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Osnova nového trestního zákona 
v sovětském Rusku.*) 

(Dokončeni.) 

II. R e p r e S i vn í pro st ř e d k y. 

Jak jsme již v prvé části tohoto pojednání uvedli, dělí osnova 
všechny represivní prostředky na dvě základní skupiny: prostředky 
třídního potlačení a prostředky nuceně-výchovné působnosti, 

o nichž osnova mluví v různých oddílech (o 'prostředcích třídního 
potlačení ve 2. hlavě 2. oddílu, o prostředcích nuceně-výchovné 
působnosti v 2. hlavě 3. oddílu, což jest spojeno s dělením trestných 
činů ("zločinů") na dvě základní skupiny). O účelech represivních 
prostředků bylo rovněž pojednáno v prvé části; zbývá ještě jen 
pojednati oje dno t I i v Ý ch represivních prostředcích osnovy 
(hlavních, vedlejších a náhradních). 

A. Prostředky třídního potlačení. 

Taxativní!) výpočet hlavních prostředků třídního potlačení 

uvádí čl. 31. O vedlejších opatřeních téhož druhu mluví čl. 38., 

*) p o zná m k a . Průběhem tisku této stati vyšla osnova trest
ního zákona R. S . F . S. R. v n o v é redakci. 

Nová osnova liší se od staré hlavně řadou změn ryze redakčního 
rázu a jen malý počet článků doznal změn i co do obsahu . Jsou to 
následující články a body: čl. 22. bod 2, čl. 23. bod 7, čl. 24. a 43., 
čl. 25. a 44. body 13 a 14, čl. 27. (nový bod 3), čl. 39 (dodán od
stavec 3), čl. 46. bod 5 poznámka, čl. 47 bod 1, čl. 48 bod 1, čl. 52. 
o dst. 2 a čl. 56. část druhá. Bude k nim na příslušném místě přihlí

ženo. Podrobnější údaje o rozdílech mezi jednotlivými články obou 
osnov lze najíti v časopise "Sovětskaja Justicija" 1931, K~ 10, str. 
26-27 v informačním článku ,,5. A.(( pod názvem "Izměněnija v pro
jektě U. K." 

1) Viz první oddíl tohoto pojednáni ve "Sborníku věd právních a stát
ních" 1931, sešit 2, str. 241-242. 
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konec čl. 39. a čl. 41. Konečně poznámka k čl. 35. mluví o náhradním 

prostředku. 

Hlavními prostředky třídního potlačení jsou: 

1. zastřelení a "postavení mimo zákonu, 
2. uvěznění v isolátoru, 
3. uvěznění v polepšovacím pracovním táboře ve vzdáleném 

kraji, po němž následuje nucené usazení tamže, 
4. vypovězení do . vzdáleného kraje, při čemž jsou zároveň 

uloženy nucené práce neb nikoliv, 
5. konfiskace majetku. 

Čl. 32. až 41. obsahují krátký popis těchto prostředků. 

Podle čl. 32. zastřelení se ukládá "jako výjimečný prostředek 
ochrany, pokud nebude zrušeno ústředním výkonným komitétem 
svazu sov. soc. republik (C. 1. K. S. S. S. R.), a pouze2

) za kontra
revoluční zločiny v článku 22. a za zločiny v čl. 23., jež jsou 
postaveny na roveň kontrarevolučním. Jak praví čl. 32., za
střelení může býti uloženo v rozsudku jen tehdy, nabyl-li soud 
přesvědčení, že jiným způsobem nelze zabrániti opětným zlo
činům odsouzené osoby, anebo v případech zvláštní nutnosti. 
odstrašiti třídní nepřátelecr • Zastřelení se neukládá osobám ne
zletilým (do 18 let) a těhotným ženám. 

Poněvadž výklad čl. 32. byl již podán výše a též poukázáno,. 
že všechna3) omezení trestu zastřelení, o nichž mluví tento článek,. 
nejsou naprosto nepřekonatelnými, lze ponechati čl. 32. bez dal-

šího zkoumání. 
Málokteré ustanovení osnovy tak drasticky charakterisuje 

"právní U stav sovětského "občana", jako čl. 33., jenž mluví o "po
stavení mimo zákon". Je to vlastně náhradní opatření, které se 
ukládá místo zastřelení v řízení proti up r chl Ý m, nepřítom
ným osobám. Podle čl. 33., "p o s t a ven Ý mim o z á k on, 
bud e - I i z a drž e n, m á být i z a s tře len n e j b 1 i ž
S 1 m i a dmi n i str a t i v ním i o r g á n y po zj ištění to
tožnosti bez s o u duU!! Při tom čl. 33. mluví o p r a v é m 

2) O pravé povaze tohoto omezeni v. ibidem, str. 258-259. 
3) OvŠem s k u teč n Ý m omezením jest zákaz použíti zastřelení 

vůči ne zletilým osobám a těhotným ženáJ?' 
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kontumačním rozsudku, takže pro applikaci tohoto článku není 
nutno, aby obviněný byl alespoň obeslán k hlavnímu přelíčení 

anebo vůbec k soudu: stačí, když se zjistí, že se skrývá před trest
ním stíháním.4) Řízení proti nepřítomným, jež znají i západo
evropské zákony, i zákony československé, nemá v podstatě arci 
nic společného s řízením proti nepříto:mným podle sovětské osnovy, 
jež jest institucí · barbarskou. 

Má-li býti ukládáno podle osnovy zastřelení pouze ve "vYJ1-
mečných" případech a "jen" za kontrarevoluční zločiny čl. 22. a 23., 
jest též uvěznění v isolátoru celkem opatřením rázu výji:mečného, 
ačkoli, na rozdíl od zastřelení, může býti uloženo za k až d Ý zvlášť 
nebezpečný zločin, jakož i za každý méně nebezpečný zločin spá
chaný z "třídní nenávisti k diktatuře proletariátu ... " (čl. 13.) 
anebo profesionálním zločincem (čl. 14.)5): uvěznění v isolátoru 
totiž může býti uloženo pouze v případech, když jest zvláštní ne
bezpečí, že odsouzen~T uteče (!) nebo bude páchati nové zločiny 
i když bude uvězněn v polepšovacím pracovní:m táboře. Lze tedy 
říci, že isolátor se ukládá za týchž podlTtÍnek, za kterých se používá 
vy š e t ř o v a c í vazby do uložení trestu.6) Uvěznění v isolátoru 
odpykává se za podmínek z v I á š ť pří s n é h o i s o I a ční h o 
režimu a mát r vat i 5 let (sankce absolutně určitá!). Po uply
nutí této doby každý odsouzený se ještě podrobuje "nucenému 
usídlení ve vzdálených krajích Ruska" (čl. 34.). Toto nucené usídlení 
má trvati také 5 let (čl. 36.) ; odsouzený musí se zdržovati v obvodu 
určitého rayonu (čl. 37.), do kterého byl usazen, a sice pod zvlášt
ním dozoren1 :místní ad:ministrace. Uvěznění v isolátoru jest tedy 
represivní:m zbavením svobody na dobu 10 let, pokud arci nebyla 
zkrácena počáteční pětiletá doba věznění v isolátoru podle čl. 

20. odst. 2, t.j. za podmínek on1ezeného dočasného podmínečného 
propuštění. 7 ) 

Ve svém úvodním článku k osnově Krylenko8) zdůrazňuje, že 

4) Sr. čl. 22b. 4, který uvádí mezi kontrarevolučními zločiny "pře
běhnutí do tábora nepřátel dělnické třídy, zejména odmítne-li občan S. 
S. S. R. poslaný za hranice (do ciziny), vrátiti se do S. S . S. R." 

5) Viz [ oddíl tohoto pojednání str. 247-248, 251, 254. 
6) Ovšem některé důvody vyšetřovací vazby již podle své povahy 

nemohou míti v zápětí umístění do isolátoru, poněvadž v době vynesení 
rozsudku nemohou existovati. 

7) Viz první oddíl tohoto pojednání, str. 256. 
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uvěznění v isolátoru má býti výjimkou a že "bandité ze zvyku 
a stoprocentní ("machrovyje") kontrarevolucionáři tvoří kontin
gent isolátoru" .9) Nutno dodati, že podle výpočtu Krylenka10) vězňů 

v isolátorech a táborech bude v RSFSR asi 40.000, kdežto do r. 1930 
bylo jich ve věznicích v užším slova smyslu (vyjí,majíc polepšovací 
pracovní kolonie) kolem 200.000, ačkoli vězeňská administrace 
a vláda stále snažily se snížiti tento počet podmínečným propuště
ním nebo amnestiemi různého druhu. 

Základním opatřením třídního potlačení podle osnovy má 
býti uvěznění v polepšovacím pracovním táboře. Má trvati zpra
vidla 3 roky, při zvláštní nebezpečnosti zločince však 5 let (čl. 35.). 
Pokračování tohoto opatření jest též "nucené usídlení v odleh
lých končinách Ruskalt na dobu 5 let, o němž již bylo pojednáno 
výše. Tudíž odkázání do polepšovacího pracovního tábora jest 
vlastně buď osmiletým nebo desíti1etým zbavením svobody. Kdo 
svévolně odejde z rayonu nuceného usídlení, odkazuje se znovu 
do ťábora na 3 roky (čl. 37.). 

Podle poznámky k čl. 35. osoby, které podle stavu svého zdraví 
nemohou býti odeslány do polepšovacího pracovního tábora, 
mají býti drženy v speciálních věznicích. 

Je-li isolátor opatřením pro zvlášť nebezpečné zločince, jest 
naopak vypovězení do odlehlé končiny méně přísným opatřením 
ve srovnání s uvězněním v polepšovacím pracovním táboře. Podle 
čl. 39. má býti. tohoto prostředku použito soudem v pl-ípadech, 
když soud uzná, projednávaje zvlášť nebezpečný zločin, že "pro' 
ochranu revolučního pořádku stačí, aby zločinec byl odstraněn 
z pracovního spolužití v lnístě, kde spáchal zločin, a usazen v málo 
obydleném kraji, by tam konal užitečné práce, aniž by byl postaven 
pod speciální dozor v místech isolacelt (t. j. táborech nebo isolá
torech). Vypovězení má trvati 5 let, při čemŽ soud má v rozsudku 
určiti, bude-li spojeno s nucenou prací či nikoli. - Vypovězení 

bez nucené práce ničím se neliší od výše popsaného nuceného usí
dlení; odsouzený nesmí bez svolení určitých administrativních 
orgánů překročiti hranice rayonu, do něhož jest vypovězen (čl. 39.). 
Naopak, je-li vypovězení spojeno s nucenou prací, mís t n í a d-

8) Nyní již lidový komisař spravedlnosti v RSFSR. 
9) Viz Krylenko, uvedený článek v "Projektu" ... str. 24.--25. 
10) lbid., str. 23-24. 
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min i str a c e (!) dotyčného rayonu má odsouzence použíti pod I e 
s v é h o u v á žen í (I). pro sociá1n~-nutné práce (čl. 39.) . Toto 
ustanovení vrhá plné světlo i na to, co vlastně znamená pří s
něj š í opatření, jímž je "uvěznění v polepšovacím pracovním tá
boře" : zpravidla to nemůže býti nic jiného, než nucená práce, ulo
žená místní administrací ovšem v dohodě s náčelníkem tábora, 
v němž odsouzenci mají býti isolováni od vnějšího světa . 

Jak oba zmíněné druhy isolace s následujícím "nuceným usí
dlením", tak i vypovězení do vzdálených krajů jsou vždy spojeny 
se zbavením těchto práv : 

1. práva voliti nebo býti volen do sovětských org~nů anebo 
jiných sociálních organisací; 

2. práva (veřejné) služby na z o d P o věd n Ý ch (I) místech; 
3. práva na čestné tituly, řády a jiné čestné odznaky. 

Ovšem zbavení řád ů může býti vysloveno pouze v I á d o u 
Svazu nebo sov. Ruska; soud předkládá jí pouze návrh na 
zbavení řádů (čl. 38.) .Jl) . 

Tot~ zbavení práv, které znamená nejen skutečnou ztrátu 
služeb, řádů atd. (ovšem trvalou, ačkoliv osnova nic o tom ne
mluví), nýbrž i způsobilosti k' nabytí a znovunabytí těchto práv, 
trvá, co do zmíněné způsobilosti, p o u z e pod o b u r e p r e
s i v n í ch o pat ř e ní (čl. 38. ze zač.) . Kromě toho podle čl. 41. 
soud může vysloviti odnětí práva vykonávati určitou činnost nebo 
určité povolání, bylo-li soudem nalezeno, že spáchání zločinu sou
visí se zneužitím této činnosti nebo tohoto povolání. Tento druh 
zbavení práv má platnost 5 let po skončení uvěznění v táboře 

(nebo isolátoru), t. j . po dobu "nuceného usídlení" anebo "vypo
vězení do vzdálených krajů". 

