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Povinnosť dôstojného života v Kantovom systéme práva 
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Každý človek má právo na uskutočnenie svojich životných plánov a to „takým 

spôsobom, ktorý sa jemu samému zdá byť dobrý.“
1
 Tento Kantov citát predstavuje princíp 

slobody každého člena spoločnosti ako človeka, je vyjadrením prejavu jeho vôle, ktorým si 

vo svete vytvára svoju autonómnu pozíciu vymedzením sa voči všetkým ostatným. Ako 

slobodný subjekt si sám určuje svoje ciele a stanovuje účely svojho konania, rovnocenný 

všetkým ostatným subjektom, lebo na rozdiel od pozície objektu, ktorý je vždy a výlučne len 

prostriedkom na dosahovanie cieľov a účelov subjektu, disponuje slobodnou vôľou. Táto 

rovina ľudskej existencie vyjadruje vzťah subjektu k sebe, svojej osobe a subjektívnemu 

vytváraniu svojej osobnosti a kreovania vlastného života.  

Zdanlivo ide o vnútornú perspektívu sebautvárania, vzťahujúcu sa na aspekty morálne, 

nie právne, avšak sebautváranie sa vzťahuje vždy na podnety prichádzajúce z vonkajšieho 

prostredia, a vždy ide o to, ako sa konanie subjektu v konečnom dôsledku prejaví navonok.  

Pred samotnou formuláciou definície práva sa Kant pokúsil vymedziť tematické pole, 

v ktorom môžeme identifikovať právo ako právo. Právo sa totiž vždy týka vonkajších 

praktických vzťahov, teda o práve môžeme hovoriť len z hľadiska takého konania, ktorým sa 

vymedzujeme vo vzájomnom vzťahu voči iným konajúcim osobám.
2
 Ak má človek 

vystupovať ako subjekt práva, musí regulovať svoje konanie na základe reflexie tohto 

konania v interakcii s konaním Druhého a spracovať v sebe svoje povinnosti voči Druhému 

vyplývajúce z tejto interakcie. Ak chcem aby uznal Druhý nejaký objekt ako môj, musím 

v sebe spracovať moju povinnosť uznať, že iný objekt je jeho.  

 Konanie subjektu práva je tak ovplyvnené vonkajším podnetom, a po momente 

sebareferencie je jeho reakciou na tento vonkajší podnet projekcia seba samého navonok. Ak 

je výsledkom pôsobenia kategorického imperatívu vnútorný tlak na človeka konať morálne 

a teda slobodne, potom výsledkom pôsobenia práva je vonkajší tlak s účelom zabezpečenia 

súladu konania každého s právom ako prejavom slobody navonok. Ak je táto sloboda 

pretransformovaná do podoby zákona ako právna norma, potom je konanie v súlade s ňou 

definované ako právny úkon, nesúlad konania s normou je protiprávnym konaním 

                                                           
1
 Kant, I.: O všeobecnom výroku: čo je správne v teórii nemusí sa hodiť pre prax. OIKOYMENH, 1999 s. 69. 

2
 Machalová, T.: Tradice a perspektivy racionalistického právního myšlení, Brno, 2004, s. 107.  
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a dôsledkom protiprávneho konania je postih právnou sankciou. Právo preto môže v tejto 

rovine pôsobiť ako dôležitý determinant konania, strach pred postihom, následkami 

nelegálneho konania, sankciou, účinkuje ako motív. Podľa R. Brandta sa táto rovina práva 

premieta cez perspektívu vzťahov, do ktorých môže človek vstupovať, do otázky vnútorného 

vzťahu čo je moje a čo tvoje.
3
 Každé ľudské konanie je realizované vždy navonok, preto aj 

sebautváranie človeka ako výsledok konania navonok nemožno viac posudzovať len 

z vnútornej perspektívy.  

Na to, aby akékoľvek konanie malo právnu relevanciu, musí byť jeho pôvodca 

uznaným subjektom práva, byť právnou osobou. Pôvodný latinský výraz pre osobu „persona“ 

pôvodne znamenal „divadelná maska“, preložené do právnej terminológie, osobu v právnom 

zmysle vytvárajú jej práva a povinnosti.  Právo sa nezaoberá osobou ako človekom v jeho 

celistvosti, zaujíma ho len z hľadiska jeho reflexie v práve, z pohľadu súhrnu oprávnení a 

právnych povinností, ktoré mu priznáva. 

