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(jest instituce porot dosud odůvodněna?) Osvobozující rozsudek ,praž
ské voroty v trestní věci Nikolova Čicankova pro zavraždění bývalého bul
húského vyslance Daslmlnva lledáv~lO vynesený vyw)lal nejen v kruzÍ;h 
právnických nle i v široké veřejnosti vdký f{)zruch. 

Ze všech stran ,byl kritÍlsDván rozsudek ten jako nesprávný, jako ne
spravedlivý. - Noviny poukamvaly i ' v článcích hospodářských na špatné 
fičinky rozsudku toho !pf{) naši republiku ve vztazích mezinárodních tvrdíce, 
že r,ozsudek ten O'dhalil právní ,nejistotu v naší f.flpublilce, což prý může 
míti pro ni v zápětí i finanční újmy. 

Měl jsem velmi často příležitost zúčastniti se buď jako předseda nebo 
jak<J v,ota'nt a nebo jako 'pos.luchač různých porotních případů a chcv zde 
uvésti některé své zkušenosti a názory o porotách a odpověděti na otázku 
v nadpise uvedenou. 

Přemýšlíme-Ii o nynějších našIch ústavních poměrech a o nynějším 
našem Iprá'vním řádu seznáme, že i 'n s t i tu c e .p o rot · j e s t vod por U 
5 11 Y 11 ě j š í m 'p r á v ním řád ,e m. 

Snažíme se zajisté všichni, věrní občané naší re
p u b I i k y v y t v o ř i t i s i p r ,o s tře 'd nIc t v ím n a š i c h z á k O' n 0-
dárných čÍiJl' itelů, prO'středni' ctvím našich všeobecně 
volených zákonodárných sbor'ů co rri<Jžná nejlepŠÍ zá
k {) 'fl y. Che e m e v z á k o ne ch tě chm í t i z a j i sté p r á v n í j I S t 0'
tu v tom směru, které jednání t.oho kterého člověka má 
s e 'p o k I á dat i z a t r c s t n é a ct ů'S led k e m t o hoc h c e mez a
j i sté t a k é a mám ech tít i, aby jed 'll á!ll í z á k on e m z a t r e s t
Iié prohlášené bylo též jako takové vždy označováno 
pří sl u š n Ý m výr o k c m ok a ž d é h {) j u s t i ční h o 'o r g á n u. 

. Ve skutečnosti vytvoří 1.;vedení zákonodární činitelé matenelní trest-
ní zákon co 'ncHepší, vl,oží doo něj své nejlepší úmysly a důvtipy a na druhé 
stmně rozhodovati má po.dle tohoto< zákona ve smyslu pouhých formálních 
tr,estníchpředlpisů <J nejtěžších tres tních činech dvanáct těch neb oněch vy
losovaných občanů, z nichž žádný neobíral se nikdy s různýmI složitými 
a,bstraktnímipoimy materielního práva trestního. 

. Na soudcích z povolání žádáme dlouholeté právnické studie, dlouho-
letDu -soudní pr:::xi, r.ačež jim svěříme rozhoď,ování jen o těch menších trest
ních čÍ11ech, 10dežto porotcové mají rozhodnoutI o těch nejtěžších trestnícŘ 
činech d,le stručného as hodi'nu ,neb i méně trvajícího poučení a výldadu ve .. 
řejnéhD žalobce, obhájce a předsedy, při čemž ještě ,poučení a výklady ža
lobc-e a obháice si pravidelně ve všem ,odporují a předseda dle přeJipisu po
totcúm svůj vl"stní ,názor {) projednávaném případu sdělovati nemá. 

Mnohým věcem mohou por'otcové ovšem snadno porozuměti, ale ži
vot vytváří ,často rozmanité složité trestní případy a tu bývá již mnOhdy 
nesnacdným pro por,otce učiniti .si jasn,ou představu o tom, zdali čin obvině
Ilého obsahuje skutkovou povahu t,oho nebonoho trestního činu. Obtížněj
ším 'Pro po<rotce jest zajisté také rozeZ!návání úmyslu a vůle obviněného. 
správné pochopení toho, zdali rozum a vůle obviněného byly při dotyčném 
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cmu úplně vyvinutými, zdravými a volnými, zda neprovedl čin z nějakého 
donucení nebo v sebeobmně r.ebo zda nepřc'kročil tuto sebeobranu. 

