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ČSL. TRESTNÍHO ŘÁDU . 

Doc. Dr. Antonín Ráliš 

V trestním procesu rozhoduje se otázka práva (povinnosti) na potrestání 
obviněného. Rozhodnutí vychází od soudce, jenž se přesvědčilo jsoucnosti 
skutečností relevantních pro onu otázku. Pochod, kterým se soudce přesvěd
čuje o pravdivosti důležitých . skutečností, jest nazýván úkonem důkazním 
(průvodním) . Činívá se rozdíl mezi vlastním důkazem,jako činitelem, který 
soudce zcela přesvědčuje, a důkazním prostředkem, jenž k tomu pouze při
spěti může. Nutno konstatovati - bez delšího zdržení u těchto pojmů -
že jedním z prvků, schopných působiti značnou měrou na soudcovo pře
svědčení, jest sama osobnost obviněného, a to celá : svou jsoucností (totož
nost), svou fysickoupodstatou (důkazy na těle), projevy, řečmi, dotazy, 
návrhy, připomínkami, chováním, způsobem vší reakce na obvinění. Vše 
to přispívá k poznání nejen osobních vlastností, důležitých pro posouzení 
případu, ale i k poznání viny či neviny. Jest již tradičním st?tnovisko, že 
rozhodující místo mezi zmíněnými prvky zaujímají slovní pr:ojevy obvině
ného, zvláště jeho výpověď ve věci samé (ad specialia). Zákony procesní 
zmiňují. se obyčejně jen o ní a o výslechu jako souvisící činnosti úřadů 

usilujících o docílení výpovědi; rovněž tak si počínají mnozí autoři. Proto 
bývá jen výpověď považována za důkazní prostředek,l často ještě za pod
mínky, že jde ú výpověď uznávající vinu: doznání. Hledisko to je arci úzké 
a nezachycuje všecky prameny poznávání pravdy, jež skryty jsou neje~ 
v doznání, ale vůbec v každé výpovědi obviněného a v každém jeho projevu, 
ať jde- o činnost uvědomělou a chtěnou, či pouze bezděčnou . 

Obviněný je tedy vždy a za všech podmínek nesporným důkazním pro
středkem. Toto hledisko, sdílené dnešní naukou, 2nebývá vždy sdíleno zákono-

1) Tak Prušák prohlašuje, že výpověď obviněného je průvodním prostředkem tehdy, 
když obsahuje vylíčení skutečností důležitých pro spor na základě vlastního postřehu . 

S. L. 20 s. 107. . 
2) Tak Glaser S. L . 5 s. 338, Ulmann S. L. 28 s. 312, Rulf S. L. 24 s. 162, Wa.ch 

S. L. 31 s. 18, Rosenfeld S. L. 22 s. 179, Štorch S. L. 26. J. s. 305, Kallab S. L. 9 
S. 92, 143. 
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dárstvím, které - fakticky sice uznávajíc! obviněného za důležitý pramen 
pravdy - formálně činívá rozdíl mezi vlastními průvodními prostředky 
(jimiž rozumí hlavně svědky, znalce, listinné a věcné důkazy) a výpovědí 
obviněného,již k těmto nepočítá. Tak si počínají i naše platné řády: § 246 
a 457 rak ř. a § 306 a 541 uh. ř. stanoví, že po výslechu obviněného pro
vádějí se důkazy.2 Toutéž cestou kráčí osnova: § 267, I. o., opětně uvádí: 
když byl obžalovaný vyslechnut, provádějí se důkazy.3 - Tato teoreticky 
nepřesná situace je prakticky nedosti bezpečnou, a to pro mOŽBost úzkého 
výkladu, který by na př. z práva uplatniti důkazy, činiti připomínky k dů
kazům ' atd. mohl vylučovati průvody dané osobností a výpovědí obvině
ného ev. spoluobviněného, což by odporovalo jednak intenci zákonodárce, 
jednak přímo zásadě materiální pravdy. Platí to zvláště o stylisaci stěžejní 
procesní zásady volného uvažování důkazů,4 která se přirozeně vztahuje 
na vše, co se v procesu vyskytlo jako skutečnost schopná působit na soudcovo 
přesvědčení, tedy nejen n~ důkazy v obvyklém slova smyslu, ale i na sku
tečnosti dané jsoucností, chováním a výpovědí obviněného. -Dnešní dikce 
mohla by vésti k nechtěným a nesprávným důsledkům. Proto by bylovhodno, 
kdyby osnova - po vzoru na př. § 58 sovět. trest. řádu z 1922 -zásadně 
a výslovně uvedla, že za důkazní prostředek považovati jest i osobnost 
obviněného. 5 

Výpověď obviněného - chtěná či bezděčná, jakéhokoli obsahu a způsobu 
- představuje vždy důležitý pramen pravdy pro otázku viny, pohnutek, 
individualisace trestu podle osobních vlastností. Slouží nejen společenskému 
prospěchu, ale často i prospěchu sama obviněného, přesvědčujíc soudce o jeho 
nevině. Tato skutečnost je důvodem, proč právní řády výpověď obviněného 
chtějí, jednak ji připouštějíce, jednak institucí výslechu o ni usilujíce. 6 Tento 
postoj právního řádu sluší schváliti: podstata trestního procesu a odtud 
vyvěrající zásada materiální pravdy nutně si žádají, aby nebylo opominuto 

1) Důležitost přítomnosti a výpovědi obviněného pro jednání, uvalení vazby, přímé 
obeslání, vydání trestního příkazu, obnovu, vydání a pod. uznávána je četnými ustano
veními i našich platných trestních řádů ,z 1873 a r896. 

2) Výjimku tvoří ustanovení § 118 uh. ř., podle něhož vyšetřující soudce nejprve vy
slechne obžalovaného a ostatní důkazy opatří ... , takže zde faktické stanovisko zákona 
dochází výslovného uznánÍ. , 

3) V jednom případě mluví osnova výslovně o důkazu slyšením stran: § 580, 58 I; ale 
tato ustanovení představují výjimečnou instituci sui generis. 

4) § 258 rak. ř., § 324 a 349 ub. ř. a § 281 a 323 osn. Poněkud lepší jest znění § 326 
rak. ř., stanovícího, že porotcové mají na potaz bráti nejen dúkazy v hlavním přelíčení 

proti obviněnému uvedené, ale i důvody, jimiž se obviněný hájil. 
5) Nikoli pouze jeho výpověď, jak úzce praví cit. sovět. zákon. 
6) Toto stanovisko jest společné i anglickému proc.esnímu právu, kde výslech obvině

ného se provádí zvláště v pHpravném řízení policejním. 
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žádného vhodného prostředku, jímž může býti získáno poznání rozhodují
cích skutečností.1 
Úřady v trestním procesu činné (nás zde zajímá zvláště soud) mají tedy 

povinnost výpověď obviněného jednak připustiti, jednak výslechem o ni 
usilovati. Teto povinnosti jest nutno v procesu dostáti: kdy se tak má státi, 
zvláště: zda již v přípravném řízení nebo jenom v hlavním přelíčení, či 

konečně v obou stadiích, jest jinou otázkou. Platné řády v normálním pro
cesu nařizují výslech obviněného jak v řízení přípravném, tak i v hlavním 
přelíčení (§§ 173, 174 a 245 rak. ř. nedovolují o tom pochybovati,2 podobně 
j ako §§ 130, I31, 133, a 304 uh. ř.).3 Osnova pohybuje se v těchže ideích: 
odkazuji na §§ 191, 192, 193, 262, 266. - Že zmíněná povinnost není 
vyjádřena určitěji, vyplývá, tuším, odtud, že zákonodárce pokládá výslech 
za samozřejmou činnost úřadů, kterou netřeba výslovně zdůrazňovati, na
nejvýše jen brzditi. 

Z podstaty výslechu - činnost usilující o docílení výpovědi jako důleži
tého pramene materiální, pravdy- vyplývá, že účelem výslechu jest právě 
tato pravda,4 li to bez ohledu, zda obviněnému prospěje (nevina, menší 
vina než obžalováno) nebo uškodí. Takovýto přísně objektivní ráz výslechu 
nebyl tu vždy, a zvláště v středověkém procesu bývalo jediným jeho účelem 
docílení doznání, a to za každou cenu. Pochopitelným jeví se proto sta
novisko některých autorů; tíhnoucích v důsledku reakce k opačnému extre
mu, že účelem výslechu má být jediné obrana obviněného. 5 Tato formu
lace není arci , dosti promyšlenou; pojata zcela do důsledku, mohla by zne
možniti i dobrovolné doznání, nehledě ani k tomu, že se přehlíží, že výslech 
neslouží jen k objasnění otázky viny, ale i totožnosti, motivů, charakteru 
a pod., krátce prvků, u nichž požadovaný účel obhajoby není ani splni
telný.6 Správným jes~ že výslech obviněného má sloužiti k získání pravdivé 

_ I) Tomuto základnímu hledisk~ neodporuje ani názor G~eis tů v, jenž navrhoval, 
aby po zjištění generalií byla obviněnému dána jen otázka, zda se cítí vinen, a ostatní 
otázky aby předběžně odpadly a teprve po každém jednotlivém svědectví aby byl obvi
něný vyzván k připomínkám. - Zřejmo, že tato forml;l]ace pozměňuje jen obvyklou 
formu' výslechu, ale nedotýká se zásady, že výpověď obviněného chceme, a že procesní 
úřad má o ni usilovati dotaz ní činností. (Vier Fragen zur deut. Strafprozessordnung, 
s. 82-85.) 

2) Viz též Štorch S. L. 26. II. s. 214. 
3) Soudcova otázka: zda obviněný chce něco říci na svoji obranu. 
4) Viz Miřička S. L. 17 s. 93, Garraud S. L. 3. II. s. 214. 
.5) Tak zvláště Henschel S. L. 8s. 20 prohlašuje, že výslech je určen jediné k obraně 

obviněného a nikdy nemůže sloužit k jeho usvědčenÍ. 
6) Henschel jest sám se sebou v odporu, přiznává-li~ že soudce může v případě nepříz

nivé výpovědi dojíti k nepříznivým závěrům pro obviněného, ale teprve prý až dodatečně 
při vynášení rozsudku. 
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informace;I tedy právě totéž, co je účelem v'ýslechu i svědků a znalců. 2 

Některé dnešní zákony výslovně arci uvádějí, že výslech má podporovati 
hájení obviněného; tento účel - obsa'žený ostatně již v samém principu 
materiální pravdy - zdůrazňován jest zákonodárcem proto, aby prakse 
nesklouzla s objektivního a opatrného úsilí za skutečnou pravdou. I tam, 
kde zákon se zmiňuje o obraně obviněného jako zdánlivě jediném pří
pustném účelu výslechu, půjde zpravidla o takovouto situaci, a zákonnému 
ustanovení búde rozuměti nikoli tak, že obrana byla by jediným přípust
ným účelem, nýbrž tak, že výslechem nesmí se tató obrana zanedbati.3 

Osnova stanoví v § I94, že obviněný má býti vyzván, aby - může-li -
uvedl okolnosti, které zeslabují nebo vyvracejí podezření proti němu, a na
bídnul důkazy o nich; a § I95 praví, že výslech má podati pokud možno 
jasný a úplný obraz všech důležitých okolností. Tuto stylisaci dlužno schváliti. 
Pravdajakoúčel výslechujest tu vyjádřena bezpochybně,anižjest zanedbáno 
respektování obhajoby. Znění osnovy je v obou směrech výraznější dikce 
§ I99 rak. ř., a rozhodně se jeví vhodnější než ustanovení § I33 uh. ř. , 
které ráz výslechujako prostředku k získání pravdy stanoví nedosti zřetelně. 

Okolnost, že výpověď obviněného může býti důležitým momentem jeho 
obhajoby, způsobuje, že moderní proces - ve snaze chránit co nejdokonaleji 
obviněného před nespravedlivým odsouzením - dává mu nepopiratelné 
právo na výpověď a na to, aby byl vyslechnut,4 a to v příhodný čas (tak 
ustanovení o bezodkladném výslechu při vazbě), 5 V každém důležitém stadiu 
řízení,6 jakož i právo, aby výpověď sloužila za podklad dalšímu jednání 
(povinnost úřadů provádět dokazování navrhované obviněným v jeho pro:" 
spěch).7 

Právo obviněného na výslech sotva bude v konkretním dnešním procesu 
opominuto, máme-li na mysli výslech v plném jeho významu. Spíše se tak ' 
může státi při jednotlivých prvcích výpovědi, tak zvláště při připomínkách 
obviněného k jednotlivým důkazům. Praxe tu často nesprávně zužuje zá
konné ustanovení tak, že dovoluje toliko dotazy na svědky a znalce,8 ačkoliv 

1) Roux S. L. 23 s. 324. ' 
2) Tak Glaser S. L. 4. II. s. 620, podobně Lohsing S. L. 12 s. 266, Štorch S. L . 

26. II. s. 127. Ze zákonů be:tpochybně, ale stroze, to vyjadřoval na př. §-' 353 Z. z 1803 
(1.) Den Befragten dahin zu fúhren, daf3 er die Tat er6ffne, oder die ihm zur Last fallende 
Beschuldigung ablehne. 

3) Takové je na př. ustanovení § 261 a 388 ital. trest. řádu z IgI3, podobně stanoví 
§ 136 něm. trest. ř. z. z 1887 a souhlasně § lOg osn. z I g08 a §35 z I g20. 

6 

4) Ulmann S. L. 28 s. 454. 
5) § 177, 179 rak. ř., § 145 uh. ř., podobně osnova § 202 a 203· 
6) Pro přípravné řízení viz § 120 osnovy, pro hlavní líčení § 266 osn. 
') Osnova stanoví zásadu tuto v § 13 o. 1. a provádí ji na př. v § 120, 122, 130, 133 atd . 
8) Viz též u Henschela v cit. díle. 

" 

obviněný má právo na skutečnou výpověď, ohraničenou ovšem obsahem 
právě provedeného důkazu (§ 245 rak. ř. dává mu právo úvésti, co vidí 
příhodným, § 304 uh. ř. činiti poznámky k důkazům, a podobně osnova 
v § 266 právo činiti připomínky k důkazům). 

Porušení práva na výslech úplným jeho opominutím značilo by arci 
podstatnou vadu řízení , 12 jež - podle positivního práva a podobně podle osno
vy ~ mohla by se státi zmatkem v ' mezích a za podmínek zmatku č.4 
§ 28I rak. ř., č. 9 § 384 uh. ř., a č . 5 § 372 osn. Výslech obviněného slouží 
pravdě, ale obviněný neztotožňuje se vždycky s tí~to hlediskem a, maje 
svoje chování a výpověď do značné míry ve své moci, překáží často pravdě, 
snaže se přesvědčiti soudce o své nevině i tehda, když je skutečně vinen, 
nebo naopak, tvrdě svoji vinu, ačkoli je neviI).en. Prakticky jeví se tato snaha 
zvláště v tom, že výpověď odepírá, nebo mluví nepravdu. Tato skutečnost 
byla lidskou společností odedávna pociťována nemile, a starší právní řády 
reagovaly na ni - jak známo - tím, že stanovily povinnost obvin'ěného 

k mluvení , pravdy a vynucovaly ji mučením a později tresty na neposluš
nost. Ostrý a všeobecný odpor novějších dob odplavil tyto prostředky z trest
ního procesu a přinesl zákaz násilí při výslechu. Vedoucími důvody byly 
tu cit humanity a postavení obviněného jako procesní strany (aku;;ační 
princip). 

