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o osnově zákona o trestání a trestní 
ocbraně osob mladistvýcb. 
Referuje soukromý docent Dr. Jar o s 1 a v l'S'í'l11 a b. 

Ú vod. 

Úkolem následujícl úvahy jest toliko sezná
miti právnictvo české s obsahem chystané re
formy oné části našeho trestního práva i řízení, 
jež se zabývá trestáním a trestní ochranou osob 
mladistvých. Aby však obsah a dosah jedno
tlivých ustanovení vládní osnovy, jež doposud 
jen panské sněmovně řlšské rady byla předlo
žena, jasněji vynikl, pokládám za nutné přede
slati několik poznámek o kriminálně politickém 
poslání této osnovy. 

Q~!1ova, jíž tato úvaha je věnována, jest 
v podstatě uskutečněním projektů, jež vzhledem 
na trestání a-tr~chranumladistvých byly 
usneseny na~_2rvn!~_ rakouském kongresu pro 
och ran~dětí, _l<op~l1ém-ve-\T[arií-na]iife-~-:rgO 7 . 

Myšlenka, že na mladistvý věk nutno v trest
ním právu větší ohled bráti, než v dosavad nim 
právu se dělo, není ovšem nová. Byl to u nás 
zvlášť bohužel přJliš časně zesnulý dvorní rada 
Z u c ker, jenž v četných spisech a přednáš
kách- vždy znovu na to upozorňoval, že účinný 
boj proti kriminalitě musí počíti péčí o zpustlou 
mládež, a jenž pronesl okřídlené slovo, že, co 
vynaložíme na péči o zločinnou mládež, hojně 
uspoříme na nákladech potřebných k trestání 
dospělých. 

V Nčmecku L i s z tem organisovaná • Mezi
n~rodní jednota Trlmllí.aHstická« v rámci svého 
programu, že proti t:ločinnosti jako společen
skému zjevu nutno bojovati účinnějšími zbra
němi, než jaké dosavadní trestní právo posky
tovalo, obracela stále pozornost na zločinnou 
mládež jako onu část zločinných, u níž nejspíše 
racionelními prostředky příznivých výsledků lze 
se dopracovati. 

Toto v podstatě theoretické hnutí může 
t~ěmecku se již odvolávati na zkušenosti na

. v cetných ústavech, věnovaných péči o zlo-

činnou a zanedbanou mládež. A přece v pra
ktické péči o tuto část dorostu zůstává doposud 
Německo daleko za Francii a zvlášť za Anglií, 
kde duch pro pochopení praktické potřeby 
sociální staletou autonomií vytříbený, nedávaje 
se poutati theoretickými skrupulemi, ani bureau
kratickou těžkopádností, během XIX. století 
vytvořil celý system llstavů, jež pro společ
nost zachrániti mají zlltnedbanou a opuštěnou 
mládež, ) 

Čteme-li zprávy o írancouzských a angli
ckých ústavech pro zpustlou a zanedbanou mládež 
a srovnáme-li s tím poměry naše, neubráníme 
se pocitu studu, že jsme v tomto tak důležitém 
oboru sociální činnosti ne mnohem dále, než 
kde byla Francie a Anglie před 100 lety. 
A přece ohromný sociální převrat, jejž přineslo 
XIX. století, nastal i u nás, i u nás industria
lismus činí na pracovní sílu našich t. zv. spod
ních vrstev tak velké nároky, že jim nezbývá 
sil pro dostatečnou péči o mládež. 

Zdá se, jako by II nás následkem různých 
politických bojů zakrněl smysl pro uvědoměni 
si onoho sociálního nebezpečí, jímž nám hrozí 
rostoucí legie opuštěné a zanedbané mládeže. 
Jednotlivé zjevy tomu nasvědčují, že by u nás 
nebyl nedostatek těch, kdo by s chutí a obě
tavostí se věnovali péči o zpustlou mládež; čeho 
se nám nedostává, jest, tuším, jednak vše-! 
obecná znalost rozsahu a stupně zanedbanosti t 

jisté části našeho dorostu a sociálního nebezpečí 
tím povstávajícího, jednak silná, svých cílů vě
domá a náležitými zkušenostmi vyzbrojená orga
nisace ochranné činnosti. Kdyby tyto dvě pod-o 
mínky splněny byly, splnily by se samy sebou 
další dvě podmínky účinného boje proti zane
dbanosti mládeže: reforma zákonodárství a uvol
nění nutných prostředků peněžitých. 