Kant používa v tejto súvislosti slovné spojenie lex iusti. Lex iusti podľa komentára k 

Učeniu o práve od S.Byrd a J. Hruschku definuje čo je právne relevantné, podľa R. Brandta 

ide skôr o vyjadrenie práva byť subjektom práva. Tieto dva výklady sa v súlade s uvedeným 

zmyslom právnej subjektivity nevylučujú. Uznanie osoby za subjekt práva znamená určiť, 

ktoré z jeho prejavov vo vonkajšom svete majú právnu relevanciu, ako vyzerá jeho „právna 

maska“. Právo byť subjektom práva, inak povedané právna subjektivita je zákonom priznaná 

možnosť byť nositeľom zákonom stanovených práv a povinností. Predstavuje pasívnu 

stránku právnej subjektivity, znamená spôsobilosť mať práva a povinnosti, ktorá sa nadobúda 

narodením (s výnimkou niektorých práv priznaných nasciturom
4
), nemožno ju nikdy 

obmedziť, vyplýva z faktu existencie človeka. Takéto chápanie lex iusti podporuje aj 

Kantovo rozdelenie prirodzeného a pozitívneho práva ako práva daného a práva 

nadobudnutého, pričom dané práva, označované ako prirodzené práva, nie sú spojené so 

žiadnym právnym aktom, ale zároveň neprislúchajú človeku len preto, že je človekom. Tieto 

práva vyjadrujú „kvalitu človeka byť svojim vlastným pánom (sui iuris)“
5
, podľa toho ako 

realizuje jediné vrodené právo, ktoré mu ako človeku prislúcha  - právo na slobodu. 

 Subjekt práva je sám sebe pánom rozhodujúcim o účele svojej osoby a objektov, ku 

ktorým má na základe pozitívneho práva určitý právny vzťah. Znamená to tiež zároveň, že 

žiadny subjekt práva nemôže byť pánom iného subjektu práva. Nikto teda nemá právo 

                                                           
3
 Brandt, R.: Habermas und Kant. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Jhrg. 50, No 1, Berlin, 2002, s. 63. 

4
 Pozn.: Nasciturus je splodené ale zatiaľ nenarodené dieťa, ktorému sa priznávajú určité práva (napr. dediť) a 

povinnosti za podmienky, že sa narodí živé. 
5
 Kant, I.: AA 6:238 "die Qualität des Menschen sein eigener Herr (sui iuris) zu sein“. 
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rozhodovať za iného a nikto nemá povinnosť poslúchať nikoho iného okrem seba. Je to právo 

slobodného rozhodnutia ako naložiť so svojim životom, telom, právo určovať si vlastné ciele, 

stanovovať účely vlastného konania, používať objekty vonkajšieho sveta na dosahovanie 

týchto účelov s ohľadom na slobodu každého konať rovnako.  

 Korelátom lex iusti sú povinnosti honeste vive, teda povinnosti, ktoré predstavujú 

požiadavku dôstojného života. Skutočnosť ako človek zaobchádza so svojou slobodou, ako 

si sám a nezávisle dokáže určovať ciele vlastného života a nedovolí ovplyvňovať vlastné 

rozhodovanie inými, nenechá iných rozhodovať za seba a rešpektujúc slobodu všetkých 

ostatných ľudských bytostí nebude a nechce rozhodovať za iných, vyjadruje jeho kvalitu, 

jeho dôstojnosť. Na rozdiel od hodnoty objektov - vecí, ktorá je vždy určená človekom - 

subjektom - vo forme ich ceny je dôstojnosť vyjadrením hodnoty človeka, subjektu, ktorý 

svoju vlastnú hodnotu vytvára tým, ako realizuje svoje vrodené právo na slobodu.  

 Kant prisudzuje tejto skupine povinností povahu vnútorných právnych povinností, ktoré 

fungujú ako motívy nášho konania a právnu relevanciu im dodáva skutočnosť, že garantujú 

práva, ktoré nám prislúchajú ako príslušníkom ľudského rodu.
6
 Toto vymedzenie opäť 

navodzuje dojem, že vnútorná perspektíva obsahuje právnu povinnosť čo je v kontradikcii 

s jeho ponímaním vnútorného ako výlučne morálnej roviny. Kant tu však uvádza, že opúšťa 

pozorovanie povinnosti z hľadiska vnútornej a vonkajšej perspektívy a pre vyčlenenie 

právnych povinností používa systémovú perspektívu, ktorej východiskom je pozorovanie 

rôznych vzťahov, súvislostí, do ktorých človek svojím konaním môže vstupovať 
7
 (avšak ešte 

nevstúpil navonok).  

 Vyčlenenie skupiny povinností dôstojného života je tou rovinou, ktorá vyplýva z nášho 

vzťahu k sebe samým vymedzujúc sa voči všetkým ostatným. Právnu povahu má podľa 

Kanta teda aj vzťah človeka k sebe samému (stanovisko, ktoré striktne odmieta napr. Kelsen). 

