata
rozpracované novou teorií přirozeného práva: odvození pozitivního práva
od přirozeného a tezi lex iniusta. Podle této teorie je pozitivní právo
odvozené od přirozeného dvěma druhy odvození odpovídající dvojí povaze
zákonů: přímým (deduktivním) odvozením (překladem) a nepřímým
determinatio.9
4

Srov. RAZ, Joseph. The Authority of Law. Essays on Law and Morality. 2nd ed.

Oxford : Oxford University Press, 2009, p. 319.
5

Srov. GRISEZ, Germain G. The First Principal of Practical Reason: A Commentary

on the Summa Theologiae, 1–2, Question 94, Article 2. Natural Law Forum. 1965, vol. 10,
s. 168–201.
6

FINNIS, John. Natural Law and Natural Rights. Oxford : Oxford University Press,

1980.
7

GEORGE, Robert P. Natural Law. Harvard Journal of Law and Public Policy. 2008,

vol. 31, no. 1, s. 172.
8

TOLLEFSEN, Christopher. The New Natural Law Theory. Lyceum. Vol. X, no. 1, s. 1.

9

GEORGE, Robert P. Natural Law. Harvard Journal of Law and Public Policy. 2008,

vol. 31, no. 1, s. 188.

Ve vztahu k tezi lex iniusta představujeme její slabé čtení založené na
Finnisově ohniskovém smyslu pojmu právo.10 Podle Finnise je tvrzení, že
nespravedlivé právo není vůbec právem, sebevyvracející. Teze lex iniusta
pouze říká, že určité právo je právem v ohniskovém významu, zatímco jiné
právo (nespravedlivé) je právem v druhotném, okrajovém významu.11
Přestože se může zdát, že takové stanovisko by mohlo být kompatibilní
s právním

pozitivismem,

nesouhlasíme

s tím.

Přinejmenším

slabá

přirozenoprávní teze odporuje duchu právního pozitivismu: „Je-li slabá
přirozenoprávní teze pravdivá, znamená to, že nemůžeme mít zcela
deskriptivní teorii práva bez úplného pochopení požadavků praktické
rozumnosti.“12
Robert Alexy je představitelem „moderního“ přirozenoprávního
myšlení. Sám sebe popisuje jako inkluzivního nepozitivistu.13 Zastává tezi,
že právo má dvě dimenze – reálnou a ideální – a následuje Radbruchovu
formuli14 ve svém stanovisku, že „extrémní nespravedlnost není právem“
(tzv. „argument neprávem“). 15 Jeho pojem práva současně obsahuje
„argument správností“, podle kterého si právo činí nárok na morální
správnost, a argument principy, podle kterého všechny právní systémy nutně
zahrnují právní principy. Tyto tři argumenty tvoří základ jeho kritiky
právního pozitivismu.
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Alexyho teorii představujeme na pozadí jeho polemiky s Josephem
Razem. Diskuse Raz–Alexy je v mnoha ohledech jedinečná: její účastníci
pocházejí z odlišných právních kultur.
Disertační práce se také dotýká tématu lidských práv a představuje
související postoje R. Alexyho a nové teorie přirozeného práva. Ačkoliv je
idea lidských práv široce sdílena, existuje k nim mnoho protichůdných
přístupů.Alexy brání lidský práva jako morální Eleiny, které jsou
univerzální, základní, abstraktní a mající prioritu před všemi ostatními
normami. Brání jejich objektivitu a možnost jejich odůvodnění, které
zakládá na „explikativně-existenciálním“ argumentu, který pramení v jeho
teorii právního diskursu. Alexy výslovně odmítá náboženský, intuicionický,
konsensuální, biologický a instrumentální přístup k lidským právům.
V poslední kapitole představujeme dopady přirozenoprávního myšlení
na konkrétní společenské téma, kterým je náboženská neutralita státu.
Představujeme argumentaci založenou na nové teorii přirozeného práva,
která dospívá k závěru, že ačkoliv mají být stát a náboženství v mnoha
ohledech odděleny a neutrální, nebrání toto určité státní podpoře
náboženství.