Prvním ve větším slohu provedeným krokem 
n~ cestě k odstranění těchto nedostatků byl 
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právě první rakouský kongres pro ochranu děd 
konaný od 18.-20. března .1207 ve Vídni. Je 
nynl úkolem všech, komu na ochraně našeho 
dorostu záležl, o to pečovati, aby dva silné 
foliové svazky referátů sjezdových nezůstaly jen 
přítěží knihoven, nýbrž, aby se přikročilo k usku
tečňováni projektů tam učiněných. 

Jest charakteristické, že prvnl krok v tom 
směru učinila - vláda, právě předlohou, jíž se 
chceme zabývati. . 

Povaha předmětu, o nějž tu jde, však s sebou 
přináší důležitý moment, jejž nutno míti před 
očima při posuzováni osnovy. Trestni zákon, 
zvlášť zákon, zavádějicí nová trestnl opatření, 
zůstává na paplře, neni-li možno tato opatřeni 
v praxi provésti. Naše osnova, jak uvidime, 
zavádi celo\l řadu nových institucí, jež jen tehdy 
ponesou žádoucí ovoce, bude-li možno nalézti 
dostatečné množství jednak soudců, jednak 
dobročinných jednotlivců, tak proniknutých 
přesvědčenLn o nutnosti intensivnl činnosti ve 
prospěch opuštěné a zanedbané mládeže, že se ji 

nlk, je ve velk6 části, zvlášť prťtmyslovéhó 
dělnictva, krásným ideálem, přiliš často ne
dosažitelným v době, kdy otec i matka celý 
den mimo dům jsou zaměstnáni, kdy i dítě, 
jakmile po vyroste, svým několikahaliřovým vý
dělkem k nákladům domácnosti musí přisplvati, 
v době silné fluktuace obyvatelstva průmyslo
vého, jež nepřipoušti utvořeni se oněch svazků 
přátelských a přibuzenských, jež v primitiv
nějšich poměrech mohly aspoň z části nahraditi 
rodinu. 

Na druhé straně nové úkoly, jež obecnému 
školstvl ukládá nutnost mládež uzpůsobiti pro 
nynějšl intensivnějšl boj o život, vyžaduji indi
viduálnějšl výchovy, než jakou celkem v ny
nějšlch školách poskytnouti možno; výchovy, 
jež aspoň toho vyžaduje, aby děti ať tělesně, 
nebo duševně a hlavně mravně abnormálnl 
zvláštními methodami byly vychovávány, aby na 
jedné straně nerušily a nestěžovaly výchovu děti 
normálnlch, na druhé straně aby i ony přim~
řenými methodami nutné výchovy došly, již jim 
nemohou poskytnouti methody pro normální děti s nadšenlm, obětavosti a sebezapřenim věnují. 

Dosavadnl trestní právo stoji na stanovisku 
individualistickém. Státni moc, representovaná 
soudcem v zájmu jakési abstraktni, metafysické 
Spravedlnosti, stlhá vinu trestem. Že tím plní 
úkol sociální, si sotva)~ 1ědomuje. yina v,olá po 
pomstě, té se jl dostahe trestem. Ze orla vina 
je sociáln! produkt, žeJtrest je jen jedním 'ze soci
álnlch prostředků, jimiž proti zločinnosti jako 
společenskému nebezpečl nutno bojovati, zkrátka, 
že trestn! právo nemá jakési nadzemské, meta
fysické poslání vyrovnávati z I o čin e m poru
šenou rovnováhu mezi vinou a trestem, !lýbxž ... 
že úkolem jeho je spolupůsobiti v souboru 
sil společnost udržujlcích proti silám společ
nost ohrožujícím: tyto modernl názory - jež 
trestní právo s nebe neplodné spekulace snesly 
na zemi realnlch fakt - , počínaji se teprve v po-

vypočtené. 
V soustavě obecné výchovy má tedy ochranná 

výchova plniti dvoji funkci: jednak nahraditi 
opuštěný IP. a zanedbaným dětem - pokud to 
ovšem je I. možno - rodinu,\ jednak dětem ab
normálnlm, hlavně mravně abnormálním poskyt
nouti jejich individualitě přiměřenou výchovu. 
Zasáhne tedy zákon o ochranné výchově jednak 
do práva občanského tím, že v nutných pří
padech moc otcovskou, třeba proti vůli otcově, 
svěřl orgánům ochranné výchovy, jednak do 
oboru zákonů o školství obecném Hm, že vy
louči určité děti z povinné návštěvy školské a 
přikáže jejich výchovu zvláštnlm ústavům. K tomu 
přistupuje fakt stále více uznávaný, že velmi 
často výchova 14. rokem není skončena. Také 
o mládež tak zanedbanou, že ještě po 14. roce 
výchovy potřebuje, bude nutno zvláštními ústavy, 
tvořícími část organisace ochranné výchovy, se 
postarati. 