Ke všem uvedeným prostředkům třídního potlačení soud může 
ještě připojiti jako vedlejší opatření konfiskaci všeho majetku 
odsouzené osoby, vyjímajíc předměty domácnosti, předměty nutné 
k nabytí existenčních prostředků a potraviny nebo peníze ve výši 
měsíčního výdělku kvalifikovaného dělníka v daném místě (čl. 40., 
odst. 2. a 3.). Ale konfiskace může býti uložena i jako samo-

11) Zde osnova opakuje ustanovení již nyní platného práva, které 
bylo i v kodexu z r. 1922 a jest opakováním analogických ustanovení do
revolučního ruského práva (viz M a kle c o v , o. c., str. 175). 

sta tn Ý hlavní 
činec byl u 

Taková j 
tlačení. Pro 

a "tábory" o 
v katoržnyja 
posělěni je (( a 
(kromě kon 
jest v podstatě 
ního zákona z 
z:měny. 

byl upraven 
nešlo, o 

Rovněž i 
(a jsou již i 
do isolátorů 

"katoržanů" 
trest jako s 
ných činů, 
v době 
chce z ",,7'1""\("\,[1' 

docela 
12) 

IÚho zákona. 
13) V 

12.100 (viz T 
Tom II. 1 
stI. 23-24) 
bezpečných 

v samotn 
Ale to jest 

14) 

doporučuje 

24 (b . 2, 3, 



Smirnov: 

tU má odsouzence použíti pod I e 
á1n~-nutné práce (čl. 39.). Toto 
to, co vlastně znamená pří s .. 

ní v polepšovacím pracovním tá
jc jiného, než nucená práce, ulo
v dohodě s náčelníkem tábora, 
váni od vnějšího světa. 
ce s následujícím "nuceným usÍ
Hených krajů jsou vždy spojeny 

.en do sovětských org~nů' anebo 

~ o d P o věd n Ý c h (') místech; 
Ly a jiné čestné odznaky. 

býti vysloveno pouze v I á d o u 
předkládá jí pouze návrh na 

lamená nejen skutečnou ztrátu 
, ačkoliv osnova nic o tom ne
bytí a znovunabytí těchto práv, 

p o u z e pod o b u r e p r e
;e zač.). Kromě toho podle čl. 41. 
vykonávati určitou činnost nebo 
llezeno, že spáchání zločinu sou
bo tohoto povolání. Ten to druh 
po skončení uvěznění v táboře 
uceného usídlení" anebo "vypo-

ům třídního potlačení soud může 
ření konfiskaci všeho majetku 
lěty domácnosti, předměty nutné 
a potraviny nebo peníze ve výši 
o dělníka v daném místě (čl. 40., 
lůže býti uložena i jako samo-

rení již nyní platného práva, které 
ováním analogických ustanovení do
: 1 e c o v, o. c., str. 175) . 

Osnova nového trestního zákona v sovětském Rusku. 377 

statný hlavní prostředek třídního potlačení, když to stačí, by zlo
činec byl učiněn neškodným (čl. 40., odst. 1.). 

Taková jsou ustanovení osnovy o prostředcích třídního po
tlačenÍ. Pro každého, kdo zná bývalý ruský trestní zákon, jest jasno, 
že nové názvy osnovy skrývají v sobě starý obsah : "isolátory" 
a "tábory" osnovy jsou v podstatě starou "katorgou' ("ssylka 
v katoržnyja rabotyU), "vypovězení" jest starou "ssylkou na 
posělěnije" a proto celý systém prostředků třídního potlačení 

(kromě konfiskace, která v dorevolučním právu již neexistovala) 
jest v podstatě systémem nejtěžších trestů (poenae capitales) trest
ního zákona z r. 1845 (v redakci z r. 1885). Ale přece jsou i důležité 
změny. Především v dorevolučním právu trest smrti (oběšením) 
byl upraven již tl'. zákonem z I'. 1903 a mohl býti uložen (pokud 
nešlo . o zločiny ' spáchané v době t. zv. "výjimečného stavu") 
pouze za skutečně vel~i těžké trestné činy proti státu a za všechny 
druhy násilí proti carovi, carevně a následníku trůnu a za úklady 
o život členů carského rodu. Proto trest smrti podle starého ruského 
trestního zákona jest úplně mizivou veličinou ve srovnání s trestem 
zastřelení podle sovětské osnovy.12) 

Rovněž i počet osob, jenž mají býti podle osnovy deportovány 
(a jsou již i nyní deportovány) do vzdálených končin sov. Ruska 
do isolátorů a táborů, jest mnohem větší, než počet bývalých 
"katoržanů" (trestanců) 13). Co se týče staré "ssylky", byl tento 
trest jako s a m o s ta t n Ý omezen pouze na malý počet trest
ných činů, hlavně politických a proti náboženství a v roce 1917 
v době prozatimní vlády dokonce úplně zrušen, kdežto osnova 
chce z vypovězení ("ssylky") udělati (jak to již jest i nyní v praxi) 
docela normální prostředek třídního potlačenf14). Kromě toho 

12) Ovšem i ve srovnání se zastřelením podle nyní platného trest
ruho zákona. 

13) V letech 1886 až 1899 průměrný denní počet "katoržanů" byl 
12.100 (viz Ta g a n c e v, Russkoje ugolovnoje pravo. Lekciji. Čast obščaja. 
Tom II. 1902, str. 1004, pozn. 3), kdežto Krylenko (viz "Projekt . . . " 
stI. 23-24) předpokládá, že při spr á v n é m použití článků o zvlášt ne
bezpečných zločinech, bude v táborech a isolátorech isolovaných osob 
v s a mot n é m RSFSR. bez a u t o n o m ní c h č á stí asi 40.000. 
Ale to jest příliš optimistický názor. 

14) Podle čl. 39. osnovy v redakci z r. 1931 vypovězeni ("ssylka ") 
doporučuje se jako samostatný prostředek za zločiny, uvedené v článcích 
24 (b. 2, 3, 9, 10, ll), 25, 26 b. 2, 28 b . 7, 30 b. 1 a 2. 
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bývalé ruské právo vůbec neznalo vypovězení s nucenými pracemi 
a proto v něm ovšem nebylo i nucených prací podle volného 
uvážení místní administrace. 

Srovnání trestů dorevolučního ruského trestního práva s pro
středky třídního potlačení osnovy bylo by neúplným a nesprávným, 
kdyby nebylo poukázáno ještě na některé body, jimiž osnova 
alespoň prima facie výhodně se liší od bývalých ruských trestních 
zákonů z I. 1845 a 1903. Především doba, po kterou opatření 

třídního potlačení trvá, jest poměrně velmi krátká, kdežto doba 
trvání "katoržných rabot" byla podle tI. zákona z I. 1845 od 4 let 
do 20 nebo na doživotí, podle tr. zákona z r. 1903 zpravidla od 4 do 
15 (někdy do 20) let nebo na doživotí, načež následovalo usídlení 
ve vzdálených krajích. Toto usazení (podle zvláštního zákona, jímž 
byl upraven stav nejt ěžších zločinců při odpykání trestů) trvalo 
zpravidla 10 let, při dobrém chování odsouzeného 6 let; ale i po 
uplynutí 10 let musil zůstati bývalý "usazenec" v Sibiři. Podle 
trestního zákona z I. 1903 vypovězení dokonce se ukládalo zásadně 
bez časového omezení, ale při dobrém chování mohl býti odsouzenec 
zbaven "usazení" po uplynutí 10 let a směl se vrátiti i do Evrop
ského Ruska; některá omezení co do svobody pobytu a bydliště 
arci zůstávala~ Dále takové tresty měly za následek velmi široké 
omezení práv, které trvalo zásadně po celý život odsouzeného, 
kdežto osnova v tOmto bodě výhodně se liší nejen od bývalých 
ruských trestních zákonů, nýbrž i od soudobých trestních zákonů 
západoevropských států. 

Konečně třeba poukázati ještě na dvě zvláštnosti prostředků 
třídního potlačení: 1. jsou to vesměs prostředky absolutně určité 
co do doby trvání zbavení svobody; 2. místo trestnic v užším slova 
smyslu mají zaujmouti "tábory", kde trestanci budou míti větší 
svobodu pohybu, než mají v trestnicích. 

Všechny uvedené rysy prostředků třídního potlačení vyžadují 
aspoň krátkého pojednání o příčinách, které vyvolaly tyto zvlášt
nosti, poněvadž jinak bude docela nepochopena skutečná pod
stata trestní politiky sovětské vlády. 

Nejjednodušší odpovědí na otázku, proč hlavními prostředky 
třídního potlačení (kromě zastřelení) mají býti "tábory" a vy
hoštění do vzdálených krajů, jest prostě ta, že všechny věznice 
v užším slova smyslu jsou přeplněny, takže stav vězeňství v sov. 

zrušený fi..LOL;) L~;.LI 
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Rusku jest nesnesitelný. Na nové moderní věznice není prostředků, 
kdežto v táboře lze se omeziti na zbudování velké kůlny, kde by 
trestanci mohli přespati, není-li pro tyto účely přizpůsoben nějaký 
zrušený klášter (na př. Solovky). 

Nejméně pochopitelnou jest absolutní určitost prostředků 

třídního potlačení. O tom částečně již bylo pojednáno dříve15). 

Z dalších příčin lze uvésti ještě jednak přehnaný strach před 

odplatným trestem (t. j. ' trestem uloženým podle z a v i ~ ě n ~ 
odsouzeného), který ovšem stává se prakticky nemožným, Jsou-ll 
tresty absolutně určité, jednak to, že dosti krátká dob~ trvání nej
těžších druhů represivního zbavení svobody nedovoluJe, aby soud 
určoval in concreto nižší dobu trvání, než jest .uvedena v zákoně 
současně jako maximum a minimum. 

Nejzajímavější zvláštností sovětské osnovy jest krátká dob~ 
trvání následků odsouzení (zbavení práv): podle osnovy trvaJí 
tyto "následky" pouze po dobu tr~st~ (,,~pat~;ní třídn~h? 
potlačení"). Dokonce "zvlášť nebezpecny zlocmec nepozb~a 

ú pln ě práva služby ve státních úřadech, , n~brž pouze v ?r~va 
služby na z od P o věd n Ý ch místech. Patrame-lI v deJ1nach 
trestního práva v Rusku, nalézáme analogický ,zjev v 16. - 1v7: 
století, kdyvypovězenci v nových místech sveho pobytu melI 
vůbec tatáž práva, jako místní obyvatelstvo; dokonc~ ~yl~ mn?ho 
vyhoštěnců, kteří byli vypovězeni s tím, že budou mltI ve vzdale
ných krajích povinnosti státních úředníků (konati "službu carov~"). 
Příčinou tohoto zjevu bylo, že všechno obyvatelstvo m u s Ilo 
pracovati ve prospěch státu: u, s~!ského. obyva~el~tva ,~yly, i:? 
polní práce, u městského různe zlVnostI, u s~atnlch ured~Ik~ 

"služba carova". Každý měl především p o Vln n o s t, nIkolI 
p r á v o pracovati. Za takových oko~ností ov~em s~át ne~'lOhl 
trestati zločince tím, že zbavoval ho Jeho povmnostI. NynI, ve 
20. století, v sov. Rusku zase jest p o v in n o s t, nikoli právo 
pracovati16) a proto stejná příčina vyvolává i stejné následky. 

15) Viz -1. oddíl tohoto pojednání, str. 256 o podmínečném propuštění. 
16) Svaz sovětských socialistických repu~lik jest stát~m, vkde s ~ u

teč n ě obyvatelé nemají subjektivních práv, Jak na to spravne poukazal 
prof. Alexej ev, nýbrž pouze povinnosti. Proto lze říci, že v vS,ov. R~s~u 
prakticky uskutečněno učení Duguita, Kelsena a ~;yra,. kt~n ,tvrdl" ze 
právní normy ukládají pouze povinnosti a neposkytU]1 sub]ekhvmch prav. 



380 Docent G . Smirnov: 

Kromě toho v sovětských věznicích ztrávilo část svého života 
tolik osob, které v jiných státech byly by pokládány za nejschop
nější členy společnosti, že bez jich práce i na z o d P o věd n Ý ch 
místech prostě nelze se obejíti. I v sov. Rusku jest obyčejným 
zjevem, že "občan" dnes putuje ze svého úřadu za mříže, aby 
zítra, když "učiní pokání" (anebo i bez pokání), zase konal službu 
ve svém úřadě. Zvlášť často to bývá buď u nepostradatelných 
"speců", anebo u členů komunistické strany, odsouzených za 
zpronevěru anebo zneužití moci úřední. 

I krátkodobé zbavení svobody u prostředků třídního potlačeni 
jest přijato v osnově hlavně proto, že počet odsouzených jest 
příliš velký. Ale jest oprávněnou otázka, jak může 5 letá isolace 
v táboře anebo v isolátoru, při níž odsouzený vlastně jen těžce 
pracuje, s následujícím 5-letým "nuceným usazením", při němž 
administra~e se stará především o to, aby vypovězenec neutekl, 
polepšiti, nebo "potlačiti" "třídního nepřítele" nebo profesionál
ního zločince? Má-li za to osnova, že tato opatření zpravidla 
stačí, aby "třídní nepříter' byl potlačen, nedělá to zajisté z dů
vodů ,,falešné humanity" . Pětiletá práce na severu Ruska v lesích 
nebo bažinách přinese odsouzeným buď pozvolnou smrt, neb 
učiní z nich invalidy, jež nejsou schopni nejen páchati zločiny, 

nýbrž ani pracovati. 

Není zapotřebí dlouho se zabývati ustanovením o vypovězení 
do vzdálených krajů s nucenou prací dle volného uvážení místní 
administrace. Toto ustanovení jasně ukazuje, jaký význam ve 
skutečnosti má tře t í základní úkol represivních opatření
exploatace odsouzených pro sociálně-užitečné práce : trestní justici 
dává se zde (ovšem nepřímo) úkol zásobovati administraci vzdá
lených krajů bez p I a t n o u (anebo málo placenou) "živou 
sílou" . 