Úvahy humanitní zasahují i do trestního práva i do procesu, které -
jako normativní postoj určité společnosti k otázkám zločinu -jsou přirozeně 
ovlivněny veškerou ideovou náplní této společnosti. Humanita tedy na př. 
dovedla odstraniti tělesné bolesti (tortura) z trestního procesu i z výkonu 
trestu, ' ar ci sama o sobě nevystačuje na vysvětlení zákazu nucení k docílení 
výpovědi, vždyť na př. vězení - prostředek nedovolený při úsilí o výpověď 
obviněného -jest nicméně prostředkelll dovoleným pro výkon trestu (pro
středek účelného boje proti zločinnosti), ba dokonce prostředkem, kterým 
vynucujeme výpověď neposlušného svědka. 

Tím přicházíme k druhé skupině důvodů: obviněný nenutí se k výpovědi 
proto právě, že jest obviněným, to jest procesní stranou,3 jedincem zaují
majícím privilegované postavení za úče~m co nejlepšího hájení vlastních 
zájmů. Zde bylo by arci zkreslováním věci tvrditi - jak činí Wach4 - že 
nucení je prostředkem použitelným toliko proti procesnímu objektu a ne
myslitelným proti procesnímu subjektu, tedy nepřípustným vůči obvině-

1) Nehledíc ovšem k případům, kdyby se tak stalo po právu (řízení proti nepřítomným, 

trestní příkaz, řízení před soudy okresními atd.) 
2) Podle francouzského práva důvod zmatečnosti řízení, viz Roux S. L. 23 s. 326. 
3) Tak Glaser S. L: 4. II. s. 60g, Lohsing S. L. 12 s. 474, ' Ulmann S. L. 28 s. 312, 

Henschel (celé dílo) , Štorch S. L. 26. J. s. 305, Prušák S. L. 20 s. 83, Kallab S. 1.. 
9 s. 143. · 

4) S. L. 31 s. 19. 
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nému,jenž prý jako nesporný subjekt procesní nemuze být současně i sub
jektem i objektem. Ve skutečnosti však jest tomu právě tak:I obviněný jest 
nejen subjektem, ale i objektem (budoucího trestu, prostředek důkazní), 
a problém není v tom, aby funkce objektu byla vyloučena, nýbrž aby 
s funkcí subjektu harmonicky, to jest pro společnost i pro obviněného, co 
nejlépe byla vyřešena. 2 

Ale ani toto postavení obviněného jako procesní strany nevysvětluje nám 
dostatečně zákaz nucení, analysujeme-li věc hlouběji, vždyť obviněný přes to, 
že jest uznanou procesní stranou, nutí se k dostavení na soud neb naopak 
ke vzdálení, ke konfrontaci, k prohlídce osoby a těla, podléhá disciplinární 
moci soudu a pod. Nevystačíme tu ani s dalším důvodem, přijímaným 
některými autory,3 vysvětlujícím situaci tak, že obviněný nenutí se k ničem~, 

. co by bylo proti jeho vůli, že tedy jest možno užíváti jej za důkazní pro
středek jediné s jeho vůlí. Tento důvod nejenže opět odporuje hořením 
skutečnostem, ale - pojat do důsledků - vedl by vůbec k pochybnostem 
o přípustnosti důkazů i vlastními věcmi obviněného proti jeho vůli. Že tak 
splněním této zásady by se proces přímo znemožnil, netřeba blíže doku
mentovati. Za předpokladu, splněného objektivním moderním procesem, 
že nám jde jediné o zjišťování pravdy,4 nemožno nechati individuální vůli 
vítěziti nad kolektivní na úkor pravdy. V souhlase s touto zásadou nutíme 
obviněného - a vůbec každého občana - aby se na soud dostavil, zabra
ňujeme mu v útěku, krátce používáme jej jako důkazního prostředku i proti 
jeho vůli. Proč tak nečiníme .vždy, zvláště nikoli při výslechu, potřebuje 
ještě dalšího vysvětlení. 

Dnešní situaci p'řiléhavě vystihuje formule, že nenutíme obviněného k ta
kovým důkazům', které by on musel podati svým vlastním aktivním jed
náním, a že naopak připouštíme nucení tam, kde obviněný zůstává pa- ' 
sivním. Přítomnost, dostavení se k soudu, se pokládá v tomto smyslu za 
pasivní, podobně konfrontace, prohlídka osoby a těla; výpověď a zkouška 
písma naopak za aktivní. 5 Rozdíl mezi oběma druhy jednání jeví se hlavně 

1) Nesmí se přehlížeti, že pojem subjektivní a objektivní jsou zde jenom relačními 
pojmy značícími různý vztah právního řádu k postavení obviněného. - Podobnř Birk
meyer: Deutsches Strafrecht (Berlin 18g8 s. 335)' 

2) I Lohsing uznává, že postavení obviněného co strany připouští výjimky z důvodů 
vedení důkazú, soudní disciplinární moci a pod. (S. L. 12 s. 474). 

3) Wach S. L. 31 s. 19, Ulmann S. L. 28 s. 312, Henschel S. L. 8 s. 19 a pod. 
4) A za dalšího předpokladu, přehlíženého někdy~ že trestní proces jest určen n~jen pro 

nevinné~ kteří by rozhodnutím soudcovým mohli být nespravedlivě poškozeni, nýbrž 
i pro opravdové vinníky, kteří často inteligentně a rafinovaně kladou protivenství pravdě, 

o' niž usilují svědomití a nestranní soudcové. 
5) Tak R ulf S. L. 24 s. 162, 204, Ulmann S. L. 28 s. 457; podobně též důvodová 

zpráva osn. s. 307, 317. 
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I. 

v jejich vynutitelnosti a průkaznosti. Jednání pasivm JSou vynutitelná; 
obviněný zpravidla nemůže situaci porušiti s~ou vůlí, průkaznost jest tu 
positivní. Jednání aktivní leží naopak ve sféře volné působnosti obviněného, 
který jednak nemusí takové jednání vůbec započíti (nechce vypovídat, 
psát), jednak může při těchto jednáních porušovati pravdu buď vědomě 
a chtěně, nebo i - jak se stávalo při tělesných bolestech přivoděných mu
čením - vlivem psychických činitelů determinovaných zvenčí. Tato ne
vynutitelnost a malá průkaznostI kombinována jest dalším činitelem, který 
je závažným pro základní procesní hlediska: je to okolnost, že možnosti 
spravedlivého hájení obviněného - a tím záruky pro lnateriální pravdu
jsou právě vlivem těchto zvláštních determinant zeslabeny, čímž porušena 
je jedna ze dvou stěžejních pólových zásad trestního práva a procesu: co 
nejlepší vytvoření právní situace pro společnost na jedné a pro obviněného 
jedince na druhé straně. A právě tato - spravedlivé obraně nepříznivá -
situace jeví se býti vlastním pramenem zákazu nucení při aktivních jed
náních, a to proto, že nucení představuje se jako neúčelný prostředek k do
cílení n1ateriální pravdy.2 Nenutíme obviněného k důkazní činnosti proti 
sobě tedy nikoli proto, že bychom nechtěli důkazů jím poskytnutých proti 
jeho vůli, ale proto, že vynucená aktivní důkazní činnost jednak se nám 
nejeví dostatečně průkaznou, jednak nedovoluje plné rozvinutí spravedlivé 
obranné činnosti. Kdyby situace nebyla takovou, kdyby důkazní činnost 
poskytnutá obviněným třeba vynuceně byla věrohodnou a při tom ne
poškozovala spravedlivou obranu, pak byli bychom plně oprávněni užíti jí, 
a to i proti vůli obviněného. Že tomu tak jest, toho dokladem je na př. 
skutečnost, že užíváme některého aktivního chování do jisté míry vynuce
ného: tak překvapení a vůbec celé reagování při vynucené konfrontaci, při 
spatření oběti, místa činu a pod. Nerozhoduje tu příliš, že jde o vynucení 
pouze nepřímé, vždyť na př. sama výpověď dá se vynutiti jen podobnou 
cestou působení na psyché: -hrozba na př. vyvolá strach, který vede k vý
povědi, právě jako spatření oběti přivodí afekt vedoucí k výkřikům, . re
akčnímu chování, ev. výpovědi. - Zásadně jde v těchto úvahách o dvě 
základní možnosti: buď důsledně trvati na tom, že důkazů poskytovaných 
obviněným nedobrovolně vůbec nechcem,e, nebo že přijímáme každý důkaz, 
tedy i obviněným nedobrovolně· poskytovaný, pokud jen tu jsou záruky pro 
pravdu a spravedlivou obranu. Prvá zásada jeví se neodůvodněnou, ježto 
situaci nevinného nijak nezlepšuje a vinníka zhola nespravedlivě privileguje. 

1) Daná nejen obsahem průvodní čiimosti samotné, ale i vztahem užitého prostředku 
k ní: výpovědi vynucené věří se méně: G 1 a ser S. L. 4. II. s. 60g. 

2) Jako každá právní zásada, i tyto zde jsou pojaty generelně a platí i když konkretní 
situace neodpovídá abstraktním předpokladům; důsledek to právní objektivace. 
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Nemožno než prohlásiti se pro zásadu druhou. Právní řád musí chránit 
nevinného, ale naproti tomu nesmí chránit vinníka. 

Základní princip materiální pravdy jest tedy pramenem okolnosti, že 
dnešní právní řády zdůrazňují subjektivitu obviněného, považujíce jej za 
procesní stranu. Toto postavení v základě značí instituci vytvořenou nikoli 
pro ni samotnu, ale takovou, jež má co nejlépe zabezpečit nevinného před 
nespravedlivým odsouzením. Pokud tu toho nebezpečí není, pak procesní 
postavení obviněného jest podrobeno vyšší zásadě materiální pravdy, před 
kterou jest mu ustoupiti. ' 

Po vyšetření základního postoje, který má býti zaujat právním řádem 
vůči otázkám dobrovolnosti a vynucování důkazů poskytovaných obvi
něným, přicházíme k prostředkům, jichž možno užíti při úsilí o výpověď 
obviněného, která se jeví jako aktivní činnost, s možností nepravdivosti 
a nevynutitelnosti. Užité prostředky musí souhlasiti s vytěženými primárními 
zásadami, a tedy především nesmí býti protihumánní (mučení; pojem je 
arci měn.livý a relativní), a nesmí zanedbávati a poškozovati možnosti spra
vedlivé obrany. Zřejmo na př., že není takovým prostředkem fysické násilí 
a donucování, neboť operuje příliš silným a neodolatelným psychickým 
vlivem a vyvolává u obviněného · afekt, který bezprostředností zla vede 
k reakci, spažící se tomuto zlu vyhnouti, · byť i na úkor pravdy, takže jde 
o prostředek schopný přiměti i nevinnéhb k nepravdivému doznání, do
statečný důvod pro jeho odmítnutí.! Celkově možno prostředky úsilí o vý
pověď seřaditi v pomyslnou řadu, která od fysického násilí sestupuje až 
k jemnému úsilí psychickému; jeden pól řady zahrnuje prostředky blízké 
tortuře, působící na obviněného příliš intensivně a na úkor pravdy, druhý 
pól jest prost toho nebezpečí. K prostředkům prvé skupiny patří i hrozby 
fysickým násilím, které snadno mohou vésti k výpovědi diktované strachem 
či jiným afektem a nepravdivé. Nemusí tak ovšem býti vždy, a výpověď 
v konkretním případě může býti pravdivou;2 ovšem, omyl v neprospěch 
nevinného bývá společností pociťován jako horší zlo, než uniknutí vinníka 
z rukou spravedlnosti. Podobně působí výslechové podvody a lest; je možno, 
že vinník bude tímto způsobem vehnán do úzkých, situace, která sama 
o sobě není sice důvodem, aby se paušálně mluvilo o psychických mukách 
~ jak činí Henschel- ale která nicméně skrývá v sobě možnost, že v omyl 
upadne i nevinný, z jehož výpovědi soudce nabude nesprávného přesvědčení 
o vině. Rovněž věznění a prodlužování vazby jest schopno připraviti ne-

1) 'Přistupuje snadná možnost zneužití, daná vším vztahem mučení k psyché inkvirenta 
(Glaser S. L. 4 s. 88). . 

2) Jak známo, ani inkvisiční právní řády neuznávaly každou vynucenou výpověď za 
pravdivou, a vyžadovaly, aby ve výpovědi byly obsaženy momenty, o nichž nemohl vědět 
nikdo jiný, než pachatel. 
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vinného o možnosti obrany. Totéž možno říci i o umělém překvapování ; 

i zde záleží arci mnoho na osobě vyslýchajícího; nelze dosti varovati před 
postojem těch, kdož jsou náchylni v každém leknútí při agnoskaci spatřovati 
doznání; na druhé straně jest přirozeno, že je účelným a přípustným činiti 
objektivní a stále přezk:oumávané závěry z reakcí obviněného při těchto 
příležitostech. Ani slib (obyčejně menšího trestu pro případ doznání) není 
vhodným prostředkem soudního výslechu nejen s hlediska materiálně-práv
ního (odpor s principem viny a individualisace trestu), ale i účelově -
procesního: bylo by tu mnohdy příliš silné působení i na osobu nevinnou. l 

- Druhému pólu řady blíží se ono úsilí, jež - vzdáleno všeh6 apriorního 
snažení o docílení doznání2 bez ohledu na vinu - jest úsilím objektivním, 
opatrným, usilujícím Jen o pravdu a nepřekážejícím obhajobě. Je to na př. 
jemná domluva (neztotožňující se s křiklounstvím a přemlouváním za každou 
cenu),3 jež často usnadňuje boj svědomí; rozumné poučení o následcích 
zapírání a doznání: že doznání má mnohé dobré účinky, jest - zvláště 

při instituci podmíněného odsouzení - nepopiratelno. 4 Brojiti jest ovšem 
proti postoji soudce, který přechvaluje doznání jen proto, aby sobě práci 
ulehČil. Patří sem vůbec veškeré otevřené a objektivní úsilí soudcovo 5 za 
pravdou, sine ira et studio. Jest přeháněním, tvrdí-li na př. Henschel, že 
ani prostředky takovéhoto úsilí nejsou přípustny,6 právě tak prý jako vůbec 
každé vyšetřovací umění, jež jest jen zjemnělým druhem psychické tortury. 
Dlužno zde znovu zdůrazniti, že vedoucí myšlenkou v tomto ohledu jest 
jediné možnost spravedlivé obrany, nikoli postavení skutečného pachatele, 
jemuž arci je nepříjemným každý výslech a jakékoli jeho prostředky. Tedy 
nikoli umění vyšetřovací takové, jež by dovedlo vylákati doznání i za cenu 
obětování pravdy, ale rozhodně umění v tom smyslu, aby byla nalezena 
pravda, aby výslechem nevinného byla posílena jeho obrana, ale výslechem 
vinníka odhalena jeho vina. 7 . Právě tak sluší schvalovati logickou sílu 

1) Nehledíc k tomu, že slibu zhusta by nebylo lze dodržeti: soudce vyšetřující proti 
senátu. 

2) Není potřebí připomínat, že zákaz nucení platí nejen pro úsilí o samodoznání, 
ale vůbec o každou výpověď (úzká jest na př. stylisace § I36 sovět. osn. z I922). Správným 
je na př. znění § I35 uh. ř. 

3) Glaser mluví zde přímo o násilí: S. L. 4. II. s. 639. 
J) .Zákaz poučení o příznivých účincích doznání, ba přímo opačné poučení o nepro

spěchu doznání v právu anglickém, přehlíží ovšem tyto skutečné prospěchy. 
5) Postavení soudcovo v dnešní společnosti jest postavením orgánu vysoké autority, 

solemnity a důstojnosti. Jiným jest již postavení policie, která spíše si může dovoliti uží
vání prostředků, které též jsou sice vedeny zásadou : respektovati plně nevinu, ale přece 
jen toho druhu, že soudce, právě vzhledem k důstojnosti svého úřadu, by jich užíti nemohl. 