. qlcdni době v zákonodárstvi uplatňovati, a prvnlm 
vědomým krokem v tomto směru jest právě 
osnova, o niž jednáme.\Motivy výslovně podo
týkaji, že zákon o trestání. a trestni ochraně 

r; osob mladistvých je j~n části.chyst<lDé,refol'1!lY, 
V že, má-Ii reforma býti úplná, mu si býti refor
u mována celá péče o zanedbanou a opuštěnou 

mládež zavedenim <:l.~hr~J:1~,ytc;lJ.?_~l (Fursorge
erziehung), jíž by podléhaly nejen děti zlo
činné, nýbrž i děti k zločinnosti náchylné. 

Stát tedy, jenž již od dob osvlceného abso
lutismu počítá mezi své nejdůležitější úko.1Y 
pečovati o výchovu mládeže, a čini tak hlavně 
svými zákony o moci otcovské, resp. poru
čenské a zákony o školstvl obecném, docházl 
k poznáni, jež již téměř po stoleti hlásali pae
dagogové, že nelze všechny děti stejným způ
sobem vychovávati. 

Na jedné straně onen patriarchálui poměr 
rodinný, jaký měl na mysli občanský zákon-

# Do systemu výchovy mládeže (rodina, obecné 
školství, ochranná výchova) má pak včleněn 
býti čtvrtý prvek, totiž trestní právo mladist
vých. Trestní právo tím přejímá týž úkol, jako 
ostatní články systemu obecné výchovy: totiž 
uzpůsobiti mladistvého pro společenský život. 
Specificum trestního práva mladistvých oproti 
ostatním článkům systemu obecné výchovy jest, 
že se zabývá jen těmi mladistvými, kteří se do
pustili trestného činu a kteří dle zásad trest
ního práva vůbec jsou přlčetnl. Z tohoto spe
cifica vyplývá důležitý důsledek, že totiž mla
distvému, proti němuž trestního práva se použivá, 
se dostává oněch garancií osobní svobody, jež 
poskytuje trestni právo hmotné (nuHa poeo'" 
sine lege) i procesní (výrok neodvislého 
obhájce). 

Trestní právo mu ze i jinak do systemu ~ 
obecné 'výchovy zasáhnouti, totiž tím, že pod 
vyhrůžkou trestu zapoví takové nakládání mla
distvým, které jest s to, aby jeho tělesný neb 
mravní vývoj podstatně ohrozilo. Neboť každé 
takové jednání, ohrožujíc jakost našeho dorostu, 
zvětšuje armádu těch, kdo nejsnáze zločinnosti 

propadajl. 
Z těchto kriminálně politických úvah vy-

plývá system trestního práva mladistvých, jenž 
~estává z následujících oddílů: 

. I. vymezení příčetnosti osob mladistvých, 
t. j. oné hranice, od níž mladistvý trestnímu 
zákonu podléhá i 

II. zvláštní trestní opatření optoti mladistvým 
zločincům a jiné úchylky od obecného práva 
trestního; 

III. trestně processuální předpisy platné pro 
mladistvé; 
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tické změny budí neklid, neujasněné snahy 
volají po uplatnění, stupnice hodnot se mění, 
a nezasáhne-li v této době pevná a rozumná 
výchova, povstávají výhuchy neklidu, neujasně:
ných snah a choutek, jež pro dospělého jsou 
často nevysvětlitelné. Intensita i trvání této 
přechodné fase jest individuelně různá, celkem 
však netrvává déle než do 18. rokM. 

Ve věku mezi 14. a 18. rokem tedy se vy
skytují individua úplně dospělá, i individua, jež 
právě teprve poslední kritickou fasi svého do . 
spívání prožívají, a jež tedy zvláště potřebují 

racionelní výchovy. 
Francouzský i německý trestní zákonník ~I 

?oukazují soudce, aby dospělost posuzovali dle 
ln tel e k t u e ln í vyspělosti mladistvého. 

To jest dle toho, co bylo řečeno kriterion 
příliš nespolehlivé. Často do kritické fase pu
berty vstupují individua intelektuelně již zcela 
vyvinutá, jež mají .schopnost rozpoznávacf« 
(discernement francouzského práva) i »die zur 
Erkenntnis der Strafbarkeit erforderliche Ein
sicht. (německé právo). Co však pomůže inte
lektuelní dospělost, prožívá-li sféra citová a 
volní svou krisi, jsou-li všechny hodnoty, dle 
nichž vůle se rozhoduje, následkem nejasného 
přibarvení citového labilní? 