Moho~1 IPor·otcovéneobíraiící se nikdy těmito pOjmy materielního prá
va trestního p,osouditi vždy správně čin a vinu Dbžalovamého a vynésti 
správný výrok o vině j'eho? 

Jako ne'ní spravedlivým 'požadovati správné ukutí pDdkovy od neko
VMll aneb správné upečení housky ' od nepeka-řů, tak není jístě spravedE
vým ·požadovati ,od neodborníkfl :porotcfl vždy správný výrok o vi·ně · ob·· 
ža],ovaného. 

Osud ·obžalova'lého 'před porooí-ou závisí vprayidla na tom, zdali po
rotci uvěří ' veřej.nému 'žalobci 'nebo zdali uvěří ,obhájci, z nichž první ie 
přesvědčuje vždy o vině ·obžalovaného d.le oMaloby a druhý vždy . o ne
vině ·oMalovaného dle .obžaloby. 

Ze soudní Iprakse .jest ·ovšem známo. :l.e 'Por,otcové rozhDduií někdy 
Gle svého náz'oru odchylného od náz'oru veřejného žalo·boe i ,od názoru ob
hájce 'u že vynášejí i výroky inesouhlasící s obyčejnými ,pravi'dly pro uznání 
viny nebo nevi·ny platnými, což činiti mohou právě pr'oto, že nemusejí udati 
a neudávají pr.a svůj odsuzující neb osvobozující výrok žádných důvodů . 

] us t i t u c é p ,o rot m o h I a mít i 'P r ,o dřív ě j šído bys v é 
od ů v o ,d y a s v é ú čel y. , 

Když neby,la ještě tak vY'vinuta děl:ba ' práce duševní i tělesné jako 
Inyní, iu mohl býti určit~T počet vylosova'ných ~1ť'b Hna'l, určených. 'pro do
ty,čnou dobu všeobecně vzdělaných a zkušených osob dObrým a vhodným 
sborem ('orgánem) k r'ozhodování o nedtěžších činech trestních. 

Jiný dův,od porot mohl spočívati dříve - na Ijlř. za dřívější naší mo
TIarchie - v tom, že směrodatní či'nitelé nechtě,li na sebe vzíti 'zodpověd
nost nebo odium, jaké p'ři odsu:wvání neb ,osv,obozování u těžkých trestních 
činů se vyskytují a nastrčili protopor,otce, totiž :několik těch ncb oněch 
libovolných ,osob z lidu, které by měly tu zodpovědnost a to 'odlUm pře-
vzíti. - . 

Nelze zajisté schvalovati za 'nynějších našich .ústavních 'poměrů ani 
ten důvod pm další tr'vání 'Popot, který by záležel v tom, že< poroty růz
ných zemí, rů·zných :krajů říditi se mohou .zvláštními zvyky té neb oné ze
mě, toho neb ,onoho kraje. no 'případě tak zvarným duchem času, nejsouce 
vázány duchem vlatných zálwnů. 

Takovéto dflvódy mohly 'býti za jistých dob, za zv,láštních lJ1árod
nostních poměrfl,d.ostidflležité, ale v 11ynější naší republice odpadají zajisté · 
.takové důvody, neboť občanstvo mÍl že spolehlrvě svěřiti rozhodování i o 
·těch nejtěžších trestních činech svým soudcům z povolání. 

Neby!.o by jistě v zÚojmuprávní jistoty v republice účelným říditi se 
při r-D'zhodování v trestních věcech nějakými častými zjevy neb 2'!vyky 00-
·ho 'neb onoho Jcraje. Neviděti 11a 'př. v častých venkovských rvačkách, v pí-, 
chání nožem a z toho pov'sta,lých usmrceních skutečné zabití dle trestního 
zákona mo·hla by snad 'Porota v takovém kraji, ale soudcové zp'ovolání 
soud.ili by činy takové ne d.le ducha kraje, nýbrž d.le ducha 'pro celou. repu
bliku stej'ných ,pla,tných zákonů. 