6) S. L. 8 s. 10, 35 atd. 
7) Henschel (dtto s. 32) velice přehání, domnívá-li se, že žádn)' vinník nedá se vý

slechem odvrátiti od lži. 
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správně vedeného výslechu. l Krátce: i když výpověď obviněného nemá se 
vynucovati, přece jen má se k ní pracovati. 2 Tedy soudcova aktivita při vý
slechu, opatrná a objektivní, chránící nevinu i společnost. Aktivita, ale nikoli 
p'asivita, ponechávající obviněného na pospas stranám a vlastní neschopnosti, 
ale aktivita soudcova, to jeví se nejlepším vyřešením problému: nejen přípust
ným, ale přímo nutným. 3 Osnova pohybuje se ve vytčených zásadách. Vy
slýchající oprávněn jest k aktivnímu úsilí, a to nejen v otázce výpovědi 
ad generalia, ale i ad specialia: § I94, odst. 2., stanoví: obviněný budiž 
vyzván, aby se o obvinění podrobně vyslovil; a § I95, odst. 2.: k docílení 
jasného a úplného obrazu všech důležitých okolností budiž napomáháno 
vhodnými otázkami; patří sem i § 266 (čtení předešlé výpovědi) a výrazně 
věc dokumentuje důvodová zpráva, str. 3 I 7: "při výslechu obviněného záleží 
na obratnosti vyslýchajícího soudce neb úředníka". 4 Dikce s>snovy jeví se 
opět vhodnější stylisace § I33 uh. ř., který sice 'též pracuje s aktivitou vy
slýchajícího úřadu (jeví se to v celém du.chu příslušných ustanovení o vý
slechu, zvláště: vysvětlení odporů v § I33, ustan. § I35 per arg. a contrario), 
ale činí tak jen zastřeně: obviněný budiž tázán, přeje-li si něco přednésti 
k své obraně (§ I33, odst. 2).5 

Pro volbu prostředků k úsilí o výpověď platí všeobecné pravidlo, že každý 
vhodný prostředek k docílení pravdy je přípustný, pokud s právním řádem 
není v odporu (zvláště výslovně; zákonný zákaz).6 Vodítkem jsou tu zmíněné 
základní principy. Osnova - v celku ve shodě s obojím platným právem
zakazuje v § I95, odst. 2., užívání násilí, hrozby, úskoku a slibu. 7 

Otázkou jest, jak nakládati s výpovědí dosaženou zakázanými prostředky, 

1) Ustanovení starších zákonů, na př. § 353 lit. f. Z. z. 1803, § 177 Z. z. 1853, operují 
na základě staré zkušenosti přímo touto logickou silou pravdy; arci logika sama nebývá 
tu hlavní psychologickou determinantou. 

2) Lohsin~ S. L. 13 s. 56. 
3) Již Glaser, v souhlase s anglickými autoritami, konstatoval správně, že pasivita 

anglického soudce velmi často je právě obviněnému na škodu. 
4) § 199 rak. ř. stanoví, že soudce má obviněného míti k tomu, aby ... vypovídal 

,~ihn zu veranlassen). 
5) Zmíním se o tomto ustanovení ještě pozd~ji. 
6) Viz zv. Glaser (S. L. 4 s. 372) stotožňující se tu s rozhodnutím kasačního soudu 

v Darmstadt z 1895: In Strafsachen ist jedes Beweismittel, welches zur Entdeckung der 
vVahrheit fiihren kann, insolange zula13ig, als dasselbe nicht gesetzlich ausdrucklich aus
geschlossen ist, oder gegen Sitte und 6ffentliche Ordnung verst613t. 

7) Rak. ř. v § 202 výslovně zakazuje užívání donucení, hrozby, slibu a úskoku, a též 
úmyslné protahování vyšetřování za účelem vynucení doznání; tento poslední zákaz osn. 
neuvádí výslovně; § 135 uh. ř. rovněž zakazuje užíváni násilí, Qonucení, slibů a vyhro
žování, klamání a pobádání, jakož i úmyslné unavování nočním výslechem. Stylisace 
osn. ve své stručnosti jest vhodnější. 
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tedy na př. vynucenou.1 Zásadně se tu naskytují dvě možnosti, buď takovou 
výpověď prohlásiti za neplatnou, nebo ji ponechati volné úvaze soudcově . 

. Prvá možnost realisována je v právu anglickém,' které - lpíc úzkostlivě na 
důsledném provádění akusační zásady - téměř privileguje obviněného na 
úkor pravdy, považujíc na př. doznání učiněné po poučení o jeho prospěš
nosti za doznání vynucené a nepřípustné. 2 Tento extrém nepřijímají kon
tinentální trestní řády a výpověď, byť vynucenou, takovou připouštějí (řídíce 
se pravděpodobně skutečností, že i vynucené doznání může být pravdivým) 3 

a ponechávají ji volné úvaze soudcově. Toto řešení jeví se účelnějším: ne
vinný má stále ještě možnost, aby rozhodujícího soudce přesvědčilo ne
pravdivosti své výpovědi a v pohnutkách, které k ní vedly.4 Situace v osnově 
- jako v obou platných řádech - vykazuje toto řešení (na př. § I95 odst. 4.: 
v případech odvolaného doznání budiž obviněný jen tázán po příčinách). 

Zásada materiální pravdy vedla k soudcově povinnosti vyslýchat. Tato 
povinnost značí soůčasně právo obviněného: aby byl vyslechnut, jak 9iž 
uvedeno. Která ale povinnost na straně obviněného tomu odpovídá? 
Z normy: soudce vyslýchejž obviněného, možno usuzovati zatím jen na 
jednu povinnost, totiž na povinnost nechat se vyslechnout, -trpět vyslýchací 
úkon. Obviněný tedy nemá práva protestovat proti výslechu, úsilí soudcovo 
děje se po právu; výrazně - třeba nepřímo - bývá tato povinnost doku
mentována v ustanoveních o předvedení 'obviněného, který se nedostavil 
k výslechu dobrovolně. 5 

Od této povinnosti trpět vyslýchací úkon nutno ovšem lišiti jinou po
vinnost obviněného: má obviněný v trestním procesu míti ·povinnost vy
povídati? 
Předem jsou nutny dvě poznámky: jde nám tu jen o povinnost právní 

na rozdíl na př. od povinnosti mravní. Mravní hledisko - netřeba to široce 
vykládati - jest cizí právnímu hledisku. Stanoví-li právní řád nějakou 
povinnost, pak půjde o povinnost právní, a to i kdyby šlo - a zde přichá
zí~e k druhému momentu - o povinnost nižádné sankci (vynucení, tresty 
pro nesplnění) nepodrobenou. I tato povinnost bez sankce jest povinností 
právní a nikoli pouze mravní přes to, že motivační síla takovéto právní 
normy bude zpravidla skromnou, byť ovšem se zcela nerovnala nule. 

1) Jinou otázkou jest, kterými opatřeními se právní řád stará, aby nedocházelo k těmto 
věcem. Bývají tu na př. trestní sankce proti úředníkům, kteří výpověď vynucují násilím, 
tak na př. § 343 něm. trest. zák., § 477 uh. trest. zák.; rak. trestní zákon nemá podobného 
ustanovení, ale prakse užívá tu § 98 trest.:Zák. (viz Lohsing S. L. 13 s. 19) . 

2) Henschel S. L. 8 s. 116. 
3) Glaser S" L. 5 s. 333. 
4) Tak i Henschel - až příliš horlivý zastánce každého obviněného - prohlašuje 

se pro toto řešení, z důvodů volné úvahy. (S. L. 8 s. 116.) 
5) § 173 rak. ř. , 130 uh. ř., 191 osn. 
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Starší právní řády znaly přímou a vyslovenou právní povinnost obvině

, ného vypovídati, a povinnost tuto také vynucovaly: mučením přímo, později 
nepřímo tresty na neposlušnost. 

Značné nevýhody obou těchto sankcí vedly k jejich odstranění a leckdy 
zbyla - tak rakouský trestní řád1 - pouhá povinnost k výpovědi bez sankce, 
současně pramen práva obviněného, aby k výpovědi nebyl donucován, ev. 
za výpověď odporující pravdě trestán. Jest otázkou, zda takováto právní 
povinnost bez sankce má nějaký význam, či zda mělo by se od jejího sta
novení upustiti a mluviti přímo a výslovně o tom, že obviněný nemá 
povinnost vypovídati, ba dokonce : že má právo nevypovídati, právo mlčeti. 
Sankci nepodrobená povinnost vypovídati jest prosta nebezpečí, že výpověď 
bude vynucována. V tomto ohledu chráněn jest zájem obviněného právě 
tak, jak by tomu bylo při stanovení jeho práva na nevypovídání. V jiných 
směrech však se zdá, že stanovení povinnosti k výpovědi, byť i bez sankce, 
zasluhuje přednosti: jest to především pro jasné zásadní stanovisko, které 
nečiní rozdílu mezi občany a neprivileguje zločince, který by neměl po
vinnosti k výpovědi, zatím co ostatní občané by jí podléhali; dále umožňuje 
se tu soudci veškero ono aktivní úsilí o výpověď, nejen na prospěch spo
lečnosti, ale i často k prospěchu sama obviněného, který snad zarytě trvá 
na své neskutečné vině. Soudce není zde omezen _ . jak mohlo by vyplývati 
z důsledného hájení práva na nevypovídání - na pouhý pasIvní postoj, 
který jest nepříznivý i situaci obviněného i společnosti. Stanovení povinnbsti 
obviněného k výpovědi nedovoluje, aby se poměry vyvinuly v jakési ne
dotknutelné právo na výpověď a nevýpověď, v tom smyslu" že jen to, co 
obviněný dobrovolně udá, by bylo použitelno. Soudce tedy nemůže obvi:
něriého donucovati k výpovědi násilím, ' ale zato jest mu možno jej konfron
tovati, agnoskovati, používati jeho bezděčných projevů, čísti jeho dřívější 
výpovědi, přiměti ho k výpovědi silou logiky a pod .2 3 Že toto aktivní úsilí 
soudcovo hoví účelům společenského boje proti zločinu, zdá se nesporným, 
právě jako skutečnost, že se ,tím nepoškozuje situace nevinného obviněného. 
Z těchto důvodů, zakládajících se na materiální pravdě, jeví se vhodnějším 
nestanoviti přímého práva obviněného na nevypovídání a mlčení, ale spíše 

1) § 199 a v souvislosti s tím § 8 posl. věta: každý je povinen k otázkám mu daným 
odpověděti. Tato povinnost jest povinností právní, jak správně konstatuje na př. Štorch 
(S. L. 26. II. s. 128) a nikoli pouhou povinností mravní, jak se domnívá na př. Vargha 
(S. L. 29 s. 238) nebo Lohsing S. L. 12 s. 56). - V zásadní otázce přijímám hledisko 
Weyrovo : Z'áklady filosofie právní (Brno 1920 S. 121. 

2) Situace je tu touž jako při povinnosti ediční: obviněný má povinnost věc vydat, ale 
nelze jej k tomu nutit. Opak : právo na n evydání věci mohlo by snadno značit nepřípust
nost úsilí o h ledané věci, a nepoužitelnost věci obžalovaným dobrovolně nevydané. 

3) I takovéto stanovení povinnosti mnohdy púsobí na obviněného motivačně, deter
minujíc jej k výpovědi . 
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trvati na jeho povinnosti k výpovědi, arci - což dlužno schváliti - sankci 
nepodrobené, kteroužto okolnost bude vždy záhodno výslovně uvésti do 

zákona. 
Stanovení povinnosti k výpovědi jeví se některým autorům1 v odporu 

s procesním postavením obviněného jako strany. Platí zde to, co bylo již 
řečeno, že postavení strany je obviněnému v podstatě toliko prostředkem 
k spravedlivé obraně, tedy institucí sloužící vrcholným zásadám trestního 
procesu, a nikoli institucí samoúčelnou. Z tohoto zásadního hlediska jeví 
se povinnost k výpovědi stejnou jako na př. povinnost dostaviti se na obsílku . 

Jest n u tno uvědomiti si dále ještě jeden moment, že totiž to, co se dnes 
nazývá právem na nevýpověď ev. nedostatkem povinnosti k výpovědi, není 
v podstatě žádným stanovením privilegovaného práva obviněného ve smyslu 
naznačeném svrchu, nýbrž toliko reakční stylisací proti nucení k výpovědi, 
tedy právem na to: , nebýt k výpovědi donucován, a nedostatkem právní 
povinnosti vynutitelné. Mluvívá se tu buď výslovně o tom, že obviněný má 
právo nevypovídat, nebo že nemá povinnost vypovídat (tak francouzský 
zákon z 8 . prosince 1897: l' inculpé est libre de ne pas faire des déclarations), 
nebo se to naznačuje tak, že se soudce obviněného toliko ptá, chce-li něco 
říci. Taková je na př. situace v § 133 uh. ř. Bylo již řečeno, že i zde má , 
soudce býti aktivním ve 'svém úsilí o výpověď. Stanovení výše zmíněné 
otázky jeví se tak zdůrazněním práva obviněného na to, aby nebyl k vý
povědi donucován. Takováto ustanovení slouží tedy zřetelně ' prospěchům 
obviněného (varují před 'přehmaty), ale na druhé stra~ě, opět ·- jak již 
pozna~enáIl:o - mohla by snadno býti vykládána ve smyslu zmíněného 
privilegovaného práva na výpověď a nevýpověď a stala by se pak nebezpeč
nými pro úsilí o materiální pravdu. 

Osnova jde ještě dále: stanoví v § 194, 0. 3., výslovně, že obviněný nemá 
povinnost vypovídat. 2 Ani tato stylisace neznačí zmíněné privilegované právo 
obviněného a jest ve své podstatě opět jen zdůrazněním zásady, že obvině
ného nelze k výpovědi donucovati 'a za odepřenou výpověď trestati. Z důvodů 
právě uvedených však se jeví tato dikce tentokráte méně účelnou, a pouhé 
ev. poučení o tom, že obviněný nemůže býti k výpovědi donucován, jest 
považovati za zcela postačitelné. 3 Hlavní věcí jest, aby soudce neusiloval 
o výpověď neobjektivně, aby se snažil dojíti nikoli k doznání za každou 
cenu, ale pravdy: tento postoj bude jednou z nejlepších záruk pro nevinného. 4 

5 

1) Tak Hensch e l , cit. dílo. 
2) Podobně art. 81 polského trestního řádu z 1928, § 35 něm. osn. z 1920. 
3) Bylo by nesprávné na př. v případech ediční povinnosti poučovati obviněného, že 

nemá povinnost věc vydati, místo pouhého a eventuálního poučení, že k vydání nelze 
jej nutiti. Míním zde i situaci de lege ferenda. 

4) Jinou otázkou j e hodnocení okolnosti, že obviněný nevypovídá: je zřejmo, že každé 
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Hl~disku dokonalé dbhajoby obviněného odpovídá poučení o jeho práv
ním postavení, o jeho právech a povinnostech. Poučení o povinnostech 
bývá zpravidla zbytečným, ježto soudcova výzva k jednání zřetelně na po
vinnost ukazuje. Zato se leckdy zanedbává poučení o právech obviněného 
a proto právní řády výslovně upozorňují na tento moment, ukládajíce soudci 
povinnost: obviněného o jeho právech poučiti. 1 V případech výslechu bude 
povinnost k výpovědi zřejma ze soudcovy výzvy (tak osn. v § 194, o. '2.: 
ustanovení toto správně vystihuje požadavky procesu, ale jest v odporu 
s násl. odst. 3.) Právo nebýt k výpovědi donucován bude dlužno obvině
nému sděliti. 2 Vhodným se ale jeví současné upozornění, že mlčení může 
ztížiti jeho obranu. Nejvhodnější stylisací v těchto směrech bylo by usta
novení, aby soudce vyzval obviněného k vyjádření se o obvinění, a v pří
padě mlčení3 jej upozornil na možnost neprospěšných následků. Poučení 
o zákazu nucení pro případ odepření výpovědi bylo · by vhodným ponechati 
pouze pro případ, že obviněný se přímo v tomto směru zeptá. Tento po_o 
stup jeví se účelným s hlediska pravdy i obrany nevinného, a odpovídá 
požadavkům kriminalistiky. Postup volený osnovou: poučovati obviněného 
hned předem a o tom, že nemá povinnost vypovídat, jest postupem ne
účelným pro postup vyšetřování a byl by praxí jistě opomíjen. 