Proto právem žádá naše osnova vice, než 
pouhou intelektuelní dospělost. Prohlašujeť za 
_nedosp~éh~c1y_?~p!íčetného toho, • kdo 

Bylo by zbytečno v odborném časopise následkem<l.2()z.Mného vývafenení s to, aby 
právnickém uváděti všeobecně známé nynější bezpráv_llost svého jednání poznal aneb sVut'. 
předpisy o příčetnosti osob mladistvých. vůli dle tohoto poznání určil~ (wer »infolge zuruck-

IV. trestní normy na ochranu mladistvých. 
V tomto pořádku pokusíme se v následu

Jících odstavcích podati přehled o ustanoveních 
osnovy • zákona o trestání a trestní ochraně 
osob mladistvých «, při čemž podotýkáme, že 
osnova sama není formulována jako samostatný 
zákon, nýbrž jako doplňky a opravy jednotlivých 
§§ platného trestního zákonní lm a trestního 
řádu. 

1. 

Tato ustanovení, založená na myšlence, že gebliebener Entwicklung unfáhig war, das Un
hranici příčetnosti možno jednou pro vždy sta- recht seiner Tat einzusehen oder seinen Willen 
noviti určitým věkovým stupněm (14 let) a dieser Einsicht gemass zu bestimmen«). 
že při těžších trestných činech dle kanonického Takový nedospělý mladistvý nepodléhá trest
malitia sllEplet~!~již nižší věkovou mezí nímu soudu, nýbrž přenechává se kázni rlomácí, 
(10, let) příčetnost počíná, osnova ruší, a sta- po případě, jsou-li tu ostatní zákonné pod, 
no Vl : mínky, ochranné výchově. 

Věk dětský, t. j. věk úplné nepříčetnosti Na tomto místě nutno se zmíniti o dosa-
a nezodpovědnosti před trestním soudcem, vadní »ochranné výchově«, totiž o odkázání 

trvá. <:lg 14. roku. Dítě školou povinné nepatří mladistvého do polepšovny dle § 8. zák. ze dne 
před trestního soudce. Dopustí-li se dítě činu, 24. května 1885 čís. 89 ř. z. a § 13., 14. a 
jenž by u dospělého byl trestný, přenechá se zvlášť 16. 2. zák. z téhož dne ř. z. čís. 90. 
k~zn! rodinné, nejsou-li dány podmínky, za Možno snad bez odporu říci, že tato ustanovení 
U1,chz bude možno dítě odevzdati do ochranné se neosvědčila. Polepšoven je přlliš málo, mají 
vychovy. více ráz trestnic, než. vychovávacích ústavů, 
. Od

v 
dokonaného 14. do dokonaného 18. rokul jakými býti mají, a těžkopádné administrativní 

jest y~I~ .-pochybné přIgetnosti. Tento věkový . řízení, jež se zvolna odehrává v těch případech, 
s:uP~?, jenvž z3ancouzského práva se rozšířil! v nichž zpravidla o to jde, aby mladistvý 
~emer do vsech modernlch trestních zákonníků, ihned byl vyrván ze zhoubného pro něho pro
j~st uznáním faktu, že jednotlivá individua dle středí, odnímá velmi často svědomitým poruč
~uz?~stí přírodního i sociálního prostředí i dle níkům i poručenským soudům důvěru v účin
l~dlvl.~uelních disposic různě dlouhé doby po- nost tohoto ochranného opatření. 
trebu)1 k dosažení dospělosti. I Kolem 14. roku Tato ustanovení osnova neruší nutno si 

v, ~ J 

V ?ase~ ~as~u nastává nejdůležitější obrat však přáti, aby celková reforma ochrany mlá-
v Zlvote hdskem: d~sažení pohlavní zralosti. de že novým duchem naplnila tyto instituce, aby 
Jest obecně známo, Jak podstatný vliv právě již nebylo slyšeti ona trpká slova jimiž musí 
tato tase má na mravní život individua. Soma- nyní často porllčenský soudce odp~vídati právě 
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nejsvědomitějším poručníkům zanedbaných děti, 
totiž, že jest snáze dítě dostati do Theresiana 
neb Strakovské akademie, než do polepšovny. 

II. 