I na loupeže, krádeže, podvody a jiné trestní činy mohou se por-oty 
nl2'!ných krajt! jinak dívati, než jak t,o činí soudcové z povolání a to právní 
jistotě celku - republiky - nemů že nijak prospívati. 

Vyplývá tedy ze všech v ,pře 'du uvedených okolno
.s tít e n d II s led e :k, ž e bys e i ln s ti t II cep o rot měl a z ruš i t i a 
·ž e bys e měl o S 'v ě ř i t i r o z h o do v á n í o d oty Č.Jl Ý c h t r e s t
ní ch činech soudcflrn ·z 'P{)v ,olání. 

Přeměna tato byla ·by velmi snadná a neby,lo by třeba starati se o 
nějakou zvláštní zákonnou náhradu za zruše-n'é :poroty, neboť talcová ná
hrada již :PO'z{I,-;t:: vr, dle záko·na z 23. května 1873, č. ] 20 ř. z., v přípL, dě za·-
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stavení činnosti POfQt za j,istých podmínek v určitém území. Náhradou tou 
jsou tak zvané sesíIemé šestičlenné soudní senáty. 

Rozhod,ovalo by tedy místo dvanácti porotců 
šest soudců z povolání. 

Když by ,poroty nebyly zvláštním zákonem hned zrušeny, mohla by 
se a~poň na zkoušku zvláš'tním zákonem jejich činnost .na dva . až , tři roky 
zastaviti, neb dle zákona z 23. května 1873, č. 120 ' ř. z., bylo by možno tak 
učiniti jen na jeden .rok a za zvláštních v t'om neb onom území pa1nujících 
poměrů a ·Jl{lU'z.e Pf.O dotyčné území. 

Zrušením !porot docílilo 'by se za~, hsté spokojenostI 
n a vše ch str a n ách. 

Spokoieni byli by IpřeCtclvším jistě Ij)omtci sami, kterým vylwnávání 
fwnkce por·oiní působí nejen značné hmotné šk,ody, ale i rítzné jiné potíže 
a nepříjemnosti. 

SpokOjenými by mohli býti též veřejný žalo,~ce a ·obhájce, neboť odít
vDdňování obžaloby a ,obhajování před šestičlenným soudním senátem ne
vyžadui'e ~lÍkdy to1ik času a námahy jako :před pomiou. 

Také abžalovaní mohli by určitěji očekávat mzsudek z,ákonům od
povídající a tudíž i to, že z nějakého omylu neb neporozumění. nebudou bez
právně odsouzeni. 

I všechny obecní úřady, okresní 'po,litické 'SlPrávy a různé komise u 
krajských s,ou-dů byly by zbaveny četných Ij)rací sipojerných se sestavová· 
,ním ročních Ij)orotních listin a 'čtvrtletních 'služebních 'Porotních listin a stát 
zbaven by byl velmi značných výdaji'l, jaké poroty a porotní přelíčení vy
žadují. -

Nějaká ,pouhá o,prava :nynějšíhQ řízení pomtního ne21měniIa by mnoho 
na .jeho v ,předu uvedených stinných .stránkách. 

I ,při zrušení -Disvoboeuiícího výroku porotního a . o.dkázáni takového 
případu jiné příští Iporotě a nebo !při přidělení jednoho soudce z povolání 
porotcům ku Doradě při hlas.ování - zůstávaly ,by přece i dále poroty stále 
nes'po.leh1ivým orgáJnem k vykonáválJ1Í spravedlnosti ve smyslu všeobecných 
Pf{) celou re]YUbHku a tudíž IPro každéhQ jetiího občana platných zákonů. -

Vrch.' s. rada Rez ba. 
Přátelé a nepřátelé soudců. Několik :p.oznámek k článku profesora 