Otázka, jaký význam pro platnost výpovědi má nedostatek poučení 

~lčení značí doznání a opačně zas není správným názor, že mlčení nikdy neznamená 
doznání (tak nespráv~ě § 388 bulharského trest. řádu z 1897). Že mlčení zpravidla zna
mená malou věrohodnost obviněného, jest přirozené; odtud pramen upozornění na mož
nost připravit se o obranu (§ 203 rak. ř., 134 uh. ř., a shodně s tím § 194 0·3· osn.). Toto 
upozornění odpovídá požadavkům pravdy a obrany, a není účelným, když - pro zacho
vání "práva na mlčení" - se od něho v novější době upouští. (Tak něm. osn. z 1908 

a 1920). 
5) Někdy se žádá povinnost k výpovědi toliko pro přípravné řízení, kdežto v hlavním 

líčení se mluví již jen o právu na výpověď. Toto hledisko odpovídá situaci, že výslech 
v přípravném řízení jeví se co nezbytně nutný, kdežto v hlavním líčení tato nutnost již 
není tak naléhavou, pro rozdíl obou stadií: hledání materiálu proti jeho přezkoumávání. 
Přesto se domnívám, že nejednotnost úpravy v této otázce nebyla by správnou, neboť 
i v líčení se zhusta vyskytují nové momenty, u kterých jeví se výpověď obviněného právě 
tak potřebnou jako v přípravném řízení, takže důvody, jež vedly k požadavkům povin

nosti k výpovědi, platí pro celé trestní řízení. 
1) Tak § 3 rak. ř., §. 9 uh. ř. , § 13 o. 2 osn. 
2) Zásadně platí, že o každém právu třeba obviněného poučit~ Proto v případě uznaru 

. práva mlčeti, bude nutno poučit obviněného i o tomto právu. Ze toto poučení by zhusta 

valně ztížilo Vyšetřování, zdá se nepochybným. 
3) Osnova zaujímá na pi. správné stanovisko v zásadně stejném případě: při úsilí 

o rukopisnou zkoušku (§ 196); zde setkáváme se též se zákazem nucení, aniž však jest 
vyslovena zásada, že obviněný nemá povinnost něco na zkoušku napsati, a aniž by tu bylo 
nařízeno poučení o tom, a o zákazu nucení, jež by znemožnilo celou věc. - Podobně 
správné jest stanovisko osnovy při povinnosti ediční: § 165. 
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(na př. o zákazu nucení), bývá zodpověděna tak, že výpověď zůstáv~ platnou 
jako dusledek okolnosti, že právní řád nechce pracovati pouze s výpovědí 
dobrovolnou a připouští úsilí o ni. Tento důsledek materiální pravdy re
alisován je v platných trestních řádech i osnově, kde poučení není přede
psáno pod neplatností; opět jeden z prvků ukazujících, že právo na . mlčení 

a neexistence povinnosti k výpovědi jsou pojmy, jež pouze široce a nepříliš 
vhodně vyjadřují okolnost, že obviněný ~k výpovědi nemůže býti donucován. 

Právě tak, jak jest tomu s povinností vypovídat, jest tomu i s povinností 
vypovídat pravdu: její stanovení - opět ovšem bez vynucování a sankcí -
jeví se účelným jednak ze všeobecných důvodů etických, občanské rovnosti 
a výchovy (nelze privilegovati vinníka "právem na lež"), jednak i z vlast
ních hledisek procesních: zásada materiální pravdy, jíž podléhá veškerá 
trestně procesní činnost soudu, žalobce, svědků, a tedy ve shodě s tím i čin
nost obviněného. I zde povinnost vypovídat pravdu není zcela platonickou, 
byť byla bez sankcí. Podobně možno uvésti, že to, co se obvykle nazývá 
právem na popírání, není ve své podstatě žádným právem na lež,1 nýbrž 
toliko právem na to, aby obviněný za nepravdivou výpověď nebyl- trestán, 
ev. aby k pravdivé výpovědi nebyl násilně donucován; a neexistence povin
nosti k pravdě je toliko neexistencí povinnosti právně vynutitelné. 
Obviněný má tedy míti povinnost k pravdě - třeba bez sankcí: vinník 

má se doznati, nevinný má - nejen může - uvésti pravdu, vše~ co může 
sloužiti jeho obraně. Nechceme přirozeně jeho nesprávné odsouzení ani 
tehdy, když by sám tak chtěl. 2 . 

Osnova žádá od obviněného pravdu. Tato správná a přirozená snaha 
vysvítá zvláště z ustanovení § 194, o. '2.: výzva k podrobnému vyjádření, 
§ 195, o. 1., mluví o souvislém vylíčení děje, § 195, o. '2., o jasném a úplném 
obraze všech důležitých okolností. Výslovného stanovení povinnosti k pravdě 
v osnově není (rozdíl od § 199 rak. z.). 3 Osnova řídí se tu patrně názory 
těch, kdož v takové normě zřeli by ustanovení nesrovnatelné s postavením 
obviněného jako procesní strany.4 Že tento důvod není důvodem rozhodným, 

1) Ani nejhorlivější zastánci postavení obviněného (Henschel) neodvažují se pro obvi-
Y 'h kl . I . nene o re amovatl právo na lež, což by jinak bylo jen důsledným zastávánímjejich zásad. 

2) Tato zásada jeví se i Henschelovi harmonickou (S: L. 8 s. 70), ale přes to proti 
ní brojí z důvodů, že povinnost k pravdě je prý nezbytně vázána k tortuře. Že tomu v pod
statě není tak, netřeba jistě blíže odůvodňovati. 

3) Napomenutí k pravdě v tomto § 199 mělo býti již škrtnuto při projednávání zákonné 
předlohy, ale bylo posléze ponecháno pro dokumentaci "mravní" povinnosti (Mayer S. 
L. 14 s. 615-). .i..':;t· 

4) Tak Lohsing S. L. 12 s. 371, Wach S. L. 31 s. 19, Ulmann S. L. 28 s. 58. Správně již 
Glaser konstatuje, že tomu není tak (S. L. 4. II. s. 614). Henschel mezi jiným uvádí (cit. 
práce, s. 2 I .), že prý v procesu,jenž]est bojem mezi stranami, obviněný není povinen mluvit 
pravdu svému soupeři. Tento spíše romantický názor neodpovídá pravdě: proces není boj, 
ale postup k pravdě, jíž má sloužiti činnost stran i soudu. 

2 - Dr. A. Ráliš. Soudní výslech obviněného. 17 



bylo již uvedeno. Právní řád buď usiluje o pravdivou výpověď obviněného, 
nebo užívá pravdy jím poskytnuté jediné dobrovolně. V tomto případě 
bylo by arci důsledným obviněného přímo poučit, že není povinen vypo
vídat pravdu, ev. že má právo mluvit nepravdu a lež. Neváhal jsem se 
prohlásit pro prvé. řešenÍ. :eožadavek otevřenosti a loyálnosti k obviněnému 
pak vyžaduje, aby o povinnosti k pravdě byl informován buď přímým 
poučením, nebo výzvou k udání pravdy.1 

Jinak nezachází osnova tak daleko, aby přímo a výslovně prohlásila (jak 
činí při povinnosti k výpovědi), že obviněný nemá povinnost mluvit pravdu. 
Tato úprava jest rozhodně vhodnější oné: poučení o neexistenci povinnosti 
k pravdě valně by znesnadnilo výslech a úsilí za pravdou. Vidno, že sta
novení jakéhokoli práva na nepravdu a lež jest osnově pojmem cizím a 
přímo protichůdným. 

O tazku , zda povinnost k pravdivé výpovědi dlužno vztahovati na celou 
výpověď nebo jen na některý její druh (výpověď ad generalia na rozdíl 
ad specialia), jest třeba zodpověděti tak, že povinnost má se vztahovati na 
každou výpověď a všechny její druhy: důvody které si žádaly její stanovení, 
platí všeobecně. 23 

Zásada materiální pravdy a snaha po nejdokonalejší úpravě obhajoby 
nevinného vedou k požadavku, aby obviněný byl během celého řízení, 
zvláště též při svém výslechu, co nejlépe informován 0 -. stavu věci. 4 Infor
mace podporují obranu jeho neviny, a výslech bez nich je výslechem pouze 
jednostranným. 5 

Obsahem informací má býti vše, co se jeví důležitým pro obhajobu ob
viněného. Především sama skutečnost, že postavení jeho jest postavením 
obviněného (a nikoli svědka, znalce a pod.); vědomí o tom mu prospěšně 
usnadní situaci. Sděliti obviněnému tuto skutečnost jeví se nutným hned 

1) Zároveň bude nutno ho poučiti, že některá nepravda mohla by jej vystaviti trest
nímu stíhání, tehda, kdyby výpovědí se dopustil nějakého trestného činu (Kalla S. L. 

9 s. 143). 
2) Některé procesní řády odlišují v tomto smčru výpověď ad generalia proti specialia: 

tak § 133 uh. ř., jehož dikce při úpravě výslechu ad generalia spíše nasvědčuje povinnosti 
obviněného k udání pravdivých generálií. Podobně počíná si § 260 ital. tr. ř. z 1913. 

3) Nemluví-li <,>bviněný pravdu, zeslabuje svoji věrohodnost a posiluje v soudci domněnku 
o vině. Tento fakt dlužno - z důvodů úplné otevřenosti a upřímnosti - obviněnému 
sděliti. Jinak situaci co do průvodnosti posuzuje soudce volně, pamětliv toho, že ne každá 
nepravda naznačuje vinu. 

4) Způsob informování jest několikerý: sdělení soudcovo, informace obhájcovy, pro
čítání spisú, osobní přítomnost při provádění důkazů, a pod. Nás zde zajímá pouze sdělení 

soudcovo. 
5) Mravní tortura" říká Henschel c. d. s. 28. - Informace dříve nesledovaly účel 

obra~;, a byly udíleny hlavně pro zastrašení vinníka a pro docílení jeho doznání (viz na 

př. § 43 Jos. trest, řádu.). 
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při prvém výslechu, při čemž vyslýchající pohlíží na vyslýchaného jako na 
obviněného,! ba již v obsílce, kterou se obviněný povolává k výslechu. 
Tak činí § 173 rak. ř. a § 13Q uh. ř., tento však odchylně v tom, že informaci 
nařizuje pouze pro případy vyšetřování nebo hlavního přelíčení. Osnova 
správně se vystříhala tohoto omezování a informaci poskytuje při každém 
ob~slání; § 191, o. 2. 

Dalším obsahem informací má býti spáchaný trestný čin, a to nejen dle 
jména, ale i dle skutkových okolností2 a právní kvalifikace;3 ,a též - není 
důvodu proti tomu - i právní následky činu, zvláště trestní sazba.4 Osnova 
(§ 194, o. 2.) nesleduje zcela tuto ideu a omezuje informace - v souhlase 
se svými vzory - na označení trestného činu. - Podati tyto informace 
bude nutno vždy při prvém výslechu; velmi účelným však se jeví, aby 
asp,oň jádro: obvinění z trestného činu, naznačeno bylo obviněnému ve 
struČťlé zmínce již v obsílce, jak správně dovoluje osnova v § 19 1 o. 3 
(za podmínky, že nejsou tomu na odpor velmi závažné důvody). Infor
mování má se vhodně díti nikoli pouhým odkázáním na zákonné paragrafy, 
ale pro obviněného srozumitelně: důvodová zpráva, str. . 3 16. 

Informování o trestném činu má býti ja.sné a přesné, arci netřeba hned 
předem zabíhati do detailů; zvláště na počátku výslechu postačí povšechná 
informace podávající toliko podstatu věci (tak oba platné řády, a ve shodě 
s nimi osnova § 194, o. 2.: potom se obviněnému označí povšechně trestný 
čin, z něhož je obviněn). - Jest zřejmo, že, změní-li se stav věd, je nutno 
informovati obviněného o této změně;5 vhodno je, má-li zákon o tom vý
slovné ustanovení (tak §§ 109 a 35 zmíněných něm. osnov); osnova tak 
nečiní. 

Pro obranu obviněného velmi důležitými jsou sdělení o důvodech ob
vinění, a zejména o pramenech těchto důvodů (udání svědků, nalezených 
stop atd.). Vyvrácení ev. zeslabení těchto údajů značí často vyvrácení 
a zeslabení sama obvin~ní. Proto je třeba, aby obviněný již při prvním vý
slechu se dovědělo těchto důvodech, aby mohl dokázati svoji nevinu. 6 

Rak. ř. v § 199 stanoví, že obviněný má se od soudce dověděti o všech 

1) Zvláště při soudním výslechu. Glaser navrhoval, aby tato okolnost byla obvině
nému při každém výslechu sdělena pod neplatností výpovědí (viz Mayer S. L. 14 s. 614). 

2) Štorch S. L. 26. II. s. 216 sub 9. 
3) Franc. zákon z 8. XII. 1897 vart. _3. nařizuje informaci jen o skutkových okolnos

tech. Roux k tomu podotýká, že je nesnadno precisovati zákonnou kvalifikaci předem. 
Přehlíží, že účelem instituce není podání definitivní kvalifikace, ale prozatímné. 

4) § 109 něm. osn. z 1908 a § 35 něm. osn. z 1920 nařizuje poskytnutí informací nejen 
o trestném činu, ale i o trestním zákonu na čin se vztahujícím. 

5) Štorch dtto s. 214. 
6) Garra ud S. L. 3 s. 235, na rozdíl od franc. zák. z 1897, kde jest nařízeno informo

vání pouze o faktech a nikoli o pramenech a důvodech těchto faktů. 
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příčinách podezření; děje se tak sice až po souvislé výpovědi obviněného, 
ale stále ještě při prvním výslechu, takže situace nevinného netrpí újmy. 
Podobně počíná si § i33 uh. ř.; osnova spokojuje se těmito vzory, nařizujíc 
v § 194, aby obviněnému byl povšechně naznačen trestný čin a současně (arg. 
a contrario) i okolnosti svědčící proti němu (§ 194, 0.4, dův. zpr., str. 317). 

O době, kdy informace obviněnému mají býti poskytnuty, dlužno zastá
vati, že se tak má díti vždy, kdy se toho jeví potřeba, ať pro postup řízení 
(soud potřebuje vysvětlení obviněného o nových okolnostech), ať pro mož
nosti obhajoby (zvláště když obviněný o to žádá).1 Zásadně v každém pro
cesním stadiu - nejdéle při jeho ukončení - má být obviněný informován 
o tom, co se důležitého sběhlo. Platí tO zvláště o přípravném řízenÍ. Bylo 
by neslučitelné se zásadou dokonalé obhajoby, aby obviněný o výsledcích 
přípravného řízení se měl dověděti teprve v hlavním . líčenÍ. 

Poznatek, že obviněnému nejde vždy o spravedlivou obranu, ale o obranu 
vůbec, i když jest vinen, a že ' informace v tomto případě mohly by mu 
usnadniti únik před spravedlností, vedl odedávna ke snaze po opatrnosti při 
podávání informací a požadavku, aby soudce byl oprávněn informace ode
příti v případech potřeby, zvláště při nebezpečí zneužití na úkor pravdy a řád
ného průběhu procesu. Toto oprávnění soudcovo mohlo by někdy překážeti 
prospěchu nevinného obviněného, a odtud požadavek, aby právo odepříti _ 
informace bylo pouze výjimečným a dočasným,2 a prameny informací aby 
byly otevřeny ihned, jakmile obava ze zneužití pomine (nejen pro změnu 
v chování obviněného, ale i pro faktickou situaci, když na př. důkazní pro
středek jest zabezpečen). Dodatečné poskytnutí informací dočasně odepřených 
tedy co nejdříve, nejúplněji a za situace, kdy obviněný se může o věci vyslo
viti a svoje protinávrhy uplatniti. 