Je-li mladistvý ve smyslu právě naznačeném 
dospělý, mělo by dle zásad obecného práva 
proti němu použito býti těchže trestů, jaké 
proti starším dospělým předpisuje trestní zá
konnlk. Ani platné právo však nešlo tak daleko. 
Jednak totiž trestalo »dospělé« mezi 10. a 14. 
~okem jen uzavřením na odděleném místě (§ 270), 
Jednak prohlašovalo mladistvý věk za okolnost 
polehčující (§ 46. a, 271. b), jež odůvodňuje 
vyloučení trestu smrti a doživotního žaláře (§ 52.). 

Osnova právě v nových trestních opatřeních 
uplatňuje ideu výchovnou v trestním právu. 
Je to doznáním, že dosavadní trestní prostředky 
zvlášť proti mladistvým příliš často mají právě 
o~ačné účinky, než jaké by míti měly, že totiž 
mlsto, aby z mladistvého zločince učinily uži
tečného člena společnosti, jej činí společensky 
bezcenným, ne-li škodlivým. V officielnÍch stati
stických výkazech staly se, nejen u nás, nýbrž 
snad ve všech evropských zemích, nářky na 
vysoké procento zpě!nosti u mladistvých zlo
činců jakýmsi edictum tralatitium, jež každý rok 
znovu čteme. 

Byla to Amerika, jež při poměrném nedo
statk'.! obyvatelstva nás učila hospodařiti indi
vidui, jichž společnost snad bude moci ještě lépe 
použiti, než k neplodným obětem na oltáři jakési 
metafysické Spravedlnosti, učila raději se vůbec 
vzdáti trestu, než trestem zničiti dosud neod
umřelé dobré stránky v duši zločinného indi
vi?ua, zvlášť stud a obavu před nesmazatelným 
3tlgmatem, že někdo (za čin Heda z nezkuše
nosti a mladistvé nerozvážnosti spáchaný) »se
děl«. 

Proto zavádí osnova následující nové in
stituce: 

1. Soudcovské prominutí tl' e s tu. 
Místo zrušeného § 270. tl'. z. stanoví: »Dopu
stí-li se mladistvý před dokonaným 18. rokem 
činu trestného jen pokutou peněžitou neb tre
stem na svobodě nepřevyšujícím trvání 3 mě
síců, a jsou-Ii dány podmínky, za nichž, jak 
níže pod 2. vyložíme, jest pHpustné podmí
nečné odsouzení, může soud ve zvlášť lehkých 
případech, zjistiv skutkovou podstatu a provi
nění, v rozsudku vyřknouti, že od uložení trestu 
upouští, a že na jeho místě udílí napomenutí. 
Odsouzení bez uložení trestu není pHpustno 
u osob, jimž se této výhody nebo podmíneč
ného prominutí trestu již jednou dostalo.« 

Soudcovská důtka tímto ustanovením zave
dená nemá povahy trestu. 

V tom jde osnova rozhodně daleko, nepři
pouštějíc proti fOilsudku, jímž mladistvému trest 

byl prominut, ani zmateční stížnosti, ani odvo
lání (nové dodatky k §§ 280. a 464. tl'. ř.). 
Nehledě ani k tomu, že rozsudek takový může 
obsahovati výrok o soukromoprávnlch nárocích 
a o nákladech řízení, musí vždy obsahovati 
výrok, že mladistvý se dopustil trestného činu 
i musí býti mladistvému ponechána možnosť 
aby tomuto výroku se opravnými prostředk; 
bránil, zvlášť, poněvadž, jak jsme viděli, výrok 
ten má aspoň ten účinek, že nelze po druhé 
mladistvému trest prominouti ani jej později 
podmínečně odsouditi. 

2. Podmínečné odsouzení. O povaze 
této novými §§ 55. a-c tl'. z. zavedené instituce 
netřeba se snad na tomto místě šířiti, poněvadž 
otázka ta důkladně byla projednána na I. věde
ckém sjezdu českých právníků. Upozorniti však 
dlužno na zajímavý způsob, jak osnova spojila 
dobré stránky belgicko-francouzského typu pod
mínečného odsouzení s dobrými stránkami typu 
amerického. Podmínečné odsouzení přípustno 
jest _ull1!~d~stvých, kteH si ještě neodpykali 
trestu na svoDodě; a kteří dle svého dosavad
ního chování se doma, ve škole, v učenÍneb 
práci, dle pohnutek činu a vzhledem k svému 
chování se po spáchání činu ospravedlňují dů
vodnou nadějí, že není třeba výkonu trestu, 
aby od dalších trestných činů byli zdrženi do
pustili-li se činu, za nějž nebyli k přísnějším~ 
trestu odsouzeni, než k pokutě neb k trestu 
na svobodě nejvýše tříměsíčnímu. Podmínečné 
?dsouzení je nepřípustné u osob, které již 
Jednou byly podmínečně odsouzeny, neb jimž 
trest dle § 270. tl'. z. byl prominut. Účinkem 
podmínečného odsouzení je předeVším odklad 
výkonu uloženého trestu (i s eventuelně zároveň 
vyřknutým vypovězením) na dobu, již soudce 
stanoví mezi 1 a 3 lety, a jež se počítá od 
právní moci rozsudku (zkušební lhůta). 