Weyra v pDsledním čísle tohoto časopisu.*) 
V posledním čísle časopisu 'soud.covstvu adresovanýčlánék nemůže 

nás soudce uspokojiti. Názor, . Ž<el· sou.dcovská .nezávi'slost má prakticky ma
lou cenu~ pokud jest soudce státem tak bídně placen jako dnes, nelze s'dneti 
bez výhrady. Profesor Weyr vyslovil vědecký a logi·cký požadavek rov
nosti' soudcovstva s jinými kategoriemi veřejné správy a soudcové mají ,po
slednějšímpřáti stejnou neodvislost a stejnou úpravu služebních poměrů, Ja
.k,ou mají sami. Soudcové is.ou tu ·však svě,dky toho, že řečenou zásadu ·ne
jen neuznává .0statn·Í věda, lJ1ýbrž i že dl,e praxe není vfI.bec v dohledné době 

,:,) Autor ·doprovodil svů,j příspěvek tímto dopisem: 
Slovutný ,pane profesore! 

K Vašemu článku o nepřáte!lích soudcll posílám přís:pěvek. S vědou 
takto ztratíme kontakt. Věda zavírá oč i před životem. ŽivoOt sv,ou podivu
hodnou praxí nás připravuje o ví,ru v zachovávání ústavy a tedy v nráv,Q 
a věda ten stav přehlíží . a spěchá 'nás jen ujistit. že kabát - myslím tím 
naši· neodvislost - .můžeme zahodit. když dí,ky demokratické!ITlu favoriso
vání skupiny A nemáme co dát do ·kapsy. Naše věc jest 'jJOctivá, ale ,taktl) 
ztracená. a ubíjí ji pod záminkou lo'giky sa:mavěda státního práva, která 
nápadně vidí jen to, CD chce. Dr. J o s e f B e u t.l, 

rada vrch. z. soudu a přednosta soudu· 
Hartmallice, dne 7. 1. 1924. v Ha.rtmanicích :na Sumavě. 
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mlděíe; že vzdá se .státnÍ správa svých prerog.ativ vůči úředníkům správ
nim v tom směru. Vzniká neutěšený zjev, že pro správní úřednictvo po léta 
se v tom směru neděje pranic, za to však ti faktorové, kteří by měli dbáti 

. o věci soudců. hy postavení těchto Ů'dpŮ'vídalo ústavní listině, také ,pro 
soudce nečiní ničeho. Nao:pak různé instituce s důmyslem strkají neodvislost 
soudcovskou do pozadí a proti zmíněnému platonickému p,ostulátu Weyrovu 
provádějí paritu soudce a úředníka správního ve směru právě opačném a 
:Jl.eoče,kávaném .. Zestanoyiska ílstavní listiny zasluhuje celé pozornosti na 
leta ,odhozená nepřesaditelnost soudců z důvodů slovenské organis·lce, ce
nění činr(ost\soudoovské nerovným a neúp,lným. klíčem ~oudcovské práce. 
podivně vybudovaný systém remunerad, při němž neví je'dnotlivec, nač 
v.lastně má právní nárok a od k,oho všeho tu závisí - samé to n.ovinky div
né z hlediska nooqvisJ.osti soudoovské, která má 5nad býti pravidlem a ne 
stlačena na výjimku. . 

Věda, která mlčí 1\ těmto neobyčejným zjevům ,našeho ústavnÍ'ho ži
vota a 'odbÝvá soudce v p,rvé řaodě odkazem na nepraktičnost nezávislosti 
soudcovské. dokud jest soudce a vůbec kateg,orie A bídně placen, nesmí se 
uraziti, kdYž v ní stav soudcovský nepoznává přítele. Ostatné vni'kají dnes 
i do různých zákonů a nařízení předpisy, které jsou v rozpŮ'ru s listinou ú
stavní. Asistuje-li věda 'Práva . ústavního k ,tomu mlčením, nemá dnešni 
soudce také důvodu .o vztahu jeiím k sobě p·ochybovati. 