1) Art. 80. polského procesu z 1928 výslovně stanoví, že obviněný i ve vyhledávání i vy
šetřování má právo žádati za vysvětlení důvodů obvinění. 

2) Moderní proces odpírá obviněnému informace zpravidla jen v přípravném řízení, 
na rozdíl oi hlavního líčení. Důvodem jest rozdíl obou stadií. Prvé slouží rychlému a ener
gickému pátrání a sbírání materiálu (strany zde informují selJe, říkal Zucker: S. L. 34 
s. 101). V líčení se materiál přezkoumává, energické šetření nahrazeno je<'t rozvážným 
a opatrným hodnocením, úsilí soustřeďuje se na možnosti neviny, jejíž zjištění se zaručuje 
přítomností obhájcovou, veřejností jednání, plností a otevřeností všech prostředků infor
mačních. Tato rozdílná povaha obou stadií byla podrobena ostrému útoku těch, kdož -
zastávajíce důsledně plnou akusaci - chtěli odstraniti jakýkoli inkvisiční rys z trestn!ho 

. procesu, přehlížejíce, že přípravné řízení nesnáší kontradikce (proti kontradikci přípravného 
řízení viz Zucker cit. dílo, I(alla b S. L. 10 S. 7IO sl., Kron berger S. L. 11 s. 75, I IO, 
Skála S. L. 25 s. 101), jakož i to, že pojem vyšetřování vůbec není nezbytně spjat s rázem 
středověkého inkvisičního řízení. ---,- Rovněž odkazy na anglické poměry nejsou bezvad
nými; zapomíná se, že úkolem soudce není tam vyšetřování věci, ale pouze rozhodl1utí 
o vazbě a líčení. Materiál se sbírá úplně vně procesu, tajně a nikoli kontradiktorně (Ro
sen berg S. L. 21 s. 329, Kalla b s. 706 sub 34). 
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Účelnou a požadavku plného informování zvláště v pnpravném řízení 
odpovídající jeví se instituce závěrečného výslechu po skončení přípravného 
řízení, ale před započetím dalšího stadia obžalovacího. Při tomto výslechu 
byly by obviněnému sděleny veškeré výsledky přípravného řízení, k disposici 
dány spisy a poskytnuta příležitost (ev. lhůta) před stříti soudu návrhy na 
doplnění řízenÍ.1 Takový výslech měl by zvláště tu výhodu, že informace 
byly by obviněnému poskytnuty vždycky (obligatornost výslechu), užitečné 
zvláště pro případy, když obviněný buď postrádá obhájce, jenž - prohlédna 
spisy - by mu sdělil výsledky řízení, nebo když obviněný sám nemá tolik 
schopností, aby ze spisů svoji situaci pochopil. (Povolení nahlížeti ve spisy 
nebývá svobodným a podléhá zpravidla podmínce, aby tím nebylo překá
ženo účelu řízení. Teprve po skončeném vyšetřování bývají spisy volny: 
§ 45 rak. ř., § 63 uh. ř., § 67 osn.) 
Někdy se brojí proti každému, byť dočasnému odepření informací. Toto 

hledisko - mající na zřeteli hlavně a převážně osobu nevinného - není 
plně správným: nebezpečí zneužití informací na úkor pravdy skutečně bývá, 
a nutno tudíž žádati, aby soudci byla dána možnost hájiti zájmy pravdy 
a společnosti. Nejde tu o to, že prý se soudce bojí obviněného - jak praví 
Wach 2 - a rovněž není správno, tvrdí-li na př. týž autor, že takový bez
pečnostní ventil je prý zcela' bezvýznamný, ježto odpadne později v líčení : 

přehlíží se tu úplně, že zatím vykonal svůj úkol. Zdá se rozhodně lepším 
svěřiti tento "ventil" rukám svědomitého a -již svým úřadem k objektiv
nosti tíhnoucího soudce, než vydati všecky zbraně v ruce obviněného a 
spoléhati se - jak činí na př. Goldschmidt3 - na čest jeho a jeho obhájce ; 
neboť ani obránce nebývá vždy zárukou pravdy.4 

O oblíbeném důvodu, že odepření informací odporuje postavení obvině
ného jako procesní strany, možno "opakovati, co již bylo řečeno. Pojem strany 
není pojmem autofinálním; představuje instituci napomáhající nalézání 
pravdy a obraně opravdové neviny. Nikoli stranictví obviněného je důvo
dem poskytování informací, ale pramen jeho, jímž jest úsilí netrestat ne
vinného. 

Uh. ř. v § 133 5 dovoluje odepříti informace v případech nebezpečí pro 
účel řízení (bezpochyby se tím míní: spravedlivý účel řízení, to jest zjiš-

1) Francouzská prakse zná takový závěrečný výslech, . a Garraud se přimlouvá za uzá
konění obligace k tomuto výslechu (S. L. 3. II. S. 221). Podobně Heinze: Strafprozes
suelle Erorterungen s. 18; též Štorch S. L. 26. II. s. 214. 

2) S. L. 31 s. 38. 
3) S. L. 6 s. 3 I. 
4) Goldschmid t vidí též neobjektivnost mnohých dnešních obhájců, ale domnívá 

se, že se věci odpomůže stanovením ostrých disciplinárních trestů . 
5) Viz pod. § 120. 
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těnf pravdy), ale nanzuje okamžité poskytnutí informací, když nebezpečí 
pominulo, v každém případě ještě před ukončením vyšetřování. Toto usta
novení ~ožno považovati za vhodné řešení otázky, neboť dostatečně chrání 
nevinného, aniž by umožňovalo vinníkovi překážeti pravdě. Upozorniti 
j est, že zákonu nelze se omeziti jenom na poskytnutí informací svědčících 
proti obviněnému, ježto je pro jeho obranu důležito, aby znal všecky dů

ležité okolnosti, tedy i ty, které se vyskytly jemu na prospěch (správně 

§ 120, o. 2., uh. ř. mluví vůbec o výsledcích řízení). - Osnova upravuje 
věc podobně: § 194, 0.4., stanoví, že okolnosti svědčící proti obviněnému 

mohou se mu zamlčeti, kdyby jejich vyjevení ohrožovalo zjištění pravdy, 
a jen pokud je tu toto nebezpečí. Proti znění uh. ř. vynechává osnova 

. ustanovení, že zamlčené okolnosti mají se obviněnému vyjeviti v každém 
případě před skončením vyšetřování (lépe řečeno: přípravného řízení). T oto 
vynechání stalo se rozhodně na úkor věci, ježto praxe může snadno inkli
novati k tomu, že pominutí nebezpečÍ shledá až v hlavním přelíčení. T ím 
bude možno uzavřít pramen informací pro celé přípravné řízení a otevříti 
j e teprve v hlavním přelíčení, ' kdy již může býti pozdě. 

Zmíněnou instituci závěrečného výslechu v přÍpravné~ řízení naše platná 
práva ani osnova neznají. Dle osnovy uvědomují se o skončeném vyšetřo

vání jenom žalobci - veřejný a soukromý - (§ 132) , kteří jediné m ají 
právo podati návrhy na doplnění řízení. Toto ustanovení dlužno rozšířÍti 
i na obviněného tak, jak správně činí platný uh. ř. v § 129 (obviněný m usí 
býti zpraven o skončeném vyšetřování a má právo žádati do 15 dnů za 
pokračování ve vyšetřování). Důvodová zpráva osnovy (str. 304) nepokládá 
to za vhodno proto, že prý § 133 poskytuje obviněnému dosti možnosti 
činiti návrhy na provedení dalších důkazů ještě před hlavním přelíčením. 
T ento důvod nelze shledávati dosti závažným, ježto § 133 představuje usta 
novení výjimečné, omezující se na důkazy, které nebude možno provésti 
při hlavním líčení, nebo které je potřeb no provésti před líčením z "jiného dů

ležitého důvodu" . Praxe -:- zdá se - nebude vždy náchylnou přiznat ná
vrhům obviněného žádanou důležitost, spíšeje šmahem odkáže na přelíčení, 
a tím dospějeme prakticky k situaci, .které se chceme vyhnouti. 

Bylo již řečeno, že otázku : kdy má býti předsevzat výslech obviněného, 
třeba zásadně zodpověděti tak, že tehdy, když toho účel řízení žádá. R oz
hoduje tu nejen spontánní úvaha soudcova, ale i návrh obviněného, který 
m á právo na to, aby byl vyslechnut. Potřeba výslechu bude se jeviti již 
v prvých stadiích normálního řízení, takže zpravidla již v přípravném ří
zení bude k němu přikročeno. Povinnost vyslýchati stanovena tu bývá vý
slovně v případech vazby, ale nelze pochybovati, že i jindy tu jest.! Názor 

1) Tak Štorch (S. L. 26. 1I. _s. 24) pro platný rak. řád . 
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některých,! že výslechu v přípravném řízení mohlo by býti z;neužito na škodu 
obviněného, a že proto má se ponechati až do hlavního líčení - jeví se 
nedůvodným nejen s hlediska kriminalistického (výslech je často jediným 
pramenem získání nutných informací), ale i s hlediska obrany obviněnéhO. 

Výslech v hlavním přelíčení bývá zato výslovně nařízen (§ 245 rak. ř. , 
304 uh. ř . , 266 osn.) . Dochází k němu zpravidla bezprostředně po čtení 
obžalobného spisu (výslech ad specialia); ,osnova s odchylkou, že se tak 
děje 'po předsedově výkladu dle § 265. Tento obvyklý postup sluší shle
dávati správným : tvrzení obžaloby proti tvrzením obviněného jevÍ se v při
rozené souvislosti, dle níž důkazní prostředky, mající rozhodnouti spornou, 
situaci, následují potorri.2 - Jest zřejmo, že výslech obviněného může býti 
v hlavním přelíčení znovu předsevzat, kdykoli si toho situace - v důsledku 
výpovědí svědků, znalců - žádá. Nesprávným bylo by proto úzké stano
visko, které by' zde omezovalo soudce jen na upozornění, že obviněný má 
právo činiti připomínky k výpovědím svědků. Situace, daná oběma platnými 
zákony i osnovou, nedovoluje pochybovati, že soudcova pravomoc k vý
slechu v hlavním přelíčení jest onoho širšího druhu.3 

Soudcovský výslech obviněnéh04 představuje nám zárukujak pro účely spo
lečenské (vypátrat vinníka) , tak i individuální (ochrana nevinného) . Vedou
cím činitelem je tu soudce. Je otázkou, pokud jeho úkol může býti přenesen 
na jiné osoby, jež by při ,výslechu spolupůsobily. Předpokladem jest tu pří
tomnost těchto osob a v úvahu přicházejícím stadiem procesním hlavní 
přelíčení . Některá zákonodárství nedovolují součinnost jiných osob při vý
slechu obviněného, ponechávajÍce tento jediné soudci : tak něm. zák. z 1877 
(§ 237, 239) z důvodů, aby obviněný nebyl zmaten, když tě v přípravném 
řízení byl vyslýchán toliko jednou osobou. Podobně si počíná uh. ř. v § 304, 
p . o., dle něhož obžalovanému nemůže dávati otázku nikdo mimo předsedu, 

a to ani přímo, ani prostřednictvím předsedovým . Tento postup nevyhovuje 
úplně potřebám procesu : vždyť není žádného důvodu, proč z práva vyslý-

1) Heinze c. d. s. 214 sub 2. 
2) V tomto směru nemožno tedy souhlasit s úpravou na př. francouzského trestního 

řádu z 1808, podle něhož -- art. 190 - se obviněný vyslýchá až po výslechu svědků. 
3) S naší úvahou nesouvisí přímo návrh Henschela (S. L. 8 s. 125), aby hlavní přelí

čení nepřinášelo pouze výslech obviněného, ale aby tomuto bylo dovoleno ihned po před
nesu obžaloby zvednouti protiřeč. Jádro tohoto návrhu realisuje osnova vítaným, zcela 
novým ustanovením § 256, podle něhož předseda - když byl žalobce .přečetl žalobní 
návrh - vyloží co nejstručněji, které rozhodné skutečnosti tvrdí žalobce i obviněný, 
a uvede průvody, kterými se mají dokázati, aniž by rezebíral výsledky důkazů provedených 
v přípravném řízení. 

4) Neřeším tu otázku úpravy přípravného řízení: zda je má konati soudce, či žalobce, 
a zda soudce bude prováděti pouze anticipovaná jednání, a zda výslech obviněného má 
býti ponechán soudci. 
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chati mají býti vylučováni ostatní soudcové (zvláště referent), když nestran
nost a souélcovská objektivita má býti vlastní jim všem, kteří přece budou 
obviněného souditi; což jest funkce důležitější a odpovědnější výslechu. 
Totéž možno , říci o soudcích laicích, kterým též má býti' dovoleno spolu
působiti dotazy při výslechu obviněného. Rovněž se jeví 1.Íčelným povoliti 
též právo dotazů i žalobci, obhájci, jejichž činnost tu též může přispěti 
k pravdě. Konečně to platí i o dotazech spoluobviněných, svědků a znalců,! 

zvláště praktické při konfrontaci. Jest se proto přimlouvati - z důvodů 
účelnosti - za postup, který by pověřoval předsedu vedením a prováděním 
výslechu, s právem dovoliti dotazy na obviněného tehda a těm osobám, 
když by se tím přispělo k získání pravdy. Obava ze zneužití dotazů vede 
současně ku požadavku, aby předseda měl právo v takových případech do
tazy odepříti. Rovněž má míti předseda právo svěřiti celý výslech 'některé

mu z přísedících soudců, nikoli arci stranám. 2 

Naznačené zásady jsou přijímány novějším zákonodárstvím. 3 Osnova činí 

taktéž: § 258 dovoluje předsedovi svěřiti celý výslech jednotlivých obvině
ných některému z přísedících, a § 260 dovoluje mu oprávniti k dotazům 
na obviněného ostatní členy soudu, a též strany a jejich zástupce. Zneužití 
tohoto práva stranou (neb jejím zástupcem) dovoluje předsedovi otázku od
mítnouti, ev. - po marném napomenutí - naříditi, aby další otázky byly 
napřed oznámeny jemu. Sluší požadovati, z důvodů zmíněných svrchu, 
aby tato ustanovení byla rozšířena tak, aby předseda měl pravomoc při
pustiti k dotazům i spoluobviněné a svědky za těchže podmínek. 

Důležitost výslechu projevuje se v některých ustanoveních, umožňujících 
přítomnost určitých osob jako záruku, že výslech se povede objektivně a 
nestranně, event. že tímtéž způsobem bude vyhotovený písemný obraz vý
slechu: zápis. Patří sem na př. ustanovení o přibrání zapisovatele při vý
slechu obviněného (§ 104 a 271 rak. ř., 121 a '331 uh. ř., § 31 a 92 osnovy), 
dále ustanovení o soudních svědcích, instituce nahrazující kontradikci orga-

' 1) Otázku vlastního znaleckého V)"slechu probereme později, podobně jako otázku 
přítomnosti obhájcovy a žalobcovy při výslechu v přípravném řízení. 

2) Otázku, pokud výslech obviněného měl by se přenechati pouze stranám, nad nimiž 
by soudce toliko dozíral, sám se výslechu aktivně nezúčastně, dlužno zodpověděti záporně . 