Úplné ztroskotání dřívější penitenciární politiky sovětské 
vlády, zejména přepln~ní věznic a jiné nedostatky v organisaci 
vězeňství, donutily vládu k tomu, že většina ustanovení osnovy 
o · zbavení svobody v podstatných částech stala se v RSSSR 
již platným právem. Tak všeruský centrální výkonný komitét 
a rada lidových komisařů 20. května 193017) vydaly nařízenÍ, 

\ 

17) Viz "S. U" 1930, No. 26, čl. 344. 
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že "ztráta svobody s přísnou isolací" má býti odstraněna. Totéž 
nařízení zavedlo místo ztráty svobody s přísnou isolací "zbavení 
svobody v polepšovacích pracovních · táborech ve vzdálených 
krajích SSSRu

, při čemž tyto t á bor y, podle nařízení rady 
lidových komisařů s vaz u sov. soc. rep. ze dne 7. dubna 193118) 

mají býti organisovány a řízeny orgány G. P. U.19) (bývalé 
"Čeky")! "Táboryct" mají býti zpravidla uloženy ve všech pří
padech odsouzení ku ztrátě svobody na dobu 3 let a více20). Rovněž 
bylo v r. 1930 nově upraveno "vypovězení do vzdálených krajů" 
("ssylka")21) s nucenou prací i bez~í. Vypovězení s nucenou prací 
může býti uloženo na dobu od 3 do 10 let a vždy jest hla v ním 
(ne vedlejším) opatřením. Vypovězení bez nucené práce může býti 
jak hlavním (doba trvání 3 - 10 let) tak i vedlejším opatřením, 
t. j. doplňkem k uvěznění v táboře. V posledním případě má trvati 
od 3 do 5 let a záleží v nuceném usídlení v rayoně tábora na dobu 
soudem určenou, při čemž takovým vyhoštěncům má býti dána 
půda (pro polní práce) nebo poskytnuta placená práce22). - Třeba 

dodati, že možnost použíti vypovězení do vzdálených krajů jest 
novými nařízeními vlády podstatně rozšířena. Zato nikde není 
ani zmínky o uvěznění v isolátoru. 

B. Prostředky nuceně-výchovné působnosti. 

Výpočet těchto prostředků jest uveden v 16 bodech čl. 50. 
Každý z těchto 16 prostředků osnova popisuje ve čl. čl. 51 až 69. 
Obyčejně osnova uvádí i účel jednotlivého prostředku, ale v pod-

18) Viz "Sobranije zakonov S. S. S. R." 1930, No. 22, čl. 248. 
19) G. P. U. = Gosudarstvěnnoje političeskoje upravlěnije (státní 

správa politická). 
20) Viz podrobněji čl. Askarchanova "Novyje izměněnija obščej častí 

U. K." v .časopise "Sovětskaja Justicija", 1930, No. 28, str. 17-18. 
21) Viz "S. U." 1930, No. 3, čl. 25 a No. 26, čl. 344. Podrobněji viz 

uvedený ' článek Askarchanova, str. 17-18. 
22) Jest známo, že organisace t. zv. kolonisačni deportace je nanejvýš 

těžkým úkolem. Právě proto, že v předrevolučním Rusku "ssylka" ne
mohla býti dosti dobře organisována, poněvadž se na to neposkytovaly 
dostatečné hmotné prostředky a ne~ylo s dostatek i náležitě připravené 
administrace pro tento úkol, stala se v posledních letech, jako samostatný 
trest, zjevem řídkým. Proto lze říci předem, že sovětská "ssylka" bude 
ve skutečnosti pouze trápením a ničením statisíců "zločinců". 
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statě pouze opakuje všeobecnou zásadu, že soud má uložiti takové 
opatření, které stačí, aby bylo zabráněno pachateli spáchati nový 
zločin. 

Opatření nuceně-výchovné působnosti lze roztříditi takto: 

1. Opatření, fež záleží ve zmírněném věznění, totiž že se od
souzený "umístí do polepšovacích pracovních kolonií" tří druhů: 

a) za hranicemi obvodu, v němž odsouzený má své bydliště 
(čl. 50, 1), 

b) v obvodu, v němž odsouzený má své bydliště (čl. 50,2), 
c) pro nezletilé ((čl. 50, 3). 

Kolonie se liší od obyčejné věznice tím, že odsouzený není 
v nich tak isolován od vnějšího světa a že se může volně pohybo
vati na území kolonie . Odsouzený má zde navyknouti práci. Je-li 
nutno, aby byl zbaven možnosti styků s dřívějším prostředím anebo 
možnosti vyhnouti se povinné práci(?), má býti odkázán do kolonie 
prvního druhu (obyčejně ve "vzdálených" krajích) . Zde má zůstati 
po dobu 2 let (čl. 52). Není-li nutno zbaviti zločince možnosti styků 
s dřívějším prostředím a není-li vůbec nutným přísnější pracovní 
režim kolonie 1. druhu, má býti umístěn do kolonie druhého druhu, 
aby n e byl z b a ven m o ž n o s t i sty k ů s d ř í v ě j
š í m pro s tře dím (!); zde má zůstati 1 rok (čl. 53). Když 
odsouzený systematicky porušuje režim kolonie anebo zhoubně 
působí na jiné osoby v kolonii anebo z ní utekt může býti podle 
usnesení soudu odkázán do polepšovacího pracovního tábora (čl. 

54) . - Nezletilé osoby starší 16 let odkazují se místo do obyčejných 
kolonií do kolonií pro nezletilé. 

2. Opatření omezující svobodu bydliště. Sem patří: 

a) nucené usídlení ve zvlášť určených místech (čl. 50, 7); 
b) vykázání z daného místa (rayonu) (čl. 50, 8); 
c) nucené přestěhování v obvodu daného rayonu (čl. 50, 9). 

Všech těchto opatření se používá v případech, když odsouzená 
osoba jest nebezpečnou v určitém prostředí, takže dostačí - by 
byla učiněna neškodnou - přetrhati na určitou více-méně dlouhou 
dobu její styky s dřívějším prostředím. Podle stupně nebezpečí 
zločince soud pak má vybrati jedno z uvedených opatření. Nejpřís-
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~ásadu, že soud má uložiti takové 
tbráněno pachateli spáchati nový 
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nější Z nich jest "nucené usídlení", které se liší od vypovězení tím, 
že při něm zločinec může býti usazen i v krajích, jež nejsou vzdá
leny, že s ním není spojeno zbavení práva že nemůže místní admi
nistrace ukládati odsouzenému nucené práce; má trvati 3 roky 
(čl. 60). - Vykázání za hranice daného rayonu má trvati od 1 do 
3 let, není spojeno s určením místa pobytu odsouzeného a může 
býti nejen hlavním, nýbrž i vedlejším represivním prostředkem 
(čl. 61). - Konečně "nucené přestěhování" jest vlastně zmírněným 
vykázáním, poněvadž zde se osoba nevykazuje z a hra nic e 
určitého administrativního rayonu. Doba trvání posledního opa
tření v osnově není uvedena (čl. 62). 

3. Opatření omezující svobodu práce. Sem patří: 

a) nucená práce bez umístění ve speciálních ústavech (t. j . 
patrně koloniích); má se konati v hranicích rayonu bydliště od
souzeného pod řízením vesnické rady ("sovětu") nebo místního 
úřadu nucených prací (čl. 50, 4). Dobu trvání (jako i při jiných re
presivních prostředcích) přesně určuje soud od 2 týdnů do 1 roku.23) 

Je-li v daném místě (rayonu) organisován speciální úřad nucených 
prací se svými podniky, koná s.e nucená práce ovšem pod jeho ří
zením (čl. 56). 

b) nucená práce v místě služby (50, 5). Toto opatření, které 
může trvati též od 2 týdnů do 1 roku, záleží v tom, že zločinec 
nadále koná svůj úřad, službu nebo práci ve státních podnicích, 
při čemž jest p o v in e n ji konati za plat zmenšený ve prospěch 
státu o 50% (čl. 57). Je to ovšem podle své povahy spíše trest dis
ciplinární. 

Kdo nechce konati dobrovolně nucené práce obojího druhu~ 
může býti soudem odkázán do kolonie (čl. 58) . 

c) nucená změna práce (čl. 50, 6); záleží v tom, že osoba se 
sesazuje z dřívějšího úřadu anebo se odstraňuje od konání dřívější 
práce a soud určuje druh nové práce odsouzeného; má se ukládati 
soudem v případech, když osoba učinila sebe svým chováním ne
možnou na dřívějším místě služby anebo když je nutno "podro-

23) Podle čl. 56. osnovy v redakci z r. 1931 nucená práce se ukládá 
soudem buď na přesně určenou dobu, která nesmí trvati více než 6 měsíců, 
nebo na dobu, která je nutná pro splnění určitého úkolu a zase nesmí trvati 
více než 6 měsíců. 
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biti ji za účelem jejího ozdravění (ovšem "morálního") vlivu "vý
ro bního zařízení" (?) a "proletářského prostředí". 24) N epodro bí -li se 
odsouzený soudnímu rozsudku dobrovolně, má býti o~souzen ke ko
nání nucené práce ve smyslu čl. 56 (čl. 59). Jest jasno, že i zde se 
mluví o disciplinárním trestu. 

Všechna uvedená opatření kromě "ýykázání" a "nuceného pře
stěhování" mohou býti uložena pouze jako hlavní opatření, kdežto 
"vykázání", nucené přestěhování a všechna níže uvedená opatření 
mohou býti jak hlavními tak i vedlejšími opatřeními. Není vylou
čena i kumulace několika opatření', pokud to nejsou opatření, jež 
mohou býti pouze hlavními opatřeními (čl. 51). 

4. Ztráta určitých práv a povolání, zejména : 

a) "omezení práv" (čl. 50, 10); liší se od ztráty práv, o níž 
mluví čl. 38, tím, že odsouzený nepozbývá aktivního volebního 
práva a čestných hodností a řádů, ač soud m ů ž e žádati, aby 
vláda zbavila odsouzeného též čestných hodností a řádů; trvá od 
1 do 3 let (čl. 63). 

b) propuštění z úřadu anebo z určité práce a zákaz vykonávati 
určitou práci (čl. 50, ll); ukládá se soudem na dobu do 5 let, když 
odsouzený zneužíval své moci úřední nebo svého zaměstnání (čl. 64). 

5. Opatření ryze nebo převážně ma7"etkové povahy, zejména: 

a) pokuta (= peněžitý trest čsl. práva) (čl. 50, 12) ; výši určuje 
soud "podle s o ci á ln í h o a majetkového stavu odsouzeného"; 
nesmí býti ani menší než 5 rublů ani zastřenou konfiskací; co se 
týče děl ní k ů, veřejných zaměstnanců a osob postavených jim 
na roveň" (!), nemůže přesahovati jejich měsíční výdělek (čl. 65). 

b) "uložení povinnosti nahraditi škodu" (čl. 50, 13), a to 
o s o b n í p r a c í anebo z lnajetku odsouzeného; lnůže býti 
soudem uloženo i bez žádosti poškozeného; bylo-li uloženo, vylu
čuje nadobro (I) žalobu o náhradě škody (čl. 66). 

24) Tato slavnostní slova mají znamenati prostě odsouzení ke konáni 
dělnické práce v továrnách. Tato práce jest však podle oficiální komunis
tiéké ideologie nejčestnější a proto uložení takové práce poenae no mine 
bylo by v odporu s touto ideologií. Z toho důvodu bylo třeba najíti nějaká 
slova; která by polichotila "dělnickému sebevědomí" a zároveň dovolila, 
aby pod pláštíkem krásných a málo srozumitelných slov byl zřízen ještě 
jeden druh trestu. 

zdůrazniti, že 
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ských činitelů 
z 20. května 

25) Viz 
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6. Důtka a "společenská výtka" (čl. 50, 14), jež veřejně udě
luje odsouzenému soud svým jménem; soud lnůže též naříditi uve
řejnění rozsudku s důtkou v novinách nebo jiným způsobem (čl. 67). 

7. (iednotlivá) výchovná opatření společenských organisací (čl. 
50, 15) ; tato opatření vykonávají z nařízení soudu sociální organi
sace; mají povahu opatření "proletářské sebekázně" (čl. 68). 

8. Nucené léčení a umístění do léčebně-výchovných ústavů 

(čl. 50, 16, čl. 69), o nělnž bylo již pojednáno v oddílu prvním 
této práce.25) 26) 

K uvedenému výpočtu prostředků nuceně-výchovné působ

nosti třeba připojiti pouze několik poznámek. Především třeba 
zdůrazniti, že osnova se úplně zřekla krátkodobých trestů na svo
bodě, čímž uskutečnila přání četných známých učenců a vězeň
ských činitelů. Ale nutno podotknouti, že již před nařízením vlády 
z 20. května 1930, jímž bylo nadobro zrušeno krátkodobé (do 1 roku) 
zbavení svobody, zejména v březnu r. 1928 dostaly 'soudy v sov. 
Rusku od vlády pokyn, aby zpravidla neukládaly krátkodobých 
trestů na svobodě. 