Jen tři malé, však Ip'Ozoruhodné ukázky: 
Pravda jest, že stanovení hranic mezi řádným soudnictvím a správou 

jest obtížné, přece však by dala se snad zákonodárně věc prováděti tak, 
aby jisté o'bory z vnitřní příbuznOosti a potřeby soudům přiděleny jim · zůstá
valy a nedal.o se v 'disposicích s nimi spatřovati nonchalantní rušení zásady, 
že soudnictví jest ve všechi,nstancích odděleno ,od s,právy. A tu poukazuíi 
na tyto pro soudce zajímavé varianty v našem zákonodárství. 
. A) Dle na ř íz e·n í vlády z 3.19. 1920 čís: 517, soudí lichevní soud S 
řádným s·oudoem v čel,e "na místě úřadu správního« .jisté přestupky a vý:. 
slovně dává si do hlavy rozho'dnutí, že soudí na místě úřadu správního. A 
aby nebylo naprost.o žádné pochybnosti, že' ,tú nejde o žádnou vnitřní potře~ 
f.'1 z věci samé plynouCí, nýbrž 00 naprostou nahodilost, putují jedn.otlivé 

·~kupj.ny těchto deliktů přes tu chvíli na úřady správní zpět. Vtírá se otázka 
ústavnosti nařízení - snad pochybná? - jednak rozp'or s listinou ílstavní v 
§ 96, větě p'rvé. Neučili jsme se nikdy, že takto se může vykládat v praxi 
oddělení justice od správy - arci my jsme se také nikdy neučili to, co jsme 
četli v poslední době od Hoetzla o mezích moci nařizovací a od Hobzy o' za
vazující moci smluv mezinárodních. 

B) Profesor Weyr považuje za to, že zásada, že nikdo nesmí býti 
odňat svému příslušnému s,oudci, jest samo.zřejma a tedy zbytečna. A přece 
naše zákonodárství lJ1ám skytá úkaz, :který svědčí tomu, že. i v tomto srriěiu 
lze vydávati normy budící dojem kodllise s ústavou. Tak zv. drobnopaclhtýř~ 
ská akce byla u nás od počátku přidělena soudům jako kus řízení nespor
ného. Stalo se tak zákonem a uváží-Ii se, že v zákoně stanoven za urči
tých podmínek titul a způsob nabytí práva vJastnickéhopředepsaným říze
ním, lze za to míti, že jde o jakýsi doplněk norem práva soukromébo, ďfl
vodně soudům přikázaný. A tu přichází zákon z 1. ~. 1921, č. 166, a dává 
pozemkovému úřadu právo, žádati o zastavení vízení soudního a zmíněný 
úřad si pak už věc . s 'účastníky sám ·dojedná. Je-Ii ;náš hOřejší názor o po
vaze řízení správný, ,pak jest tu ,očividně .porušén předpis, že, nikdo nemá 
býti odňat svému příslušnému soudci, je-Ii vš~_k s,právný postup předepsaný 
cit. zái\onem, porušena jest po názoru našem ústava v ustanovení o oddě~ 
lelll justice od s'právy, neboť soud dle všeho jedná jako hodně levná expo
situra úřadu správního, který mu dle řeOeijlého mMe volně řízení svým pro
t;lášenÍT]l z<\~e odníti ... 
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c) Syl~Ji případ ad· S) jakési krajně zajímavé mixtuun compositum, 
vyšel zákonodá rce, který - dle výsledku soudě - nemá v justiční správě 
vhodn~'ch iniciat,orů pro řádnou úpravu s.oudnictví nejen ve směru plato
vém, ale i v ostatních otázkách ústavního postavení soudce, při stvoření zá
kona ze 17.12. 1922, č. 77, už docela il1epokrytě ze zásady, že proti ústavní
mu prinCÍlpu ,oddělení soudnictví ,od správy může správní úřad - či co jiné- . 
ho jest úřad pozemkový - soudům závazně ,přidělovati jakési zby,tky říz llJí , 
k jehož provedení jinak sám iest povolán. Zákonodárná praxe tu patrně 
ochotně ,chopila ruku podanou vědou ústavního. práva, naukou 'o plynul,osti 
hranice .š!Jrávy a soudnictví a nejedná tu ni:kterak úzkoprse. Ostatně mo
hlo-li se ,při :počátku soudcům k úp'lné spokOjenosti svěřiti předsednictví k,o
misí pro kolkování peněz, pr,oč by se nemohly soudům s důvěrou svěřiti i , 
tyto funkce? 