Křížový výslech anglo-amerického práva jest institucí příliš doléhající na nervy obvině

ného, a strany jsou tu příliš exponovány, každá pro svoje stanovisko, než aby tu byly zá
ruky pravdy a nestrannosti. Vedoucí anglická zásada: soudce jen soudí a důkazy nepro
vádí, jest orientována příliš civilisticky, nerespektujíc plně zvláštnosti trestního procesu: 
materiální pravdu a s tím spojenou nutnou dávku osvícené inkvisice. Právem praví Gar
raud , že anglické skrupule jsou přehnány (S. L. 3. II. s. 216). ---: TentýŽ důvod vedl uh. 
ř. - znající do určité míry cross-examination (§ 308) - že ho vyloučil při výslechu obvi
něného. 

3) Viz na př. § 231 a 232 něm. osnov z 1908 a 1920. 
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nisacnlml garanciemi, v praxi neuzlvaná. (Dle § 198 rak. ř. přibírají se 
soudní svědkové k žádosti obviněného, nebo když vyšetřující soudce vidí 
toho potřebu. Podobně § 132 uh. ř.; osnova v § 124 přejímá tato ustanovení.) 

Důležitou jest otázka po přítomnosti obhájcově při výslechu obviněného 
v přípravném řízení. ~V líčení hení tu dnes žádného problému, ježto ob
hájce přítomný při celém líčení jest i přítomný při výslechu obviněného.) 
Rak. řád - jak známo - vylučuje přítomnost obhájcovu (§ 97 a 198) 
a podobně uh. ř. (§ 125). Tato ustanovení byla zvláště před válkou prudce 
napadána a žádalo se reformování, aby na prospěch obhajoby byla ob
hájci přítomnost při výslechu obviněného dovolena.1 Toto úsilí realisováno 
bylo ve Francii ve známém zákoně z 8. XII. 1897, dle něhož je soudce po
vinen připustiti obhájce k výslechu obviněného v přípravném řízení; ujmouti 
se slova může však obhájce pouze se soudcovým dovolením. Tento zákon 
se příliš neosvědčil, hlavně se mu vy týká, 2 že prodlužuje řízení ev. i vazbu 
obviněného, že málo chrání zájmy veřejnosti, neboť je jednostranně na pro
spěch obviněného, ježto přítomnost žalobcova jest vyloučena, že soudce -
zvláště na venkově, bez pomoci policie - musí zůstati bez obhájcovy kon
troly, Že jde o zbytečný projev nedůvěry k soudcům, že zákon pouze pro
spívá bohatým (zákon' nestanoví obligatorního obhájce ex offo) , že činí 
zbytečným přelíčení, které se stává pouhým opako~áním přípravného ří
zení a · pod. Z těchto námitek jeví se důležitou a rozhodující ta, že pří
tomnost obhájcova jest schopna ohroziti řádný, nejen na prospěch obvině
ného hledící, nýbrž i prospěch společnosti sledující chod přípravného řízení. 
Tato námitka obsahuje stále dosti pravdy v sobě : obhájce nebývá vždy 
ideálním subjektem, který by v sobě harmonicky slučoval zření k oběma 
zájmům, ale často bývá pouhým zaměstnancem obviněného, usilujícím 
jediné o prospěch klienta, bez ohledu na pravdu. 3 Tato okolnost a spolu 
s ní důvody rychlosti,4 energického a jednotného provedení přípravného 
řízení způsobily, že dnes se kontradikce 5 nepovažuje za ideál výslechu 
v přípravném řízení, jenž dokonce by jí mohl býti ztížen: "prvky, jež za
ručují správné rozhodnutí, překážejí sbírání materiálu", hlásal již Zucker6 

1) V . zvl. Štorch S. L. 27 s. 356. 
2) Zvl. Garraud , Gordeil, Gar<;:on, Cote , Ballogh; viz Zucker S. L. 33 S. 21 

až 28, dtto Kron berger S. L. 11 s. 75, Kalla b S. L. 10 s. 696 sl. 
3) Stephen: General view of the criminal law of England (London 1863) s. 202. 
4) Přípravné řízení bylo by tak komplikované, že by se stalo méně hbitým: Kallab 

S. L. 10 s. 700. 
5) Přítomnost samotna obhájce vedla by soudce k tomu, že by vyšel ze své nestrannosti 

a - snaže se paralysovati působnost obhájce - hájil by stanovisko žalobcovo. Tento důvod 
a dobrá logika vedou k přirozenému požadavku, aby vedle obhájce byl výslechu pří

tomen i žalobce, č.ímž dospěli bychom k řízení kontradikčnímu. 
6) S. L. 33 s. 27, 36. Podobně Kallab S. L. 10 s. 700. 
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a podobného názoru byl i Glaser. l (Uvádí se též, že dovolit přítOlnnnst 

obhájcovu s právem dotazů bylo by možno toliko tehdy, kdyby aspoň 
policejní výslech nepodléhal této kontrole; ale tato úprava opět neřeší si
tuaci soudce, pracujícího bez součinnosti policie.) Celkově se zdá, že záruky 
pro obhajobu nevinného budou spíše nalezeny v samotném soudci než 
v přítomnosti obhájcově,2 zvláště za předpokladu, že půjde o odborníka 
obeznámeného s kriminalistikou a kriminologií, zkušeného a nestranného. 

Na tomto hledisku stojí osnova: 3 § 130, o 3., stanoví, že strany nesmějí 
býti přítomny likonům vyšetřovacím, a § 123 nepočítá výslech obviněného 
k oněm anticipovaným úkonům, jež provádí soud za přítomnosti stran. 
Náhradou stanoví § 67, o. 3., že zápis o výslechu obviněného je vždy k dis
posici obviněnému eventuálně obhájci. Toto řešení možno celkově schváliti. 
Jistě není ideálním; ale také stav věci není" ideálním: nedůvěra k obhájci 
j e často důvodnou; na druhé straně bývá pravdou, že přítomnost obháj 
cova by vadila hlavně těm, kdož při výslechu používají metod nedovole
ných dnešním zákonem: zde právě tkví jádro námitek praktiků proti pří
tomnosti obhájcově . Řešení? Leží v budoucnu: opravdu vědecké metody 
výslechu a nadosobqí objektivita obhájcova, chtějícího hájit jediné nevinu; 
za těchto předpokladů nebude oprávněných námitek proti přítomnosti 
obhájcově při výslechu obviněného. 

Přítomnost žalobce při výslechu řídí se týmiž pravidly; možno zvláště 
vztyčiti jedno: ,bylo by nelogickým připustiti jednu stranu a odepříti pří
tomnost druhé: buď obě strany uvnitř, nebo obě venku (Garraud S. L . s. 220). 

Přítomnost jiných osob jeví se účelnou zvláště tehda, když by se tím 
usnadnila výpověď obviněného; 'tak je možno, že obviněný vypovídá snáze 
v přítomnosti rodičů, opatrovníků a pod. Soudce má proto míti možnost 
připustiti i přítomnost těchto osob. Osnova uznává toto hledisko jediné 
u nedospělých svědků (§ 182, o. 2.), ale pro výslech obviněných povolena 
jest taková přítomnost jenom pro obviněné mladistvé: § 57 z. 48 z 193I. 
Postrádám takového opatření i pro dorostlé obviněné, kde též - případy 

-polopříčetných - bylo by mnohdy účelným.4 
Soudce - jak již Bentham říkal - má býti přítelem pravdy a zákona, 

1) Komise pro reformu něm. procesu odmítla přítomnost obhájcovu z důvodů, že by 
to překáželo zjištění pravdy ; osnova 1908 držela se ještě tohoto hlediska, naproti tomu 
osnova z 1920 připustila přítomnost obhájcovu s právem dávati obviněnému otázky. 

2) 'Garraud S. L. 3 s. 230, Rosenberg S. L. 21 s. 331 (daleko spíše zabrání obhájce 
pravému doznání, než by soudce vynutil falešné). 

3) Art . 268 polského procesu z 1928 ponechává přítomnost obhájcovu na vůli soudu. 
4) Podle posit. práva jest sporno, možno-li povolit přítomnost zákonného zástupce při 

výslechu: May er jest pro, Štorch proti (S. L. 26. II. s. 215 sub 7). Hledíc k zásadě, že 
všecky přímo nevyloučené prostředky získání pravdy jsou přípustny, zdá se spíše, že jest 
to možno. 
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nestranným a otevřeným.l Jeho postoj jest postojem společenského orgánu, 
nadaného určitou solemnitou a důstojností;2 odtud plynou ~ýslovná usta
novení některých zákonů, aby výslech dál se slušně a mírně. 3 

Výslech jest bezprostřední činností mezi vyslýchajícím a vyslýchaným. 
Vyslýchající ' snaží se -zachytiti individuální psychu obviněného a nalézti: 
pokud výpověď může mu býti ukazatelem pravdy. Odtud požadavek pří
mosti. Ale psyché obviněného, to nejsou jen jeho přímé zážitky, to jsou 
i získané informace o případě, o tom, jak ,vypovídati. Tyto momenty ruší 
účel výslechu a jsou společností pociťovány nelibě. Prakticky nemáme oby
čejně možnost zameziti je, leda v případech vazby, a , to ještě nedokonale. 
Proto je nucen právní řád omeziti se na taková zakročení, která jsou pro
veditelna. Patří sem zákaz, aby se obviněný s přítomným obhájcem radil, 
jak odpověděti na danou otázku. Dvě námitky opět čelí tomuto zákazu: 
prvá poukazuje na to, že zákaz nesrovnává se plně s akusační zásadou a 
postavením obviněného jako procesní strany; tato okolnost sama o sobě však 
opět nemůže býti dostačujícím důvodem pro zrušení zákazu. Druhá námitka 
týká se praktické ceny zákazu, jenž prý jest ilusorní,4 kdyžtě obviněný mimo 
líčení se může s obhájcem poradit o odpovědích; ani tato námitka nevystihuje 
věc zplna: rada obhájcova před výslechem nemůže obsáhnouti všecky 
možnosti výslechu, a individuální způsob formulování otázek soudcem přece 
jen někde pronikne k pravdě, i u obviněného předem připraveného. -
Na druhé straně však se zdá, že paušální zákaz rady mohl by někdy ohro
ziti i spravedlivou obranu v případech, že obhájcova rada usiluje o dosa
žení pravdivé odpovědi. Proto se jeví vhodnějším vybaviti soudce pravo
mocí připustiti radu obhájcovu k odpovědi tam, kde není nebezpečí pro 
pravdu. Oba platné řády zakazují radu obhájcovu vůbec (§ 245 rak. ř . , 

305 uh. ř.) a právě tak si počíná osnova: § 266, o. 4. 
S požadavkem přímosti při výslechu souvisí otázka zastoupení při výpo

vědi. Fakticky je možno, že výpověď nebude pfednesena obviněným sa
motným, ale jeho zástupcem, jenž se tu jeví ve funkci jakéhosi tlampače 
(případ nutno odlišiti od zástupcových stranických projevů, a dále od jeho 
s~ědecké výpovědi o tom, co mu obviněný byl sdělil) . Taková výpověď 
může býti toliko dočasným momentem, a bude ji zpravidla ověřiti přímým 
výslechem samotného obviněného. Třebaže nebude vždy bez praktického vý-

1) Soudce nemá obviněnému zamlčeti - sine ira et studio - své případné nedůvěry. 
Opačně Henschel cit. d . s. 42. 

2) Aktivita soudcova nesmí býti agrestvitou. - Solemnitě odpovídá ustanovení, aby se 
obviněný dostavil k výslechu bez pout (§ 193, odst. 3, osn.) . 

3) § 198 rak. ř. ; ustanovení zbytečné při soudcovském výslechu, ježto samozřejmé . 

Právem bylo vynecháno v uh. ř . a osnově. 
4) Tak Štorch považoval zákaz za málo účinný. S. L. ~6. II. s. 295. 
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znamu (na př. pro okamžité upravení důkazního materiálu), přece jen 
nemůže nikdy představovati vlastní zastoupení při výpovědi ve smyslu 
rovnocenného nahrazení výpovědi obviněného výpovědí zástupcovou. Tomu 
neodporuje okolnost, že zákon dovoluje někdy spokojiti se výpovědí zá
stupcovou (§ 455 rak. ř.), ježto volná úvaha soudcova vzhledem k celé 
situaci konkretního případu (naprosto ne jediné vzhledem k výpovědi zá-' 
stupcově) může považovati výslech samotného obviněného za zbytečný. 

Zásada bezprostřednosti vede i k zásadě ústnosti při výpovědi: obvi
něný má odpovídat sám, ústně, takže výpověď se jeví jako bezprostřední 
plod jeho mentálních pochodů; v tom spatřuje se záruka pravdy. Zřejmo, 
že tento předpoklad nemusí být vždy správným. Důležitou roli tu hraje 
otázka paměti, předchozí přípravy a pod., takže je možno, že ústní výpověď 
v konkretním případě by nepředstavovala výpověď zcela pravdivou. Proto 
se právem činívá výjimka, a dovoluje obviněnému nahlédnouti do písem
ných poznámek. Jak, kdy a za jakých okolností, to má zůstati na vůli 
soudce, který nejlépe dovede posouditi účelnost povolení v konkretním 
případě. Rak. řád v § 198 dovoluje obviněnému dáti v zapletených přípa-

. dech odpověď písemnou, uh. ř. v § 132 nahlédnout(do písemných pozná
mek dřív, než podá odpověď na spletité otázky, osnova v § 193, 0.2., dovoluje 
nahlédnout.i do písemných poznámek, než dá odpověď. Účelně je vyne
chána podmínka spletitosti přípa-dů. 

Pojem vyslýchání spojován jest s pojmem dotazování: otázky soudcovy 
a odpovědi obviněného, -to je tradiční profil soudního výslechu. (Inkvisič
nímu procesu, kde obviněný neměl téměř práv, odpovídala strohost vý
slechu artikulovaného.) Dotazování ale někdy skrývá nebezpečí pro pravdu ; 
proto již odedávna razil si cestu požadavek, aby určité formy dotazování 
byly zakázány. Tak platné řády (§ 200 rak. ř . a § 135, 0.2 ., uh. ř.) téměř 
souhlasně zakazují otázky neurčité, temné, dvojsmyslné, úskočné, takové: 
jež obsahují náznak odpovědi, klamně předstírají nějaké · doznání a obsa
hující, skutečnosti teprve odpovědi zjistitelné. Podobně, třeba stručněji, po
číná si osnova: §I95, o. 3., zakazuje otázky neurčité, dvojsmyslné, záludné, 
nějakou skutečnost jako doznanou či zjištěnou předstírající. - Pramenem 
těchto zákazů jest myšlenka, že obviněný může býti těmito , způsoby do
tazování uveden v omyl a jeho výpověď že potom může nesprávně vzbuditi 
v soudci přesvědčení o vině. Nicméně nelze přehlížeti, že takovéto otázky 
v konkretních případech mohou přes to vésti k pravdě, . ať již ke zjištění 
viny nebo rozpoznání neviny.1 Tato skutečnost právě vede k tomu, že 
zákonné zákazy bývají praxí (nejen policejní, ale i soudní) negovány 

1) Ovšem při náležité opatrnosti; tak při úsilí o docílení tak zv. kvalifikovaného do
znání, to jest takového, kde obviněný nejen se dozná k činu, ale současně udá takové okol
nosti, které jen opravdovému pachateli mohou býti známy. (Úkryt věcí z deÍiktu pochá-
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z důvodů, že dodržování zákazu znemožnilo by zdárný chod řízení na 
úkor společenského boje proti zločinu.1 Tato okolnost stává se pramenem 
požadavku, aby zákaz zmíněných otázek vůbec nebyl uzákoňován,2 a aby 
jen jako vedoucí zásada se zdůraznila povinnost soudce vésti výslech tak, 
aby se, docílilo pravdy, ať ve prospěch společenský, či na prospěch nevin
ného. 3 Po~kazuje se právem na to, že opatrné, stále objektivní a stále 
přezkoumávané dotazování soudcovo jest schopno rozeznati vinu od neviny 
i při používání otázek na př. sugestivních, Vehnat pachatele do úzkých 
a tíhou logiky ho přiměti k doznání, zvláště kvalifikovanému, jest VěC,4 
která sotva může ublížiti nevinnému. (Jen tohoto chceme v procesu chrá
niti, nikoli skutečného vinníka.) Zdá se, že mnohá zákonná instituce je 
toliko neplodnou reakcí na torturu, vylučující sice možnost zneužití, ale 
za cenu současného znemožnění i veškerého užití. 
Vůbec detailování výslechu nemá býti v zákoně, který má stanovit jen 

práva a povinnosti,5 tedy jen vztahové hranice a ne jejich náplň,6 nanej
výše jen směrnice. Tak stanoví osnova - § 195 - že vhodnými otázkami 
má se napomáhati k dosažení jasného a úplného obrazu všech důležitých 
okolností. Zbytečným ovšem jeví se další ustanovení - převzaté z § 200 

rak. ř. - že otázka má vyplývati z předchozí otázky nebo odpovědi podle 
přirozeného pořádku: právě logické skoky vedou nezřídka k vypátrání 
pravdy. 
Náplň podá nám hledisko účelnosti ve spojení s odbornou zkušeností 

a hlavně vědeckým poznáním: kriminalistiky, kriminologie, psychologie, 
psychopathologie. Nemožno dosti zdůrazniti, že každá vědecká m,etoda vý
slechu má se považovati za přípustnou. Jest přímo v její podstatě, že je objek
tivní, přesná v docilování pravdy, tedy právě momenty, které zaručují, že .p.e-

zejících a pod.) - Již Glaser zdůraznil, že nikoli k~ždá sugestivní otázka je na škodu 
věci, cit. d. s. 632 . 