Ako rozumná bytosť totiž je schopný uznať právo na to, čo je jeho a čo patrí Druhému, ako 

zákonom stanovenú nutnosť (povinnosť). A nielen to, vďaka svojej rozumnej vôli dokáže 

korigovať svoje želania, túžby a záujmy. Ak je dôvodom tejto sebakorekcie potreba garancie 

možnosti uskutočnenia svojich vlastných práv a teda realizácie vlastnej slobody, tak 

povinnosť dôstojného života získava právnu relevanciu a funguje ako právny princíp.
8
  

                                                           
6
 Kant, I.: AA 6:236 "Sei ein rechtlicher Mensch (honeste vive). Die rechtliche Ehrbarkeit (honestas iuridica) 

besteht darin: im Verhältniß zu Anderen seinen Werth als den eines Menschen zu behaupten, welche Pflicht 

durch den Satz ausgedrückt wird: "Mache dich anderen nicht zum bloßen Mittel, sondern sei für sie zugleich 

Zweck." Diese Pflicht wird im folgenden als Verbindlichkeit aus dem Rechte der Menschheit in unserer eigenen 

Person erklärt werden (lex iusti)". 
7
 Brandt, R.: Habermas und Kant, ibid., s. 63. 

8
 Machalová, T.: Tradice a perspektivy racionalistického právního myšlení, ibid., s. 115. 
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 Dôkaz tohto tvrdenia môžeme nájsť priamo v Učení o práve, kde Kant predstavuje 

právny princíp ako hľadisko,  ktoré smeruje k pozorovaniu uplatnenia zákonom stanovenej 

povinnosti ako tlaku, konanie z povinnosti je tu vynucované a prejavuje sa ako konanie podľa 

povinnosti. Zároveň však podotýka: „všetky povinnosti sú buď právne (officia iuria), t. z. 

také, pre ktoré vonkajšie zákonodarstvo možné je, alebo sú povinnosťami pochádzajúcimi 

z cnosti (officia virtutis sive ethica), pre ktoré možné nie je.“
9
 Nemôžeme zákonom stanoviť 

povinnosť byť čestný, ale môžeme zákonom zakázať podvodné konanie pod hrozbou právnej 

sankcie.  

 Pre realizáciu povinnosti vedenia dôstojného života musia byť vytvorené také 

podmienky, ktoré ho umožnia, existuje preto priama súvislosť medzi povinnosťou dôstojne 

žiť s právom na ochranu dôstojnosti. „Dôstojnosť človeka je nedotknuteľná. Rešpektovať a 

chrániť ju je povinnosťou každej štátnej moci.“
10

 J. Habermas konštatuje, že koncept 

ľudských práv sa vyvinul ako reakcia na konkrétne porušenia ľudskej dôstojnosti. Preto môžu 

byť ľudské práva ponímané ako morálny prameň a konkretizácia ľudskej dôstojnosti. Ľudské 

práva sú navrhnuté tak, aby účinne napĺňali kľúčové morálne hodnoty egalitárskeho 

univerzalizmu v zmysle donucovacích zákonov, plnia tak úlohu sprostredkovateľa konceptu 

ľudskej dôstojnosti. Ochrana rovnocennej ľudskej dôstojnosti každého človeka je možná len 

v rámci príslušnosti k ústavnému politickému spoločenstvu.
11

  

 Ochrana dôstojnosti v systéme Kantovej filozofie práva je ochranou vrodeného práva 

na slobodu. Ak je vrodené právo na slobodu jediným vrodeným a teda aj prirodzeným 

právom, potom by  sa kľúčovým predmetom  ochrany ľudských práv mala stať práve ochrana 

ľudskej dôstojnosti, v zmysle primárneho zabezpečenia prirodzeného práva človeka na 

slobodu.  

 Ak sa človeku vráti status subjektu vo všetkých sférach právnych vzťahov
12

 a hodnota 

človeka sa bude vnímať prostredníctvom jeho napĺňania povinnosti dôstojného života, 

vyplývajúcim z jeho privilégia byť človekom, potom možno prehodnotiť úpravu konceptu 

ochrany ľudských práv prostredníctvom optiky Kantovej filozofie práva a následne postaviť 

                                                           
9
 Kant, I.: AA 6:239 "Alle Pflichten sind entweder Rechtspflichten (officia iuris), d. i. solche, für welche eine 

äußere Gesetzgebung möglich ist, oder Tugendpflichten (officia virtutis s. ethica), für welche eine solche nicht 

möglich ist".  
10

 Liessmann, K. P.: Hodnota člověka - Filosoficko-politické eseje. Knihovna ceny VIZE97, 2010, s. 70.  
11

 Habermas, J.: The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights. In: Metaphilosophy, 

Volume 41, Issue 4, 2010, s. 464–480. 
12

 Pozn.: Predovšetkým optikou vnímania východísk právnych poriadkov vrátane princípov extralegálnej 

oblasti. 
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štruktúru všetkých odvodených, nadobudnutých práv človeka v oblasti súkromnoprávnych aj 

verejnoprávnych vzťahov na základový kameň ochrany ľudskej dôstojnosti. 
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