-Soudy po nějakou dobu nedbaly tohoto nařízení vlády, po
něvadž nemohly místo krátkodobého zbavení svobody použíti 
prostředku podle jejich mínění vhodnějšího. Následkem toho byl 
cirkulář lidového komisaře spravedlnosti v lednu 1929 napsán tak, 
že o něm někteří soudní činitelé říkali, že jest psán "chuligánskou" 
řečí. To pomohlo a soudy začaly vesměs ukládati místo krátkodo
bého zbavení svobody nucenou práci bez zbavení svobody, ačkoli 
věděly, že tyto práce nejsou organisovány tak, aby mohly se ve 
skutečnosti konati odsouzenými. Výsledek byl málo uspokojivý: 

25) Viz předešlý sešit "Sborníku", str. 244--245. 
26) Aby bylo jasno, čím se liší osnova Krylenka ve svých článcích 

o prostředcích nuceně-výchovné působnosti od nyní platného práva, třeba 
poukázati na to, že nyní platnému právu jsou též známa opatření, jež jsou 
uvedena zde pod 2 a, b, 3 a, b, 4, 5, 6 a 8. Jsou v sov. Rusku i zemědělské 
kolonie pro zločince, ale v poměrně malém počtu. Třeba dodati, že výše 
uvedené nařízení vlády z 20. května 1930 kategoricky předepsalo, že mini
mální doba zbavení svobody může býti 1 rok a že zbavení svobody na dobu 
od 1 r. do 3 let odpykává se v obecných místech" zatčení", podrobených 
lid. komis. vnitra (viz podrobněji uvedený článek Askarchanova, str. 17). 
Ovšem osnova Krylenka někdy dosti podstatně pozměňuje opatření, 

jež jsou známa i nyní platnému právu a převzata z něho do osnovy. 
Sborník věd právních a státních XXXI. 25 
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byly-li dříve přeplněny všechny věznice "krátkodobýmitt trestanci 
nemohou nyní administrativní úřady zaměstnati odsouzené k nu~ 
ceným pracím na svobodě ani v 50~/o: vždyť i doposud (ačkoli od r. 
1922, kdy byl vydán první trestní zákon v RSFSR, v němž mezi 
tresty byly i nucené práce na svobodě, uplynulo více než 8 let) 
v 50% Všech rayonů sov. Ruska tyto práce v ů b e c nejsou orga
nisovány. Proto dnes již jsou stížnosti, že soudy příliš málo pou
žívají jiných represivních prostředků, což jest vlastně testimo
nium paupertatis celé soustavy represivních prostředků "výchovnéu 

povahy. 

Skutečně, budou-li soudy používati umístění do kolonií jako 
nejrozšířenějšího prostředku výchovné působnosti, bude to velmi 
přísný ~rest vzhledem k poměrům v sovětských věznicích. Ale celá 
řada jiných represivních prostředkťi v osnově již sama o sobě 
mluví ve prospěch toho, že osnova chce, aby kolonie byly výjimkou. 
I soudy zase budou asi nuceny nejvíce používati "nucených pracítt , 
vědouce, že jejich rozsudky ve většině případů nebudou vy
konány: vždyť ostatní prostředky nuceně-výchovné působnosti 

(kromě nuceného usazení ve vzdálených krajích a pokuty) mají 
buď povahu disciplinárních trestů, anebo mohou býti s úspěchem 
použity pouze v poměrně malém počtu případů trestných činů. 
Ovšem proti zneužití moci úřední nebo zaměstnání mohou soudy 
zakročiti dosti účelně, poněvadž za podmínek sovětského režimu 
třeba pokládati propuštění z úřadu nebo zákaz určitého zaměst
nání za velmi těžký represivní prostředek, ježto použití tohoto 
prostředku má v zápětí, že odsouzený ztratí též všelijé)-ké "lístkylC 
("kartočkytt) na potraviny, oděv, obuv atd. a kromě toho často 
bude zbaven možnosti najíti si jakékoliv zaměstnání jiné, poněvadž 
postátnění výroby, .zejména továren, učinilo stát hlavním za
městnavatelem, jenž zpravidla nebude zaměstnávati svých bý
valých zaměstnanců, uznal-li jeho orgán (soud), že se nehodí pro 
konání uložených povinností plynoucích z úřadu nebo zaměstnání. 
Ale nutno uznati utopickými naděje, že na př. důtka nebo různé 
formy omezení svobody bydliště (kromě nuceného usídlení) mohou 
dáti nějaké plodné výsledky, pokud nejde o výjimečné případy. 
Co se týče nuceného usídlení, může toto opatření míti povahu velice 
přísného trestu, zvláště provádí-li se ve vzdálených krajích; bez 
náležité péče o tak usazené osoby - a v sov. Rusku skoro úplně 
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schází péče o osoby odsouzené a propuštěné na svobodu jim 
často nezbude nic jiného, než výběr mezi smrtí hladem, novým 
zločinem nebo útěkem ze vzdáleného kraje, což pravděpodobně 
otevře uprchlíku dveře kolonie . 

Ale ani kolonie v sov. RUElku vůbec nemůže působiti na zlo
čince blahodár!lě. Vězňové v sov. Rusku nemají s dostatek potravy 
ani oděvu! Proto mají místo věznic zaujmouti kolonie, a to dvou 
druhů: za hranicemi okruhu, kde uvězněný má své bydliště, 

a v okruhu, kde má své bydliště. Jak podotýká 
sama osnova, umístění do kolonií druhého druhu má býti asi pra
vidlem a ukládá se za tím účelem, aby o d s o u z e n Ý n e byl 
z b a ven m o ž n o s t i sty k ů s d ř í věj š í m pro s t ř e
dím. Tato zvláštní péče o osud odsouzeného má docela prosaickou 
příčinu: styky "s dřívějším prostředím", zejména s osobami od
souzenému blízkými zachrání jej pravděpodobně od všech následků 
stálého hladovění.27) Co se týče kolonií (zemědělských), třeba ještě 
dodati, že doposud v sov. Rusku jich bylo poměrně velmi málo, 
takže není jasno, jak chtějí tvůrci osnovy v krátké době potřebný 
počet kolonií . zříditi. 

Dosavadní pojednání o prostředcích nuceně-výchovné působ
nosti dovoluje učiniti závěr, že mezi nimi nejsou prostředky -
s výjimkou nucených prací, které skutečně by mohly nahraditi 
krátkodobé zbavení svobody. Ale přece třeba opraviti tento závěr 
v jednom směru: takovým prostředkem v jistých mezích jest 
pokuta sovětské osnovy. Ustanovení oSI?-0vyo pokutě by odpovídala 
moderním snahám reformovati tento trest, kdyby pohříchu tvůrci 
osnovy nepokládali za žádoucí i zde zdůrazniti nutnost rozlišovati 
mezi "třídními nepřáteli" a "pracujícími". 

Naopak možnost, aby soud uložil ex officio povinnost nahraditi 
škodu, i když je známa již osnově Ferriho zr.1921,odporuje základní 
myšlence represivních opatření, zejména tomu, že se ukládají ve 
prospěch cel k u a nikoliv jednotlivce. Kromě toho osnova zavádí 
i nucenou p r á c i ve prospěch jednotlivce, t. j. křísí ve svém zá
rodku již dávno překonanou instituci odpovědnosti dlužníka 
před svým věřitelem svou o s o b o u. Jednotlivec v sov. Rusku 
arci nemá samostatné ceny. 

27) O stavu sovětských věznic viz na př. M a kle c o V, 1. C., str . 
167-169. 

25* 



388 Docent G. Smirnov: 

Docela nejasné a neurčité jest konečně ustanovení osnovy 
o jednotlivých výchovných opatřeních společenských organisací. 
Proto není možno je vykládati podrobněji. Lze jen poukázati 
na to, že před vydáním tr. zákona z r. 1922 bývaly rozsudky, v nichž 
obviněný byl odsouzen na př. k tornu, aby "poslouchal kurs po
litické abecedy" .28) Osnova asi chce vzkřísiti analogickou soudní 
praxi a učiniti tak ještě jeden průlom do zásady nulla poena sine 
lege. 

Aby bylo možno správně posouditi jak domnělé bohatství 
prostředků nuceně-výchovné působnosti osnovy, tak i celý systém 
její represivních prostředků, třeba ještě zdůrazniti, že osnova 
nic nemluví o různých s pec i á 1 ní c h ústavech pro některé 

skupiny zločinců (nebezpečných "zmenšeně-příčetných", alkoho
liků v širším slova smyslu, nebezpečných profesionálních zločinců, 
osob, které pášou zločiny, poněvadž se štítí práce) . Proto 21 re
presivních prostředků osnovy jsou ve srovnání s menším počtem 
trestů a zabezpečovacích opatření v nověj ších evropských trestních 
zákonech mnohem primitivnějším a proto i surovějším nástrojem 
boje se zločinností. Osnova uznává, že třeba nějak reagovati na 
zločiny, ale jak uskutečňuje účely speciální prevence, o nichž tolik 
je napsáno v "základních zásadách osnovy", to není ničím jiným, 
než důsledným uskutečněním jediného účelu - fysického zničení 
zločince (okamžitého nebo pozvolného), kdežto o přiměře~ou' 
v Ý c h o v u různých druhů zločinců osnova se stará mnohem 
méně, než každá jiná nová osnova tr. zákona a dokonce i každý 
trestní zákon, platný v kulturních státech. 

III. P O vše c h n ách a r a k t e r i s t i k a a o r i gin á ln í rys y 

pří k I a d n Ý c h v Ý poč t ů jed not 1 i v Ý c h z I o čin ů. 

A. Povšechná charakteristika. 

Jak bylo již uvedeno ~říve, osnova obsahuje dva výpočty 
jednotlivých zločinů - zvlášt nebezpečných a méně nebezpečných . 

O prvních mluví oddíl 2. hlava 1, o posledních oddíl 3, hlava 1. 
Osnova podává svou vlastní klasifikaci zločinů, která jest celkem 

28) V. M a kle c o v, 1. c. str. 164 pozn. 2. 
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málo pozměněnou klasifikací zločinů nyní platného trestního zá
kona z r. 1926, a dělí všechny zločiny na , 8 skupin: 1. kontra
revoluční zločiny, 2. zločiny proti pořádku správnímu, 3. hospo
dářské, 4, pracovní (t. j. "v oboru pracovních poměrů"), 5. úřední, 
6. proti osobě, 7. proti majetku a 8. zločiny, jež j sou přežitky 

kmenového spolužití. Všechny tyto druhy zločinů (kromě kontra
revolučních) jsou jak zvlášť, tak i méně nebezpečnými. Každý 
kon,trarevoluční zločin se ovšem pokládá za zvlášť nebezpečný 

(čl. 1.).Proto o kontrarevolučních zločinech mluví pouze oddíl 
druhý, kdežto ustanovení o každém z ostatních druhů zločinů 
jsou jak v 2. tak i ve 3. oddílu. Z velké skupiny zločinů proti 
pořádku správnímu osnova (jako i nyní platný zákon) vyděluje 
několik nejtěžších zvlášť nebezpečných zločinů a mluví o nich, 
jako o "zvlášť nebezpečných zločinech proti pořádku správnímu, 
jež jsou postaveny na roveň kontrarevolučním zločinům" (t. zv. 
o b jek t i vně kontrarevoluční zločiny) 29). Připočteme-li tyto 
poslední zločiny ku zločinům kontrarevolučním, můžeme říci, že 
každé skupině zločinů v osnově jsou věnovány dva články, při 
čemž o všech skupinách zločinů (kromě kontrarevolučních) jeden 
článek obsahuje oddíl 2. a jeden oddíl 3. Ale každý z těchto článků 
se dělí na několik bodů, z nichž každý má ustanovení o jednotlivém 
sa,mostatném zločinu a proto vlastně měl by býti samostatným 
článkem. 

Charakteristickým jest již počet "bodů" vě~ovaných každé 
skupině zločinů. Tak kontrarevolučním zločinům (čl. 22. a 23.) 
jest věnováno 17 bodů, zločinům proti pořádku správnímu (čl. 24. 
a 43.) 26 bodů, zločinům hospodářským (čl. 25. a 44.) 26 bodů, 
zločinům pracovním (čl. 26. a 45.) 8 bodů, zločinům úředním (čl. 

27. a 46.) 13 bodů, zločinům "proti životu a osobní důstojnosti ' 
občanů" (čl. 28. a 47.) 21 bodů, zločinům proti majetku (čl. 29. 
a 48.) 13 bodů, konečně zločinům, jež jsou přežitky kmenového 
spolužití (čl. 30. a 49). 13 bodů. Tedy z celkového počtu 137 bodů 
pouze 34 body jsou věnovány zločinům proti osobě a soukromému 
majetku, kdežto zločinům proti státu v širším slova smyslu, kamž 
spadají i zločiny proti pořádku hospodářskému, 79 bodů. To 

29) Nyní platný zákon v redakci z r. 1927 mluví prostě o zvlášť pro 
Svaz S. S. R. nebezpečných zločinech proti pořádku správnímu (zvláštní 
část, hlava 1., č. 2, čl. 591-5913) . 
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znamená, že osnova jest především nástrojem ochrany dnešního 
vládního systému. Proto pravé novoty30) nacházíme pouze v usta
noveních posledního druhu. Na ně především bude tedy sou
středěna pozornost. Ovšem bylo by zbytečné jednati o všech jed
notlivých zločinech proti státu, tím více, že výpočet jich jest 
pouze příkladný. Co se týče zločinů, jež jsou přežitky kmenového 
spolužití, uvádějí se zde činy, které jsou doposud obyčejným zjevem 
u některých málo kulturních kmenů žijících na území Ruska a jež 
podle názorů těchto kmenů jsou přímo předepsány jejich obyče
jovým právem, anebo alespoň neobsahují v jejich očích nic proti
právního. Carské Rusko bylo zde nesrovnale snášenlivější, než 
bolševická vláda, a proto nerušilo svérázného způsobu života 
těchto kmenů, pokud ovšem nešlo o tak divoké instituce jako 
krevní msta nebo války mezi kmeny. Naopak sovětská vláda chce 
zničiti starý způsob života těchto kmenů a proto již nyní platný 
trestní zákon má od r. 1928 de~átou hlavu, která jedná o ,zločinech, 

jež jsou přežitky kmenového spolužití, a má za účel též u těchto 
kmenů' zavésti tytéž formy společenského života, jaké jsou vůbec 
v celém Rusku. Osnova zde jen následuje nyní platný zákon, 
takže tyto zločiny lze ponechati bez dalšího výkladu. 