Výkon podmínečně uloženého trestu nařídí 
soud (radní komora § 401a osnovy, resp. 
soudce okresní § 447 tl'. ř.) usnesením bud' 
obligatorně neb fakultativně. 

Soud m IJ s Lnafiditi výkon podmínečně ulo
ženého trestu, 1. je-Ii podmínečně odsouzený 
pro dolosní, z povinnosti úřední stíhatelný 
trestný čin ve zkušební lhůtě spáchaný od
souzen k trestu na svobodě, neb 2. jedná-Ii 
podmínečně odsouzený vzdor formální výstraze 
proti příkazům, jež mu soud ohledně jeho 
chování se dal, neb oddává-Ii se trvale opilství, 
hře, lenosti neb nemravnému životu. 

Soud __ m II ž e naří.9iti výkon podmínečně 
uloženého trestu: 1. je-Ii podmínečně odsou
zený znovu odsouzen k trestu na svobodě pro 
kulposnÍ trestný čin ve lhůtě zkušební spá
chaný, neb 2. vyjde-li později na jevo trestný 
čin před počátkem zkušební lhůty spáchaný. 
V posléz uvedeném případě může soud i trest 
na tento čín připadající podmínečně odložiti. 

Nenařídí-Ii soud výkon podmínečně ulože-
ébo trestu nejdéle do 6 neděl po uplynutí 

nkušební lhůty, neb koná-Ii se v té době proti 
z é é t t' v, • podmínečně odsouzen mu nov res III rlZelll, 
do 6 neděl po právoplatném ukončení tohoto 
řízení pokládá se trest podmínečně uložený za 
odpyl~aný a odpadne zároveň s trestem snad 
vyslovené vypovězení. To vyřkne soud (radní 
komora, resp. samosoudce) ve formě usnesení. 

Jak proti usnesení, jímž se výkon trestu 
podmínečně uloženého nařizuje, tak proti to
muto usnesení, jímž se trest po příznivém uply
nutí zkušební lhůty prohlašuje za odpykaný, 
jest p:'ípustna stížnost. 

V tom, co doposud bylo řečeno, napodo
buje osnova v hlavních rysech belgicko-francouz
ský typ podmínečného odsouzenÍ. Jen v jednom 
se uchyluje od tohoto kontinentálního typu 
a blíží se do jisté míry typu americko-anglickému. 
Tam totiž dojde k vynesení podmlnečně odlo
ženého rozsudku, resp. k podmínečně odlože
nému vyměření trestu již, chová·Ji se pachatel 
ve zkušební lhůtě špatně. Toto pro kontinen
tální poměry přlliš volné ustanovení recipuje 
naše osnova v modifikované formě stanovic, že 
k výkonu podmínečně odloženého trestu dojde 
již, oddává-Ii se podmínečně odsouzený trvale 
opilství, hře, lenosti neb nemravnému životu, 
aneb jedná-Ii vzdor formální výstraze proti pří
kazům jemu od soudu vzhledem na jeho cho
váni se daným. 

Toto ustanovení vyplývá ze správného po
znatku, že ještě nelze tvrditi, že by se podmí
nečně odsouzený polepšil, dovede-Ji pouze své 
jednání tak zaříditi, aby nepřišel do kolise s §§ 
trestního zákonnÍku. 