1) Viz na př. knihu Dr. Čelanského: Vyšetřovací metody bezpečnostní služby 
(Praha 1932). 

2) Pro zvl. Garraud S. L . 3. II. s. 325. Ze zákonů něm.ř.z 1887 a osnovy; italský ř. 
19 13"polský 1928. '. 

3) Osnova tak činí v § 258 odst. 3. :. piedseda má - zachovávaje přísnou nestrannost
snažiti se o zjištění pravdy. 

4) Otázky zmíněného druhu působí často rozrušení pachatelova popírajícího po~toje 
za pomoci podvědomých komplexů usilujících o zjevení pravdy: tento starý, praktický 
poznatek snaží se dnes vědecky objasniti a zdůvodniti v cit. díle Dr. Čelanský . 

5) Tak důvodová zpráva osnovy s. 3 17. 
6) Staré zákony neobyčejně opšírně, a ovšem zbytečně, upravovaly výslech obviněného: 

viz na př. Josefinský zákoník, zákon z 1803. ~ Zbytečnost zákazu otázek neurčitých, tem
ných a dvojsmyslných, jest najevě, uvážíme-li, že i při svědecké výpovědi podstata těchto 
otáz'ek zůstává touž, aniž by zákonodárce považoval za nutno otázky zakazc;:>vati (§ 182 
osnovy.) 
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vinný nebude odsouzen a vinník že neunikne spravedlivému trestu. Vědecká 
metoda není lstí, ani úskokem a podvodem; taková tvrzení značila by na
prosté nepochopení pojmů. Čím vědečtější budou metody. výslechu, I tím 
větší záruky pro pravdu, a tím plněji bude dosaženo cíle trestního procesu . 
lnkvisiční proces byl též úsilím za pravdou, ale úsilím neukázněným a sle
pým; proces budoucnosti povede snad k vědeckému vyřešení situace, jis
tému a téměř neomylnému. 

Dotazovací činnost ve výslechu nemůže býti jednostrannou: nejen soudce 
nechť se dotazuje, ale i obviněný mějž právo tázati se soudce; tímto způ
sobem dojde se k volné disputaci, pružné a účelné formě výměny myšlenek, 
dovolující obviněnému dostatečně se hájiti proti nesprávnému obvinění, 
a umožňující soudci zachytiti jeho psyché v plném světle. 2 Pro positivní 
právo i osnovu zdá se bezpochybným (arg. zvl. posl. o. § I94: zamlčení), 
že tento způsob jest přípustným. ' 
Účelným prvkem při výslechu jest dále požadavek souvislé výpovědi ob

viněného. Odkrývá se jím širší p~le výpovědi, temperament a hodnověrnost 
obviněného zračí se jasněji. Tyto odedávna chápan,é přednosti vedly k :usta
novením podporujícím souvislou výpověď obviněného: činí tak oba platné 
zákony (§ I99 rak. ř., § 133 uh. ř.), a rovněž osnova: v § I95, o. I.: obvině
némtl budiž poskytnuta možnost souvislého vylíčení děje. 

Zachycení pachatelovy psyché při výslechu bývá zhusta úkonem, vyža
dujícím od vyslýchajícího odborných vědomostí a znalostí, zvláště též 
psychologických, jakých nemá každý vyslýchající soudce. Účelným se tedy 
jeví požadavek, aby výslechy v takovýchto případech svérázné psychičnosti 

1) Zde dlužno poznamenati dvoje: aj Předpokladem jest právě vědeckost metody, to 
jest její objektivnost a schopnost vésti bezesporně k pravdě. Kdy máme co činiti s takovouto 
metodou, to není úkolem těchto řádků. b J Rovněž neřešíme tu otázku praktické ceny ta
kových metod. Možno na př. pochybovati o praktickém význaf!1u metody symptomatolo
gické, metody registrace neuvědomělých pohybů, a pod. - Metody uznané za metody 
skutečně vědecké, za schopné rozeznat pravdu od omylu, jsou rozhodně přípustnými 
v trestním procesu, a nelze pochybovati o tom, že je nemožno ztotožňovati je s otázkami 
úskočnými a pod., ježto jejich celkový ráz a účel jest něčím zcela rozdílným od oněch. Jest 
ovšem možno, že dnešní stav zákazu otázek sugestivních a kapciosních mohl by v praxi 
leckdy vésti k omylnému náhledu, že i vědecké metody zdánlivě se těmto otázkám podoba
jící jsou nepřípustny; opět důvod k pominutí zmíněných zákazů. - Vyslovená účelnost 
vědeckých metod a procesní potřeba vynucují si uznávání jejich přípustnosti, ale odůvod
ňování - za daného právního stavu - je nuceno uchylovati se od jádra věci. Tak Veselá 
(S. L. 30 s. 20) a Seelig (cit. tamtéž) odůvodňují to zásadami znaleckého zkoumání. -
Výše řečené platí zvláště o hypnose jako prostředku výslechu obviněného: opět záleží 
tu na vědeckém uznání, že možno docíliti jistě a bezpochybně pravdivé výpovědi, 
aniž snad se poškozovalo zdraví obviněného. To jest zásada - . ost<j.tní není věcí 
právníkovou. 

2) Pro zvláště Glaser S. L. 4. I. s. 631. 
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obviněného, nebo v případech výslechu . týkajícího se odborného předmětu 
prováděny byly za pomoci znalcovy. 

Platné zákony vyhovovaly tomuto požadavku málokdy, jen v případech 
duševní poruchy obviněného; osnova velmi správně přenesla se nad toto 
úzké stanovisko a - jak činí i při výslechu svědků - dovoluje (§ I 93, o. I.) 

přibrati k výslechu obviněného znalce, s jehož pomocí se výslech provádí, 
jeví-li se potřeba odborné znalosti. Nutno jen upozorniti, že tento znalecký 
výslech jest účelným nejen v případech,' na něž asi pomýšlí důvodová 
zpráva (s. 3I7): když totiž výslech obírá se předmětem, pro nějž chybí 
soudci odborné vědomosti, nýbrž že je nutno vztahovati toto ustanovení 
i na případy, když i zvláštní psyché obviněného by si toho žádala (odborník 
psychiatr při výslechu polopříčetných atd.). 

Že znalec má právo dávati obviněnému otázky, rozumí se samo sebou. 
Výpověď obviněného se zapisuje, ale zápis nahrazuje výpověď jen nedo

konale. I Zásada bezprostřednosti a ústnosti vyžadují proto, aby osobní vý
pověď obviněného byla jen zcela výjimečně nahrazována čtením zápisu. 
Děje se tak na př. v líčení konaném za nepřítomnosti obviněného, za před
pokladu, že jsou splněny zákonné podmínky jednání (menší delikty, před
chozí výslech, doručení obsílky; viz na př. § 256 osnovy) a že je soudci 
dána možnost ,- přirozený to důsledek zásady materiální pravdy a vol
ného ~vážení - nespokojiti se čtením zápisu a povolati obviněného k pří
mému výslechu. 

Čtení , zápisu o dřívější výpovědi jest dále prostředkem 2 užívaným i při 
osobním výslechu obviněného, tehda když nový výslech u srovnání s před
chozím nezdá se soudci dosti vyhovujícím; tak na př. když se obviněný 
od své předešlé výpovědi odchyluje, nebo vůbec novou výpověď odpírá. 
Gtení zápisu může prospěti pravdě, arci: nesmí tu býti žádného apriorního 
přesvědčení, zvláště nesmí ~ což se v praksi zhusta děje - předešlá vý
pověď býti paušálně považována za pravdivou a v nové výpovědi spatřo
vána nepravda. 3 Soudce pečlivě a naprosto nezaujatě nechť zkoumá sou
hlasná tvrzení, rozpory, jakož i motivy obou výpovědí a opatrně se rozhodne 
vzhledem k celé situaci.4 

Otázku, kdy má docházeti ke čtení zápisu o předešlé výpovědi, nutno 
zodpověděti ' tak, že vždy, když se toho jeví potřeba vzhledem k situaci 
dané výpovědí obviněného. Tedy nejen tehda, když obviněný novou vý- ' 

1) Štorch S. L. 26. I. s. I4. 
2) Psychologické působení na obviněného. Zároveň někdy nutný předpoklad, abychom 

vůbec (v přelíčení) k předešlé výpovědi mohli přihlížeti. 
3) Pod. KalIa b S. L. 10 s. 694. Tato okolnost je z hlavních pramenů volání po zave

dení kontradikce do přípravného stadia: Heineman S. L. 7 s. 340. 
4) Goldschmid t S. L. 6 s. 14. 
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pověď vůbec odpírá, nýbrž i když se ve svých výpovědích toliko odchyluje. 
Zde však nikoli každá odchylka vyvolá potřebu čísti předešlou výpověď, 
nýbrž jen odchylka v podstatných věcech. Správně proto osnova - po 
vzoru § 305 uh. ř. - stanoví, že předešlá výpověď může býti čtena jen při 
odchylkách v podstatné věci (§ 266, o. 3.; na rozdíl od dosavadního práva 
rak.). Potřeba čísti předešlou výpověď pociťovati se může nejen v hlavním 
přelíčení (odchylky proti výpovědi z předešlého přelíčení anebo z pří
pravného řízení), ale již v přípravném řízenÍ. Obvykle se míní jen situace 
v hlavním přelíčení, a zákonná ustanovení vztahují se obyčejně sem (§§ 245 
rak. ř., 305 uh. ř., 266 osn.). Zvláštních a výslovných ustanovení, umQž
ňujících čtení předešlé výpovědi při odchylkách v přípravném řízení, -ani 
není třeba, hledíc k celkovému rázu tohoto řízení. Ostatně úprava v §§ 204 
rak. ř., I37 uh. ř. a I95 osn. (dotaz po příčinách odchylek) je dost široká, 

aby věc umožnila. 
Možnost čísti zápis o výpovědi jest schváliti nejen pro případy, když $e 

obviněný odchyluje v celé výpovědi, nýbrž i jen zčásti; podobně, když 
nechce vypovídati vůbec, nebo i jen na jednotlivé body. 1 Situace musí býti 
řešena účelně a tudíž pružně, bez omezovánÍ. 

I při této otázce setkáváme se s ~ámitkami, že čtení předešlé výpovědi 
odporuje postavení obviněného jako procesní strany. 2 Opět možno uvésti, že 
funkce strany není a nemůže býti sama sobě účelem, nýbrž že má zásadně 
sloužiti jen k ochraně nevinného. Čtení předešlé výpovědi snad tedy ohrozí 
situaci vinníka, který se na př. nejprve doznal, ale u něhož výčitky svědomí 
ustoupily později přemlouvání 'spoluobviněných, obhájce a pod.; ale sotva 
může před nestranným a zkušeným soudcem poškoditi nevinného. Proto 
právem jest se dožadovati toho, aby zákon poskytoval soudci možnost pře
čítati zápisy o předešlé výpovědi obviněného. 3 

Ustanovení osnovy pohybují se ve vytčených myšlenkách.4 V celkovém 

1) Rulf S. L. 24 s. 245, a pod. PrušákS. L. 20 s. 132 se domnívá, že § 245 rak. ř. 
dovoluje čtení výpovědi jen tehdy, když obviněný odpírá vypovídati jen na jednotlivé 
body, a že tak není dovoleno, když vůbec nechce ' vypovídati. Domnívám se, že tento vý
klad není správný, jednak značí situaci kontrární učelu a smyslu zákonného ustanoviq lÍ, 
jednak dikce "Wenn er eine Antwort verweigert" dovoluje · zahrnouti pod pojem tef).to 
i odpověď v její uplnosti: celou výpověď. Tak i Lohsing S. L. 12 s. 483, taktéž Miři čka 

S. L. 17 s. 104. 
2) Ulmann S. L. 28 s. 313, Henschel S. L. 8 s. 130, PriIšák S. L. 20 s. ' 130. 
3) Něm. osnova z 1920 řeší situaci opačně, snažíc se zabezpečiti postavení obviněného, 

jako strany i na ukor získání pravdy. Její ustanovení - nehledě k velmi neurčité stylisaci, 
dající se použít pro i proti - pojata do .důsledků, znamenala by znemožnění výsledků 
přípravného řízení, a tím i procesu. 

4) I tato ustanovení dokumentují, že situace obviněného podle § 194 odst. 3 není 
žádným právem na výpověď v tom smyslu, že jediné obviněný by svou výpovědí mohl 
disponovati, což by značilo nemožnost čísti zápis o předešlé výpovědi. 
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souhlase s dosavadním právem, ale pochybněji, dává § 266, o. 3. , soudci 
možnost dáti číst zápis o výpovědi obviněného, a to buď úplně nebo částečně, 

a tehda, · když obviněný výpověď buď vůbec odpírá, nebo jen na jednOtlivé 
věci, nebo když se v podstatné věci od předešlé výpovědi odchyluje. - Znovu 
budiž zdůrazněno: k správnému užívání instituce je nutno, aby soudce nebyl 
apriorně přesvědčen o pravdě či nepravdě dřívější nebo nynější výpovědi, 
ale aby obě výpovědi důkladně a svědomitě zkoumal. 

Zbývá krátce pojednati o otázce, zda by bylo účelno uložiti obviněné
mu, aby na svoji výpověď odpřisahal pod následky trestu za křivou přísahu.! 
Ježto takovéto sankci podléhala by zvláště výpověď ad specialia, mluví se 
často o svědecké výpovědi obviněného v jeho vlastní záležitosti.2 Nejde tu 
ovšem o svědectví v~ vlastním slova smyslu, totiž o výpověď osoby od ob
viněného rozdílné, ve věci 'nezúčastněné a na výsledku soudcova rozhod
nutí přímo nezaujaté : rozhodným je tu procesní postavení, nikoli vztah 
vypovídajícího subjektu k pravdě. 3 Ježto tedy obviněný nemůže býti svěd
kem v pravém slova významu, podává se otázka tak : zda bylo by účelno 
jej na výpověď zpřisahati, což značí (ježto je lhostejno, zda použijeme pří
sahy nebo - v intencích novodobých snah - ji nahradíme slibem a pod.) 
postaviti jeho výpověď pod trestní sankci za výpověď nepravdivou. Že jde 
o instituci možnou, je nepopiratelno a středověké: iuramentum de veritate 
dicenda, purgatio canonica to zřejmě dokumentují, právě jako dnešní 
instituce přísežné výpovědi obviněného v právu anglo-americkém. 