B. Zač může býti zastřelen podle osnovy , občan sovětského Ruska? 

Již dříve bylo uvedeno, že osnova připouští zastřelení pouze 
(ovšem rebus sic stantibus!) za "pravé" kontrarevoluční zločiny 
čl. 22. a za t. zv. objektivně kontrarevoluční zločiny čl. 23. Ovšem 
výpočet i těchto zločinů jest pouze příkladný, jak to výslovně 
zdůrazňuje čl. 22. Proto tento článek začíná t. zv. materiální 
definicí kontrarevolučního zločinu, jež zní: "Kontrarevolučním 

se uznává každé jednání, jež je vědomě namířeno anebo objek
tivně (!) 3.1) přispívá k svržení anebo zeslabení diktatury proleta
riátu, podkopu socialistické výstavby a základních politických, 
hospodářských a národních vymožeností proletářské' revoluce, 

30) Skoro všechny tyto novoty jsou i v nyní platném sovětském 
trestním právu, t. j. trestním zákonu z r. 1926 a pozdějších četných zákonech 
v oboru trestního práva. 

31) O významu slova "objektivně" viz část I. tohoto pojednání, str . 
235-236. 
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jakož i podkopu způsobilosti k obraně a Vne]Sl bezpečnosti 

Svazu SSR32). Následkem mezinárodní solidarity zájmů všech 
pracujících taková jednání se uznávají kontrarevolučními a stíhají 
se i tehdy, když jsou namíř.ena proti každému jinému státu pra
cujících i kdyby nevešel do Svazu SSR. "33) 

Autor zříká se předem nevděčné práce vykládati přesný 

splysl tohoto ustanovení, poněvadž dobře nechápe, jaké jednání 
ne m ů ž e býti uznáno za ob jek t i vně přispívající k "pod
kopu socialistické výstavby", je-li v zájmu vlády, aby bylo takovým 
uznáno. 

Co se týče příkladného v Ý poč t u kontrarevolučních jednání 
(čl. 22. a 23.), osnova mezi nimi uvádí vedle nejtěžších zločinů 
proti státu, o nichž jedná každý trestní zákon ~ na př. ozbrojené 

povstání proti vládě (čl. 22., 1), podporování nepřátelského státu 
v době války, intervence nebo blokády (čl. 22.,' 234), vyzvědačství 

(22., 5), agitace za účelem svržení nebo zeslabení sovětské vlády 
anebo za účelem páchání jednotlivých kontrarevolučních zločinů 
(22., 8), teroristické akty proti zástupcům sovětské vlády (22., 7)
ještě řadu docela originálních ustanovení. Ale i ustanovení o zlo
činech, známých každému zákonodárství, mají často charak
teristické dodatky. Tak vyzvědačství jest sdělení k a ž d é h o 
státního tajemství a při tom nejen cizím mocnostem, nýbrž i kontra
revolučním organisacím anebo s o u k r o mým o s o b á m (bez 
omezení!) (čl. 22., 5) ; vedle podporování nepřátelského státu osnova 
ve čl. 22b. 2 mluví o stycích "k o n tra r e vol u ční" povahy 
s cizím státem anebo jeho jednotlivými zástupci a čl. 22b. 3 mluví 
o stycích se zahraničními společenskými skupinami, které jednají 
nepřátelsky vůči SSSR, za účelem pomáhání podobné jich činnosti. 
Vedle agitace proti sovětské vládě čl. 22., 8 uvádí agitaci pro po
vzbuzení národnostní zášti, nebo náboženského fanatismu a k tomu 
ještě dodává "zhotovení, rozšiřování anebo uschování literatury, 
obsahující takovou agitaci" ; čl. 22b. 7 mluví vedle zástupců vlády 

32) Začátek této definice není gramaticky bezvadný, ale to je chyba 
tvůrců osnovy, která není ojedinělou. 

33) Po této definici následuje věta: "Z e j mé n a se uznávají kontra
revolučními zločiny: <C (uvádí se výpočet). 

34) V redakci osnovy z r. 1931 b. 2. článku 22 osnovy z r. 1930 jest 
rozdělen na dva body (2. a 3,), ale obsah jeho nedoznal změny. 
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o činitelích revolučních (t. j. komunistických) dělnických a rol
nických organisací. Lze proto říci, že každý z pojmů nejtěžších 
státních zločinů, jež jsou známy i zákonům "buržoasních" států, 
jest v osnově rozšířen ve všech směrech. Dále Heba zdůrazniti, 
že již podle všeobecného ustanovení čl. 1735) jsou na roveň po
staveny jak pachatelství, tak i jiné formy účastenství při spáchání 
trestného činu, jak dokonaný zločin tak i přípravná jednání; aby 
pak nemohlo býti u žádného soudce pochybnosti, čl. 23. bod 8 ještě 
výslovně ustanovuje, že kontrarevolučním zločinem jest i "každá 
organisační činnost, která směřuje ku spáchání uvedených ve čl. 

22. a 23. zločinů, účastenství v organisaci anebo pomoc organisaci, 
která se utvořila pro spáchání jednoho z takových zločinů" a ko
nečně i "neoznámení určitě známého kontrarevolučního zločinu, 
jenž se připravuje anebo byl spáchán". - Z toho jest viděti, že 
nejtěžší zločiny proti státu v "buržoasních" zákonech jsou jen 
nepatrnými zlomky analogických zločinů osnovy. Kromě toho 
v "buržoasních" státech jest ještě "předsudek", že politické zlo
činy j90u zvláštními "evolutivními" nikoliv "vulgárními" zločiny 
a proto politickým zločincům ' dostává se různých úlev. Podle 
osnovy naopak k až d Ý kontrarevoluční zločin jakož i každý 
jiný zločin, spáchaný z "třídní nenávisti k diktatuře proletariátu" 
a "socialistické výstavbě"~ pokládá se za nejvulgárnější a spáchaný 
ze zvlášť nízkých pohnutek. Jest to psychologie každého despoty 
a zároveň i "náboženského" fanatika, pro něhož bohem jest velice 
konkretní trojice: diktatura proletariátu, socialistická výstavba 
a vYmoženosti proletářské revoluce; každé jednání proti této 
trojici jest laesio :majestatis. Proto osnova chce nejen dáti nej
širší a nejneurčitější poj:my takových zločinů proti státu, o nichž 
jednají i jiné kodexy, nýbrž snaží se uvésti co nejúplnější .seznam 
"zločinů", které se objevily v práxi na úrodné půdě potlačování 
obyvatelstva vládou a samotnou vládou stále rozdmychované 
Hídní nenávisti. Osnova se zde nebojí ani kazuistiky. 

Mezi pravými kontrarevolučními zločiny kro:mě těch, jež výše 
byly uvedeny, čl. 22. ještě se zmiňuje o následujících - v :mnohém 
s:měru podivných - zločinech: bod 4 uvádí "přeběhnutí do tábora 
nepřátel dělnické třídy, zejména odřeknutí občana poslaného za 

35) Viz část I. tohoto pojednání, str. 236- 238. 
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lfevoluční zločin jakož i každý 
:návisti k diktatuře proletariátu" 
lá se za nejvulgárnější a spáchaný 
to psychologie každého despoty 

tik a , pro něhož bohem jest velice 
Iletariátu, socialistická výstavba 
luce; každé jednání proti této 
)to osnova chce nejen dáti nej
,vých zločinů proti státu, o nichž 
,í se uvésti co nejúplnější .seznam 
ráxi na úrodné půdě potlačování 
)u vládou stále rozdmychované 
nebojí ani kazuistiky. 

J.ími zločiny kromě těch, jež výše 
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hranice SSSR vrátiti se do SSSR" a bod 9 mluví o "aktivních činech 
anebo aktivním boji proti dělnické třídě" v minulosti, o čelnž 
již bylo zevrubně pojednáno v oddílu ' 1. této stati (str. 251-252). 
Konečně třeba uvésti podle jeho neurčitosti a mnohoslovnosti . 
vrcholný bod 6, jenž začíná slovy: "kontrarevoluční škůdnictví 

v jakémkoiiv oboru socialistické výstavby", za čímž b. 6. ještě 
uvádí tři "konkretní" druhy ,,~ontrarevolučního škůdnictví" , 
zejména: 

"a) vědomé způsobení škody státním institucím a podnikům 
anebo jiným organisacím, jež jsou částí socialistického sektoru, 
odvracení jich od bezprostředního konání jejich úkonů a pod
robení jich vlivu třídního nepřítele anebo přímé využití těchto 
institucí, podniků a organisací v zájmu bývalých vlastníků kapi
talistických organisací a soukromě-kapitalistického sektoru; 

b) protivení se normální činnosti týchž institucí, podniků 
a organisací úmyslně nesprávným anebo úmyslně nedbalým ko
náním povinností úr-edními osobami nebo úmyslným nekonáním 
jich (sabotáž); 

c) úmyslné zničení anebo poškození státních a veřejných pod
niků, budova jiného(!) majetku výbuchem, způsobením požáru 
anebo jiným(!) způsobem.'t 

Kontrarevolučním škůdnictvím jest tedy i k a ž d é úmyslné 
poškození majetku veřejnoprávních organisací. 

Ze všeho, co bylo uvedeno, vyplývá, že podle v Ý s lov n é h o 
znění osnovy sovětský "občan" může býti zastřelen již za to, že 
na př. neoznámil orgánům vlády, že někdo jiný p~škodil veřejný 
majetek anebo má u sebe leták s výzvou spáchati ten nebo onen 
kontrarevoluční zločin. ~ Je-li již obsah čl. 22 dosti podivné mixtum 
compositum, pojem kontrarevolučního zločinu nadobro se za
temňuje výpočtem objektivně kontrarevolučních zločinů v čl. 23; 
zde se uvádějí: každé porušení veřejného pořádku, způsobené 

srocenými lidmi a spojené s činy, jež jsou nebezpečnými pro or
gány vlády, jiné osoby nebo majetek(!) (bod 1), i padělání (v šir
ším slova smyslu) peněz a cenných státních papírů (i cizozemských) 
(b. 3), i systematické anebo se značnou škodou státu spojené 
porušení pravidel o mCinopolu zahraničního obchodu (zejména 
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podloudnictví) (b. 7)36), i "každé o r g a n i s o van é jednání, 
,které má za účel nezdar státních zásobovacích anebo finančních 
opatření" (b. 4), i některá jednání "kulaků" (o čemž níže) (b. 5 a 6), 
i "banditství, t. j. organisace ozbrojených tlup a účastenství v nich 
anebo v organisovaných jimi přepadeních, jakož i je dn ó t li v é(!) 
přepadení nějaké osoby za účelem odnětí cizího majetku spojené 
s vraždou nebo násilím nebezpečným pro život poškozeného" (b . 2). 

I-I1edati ve všech těchto 'ustanoveních nějakou vnitřnÍ" spo
jitost mezi sebou bylo by zajisté zbytečné. Aby bylo lze pochopiti, 
proč jeden článek obsahuje tak různorodé delikty, třeba se vrátiti 
k definici kontrarevolučního zločinu a povšimnouti si, že -jím 
může býti (za jistých podmínek) k až d é jednání, které jest 
ob jek t i vně nebezpečné pro výše uvedenou trojici. To zna
mená, že in concreto každé jednání může býti uznáno soudem 
za kontrarevoluční, když . totiž soud uzná, že za daných okolností 
dotyčný druh zločinů stal se objektivně kontrarevolučním, i kdyby 
takovým nebyl podle výpočtu v čl. 22 a 23. osnovy. Skutečně, 
je-li jím každé po š k o ze n í veřejného majetku, proč jím nemůže 
býti každá krá d e ž téhož majetku? Je-li jím nebezpečná pro 
život loupež anebo loupežná vražda, proč jím nemůže býti každá 
jiná vražda anebo každá loupež? Vždyť každý zločin jest ne
uposlechnutím vlády, takže v každém jest zárodek criminis laesae 
ma j esta tis. 

Ale i kdyby výpočet kontrarevolučních zločinů byl úplný, 
sovětský občan přece mohl by býti zastřelen i za takový malicherný 
projev svého nesouhlasu s politikou vlády, že celá osnova může 
býti právem charakterisována, jako nástroj rudého teroru . 

. C. "Kulacké zločiny". 

V poslední době "pětiletka" a s ní spojená oficiálně dobro
volná, ale ve skutečnosti nucená kolektivisace selského hospodář
ství postavila vládu před úkol, zlomiti odpor selského lidu, který 
se brání této kolektivisaci. Aby nalezla pomoc alespoň v některých 
vrstvách selského obyvatelstva, vláda vyslovila pro zatím boj proti 

36) V nové redakci ' osnovy tento bod jest rozdělen na dva body 
(7. a 8.); zejména podloudnictví, které se páše systematicky anebo způsobilo 
státu podstatnou škodu, tvoří samostatný zločin b. 8. v nové redakci. 
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zámožnějším rolníků:m, jež nazvala "kulaky", t. j. selskými lich
váři.37) Boj s kulaky trvá již několik roků na základě nyní platných 
zákonů a nařízení. V tomto boji, jak uznává sám Krylenko,38) 
trestní ustanovení byla vykládána soudy příliš extensivně a dala 
maximum "přestřelků" při používání represivních opatření. Ale 
to není pro Krylenka důvodem, aby zločiny kulaků se nepokládaly 
v samém zákoně za zvlášť nebezpečné, poněvadž vyloučiti tyto 
zločiny úplně z kategorie zvlášť nebezpečných jednání nedovo
luje "elementární politický výpočet". Krylenko míní, že příliš ex~ 
tensivní výklad článků o kulacích může býti odstraněn, bud o U-ll 
S o u d Y d o stá vat i n á lež i té . i n str u k c e.