Hlavní technický důvod, proč podobné usta
novení ve Francii a v Belgii nebylo zavedeno, 
byl, že se za to mělo, že by ustanovení takové 
bez dohledu, jaký nad odsouzeným v Americe 
vykonává • probation officer«, bylo nepraktické. 
Naše osnova proto správně chápajíc vlastní vý
znam podmínečného odsouzení zavádí možnost, 
aby podmínečně odsouzený byl dán pod 1. zv. 
och ra n n Ý d o z o l' (Schutzaufsicht). Ochranný 
dozor, přípus61Ý v těžších případech (zní-li od
souzení na více než jednoměsíční trést na svo
bodě), spočívá v tom, že soud přikáže odsouze
neho pod dozor důvěrníka, jehož úlohou jest, 
aby dohlížel na chování se a zaměstnání pod
mínečně odsouzeného, poučováním na něho pů
sobil a pečoval o odstranění závad a o polep
šení chování se mladistvého v případě potřeby 
tím, že si vymůže soudcovské napomenuti (čl. 
IV. § 4. osn.). Toto napomenutí, jež soud také 
z vlastního popudu při prohlášení rozsudku 
dáti může, má - jak jsme viděli -' ten 
účinek, že nedbá-li ho odsouzený vzdor for
mální výstraze, dojde k výkonu podmínečně 
odloženého trestu. V nařízení ochranného do-
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zoru, jakož i v těchto napomenutích spočívá 
ovšem jisté omezení osobnl svobody odsouze
ného. Osnova však při tom vychází ze správ
ného názoru, že snad nic nestojí tomu, kdo 
jednou trestného činu se dopustil, tak v cestě 
k polepšení vedoucí, jako přílišné omezení jeho 
volnosti a příhana v netaktním dohledu spočÍ
vající. Proto stanoví především, že policejní 
dohled nad mladistvými (do dokonaného 18. 
toku) je vůbec nepřípustný (čl. VI. osn_), dále, 
že jinaké omezení osobní svobody, než zmíně
nými napomenutími, zákazem pobytu na ur
Čitém místě a příkazem, aby své bydliště vždy 
soudu oznámil, jest nepřlpustné (§ 55 b) a ko
nečně, že při ochranném dozoru »jest se IJečlivě 
všeho vystříhati, čím by se na úsudek okolí 
mladistvého provinilce nepříznivě působilo, dů
věra v něj otřásala, proti němu podezření budilo 
a jeho poctivé zaopatření ohrozilo« (čl. IV. 
§ 4. osn.). 

Zvlášť tato poslední slova nebudou si moci 
důvěrnici, jimž ochranný dozor nad podmínečně 
odsouzenými svěřen bude, dosti hluboko vští
piti. Na jejich Jemnocitu a taktu bude záviseti, 
bude li podmínečné odsouzení plniti skutečně 
tu funkci, již plniti má, totiž býti posledním 
článkem v systému státní výchovy, vychovávati 
a pro společnost zachrániti mládež zločinnou. 
Mnoho dobré vůle bude tu třeba, mnoho zku
šeností, mnoho jemného instinktu pro zvláštní 
psychologii jak mladistvého zločince tak spole
čenské vrstvy, v níž má po svém poblouzenÍ za
kotviti. Hlavně však jemného pochopení sociálních 
úkolů, jimž tato instituce sloužÍ. Proto stanoví 
osnova (čl. IV. § 3), že důvěrníci tito majl 
býti především vybíráni z členů spolků, které 
za úkol si vytkly ochranu dětí, péči o mládež 
a péči o propuštěné trestance, tedy lidí, kteří 
cítí v sobě povolání k tomu, aby svou činnost 
věnovali ochraně těch, kdo bez ochrany by se 
snadno státi mohli společensky nebezpečnými. 

Ve spojení s těmito důvěrníky bude pak 
moci trestní spravedlnost dostáti svému sociál
nímu úkolu: zachrániti ze zločinné mládeže tu 
část, u níž zločin není symptomem trvalého 
mravního defektu, nýbrž jen okamžitým neb 
aspoň vyléčitelným poblouzenÍm. 