Instituce má za účel docíliti pravdivé výpovědi obviněného za předpo
kladu psychologické motivace nábožensko-etické (svědomí, bázeň ph~d ' 
Bohem) nebo egoistické (strach před trestem za nesprávnou výpověď) . 

Získaná pravdivá výpověď způsobila by správnější rozhodnutí trestných 
věcí a ulehčila by soudci odůvodnění rozsudku příznivého obviněnému . 

Neboť - a zde tkví značný rozdíl dnešní instituce proti zmíněným insti
tucím středověkým - účelem jejím jest jediné prospěch nevinného obvi
něného. 

Východiskem jest úvaha, že jen opravdu nevinný odváží se přisahati na 
svoji výpověď. Soudce uvažuje asi takto: nevím, zda tento obviněný mluví 
pravdu, ale předpokládám, že mluví pravdu, když svoji výpověď potvrzuje 
přísahou. Tento předpoklad jest arci jen předpokladem a konkretní případ 

1) Viz mimo jiné článek prof. dr.a A. Miřičky: Přísaha obviněného v trestním řízení 
(Právník z 1932 s. 73-83) , též: Rathenau, Dr. F.: Die eidliche Vernehmung des 
Angeklagten als Zeugen nach. englischem Recht (Zeitschrift f. d. g. St. XXII s. 514 sl.) . 

2) Tak systém anglo-americký. V Americe zaveden od 1878, v Anglii od 1898 (Crimi
nal Evidence Act). - Třetí sjezd Mez. spol. pro trestní právo má t~ž na pořadu tuto 
otázku. 

3) Glaser S. L. 4 s. 468. 

3 - Dr. A . R á liš . Soudní výslech obviněného. 33 



může přinésti situaci zcela opačnou, neboť i vinník může přisahati na svoji 
výpověď. Trest za křivou přísahu riskuje zvláště tehdy, když zlo z tohoto 
trestu jeví se mu menším zla plynoucího z odsouzení za trestný čin (pří

pady těžkých deliktů), nebo vůbec kdykoli se domnívá, že na jeho neprav 
divou výpověď se nepřijde, eventuálně že tato mu nebude moci býti doká
zána.1 Vyšší závaznost přísežné výpovědi (důvěra) mu toto odhodlání 
právě usnadňuje. Brzdivá síla svědomí jest snadno přemožena pudem sebe
záchovy; již Beccaria brojil z tohoto důvodu proti instituci přísahy ob
viněného. 

Možnost zneužití přísahy vinníkem na úkor spravedlnosti vede' k tomu, 
že mnohdy se instituce omezuje toliko na případy malých deliktů, kde 
trest za delikt jeví se menším zla plynoucího z křivé výpovědi. V tomto 
ohledu vykazuje tato snaha plus proti připuštění přísahy v každé a jakékoli 
trestní věci; arci doprovázena je jinou nevýhodou, totiž, že nevinní obvi
nění z těžkých deliktů budou této - jak se praví: prospěšné - instituce 
pozbaveni, což se nesrovnává s obvyklou zásadou, aby právě případy ob
vinění z těžkých deliktů byly co nejlépe vybaveny zárukami pro ochranu 
neviny. Rovněž tu není odstraněna ona možnost zneužití, která vyplývá 
z přesvědčení, že nepravá výpověď nebude dokázána. 

Otázkou jest, zda k přísežné výpovědi má být obviněný volán vždy, bez 
ohledu na svoje přání nebo jen tehda, když to sám navrhuje. Prvý způsob 
značil by návrat k uplynulým dobám, jež právě v tomto směru znamenaly 
úpravu velmi nedokonalou, a vyvolaly reakci, která šmahem odstranila 
přísahu obviněného vůbec. Vždyť skutečnost, že obviněný musí přisahati 
vždycky, i když je vinen, naráží na silný pud sebezáchovy, takže obviněný -
nevida vyhnutí - volí raději risiko křivé výpovědi než jistý trest. 2 

Proto se dnes užívá způsobu jiného a přísaha se ukládá pouze tomu 
obviněnému, který to sám navrhuje. Tato úprava - užívaná systémem 
anglo-americkým - vyhnula se pojmu povinnosti obviněného přisahati na 
svoji výpověď, a přinesla toliko jeho právo učiniti tak. Myšlenka přispěti 
postavení obviněného, vychází tu opět z předpokladu že jen nevinný se 
bude hlásiti a přidržovati tohoto práva. Tento předpoklad opět nebude 
vždy splněn, a velmi častou jest skutečnost, že i vinníci navrhují svoji pří
sežnou výpověď, doufajíce ve zlepšení své situace. Neboť tato úprava, třeba 
nenutí obviněného ke křivé výpovědi takovou intensitou jako způsob prvý, 
činí tak nicméně též: tím, že z faktu, že obviněný nežádal stvrditi svoji 
výpověď přísežně, se odvozují závěry v jeho neprospěch: kdo nechce pří-

1) Nelze přehlížeti, že pravdivost svědecké výpovědi je zásadně zaručována nikoli 
účinkem sankcí na křivou výpověď, ale svědkovou nezaujatostí, kterýžto moment chybí 
u obviněného . 

2) Miřička s. 77. 
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sahou svoji výpověď potvrdit, nemluví pravdu, a jest vinen.1 Aby se vy
hnul těmto závěrům, navrhuje proto i vinník svůj přísežný výslech. 

Proti tomuto nežádoucímu postupu hledají se garancie. Anglický zákon 
zakazuje žalobci jakoukoli kritiku okolnosti, že obviněný nenavrhl svoji 
přísahu; ale toto ustanovení neváže soudce, a naopak jest zvykem, že tento 
přímo poučuje porotce o neprospěšném pro obviněného významu oné 
skutečnosti. 2 V Americe vyvinul se proto zvyk, že soudce výslovně upozor
ňuje porotce na zákaz vyvozovat nepříznivé závěry pro obviněného, ale 
záruka je v praksi málo účinnou . Věc konečně pochopitelná, ježto za nor
málních okolností jen vinník bude míti příčinu, proč odpírá přísahu. -
Tedy ani takováto úprava instituce není bezvadnou: nejen proto, že okol~ 
nost nenavrhování přísahy vede k nepříznivým závěrům pro obviněného, 
ale hlavně proto, že jde o úpravu, která i tak jest schopna zneužití, jak se 
v praksi skutečně a velmi často děje. Množství křivých přísah v zemích 
anglo-amerických je pramenem častého odporu proti instituci. 3 

Těmto nepříznivým prvkům snaží se vyhnouti osnova. Přejímá instituci 
v §§ 580 a 581,4 a sice jediné pro řízení ve věcech soukromožalobných, 
a ve. formě ' důkazu slyšením stran. Soukromý žalobce nemůže býti svědkem. 
Není-li některá rozhodná skutečnost jinak dostatečně dokázána, může soud 
na návrh strany připustiti o ní důkaz přísežným slyšením. P!,otistrana může 
žádati, aby též ona byla přísežně slyšena o téže věci. Před přísežným slyše
ním vyslechne soud strany nepřísežně, a nepostačí-li to k tomu, aby byl 
přesvědčen o pravdě či nepravdě tvrzené skutečnosti, může naříditi slyšení 
přísežné, které uloží jedné ze stran (jen jedné straně o téže skutečnosti) . 
podle volné úvahy. 

Osnova vyhnula se tak směšování pojmu svědka a obviněného, jak jeví 
se v systému anglo-americkém, a upravila přísežné slyšení obviněného po 

'způsobu civilního procesu;5 situace umožněna zvláště tím, že trestní sou
kromé žaloby rolí obou stran se blíží civilnímu procesu. 
Účelem instituce je prospěti nevinnému obviněnému poskytnutím dů

ležitého průvodního prostředku, a zároveň ulehčiti soudci rozhodnutí ob
viněnému příznivé. 

Osnovou přijatá instituce není institucí obecnou, platnou pro všecky 
trestné činy bez výjimky; značná možnost zneužití zvgště při těžkých de
liktech vynutila si omezení na případy deliktů soukromožalobných, tedy 

1) Tato okolnost vede Glasera k úplnému odmítnutí celé instituce, kterou srovnává 
s nejhorším inkvisičním procesem (S. L. 4 s. 468 sub 5). Podobně Rathenau cit. článek 

3 * 

2) Henschel S. L. 8 s. 112 . 

3) Henschel; d.tto Bishop (cit. u Miřičky s. 76). 
4) Nejnověji též osnova zákona o urážkách na cti pracuj e s přísahou obviněného. 
á) Dův. zpráva s. 426; Miřička s. 79. 
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malých, stíhaných nepatrnými tresty, kde tedy risiko křivé přísahy je po
. měrně malé. I Toto omezení na malé delikty je předností osnovy; ale zmí
něná již nevýhoda, že nevinní v případech obvinění z těžkých deliktů bu
dou této instituce pozbaveni, zůstává. 

Ale nikoli každý malý delikt přináší možnost přísahy obviněného, ale 
jen delikt soukromožalobný. Touto originální úpravou chcé osnova odstra
niti převahu, které se těší soukromý . žalobce ve vlastní věci proti obvi
něnému, že totiž múže býti slyšen jako přísežný svědek, zvláště "při udá
lostech, které se zběhly mezi ním a obviněným beze svědků, jako vůbec 
všude tam, kde stojí výpověď jednoho proti výpovědi druhého a soudce 
se má přikloniti k té či oné. "2 Tedy důvody rovnosti obou procesních stran, 
jež vyžadují, aby také obviněnému bylo dovoleno přísežně vypovídati ve 
vlastní věci. 3 

Zde oddálila se osnova značně od obvyklé úpravy; nutno míti na zřeteli 
zvláště jedno: požadavek vyrovnání postavení obou stran nemůže obvině
I?-ému značiti ani vyrovnání s poškozeným jako takovým, který ve všech 
případech - ať jest žalobcem či nikoli - bude svědkem s právem přísežné 
výpovědi, ani se žalobcem jako takovým, neboť tento naopak nebude vždy 
svědkem ve své obžalobě, nejen v případech veřejné obžaloby, nýbrž i tehdy, 
kdy soukromý žalob(::e nebude přímo totožný s poškozeným). Postavení 
žalobcovo i v soukromé obžalobě zůstává vždy postavením obžalující strany 
v trestní věci, čímž se odlišuje od postavení poškozeného v žalobě civilní. 
Je to zvláště zásada materiální pravdy, která váže trestního žalobce a trest
ního soudce, vtiskujíc . trestnímu řízení - byť i při obžalobě soukromé -
svůj dominující ráz. Soudce vyžaduje od žalobce přesvědčení o vině "nad 
všecky pochyby", a je oprávněný nejen nezpřisahati soukromého žalobce 
na jeho výpověď (tak zvláště § 222, p. o., uh. ř.), ale vůbec jeho - byť i svě
decké - výpovědi - nevěřiti. Instituce přijatá osnovou činí značný rozdíl 
mezi řízením o obžalobě veřejné (vlastní, a . zvláště i návrhové) proti' ří
zení o obžalobě soukromé. Postavení poškozeného ve všech druzích řízení 
zůstává v otázce přísežné výpovědi stále týmž: přisahati . může; naproti 
tomu obviněný mohl by přisahati jediné v případech obžaloby soukromé. 
Tento rozdíl mezi jednotlivými druhy řízení zdá se hlubším, než jest při
měřeno a odůvodněno, ježto všeobecným základem jest i tu základna 
trestně-právní, s materiální pravdou, na rozdíl od procesu civilního s prav
dou formální. 

Přísežný výslech podle osnovy upraven je dále tak, že obviněný není 
k přísaze povinen vždy, ale že se mu přísaha ukládá jen tehda, když tak 

1) Dův. zpráva s. 426. 
2) Dtto 42 5. 
3) Miřička s. 83. 
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sám navrhuje. Osnova snaží se však vyhnouti i nedostatkům návrhové 
instituce anglo-americké, a to tím způsobem, že připouští přísahu až po 
nepřísežném výslechu obou stran, podle něhož soud, se zřetelem k celé 
situaci, nabyl přesvědcení o důvěryhodnosti strany, jež se nabídla k přísaze, 
takže připouští přísahu toliko u té strany, jejíž výpověď se jeví pravdivější. 
Obviněný tedy na př. připuštěn bude k přísaze tehda, kdýž to buď sám na
vrhl, soudce jej vyslechl nepřísežně a výsledek tohoto slyšení v souhlase s celou 
situací (arg.: "může", § 580, o. 2.) na jedné straně ani neprokázal nevěro
hodnost výpovědi, na druhé straně však ani úplně nepřesvědčilo pravdě 
skutečnosti (§ 58 I, o. 2.); anebo když to sice navrhly strany obě, ale - za 
podmínek právě zmíněných - výpověď obviněného jevila se soudci pravdě
podobnější.I Tato ustanovení :r:nají čeliti zneužití instituce: přísežnou vý
pověď nemá v moci obviněný sám, ale soudce, který pečlivě zkoumaje 
situaci ukládá přísahu tomu, jehož výpověď se jeví hodnověrnější. Úprava 
osnovy značí přednost před obvyklým řešením; nelze arci neviděti, že 
tímto postupem se na druhé straně osnova připravuje o ovoce, jehož chtěla 
dosíci. Přísežná výpověď obviněného má býti prostředkem k docílení pravdy, 
ale podle osnovy je nutno nejprve tuto pravdu vyšetřiti a přísahou se jen 
stvrdí. Obvyklá úprava instituce ulehčuje soudci jeho rozhodování, podle 
osnovy se soudce rozhoduje ještě dříve 'než přísahu uloží. Tím arci se jeví 
instituce přísahy obviněn~ho v úpravě osnovy ne příliš potřebnou. Zdá se, 
že se přehlíží,že anglo-americký systém tkví svými kořeny jinde: ž~ totiž 
přísežná výpověď má za účel výpověď obviněného vůbec umožniti. 2 

V celku snaží se osnova vyhnouti nevýhodám obvyklé instituce; dociluje 
toho za cenu nepřiměřeného rozdílu mezi trestním řízením veřejnožalob
ným a soukromožalobným. Při tom ještě - jak právě naznačeno - jeví 
se instituce málo potřebnou, nejen proto, že soudce má (podle zásady ma
teriální pravdy a volné úvahy) možnost, aby obviněnému věřil i bez jeho 
přísahy, i proti zpřisahaným svědkllm, tím spíše proti žalobci, který jej 
musí přesvědčiti o obžalobě naprosto: in dubio pro reo - ale i proto, že 
osnova vyžaduje na soudci předchozí zkoumání důvěryhodnosti obvině
ného, moment to, který právě institucí má býti zajištěn. 

Jistý - třeba malý jen - prospěch může z instituce plynouti: soudcovo 
přesvědčení může zesíliti; a vyhoví se leckdy přání obviněného, nebo i sama 
soukromého žalobce, aby obviněný na svoji výpověď odpřisahal. 3 

1) Dův. zpráva s. 426. 
2) Zpráva Criminal-Code-Bill-Commission z 1879 zmmuJe se o tom, že původně 

se pouze zamýšlelo dát obviněnému právo vyjádřit se o obžalobě, ale většina členů komise 
usoudila, že když už obviněný je připuštěn k výpovědi, že se tak má státi toliko za pod
mínek platících jinak pro každého svědka, to jest pod přísahou (Glaser S. L. 4. I. s. 468). 

3) Tento poslední moment bylo by arci možno respektovati i jinou úpravou. 
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