39
) Podle 

toho, soudy mají se tedy říditi přf vynesení rozsudků nikoliv zá
kony, nýbrž především pokyny vlády, které jsou soudům tlumo
čeny lidový"m komisařem spravedlnosti anebo nejvyšším soudem; 
v I á d a a její členové mají tedy z:mírňovati příliš přísnou soudní 
praxi. Uvedená slova Krylenka o "přestřelcích" soudní praxe 
v trestních věcech kulaků budou pochopitelna pro každého, kdo 
přečte články osnovy, v nichž jedná se o zločinech kulaků: čím 
těžší zločin se popisuje, tím neurčitější jest jeho definice. 

O kulackých zločinech jednají čl. 23b. 5 a 6 (zločiny objek
tivně kontrarevoluční, kde může býti uloženo zastřelení), čl. 25b. 2 

a čl. 44b. 13 a 14. 

Rodle čl. 23. "kontrarevolučním kulactvím"40) jest: 

1. "organisovaná jednání kulactví, která směřují k desorga-
nisaci "kolchozného"41) hnutí a k rozkladu "kolchozů" a jiných 

forem socialistické přestavby vsi" (b. 5); 
2. "kulactvím organisované maření p o I i ti c ký ch kam

paní vedených sovětskou vládou anebo orgány dělnicko-rolnické 
veřejnosti" (b. 6). 

37) Kulak česky pěst; kulactví (kulačestvo) bylo známo jako t~es:ný 
čin i předrevolučnímu ruskému trestnímu právu a znamenalo selske hch
vářství; proto kulakem se jmenoval selský lichvář, t. j. ten, kdo má" v pěsti" 
(hrsti) chudý selský lid. 

38) Viz "Projekt ... ", str. 24. 
39) Viz "Projekt .•. ", str. 24. 
40) Tento výraz osnově není znám. . , ' v , 

41) "Kol. choz" = kollektivnoje chozjajstvo (kolekhvm hospodarstvl). 
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Třeba zdůrazniti, že podle čl. 23b. 8 i přípravná jednání k ta
kovým činům, jakož i jejich neoznámení jsou též kontrarevoluč_ 
ními zločiny, t. j. mohou býti trestány zastřelením. 

I když uvedené definice kontrarevolučních kulackých zločinů 
jsou velmi neurčité, přece je z nich jasně viděti, že kulak musí mlčky 
přihlížeti, jak se vede kampaň ve prospěch kolchozných forem rolni
ckého hospodářství, poněvadž promluví-li buďto ve veřejné schůzi 
anebo i mimo ni proti kolektivisaci, může býti souzen pro přípravu 
organisovaného zmaření komunistické politické kampaně anebo za 
přípravu jednání dezorganizujícího kolchozné' hnutí. Za takových 
podnlínek asi bez "přestřelků" se neobejde i při detailních instruk
cích, jež dá soudům komisař spravedlnosti. Body 5. a 6. čl. 23 lze 
asi vyložiti, jako ustanovení o jednáních spáchaných proti kolcho
zům s přímým úmyslem (obmysle~n) ně k o I i k a osobami. Sama 
organisace komplotu nebo tlupy za účelem páchání podobných 
činů se trestá jako dokonaný čin. Kam ale má býti zařaděno spá
chání týchž činů jed not I i v c e m, osnova nic nemluví; zde 
bude třeba použíti výkladu podle analogie, což asi zase donutí 
soudy (alespoň některé), aby i činy jednotlivců posuzovaly jako 
o r g ci. n i s o van é překážení kolchozní politice. 

Smířil-li se kulak se svým osudem, t . j. s tím, že jest lépe zříci 
se svého individuálního hospodářství, a chce-li použíti výhod, jež 
dává kolektivní forma hospodářství, nemůže býti ještě klidným. 
Nebude již asi zastřelen, ale může býti souzen a po případě i od
souzen podle čl. 25b. 2, jenž zapovídá kulakům a nepmanským ele
mentům42) "organisovati na oko kooperativy, artěle, kolchozy atd. 
za účelem dosažení od státu hmotných prostředků nebo jiných 
výhod, jež se poskytují kooperativním jednotám". Zde na kulaka 
čeká zpravidla ne j mé ně vypovězení do vzdálených krajů na 
5 let s konfiskací všeho majetku. Není-li kulak vinen ani tínl zlo
činem, ale je podezřelý, že alespoň pasivně odporuje hospodářské 
politice vlády, může býti souzen za méně43) nebezpečné zločiny, 

o nichž mluví b. 13. a 14. čl. 44 (zlomyslné neosetí kulaky užívané 
půdy", "zničení dobytka kulakem bez ohledu na zákaz", "úmyslné 
zhoršení hospodářstvÍ kulaky" (b. 14), "zlomyslné nedodržení od 

42) nep = nová ekonomická politika, která . 9-ávala v r. 1922-1927 
jistou svobodu soukromým hospodářstvím a podnikům; "nepman" -
jest soukromý podnikatel, jenž používá ve svém podniku najmutých dělníků. 
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kulaků ustanovení, která byla vydána vesnickými valnými hroma
dami anebo jinými společenskými kolektivy (b. 13) za účelem, 
aby byly splněny celostátní hospodářské úkoly a spolu s tím stoupla 
kulturně-hospodářská hladina daného rayonu") . Tato ustanovení 
osnovy, i když mluví pouze o kulacích, budou učinkovati proti 
každén1u, kdo spáše zločiny v nich uvedené, poněvadž taková 
osoba bude pokládána za kulaka "z přesvědčení" (t. zv. "pod
kulačnik"). Slova o kulacích v těchto ustanoveních slouží přede
vším k tomu účelu, by vštípeno bylo přesvědčení, že pouze kulak 
jest schopen spáchati takové zločiny; spáše-li je selský proletář 
anebo tak chudý rolník, že zřejmě nemůže býti pokládán za ku
laka., může býti po případě použito všeobecných ustanovení 
o méně přísném trestání pracujících ve srovnání s třídním nepří
telem. 44) 

Třeba konečně zdůrazniti, že kulak n1ůže býti "rozkulačen" 
i administrativní cestou a že vždy se pokládá, jako každý třídní 
nepřítel, za osobu podezřelou a proto po případě může býti proti 
němu použito čl. 6. osnovy,45) nemůže-li soud zjistiti, že jím byl 
spáchán konkretní "kulacký" zločin, ani pomocí výkladu podle 
analogie ustanovení o kulackých zločinech . 46) 

D. Krátký přehled ostatních nejoriginálnějších ustanovení osnovy 
o jednotlivých zločinech. 

1. Zločiny proti pořádku správnímu. ~ Mezi z v I á š ť ne
bezpečnými zločiny proti pořádku správnímu (čl. 24.) osnova uvádí 
nezákonné vyrábění a prodej po živnostensku lihových nápojů 

43) Podle osnovy z r. 1931 jsou to již z v I á š ť nebezpečné zločiny. 

44) Viz oddíl I. tohoto pojednání, str. 246-254, zvláště 250, 253- 254 . 
45) Viz ibid., str. 231- 232. . 
46) Nová redakce osnovy ještě zesiluje boj proti kulakům, což jest 

viděti z následujících ustanovení: 1) z bodů 13. a 14. článku 44. jsou učiněny 
body 4. a 5. článku 25., t. j. vše c h n y kulacké zločiny jsou prohlášeny 
za zločiny z v I á š ť nebezpečné; 2) pozměněn bod 3. čl. 25, jenž nyní 
mluví o "porušení k u I a c tví m zákona o nacionalisaci půdy" (sr ~ text 
b . 3. čl. 25. v redakci z r. 1930, jenž jest uveden níže) ; 3) nový bod 1. cl. 24 . 
mezi zvlášť nebezpečnými zločiny proti pořádku správnímu uvádí násilné 
zprotivení se zástupcům vlády (t . j. úředním osobám) při pr~:vá,dě~ zak~. 
nitých opatření, bylo-li spácháno k u I a c tví m nebo Jmyml prah. 
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(b.1) a všelijakých narkotických látek (b. 2), profesionální donucení 
dětí žebrati, udržování nevěstinců, kuplířství, příživnictví, svádění 
anebo donucení žen k prostituci (b. 3). Žádný z těchto posledních 
(b. 3) pojmů není definován. Prostituce sama o ' sobě není zločinem.47) 

Mezi mé ně nebezpečnými zločiny proti pořádku správnímu 
(čl. 43b. 1-22), jichž souhrn jest nevkusné mixtum compositum 
par excellence, nutno uvésti jako novoty:48) 

a) "chuligánství" (b. 5), které buď záleží ve výtržnostech, 
rváčství nebo jiných cynických a drzých činech, anebo se páše 
systematicky osobou, která již byla trestána administrativní cestou 
za chuligánství. 

b) "zatajení kontrarevoluční, trestné anebo ne p r a c o vn í(!) 
minulosti, když slouží za prostředek dostati se do rad (sovětů), 

rudé armády, profesionálních spolků, státních orgánů a podniků, 
kolchozů, veřejných organisací a sovětských š k ol" (b. 12). Tento 
"bod" jasně ukazuje, v jakém ubohém stavu se nachází v sov. 
Rusku "třídní nepřítel" a jak zároveň vláda se bojí toho, aby se 
nedostal do organisací, kde může býti pro ně svou agitací nebez
pečným. 

c) t. zv. "náboženské" delikty, zejména: "přisvojení si admi
nistrativních, soudních anebo jiných veřejnoprávních funkcí 
a p r á v p r á v nic k é o s o b y náboženskými anebo církevní
mi organisacemi"; zřízení a činnost náboženských jednot neuve
dených v zákoně; "v y u Č o v á ní j a k é m u k o 1 i v n á b 0-

ženství ve školách anebo v jiných formách 
z á k o n e mne pře d ví d a n Ý ch" (b. 14); "spáchání lstivých 
jednání, aby v "masách" byla vzbuzena pověra a tím bylo dosáh-

sovětskými živly; 4) nepřímo zhoršuje stav kulaků i nový bod 3. čl. 27., 
který mezi zvlášť nebezpečnými úředními zločiny uvádí "poskytnutí 
úplatku úřední osobě třídně nepřátelskými živly, nebylo-li následkem 
vydírání úřední oso bou" . 

47) O jiných zločinech proti pohlavní mravnosti osnova mluví ve 
článcích o zločinech proti osobě; viz níže. Autor dovoluje si zdržeti se jaké
koliv kritiky klasifikace zločinů v osnově, poněvadž chyby této klasifikace 
pokládá za docela nepatrné zlo ve srovnání s tím zlem, jež představuje 
o b s a h ustanovení osnovy. 

48) Ve srovnání s "buržoasním" právem ; většina uvetlených deliktů 
jest známa i nyní platnému sovětskému právu. 
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uuto j a k é k o 1 i v (!) výhody" (b. 15); "nucené (?) sbírky ve 
prospěch církevních a náboženských skupin" (b. 16); "k o n á ní 
u á b o žen s k Ý c h o b řad ů v i n s t i t u c í cha p o d
u i c í c h stá t n í ch n e b o ve ř e j n o s t i n á 1 e že j í
c í cha n e b o umí stě n í v nic h j a k Ý ch k o 1 i v n á
b o žen s k Ý c h obr a z ů a s y m bol ůtt (b. 17). K tomu 
třeba dodati, že každý služebník náboženského kultu s celou svou 
rodinou pokládá se za třídního nepřítele, 49) že člen komunistické 
strany (a proto i každý člen vlády) musí býti "bezvěrcem", že ná
boženské společnosti a jejich členové nepožívají ochrany ani před 
nejsprostšími urážkami ,bezvěrců, že osnova vůbec nemluví o de
liktech pro t i náboženství anebo svobodě náboženského pře

svědčení, že vláda pod por u j e všemi prostředky protinábo
ženské hnutí. Proto nikterak nelze souhlasiti s názorem, který se 
vyslovuje v některých západoevropských vědeckých pracích 
a učebnicích kanonického práva, že v sovětském Rusku existuje 
systém odluky církve od státu, poněvadž tam zmizelo ůtrumque jus 
a všechno právo stalo se právem světským. Tam jest naopak dosti 
ryzí systém "caesaropapismu", při čemž ovšem státním nábožen
stvím jest ekonomický materialismus, kdežto ostatní náboženská 
vyznání jsou potlačována. Proč toto potlačování se jmenuje od
lukou církve od státu, jest těžko po<;hopiti. Rovněž nejsou pře
svědčivé důvody proti tomu, aby ekonomický materialismus 
v sovětském Rusku se pokládal za nové náboženství. Vždyť vír a 
v to, že dogmata ekonomického materialismu jsou k o ne Č n Ý m 
slovem vědeckého nazírání na všechny problémy sociálního ži
vota a jediným souhrnem filosofických závěrů, jenž jest v souhlasu 
se skutečnou vědou, ničím se podstatně neliší od každé jiné nábo
ženské víry: není to zajisté věda, není to ani filosofie, když se ofi
ciálně prohlašuje, že "náboženství jest opium pro lid" a že celá 
věda a celé umění má býti "marxistickým" a když není lepšího 
důvodu pro prokázání správnosti nějakého úsudku, než sakra
mentální věta: "tak napsal Marx", "tak říkal Lenin tt

•
50) 

49) Viz oddíl I. tohoto pojednání, str. 250-251. 