OstavnÍ soud se těm ito věcmi dosud ,nézabýval. Obecenstvo si ani 
stěž,ovat nemfIže, vMyf ve většině případů takových dosahuje dalším ne
bývalým zatížením zderimovaných SOUdci'l ry chlejšího, a co jest hlavní, la
ciného vyřízení poH, ib nikdy tu nebývalých. A s,oudce? Soudce má už dnes 
to pevné přesvědčení , že kdyby se mu sáhlo, illa kteroukoliv ústavou mu za
ručenou v~'sadu, nenajde dnes porozumění ani práva, když už i věda ústav-. 
ní jedním z vynikajícich svých representantů odbude ho nepatrným v:\'zna
mem neodvislosti,dokud jest bídn ě za svou práci honorován. Inu, při nej
novějším zpl"Iso.bu výkladu ústavní listiny v mnohých smě rech ,j.est t.o prav
da, jenže si ten,kdo věc domýšlí, klade pak ma,rně otázku, n:3jč vllbe'c ú
stavní listinu málme při podObných v~·kladeoh vědy a legislativní i justičně-
správní praxi. Dr. Josef Seut!. 

Literatura. 
Dr. .T. ft a t s che k: VOIkerrecht als System rechtlich bedelltsamer 

Staatsakte. LeLpzig-Erlangen, 1923. Stran I-IVa 429. 
Dr. Julius ftatschek, Iprofesor na universitě v Gottingách vydal v po·· 

slední době ,homě knih z obonl práva státního (Delltsches und preussisches 
Staats recht, 1922 a 1923) a správního (Lehrbuch des deutschen nnd preus
sischen Verwaltungsrechts, 2. vydání ex 1922) i systém práva mezinárod
ního, jejž dělí na <Ivě části. První část jest rvěnorvána základům práva mezi- . 
národního, část druhá obírá se systémem státních aktů s hlediska práva 
mezinárodního význačných. Nemůžeme se dotknouti všech otázek, k nimž 
Hatschek ,přihlíží, a pr,oto z velmi zajímavého jeho systému vytkneme věci 
ty ne}podstatnější. . 

Právo mezinárodní definuie jako :právní řád na koo,rdinaci spočíva
iící. kter:ír upravuje vztahy státi'! jen potud, pokud stát viiči druhému vystu
pu.ie jako rovnoprávný subjekt státního společenstvÍ. Probírá :jednotlivé 
konstrukce práva mezinárodního (theorie ,právního přesvědčení a theorie 
volnO, az těcht,o theorií dává přednost staré theorii právního přesvěĎč~ni 
Právo mezinárodní .jest mu prot,o právním řádem, ,poněvadž ,předpisuje pn 
vzájemné chování Státll normy spočívající na p,řesvědčení adresátů . Ze 
práv'ní Ipřesvěc1 čení jest slabým právním fundamentem, jest na snadě. Na 
paktu o Společnosti národi'1 Úkazuje ftatschek, že právu mezinárodnímu 
moment právního donucení nechybí. Za pramen .práva mézinárodního uzná
vá pouze obyčejové :právo a mezinárodní sml,ouvu (Vereinbarung). Pro 
rozvázální . me.zinárodních S1TIIUV, pokud isou právními normami, připouští 
jen vzájemný souhlas (mutuus dissensus), ,jenž musí ,býti dán výslovně. Me·· 
zi.ná rodní právo obyčejové mlHe býti mě!llěno mezinárodní smlouvou (Ver
elnbarullJg) a tato obyčejovým právem. Samostatnou kaJPitolu věnuje Hat
schek poměru práva mezin~rodního a vnitrostátního. Jako stoupenec duall-