50) Nová redakce osnovy značně rozmnožila počet z v I á š ť nebez
pečných zločinů proti pořádku správnímu hlavně tím, že učinila z některých 
mé n ě nebezpečných zločinů tohoto druhu zločiny z v I á š ť nebezpečné; 
zejména i "náboženské" zločiny čl. 43 b. 14, 15 a 16 jsou uznány za zvlášť 
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2. Zločiny proti pořádku hospodářskému, - Nový hospodářský 
systém v sov. Rusku vyvolal řadu nových zločinů proti pořádku 
hospodářskému. O některých z nich, zejména o kulackých zlo
činech, bylo již pojednáno. Z ostatních z v I á š ť nebezpečných 
zločinů tohoto druhu třeba uvésti nejvíce charakteristické pro 
nynější poměry, a to: spekulaci s předměty každodenní spotřeby 
anebo se surovinami nebo polofabrikáty nutnými pro průmysl, 
bylo-li ohroženo normální ukojení potřeb obyvatelstva anebo 
pře k roč e n y m a x i m á I n í cen y (čl. 25b. 1) , s Y s t e
mat i c k é porušování zákona o nacionalisaci půdy ta jn ými 
smlouvami o koupi, směně atd. ( čl. 25b. 3; ojeho zlněně v osnově z r. 
1931 viz výše), "nezákonná emisse deficitního zboží, surovin anebo 
jiného materiálu na s o u k r o mýt r h úředními osobami 
státI.lích institucí nebo podniků, která se koná system.aticky neb 
ve značných rozměrech na základě ujednání se soukromou osobou 
("častnikom")" (b, 7); dva poslední zločiny jsou, jak píše Kry
lenko, spolu s kulackými zločiny "zvlášť aktuálními v dnešní době." 
Z mé n ě nebezpečných zločinů proti pořádku hospodářskému51) 

jsou nejvíce zajímavými: "n e h o s pod á r n o s t 52) řídících osob 

nebezpečné zločiny a tvoří nyní body 9, 10 a II článku 24. - Třeba ještě 

dodati, že i bod 4. článku 43 osnovy z r. 1930, o němž byla zmínka v 1. oddílu 
tohoto pojednání (str. 237 pozn. 51), tvoří b. 4. článku 24., t. j. každé 
pomáhání k útěku zatčenému nebo vyhoštěnci jest uznáno za zvlášť ne
bezpečný zločin. - Některé zajímavé údaje o náboženských deliktech 
v S. S. S. R. najde čtenář v článku. sovětského profesora Anosova (Anossow 
"Religion und Strafrecht in Ud S S R. ", Monatschrift fiir Kriminalpsy
chologie und Strafrechtsreform, 1931, Heft 5./6., str. 299-310) . Na př. 
na Ukrajině jest zapovězeno vyučovati náboženství osoby do 18 let nejen 
ve školách, nýbrž i d o ID a (str. 308). Článek o tom, že jest zapovězeno 
konati náboženské obřady a umísťovati náboženské obrazy ve stá t ní c h 
institucích a podnicích, jest v praxi vykládán v tom smyslu, že zde jde 
o všechny místnosti, kam jest volný přístup obecenstvu; proto ve smyslu 
tohoto článku "státní" institucí jest na př. i s o u k r o m Ý krám! 

51) Je jich uvedeno v čl. 44. celkem 18. Pro charakteristiku technické 
stránky osnovy třeba poukázati na to, že mezi nimi jest uvedeno i ne
kvalifikované podloudnictví (b. 7.), kdežto kvalifikované případy téhož 
zločinu jsou zařaděny mezi objektivně kontrarevoluční zločiny proti po
řádku správnímu (čl. 23b. 7). 

52) Ta ovšem není úmyslnou, poněvadž úmyslná nehospodárnost spadá 
pod ustanovení o sabotáži, jako zvláštní druh kontrarevolučního škůdnictv} 
(viz výše). 
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ve státním nebo společenském podniku" 53) , která způsobila velkou 
škodu anebo nebezpečí takové škody (44b. 1); "zlomyslné ne
zužitkování děl nic k Ý c h vynálezů, návrhů výrobních rad 
a jiných opatření pro zlepšení výroby" (b. 2) nezákonný prodej 
a koupě jak bytové plochy, tak i budov, jež neslouží účelům bydlení 
(b. 10); braní činže od p r a cu j í c í c h nebo pachtovného od 
státních nebo veřejných organisací v rozměru větším, než jest do
voleno (b. 10) ; (ojedinělé, nesystematické) porušení zákona o nacio
nalisaci půdy skrytými akty koupě, směny atd. (b. 15). 

3. Zločiny v oboru pracovních poměrů. Za zvlášť nebezpečné 

zločiny tohoto druhu osnova uznává "systematické obcházení 
s o u k r o mým i podnikateli" zákonů a nařízení o práci "spo
jené s přílišnou exploatací dělníků anebo se z mař e n í rn op a
tře n í pro z m e n š e n í ne z a m ě s t na n o s t i54) a r e
g u lov á n í trh u p r á c etC (čl. 26b. 1) a "vědomé porušení 
pravidel, vydaných pro ochranu práce a bezpečnosti, jež bezpro
středně ohrožuje život a zdraví pracujících" (čl. 26b. 2). Totd 
poslední ustanovení (26b. 2) lze jen vítati. Ale čl. 26b. 1 má arci 
povahu ryze agitační: jak rnůže ze všech stran utiskovaný sou
kromý podnikatel svýrni činy zmařiti opatření pro zrnenšení ne
zaměstnanosti, když hlavním zaměstnavatelem jest stát? Hlavním 
účelem tohoto ustanovení- jakož i řady mu podobných - jest asi 
snaha přesvědčiti dělnické masy, že "třídní nepřítel" jest stále 
mocný nepřítel, aby bylo možno na jeho hlavu uvaliti odpovědnost 
za všechny nezdary hospodářské politiky sovětské vlády. Ale 
v těch ustanoveních zračí se též skutečný strach nynějších vládců 
Ruska před potlačovaným "třídním nepřítelem". 

Podivný zločin se uvádí mezi méně nebezpečnými "pracovními" 
zločiny vb. 5 čl. 45, totiž potlačení kritiky dělníků nebo zaměstanců 
o podniku, spáchané jeho správou tím způsobem, že dotyčná osoba 
byla přeložena do horších pracovních podmínek anebo propuštěna; 
trestní stíhání podle osnovy může 1?ýti podniknuto však buď spole
čenskými organisacemi nebo státním zástupcem; to značí, že žaloba 
jednotlivce nedostačuje, aby soud mohl se zabývati tímto zločinem. 

53) Ovšem veřejnoprávním. 
54) Na foru mezinárodním zástupcové sovětské vlády se rádi chlubí 

tím, že nezaměstnanosti v sov. Rusku není, poněvadž je to zlo, které jest 
spojeno s kapitalistickým hospodařením. 

Sborník věd právních a státních XXXI. 26 
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Z b. 5 čl. 45 a z b. 2 čl. 44 (v. výše) vyplývá, že každý ředitel stát
ního (veřejnoprávního) podniku a vůbec vyšší personál podniku 
musí zkoumati všechny návrhy dělníků a nižších úředníků na zdo
konalení výroby a poslouchati, jak podřízený personál je kriti
suje, někdy i velmi neuctivě (ovšem, jest-li ředitelem anebo nad
řízenou osobou "spec" a nikoli vlivný člen komunistické strany), 
jinak může býti potrestán buď za zlomyslné nevyužití d ě l
n i c k Ý c h vynálezů anebo za potlačování kritiky. 

4. Zločiny úřední. Podle čl. 46. jest úředním zločinem každé 
porušení úřední osobou úředních povinností a každé zneužití touto 
osobou úředního stavu, . když mělo anebo mohlo míti ve svém vý
sledku pod s t a t n é poškození zájmů s o vět s k é h o státu, 
děl nic k o-r o 1 II i c k é veřejnosti anebo práv a zájmů jednot
livých občanů (čl. 46 in princ.). Úřední osobou jest každý, kdo 
koná úřad (službu) stále nebo dočasně v sovětském ústavě nebo 
podniku, jakož i v společenské organisaci, která podle zákona nebo 
stanov uskutečňuje určitá práva a povinnosti výstavby s o c i a 1 i
s ti c k é společnosti (čl. 46 pozn., 1). Otázka podstatností úředního 
poklesku řeší se orgány vydání v obžalobu (pozn.2). 

Úřední zločiny v uvedeném smyslu, které jsou spáchány ze 
zištnosti anebo z jiných pohnutek sledujících jakýkoli osobní 
prospěch pachatele, jsou zvlášť nebezpečnými úředními zločiny 

(čl. 27 in princ.). Kromě toho srovnání čl. 27 s 46 nutí k závěru, že 
zvlášť nebezpečnými úředními zločiny jsou i ne pat r n é úřední 

poklesky, byly-li páchány úřední osobou ve vlastní prospěch s y s
tem a t i c k y. Tím definice úředního zločinu v čl. 46 pozbývá 
významu, což asi zavinila ledabylost tvůrců osnovy při defini
cích i nejdůležitějších trestněprávních pojmů. Kromě uvedených 
definicí čl. 27. a 46. mají ještě příkladné výpočty zvlášť (čl. 27b. 
1-4) a méně nebezpečných (čl. 46b. 1-9) úředních zločinů. Mezi 
prvními třeba poukázati na úřední zpronevěru osoby, která měla 
zvláštní oprávnění anebo zneužila zvláštní prokázané jí důvěry 
anebo zpronevěřila zvlášť velkou částku (b. 1) ; "úplatkářství k a ž
d é hod r u h u (!)", spáchané zodpovědnou úřední osobou (b.-2), 
a nezákonné násilí a sprosté urážky spáchané úředními osobami 
vůči občanůn1 (b. 3.). Z mé ně nebezpečných zločinů tohoto 
druhu, mezi nimiž osnova uvádí celkem tytéž delikty, jako i "bur
žoasní" právo, třeba aspoň poukázati: na aktivní dobrovolné 

spácháno " 
56) Tento· 

(devátý b. čl. 

povinností, 
charakterisu je, 
loudavost a t. 
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úplatkářství, které se pokládá za účastenství v úředním zločinu 
úplatkářství (b . 5 pozn.) ;55) na "nesvědomité a ledabylé konání 
úředních povinností" , zvláště když se projevuje v "byrokraticko
formálním obstarávání úředních záležitostí", t. j . v loudavosti, 
v zbytečném dopisování místo přímé odpovědi ve věci samé, v ne
dbalém vyřizování žádostí "p r a cu j í c í c hec "a v jiných činech, 
které podkopávají důvěru pracujících k státnímu aparátu a brzdí 
jeho činnost" (b . 8) ;56) konečně na vzbuzení neúcty k vládě, t . j . 
spáchání úřední osobou činu, který i když není v souvislosti s je
jími úředními povinnostmi, přece zjevně snižuje v očích p r a
c u j í c í ch důstojnost a autoritu onoho orgánu vlády, jehož 
zástupcem jest daná úřední osoba" (b. 9) . 

Třeba zdůrazniti zjevn~ třídní zabarvení posledních ustano
vení, jakož i to, že zločin b. 9 čl. 46 nespadá pod definici úředního 
zločinu, jež se nalézá na počátku čl. 46. 

5. Zločiny proti osobě (životu, tělu, svobodě, cti) . Již výše bylo 
poukázáno, že osnova o těchto zločinech má velmi malý počet 
ustanovení. Práce tvůrců osnovy v tomto oboru záležela hlavně 
v tom, že odstraněny byly skoro všechny kvalifikované a privi
legované druhy zločinů proti jednotlivým osobám, jež jsou známy 
"buržoasním" státům. Kromě toho osnova jest velmi radikální 
(což platí i o nyní platném sovětském' právu) v oboru zločinů 
proti pohlavní mravnosti a v oboru trestání usmrcení plodu. Proto 
dostačí uvésti pouze ty předpisy, kterými osnova se liší více-méně 
podstatně od většiny západoevropských trestních zákonů. 

Čl. 28. osnovy mezi z v 1 á š ť . nebezpečnými zločiny "proti 
životu a osobní důstojnosti občanů" hned po úmyslném zabití 
(vraždě) (b . 1) uvádí "dohnání někoho surovým zachá~_ením anebo 

55) V osnově z r . 1931 poznámka k b . 5 čl. 46 jest nahrazena samo
statným bodem 6, který zní: "poskytnutí úplatku, které nebylo vynuceno 
vydíráním, pokud nespadá pod ustanovení čl. 27 b . 3", t . j. pokud není 
spácháno "třídně-nepřátelskými živly". 

56) Tento bod v osnově z r. 1931 jest rozdělen na dva, z nichž první 
(devátý b . čl. 46) mluví o nesvědomitém nebo ledabylém konání úředních 
povinností, kdežto druhý (desátý bod čl. 46) o "byrokratismu", který se 
charakterisuje, jako "formální obstarávání úředních záležitostí", t . j . 
loudavost a t . d. (dále jako b . 8 čl. 46 osnovy z r. 1930). 

26* 
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j in Ý m Z p ů S O b e m (!) k sebevraždě nebo k pokusu57) sebe
vraždy" (b. 2).58) Nutnost trestati osobu, jež dožene někoho 

k sebevraždě. lze uznati; ale osnova svými slovy o "jiném 
způsobu" zřejmě rozšířila pojem trestného dohnání k sebevraždě 
o hodně více, než jest toho zapotřebí. 

Podle cl. 28 b. 7 a čl. 47b. 1159) "vyhnání plodu se svolením 
matky jest zločinem pouze v případech, bylo-li vykonáno osobou, 
která nemá k tomu nutného vzdělání, anebo za zjevně zdravotně 
závadných podmínek." . 

Bylo-li vyhnání plodu spácháno za týchž podmínek po živno
stensku, jest zvlášť nebezpečným zločinem. Osnova tedy uznává 
zásadně usmrcení plodu za beztrestný čin; trestá jej pouze jako 
zločin proti matce, t. j. bylo-li spácháno bez jejího svolení nebo 
za podmínek ohrožujících její život a zdraví. 

Z mé ně nebezpečných zločinů proti osobě třeba uvésti 
známé již i nyní platnému sov. právu typické zločiny, spáchané 
nečinností anebo opominutím, zejména: vědomé neposkytnutí po
moci osobě, která se nacházela v stavu nebezpečném pro život, 
když pachatel měl možnost poskytnouti jí nutnou pomoc (čl. 

47, 12), neposkytnutí pomoci nemocnému medicinským personálem 
bez omluvitelných důvodů (47, 13)60) a zlomyslné neplacení 
alimentů a ponechání nedospělých dětí rodiči bez podpory (čl. 

47b. 14)61). 

Jak bylo již uvedeno výše, osnova mluví o některých t. zv. 

57) Třeba zdůrazniti, že osnova nezná pojmu "pokus" ve všeobecné 
části. 

58) Osnova velmi podstatně rozšířila pojem zločinu "dohnání k sebe
vraždě", o němž mÚ.lví čl. 141. trestního zákona z r. 1926. 

69) Zde osnova opakuje obsah čl. 140. trestního zákona z r. 1926. 
60) Analogické dva delikty byly známy i trestním zákonům "car

ského" Ruska (viz trestní zákon z r. 1903 čl. 491, 497 č. 2) . 
111) Třeba se zmíniti o tom, že osnova z r. 1931 podstatně pozměnila 

bod 1. článku 47. osnovy z r. 1930, a to: 1) místo "zabití z nedbalosti" 
mluví o "nedbalém zabití ve rvačce a ve stavu opilosti"; 2) nic nemluví 
,o zabití s překročením mezí nutné obrany; proto nyní čl. 47 b. 1 zní: 
"nedbalé zabití ve rvačce, ve stavu opilosti a též zabití vyvolané násilím 
nebo těžkou urážkou se strany poškozeného". Jak se má posuzovati 
.obyčejné nedbalé zabití, zůstává hádankou. 

zde uvádí 
pohlavní 
dospělost 

nedospělých k 
čemž násilím 

nýbrž i " 
státních 

62) S 

stejný předmět 
správnou. 

63) 
stupně zničiti 

kládá za 1nstltl1Q 
ský zákon byl 
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"deliktech proti pohlavní mravnosti'62), zejména o kuplířstvÍ, pn
živnictví a svádění nebo donucení žen provozovati prostituci ' 
v ustanoveních proti pořádku správnímu(!), kdežto o jiných de
liktech téhož druhu ve článcích o zločinech proti osobě. Osnova 
zde uvádí mezi z V 1 á š ť nebezpečnými zločiny (čl. 28 b. 5 a 6) 
pohlavní styky s osobami, jež ne d o sáh I Y po h I a v n í 
d o s pělo s t i (žádná věková mez se však neuvádí!), svádění 
nedospělých k smilným jednáním a konečně násilné smilstvo, při 
čemž násilím podle osnovy jest i využití stavu bezbrannosti i do
nucení žen y k pohlavním stykům zneužitím hospodářské nebo 
jiné odvislosti její od násilníka; čl. 47 b. 9 lnluví dokonce jako 
o mé n ě nebezpečném zločině o "n á s i I n é m (!) smilstvu, 
vynuceném slibem manželství". - Ani krvesmilstva ani smilstva 
proti přirozenosti osnova mezi zločiny (ovšem vědomě) neuvádí. 
Také osnova (jako i nyní platné právo) nezná zločinů proti man
želství (bigamie, cizoložství). Pomlčení osnovy (i nyní platného 
práva) o všech těchto zločinech má svůj hlavní důvod v tom, 'že 
sovětská vláda, která zbavila ruské obyvatelstvo všech svobod, 
poskytla mu skoro neomezenou svobodu ukájeti pohlavní pud. 
To vedlo nejen k odstranění trestnosti krvesmilstva a smilstva 
proti přirozenosti, nýbrž i k dalším důsledkům. Především není 
uvedena žádná určitá věková mez, do které pohlavní styky s oso,. 
bami nezletilými jsou bezpodmínečně trestnými; taková mez 
omezila by "svobodu" pohlavních styků předčasně pohlavně do
spělých nezletilců. Kromě toho byla úplně reformována instituce 
manželství63). Manželství podle sovětského práva neukládá man
želům ani povinnosti spolu žíti, ani povinnosti zachovávati manžel
skou věrnost. Proto nemůže býti trestným cizoložství. Kromě 
toho sovětské právo zná nejen "zaregistrované manželství", 
nýbrž i "faktické manželství", které nevyžaduje žádné účasti 

státních úřadů při uzavření manželské smlouvy a může býti též 

62) S osnovou lze souhlasiti v tom, že ne všechny tyto delikty mají 
stejný předmět útoku, ale to ještě neznamená, že klasifikace osnovy jest 
správnou. 

63) Příčinou této reformy jest ovšem také snaha sovětské vlády po
stupně zničiti rodinu a rodinný život, poněvadž individuální rodina se po
kládá za instituci odporující komunistickým formám spolužití. Nový manžel
ský zákon byl vydán v sov. Rusku v r. 1926. 
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zrušeno faktickou cestou každým z manželů kdykoliv. Ale i za
registrované manželství může býti kdykoliv zrušeno každým 
z manželů prostě proto, že nechce déle býti manželem dané osoby; 
pro zrušení stačí, aby jeden z manželů prostě požádal náležitý 
úřad o registraci rozluky manželství a tento úřad musí bez dalšího 
uvažování vyhověti této žádosti. Proto bigamie, i když de jure 
není přípustnou 64) , přece není trestným činem. 

6. Zločiny proti maietku. - Ve svých velmi sporých ustano
veních o této" skupině zločinů osnova nemá skoro nic originál
ního kromě toho, že odstranila skoro všechny kvalifikované 
a privilegované případy takových zločinů, jako krádež, loupež, 
podvod, poškození cizího (soukromého) majetku. Výše již bylo 
uvedeno, že poškození majetku státního a veřejnoprávních 

organisací osnova pokládá za objektivně kontrarevoluční zlo
čin proti pořádku správnímu 65) . Jest to asi "nej originálněj ší" 
ustanovení ' osnovy o majetkových zločinech. Vedle něho třeba 
postaviti čl. 48 b. 1. podle kterého p r· vn í krádež látek . a 
nástrojů v ceně do 15 rublů spáchaná v továrně dělníkem 

nebo zaměstnancem není t r e s t ně stihatelná66). Konečně třeba 

zdůrazniti šíři pojmů podvodu (čl. 29 b. 4), a lichvy (čl. 29 b. 5). 
Podvod jest definován jako "obdržení pomoci lsti majetku anebo 
majetkových práv nebo jiného osobního prospěchu". 
Lichva jest definována v b. 5 čl. 29 jako "s y s tem a ti c k é 

64) De facto instituce "faktického manželství" vede k tomu, že někdy 
bývá velmi těžko rozeznati, kdo z několika osob (obyčejně žen) jest fak
tickým manželem (ženou) druhé osoby anebo byl jím v určité době. "Faktické 
manželství", jak píší sovětští spisovatelé, může býti i mezi nejbližšími 
příbuznými (na př. otcem a dcerou). Má tytéž soukromoprávní následky, 
jako manželství zaregistrované (t. j. hlavně alimentační povinnost ve 
prospěch nuzného manžela jak během manželství, tak i jeden rok po zrušení 
manželství). - S hlediska západoevropského práva sovětské manželství 
(i zaregistrované), o němž mluví sovětské z á k ony, není pravým 
manželstvím. Ale ve skutečnosti obyvatelstvo sov. Ruska v převláda

jícím počtu upravuje svoje manželské poměry svým ob y č e j o v Ý m 
právem, které jest v mnohých směrech contra legem. Předpisy tohoto 
obyčejového práva arci nejsou chráněny státní mocí. 

65) I trestní zákon z 1'. 1926 mluví o takovém poškození majetku 
(čl. 79) v kapitole o zločinech proti pořádku správnímu. 

66) Čl. 48 b. 1 v redakci z r. 1931 připouští zde nejen disciplinární 
stíhání, nýbrž i "kamarádský ("tovariščeskij") soud". 
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lské poměry svým o b y č e j o v Ý m 
,ěrech contra legem. Předpisy tohoto 
.něny státní mocí. 
mluví o takovém' poškození majetku 

ti pořádku správnímu. 
1931 připouští zde nejen disciplinární 
)variščeski j ") soud". 
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braní úroků za zapůjčené peníze nebo majetek (věci) ve výši pře
sahující stanovenou zákonem normu a j in é dr u h y s Y s t e
mat i c k é ex pl o a t a c e osob, které se nacházejí v nuzném 
stavu, tím, že se jim poskytne v užívání za zvlášť těžkých podmínek 
majetek, zejména nástroje výroby, dobytek, semena, jakož i j i
n Ý m z p ů s o b e m". Vedle toho čl. 48, b. 6 pokládá za mé n ě 

. nebezpečný zločin "lichvu vyjímajíc případy uvedené v čl. 29". 
To asi znamená, že i nes y s tem a t i c k á exploatace nuzného 
stavu osob jest lichvou, ale pokládá se za méně nebezpečný zločin, 
takže čl. 29 b. 5 podává vlastně definici z v 1 á š ť n e bez peč n é 
lichvy. 

Z á věr. 

Poněvadž výše pn pojednání o jednotlivých částech osnovy 
byla zároveň podána i její krátká kritika, lze se omeziti jen na 
krátký dodatek. Sovětská osnova trestního zákona, jakožto ná
stroj rudého teroru a prostředek pro uskutečnění nás i 1 n é 
změny všeho hospodářského systému v Rusku, mající za cíl vnutiti 
duším ruských občanů buď komunistickou ideologii anebo alespoň 
strach před "dělnicko-rolnickou" vládou, zasluhuje ještě méně, 

než nyní platný trestní zákon názvu osnovy trestního práva. Jen 
zastánce t. zv. "státní theorie práva" může pokládati takové 
normy za právo tohoto obyvatelstva. Kromě toho má osnova 
vlastně povahu všeobecné instrukce pro soudy, která velmi málo 
víže soudce a má býti stále doplňována a modifikována instrukcemi 
komisaře spravedlnosti a nejvyššího soudu, aby byla ve shodě 
s politikou vlády. I z tohoto důvodu osnovu nelze nazvati osnovou 
trestního p r á va. Konečně celá řada sovětskY-ch spisovatelů 
přímo poukazuje na to, že zákony v sovětském Rusku nejsou nic 
jiného než technické instrukce pro úřady a soudy67). 

67) Nejlépe tato skutečnost jest osvětlena v článku profesorů Alexějeva 
a Timaševa o pramenech práva v sovětském Rusku, jímž se začíná sborník 
statí "Pravo sovětskoj Rossiji", o němž již byla zmínka v 1. oddílu tohoto 
pojednání. Tento sborník jest přeložen do němčiny pod názvem: "Das 
Recht Sowjetrusslands" in Verbindung mit A. Bogolepow, M. Kaufmann, 
A. Markow, A. Pilenko und C. Zaitzew, herausgegeben von A. Maklezow, 
N . Timaschew, N. Alexejew und S. Sawadský". Verlag von J. C. B. Mohr 
(Paul Siebeck), Tiibingen 1925. 
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Bylo by chybou hledati tedy v osnově uskutečnění moderních 
ideí vědy trestního práva. Ale kromě toho zásady teorií speciální 
a generální prevence a zásada zřeknutí se odpovědnosti za vinu 
a odplatného trestu staly se v osnově ve skutečnosti pouhým 
pláštíkem, za kterým se skrývá skoro neomezená moc soudů, 
mající povahu libovůle. Tato moc se jim poskytuje, aby mohly 
býti pružným nástrojem vlády v boji ani ne tak se skutečnými 
zločinci, jako s obrovskou většinou obyvatelstva v Rusku; pro 
méně aktivní živly obyvatelstva stačí pohrůžka, že za k a ž d Ý 
"zločin", o němž osnova mluví anebo dokonce i nemluví, může 
býti buď zastřelen anebo na 10 let "usazen" ve vzdálených krajích, 
uzná-li soud, že spáchal jej z nenávisti k dnešnímu režimu, kdežto 
na toho, kdo se opováží projeviti v té či oné formě svůj nesouhlas 
s dnešním režimem, jakož i na t . zv. "třídního nepřítele" dříve 
nebo později čeká skutečné zastřelení nebo "polepšovací pracovní 
tábor" pod osvědčeným řízením agentů G. P . U. Je-li někomu 
libo za takových podmínek mluviti o pokrokovosti platného trest
ního práva a ještě větší pokrokovosti nových osnov trestního 
práva v sovětském Rusku, je to konečně jeho věcí, avšak zůstane 
smutnou skutečností, že jak nyní platné trestní právo sovětského 
Ruska, tak i nová osnova tohoto práva mohou pouze diskreditovati 
moderní teorie trestní odpovědnosti . 

Problémy 
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