3. Podmínečné propuštění. Viděli 
jsme, že podmínečné odsouzení jest přípustné 
jen při lehčíoh trestných činech, totiž při těch, 
za něž soudce v konkretním případě uložil po
kutu peněžitou neb trest na svobodě nejvýše tří
měsíční. Toto omezení přípustnosti podmínečného 
odsouzení, jinak podmíněného prominutí trestu, 
jest odůvodněno tím, že by snad vážnost trestní 
justice pod tím trpěla, kdyb) bylo možno 
i těžší trest třeba pod podmínkou pruminouti. 
Přes to právem nechce se osnova vzdáti moc
ného prostředku výchovného v tom spočívajícího, 
že aspoň část trestu může si pachatel ušetřiti, 
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polepší-li se. To jest právě základní myšlenka 
irtstituce podmínečného propuštěni. Odpykal-Ii 
si totiž mladistvý pachatel k více jak tříměsíč
nímu trestu na svobodě odsouzený_ dvě tře
tiny trestu, a jsou-li dány podmínl;:y, při 
nichž u lehčího činu by bylo přípustno podmí
nečné odsouzení, a choval-li se mimo to pa
chatel v trestu dobře, může úřad nad výkonem 
ttestu bdící (trestní soud, ředitelství samostatné 
věznice) za souhlasu odsouzeného, vrchnímu zem
skému soudu jeho podmínečné propuštění na
vrhnouti. Účinek podmínečného propuštění, 
okolnosti, za nichž,. i lhůta, po níž tato výhoda 
odvolána býti může, resp. musí, jsou tytéž, jaké 
jsme poznali při podmínečném odsouzenI. Lhůta 
zkušební trvá až do doby, v níž by odsouzený 
svůj trest si byl odpykal, nejméně však 6 mě
síců. Příkazy a napomenutí, jež při podmíneč
ném odsouzení ukládá soud v první instanci 
ttest uloživší, ukládá při podmínečném propu
štění úřad nad výkonem trestu bdící. Týž na
vrhne též eventuelně vrchníma soudu zemskému 
nfiřízení výkonu pod podmínkou odloženého 
zbytku trestu. 

Osnova jest si však při tom dobře vědoma, 
že ten, kdo třeba jen částečně trest na svo
bodě si odpykal, musí při svém návratu do 
společnosti bojovati s mnohem většími obtí
žemi než ten, komu trest podmínečně byl pro
minut. Proto ukládá (§ 55. b osn.) úřaju nad 
výkonem trestu bdícímu, aby po případě v do
hodě s úřadem poručenským neb s orgány 
ochranné výchovy se postaral o umístění pro
puštěného v poctivém zaměstnání. 

O ochranném dozoru nad podmínečně pro
puštěným platí totéž, co bylo řečeno o ochran
ném dozoru nad podmínečně odsouzeným, je
nom že, jak řečeno, funkce soudu, jenž pod
mínečně pachatele odsoudil, plní úřad nad vý
konem trestu bdící. Rozdíl jest dále v tom, že 
proti usnesení vrchního soudu zemského, jímž 
se nařizuje neb odvolává podmínečné propu
štění, není opravných prostředků. Proti naříze
ním úřadu nad výkonem trestu bdícího, jimiž 
způsobem při podmínečném odsouzení naznače
ným se osobní svoboda propuštěného omezuje, 
není, jako proti analogickým nařízením soudu 
podmínečné odsouzení uloživšího, opravného pro
středku. 

4. R e h a b i I i t a c e. Tímtéž duchem, jako 
instituce doposud líčené, diktována i zcela nová 
instituce, již naše osnova z francouzského práva 
přejímá, totiž instituce rehabilitace. 

Doposud pronásledovalo jediné odsouzení 
pachatele po celý život. Třeba by právní 
účinky odsouzení z velké části byly v zákoně 
z 15. listopadu 1867 ř. z. č. 31 § 6. časově 
omezeny - tak že již v tomto zákoně máme 
jakýsi první pokus o uskutečnění základní my
šlenky rehabilitace - přece fakt, že někdo byl 

odsouzen, stále byl z trestních rejstříků 
a třeba ne zákonně, přece fakticky mu 
často vadil, aby opět si vybojoval ve spo 
nosti čestného místa. 

Ty právní a společenské následky 
tvrdě stíhaly toho, kdo ve věku 

často jen t mladické bujnosti, nerozvážnosti 
neb nezkušenosti trestního činu se dopustil, 
později však zcela řádným člověkem se stal, 
a přece za onu mladickou nerozvážnost celý 
život pykati musil. 

Vůči takovým osobám má zákon i společ
nost po určité řadě let zapomenouti na jejich 
mladický poklesek, má je rehabilitovati. Dle 
naší osnovy (§ 28. tr. z.) jest r~habilitace_pří
pustná u osob, které se trestného činu, jěnž 
není trestný 10-201etým žalářem, neb tíže, 
dopustily před dokonaným 18. rokem, byly-li 
až do tohoto odsouzení zachovalé, a nebyly-li ' 
znovu odsouzeny po určitou řadu let (lhůtu j 

zkušební), již osnova dle tíže činu jednou 
pro vždy stanoví mezi 4 a 10 lety. Lhůta 
zkušební počíná se uplynutím dne, kdy pachatel 
trest na svobodě odpykal, pokutu peněžitou 
složil, aneb kdy mu oznámeno bylo, že 
trest mu byl z milosti prominut, neb kdy 
moci práva nabyl rozsudek, jímž mu trest neb 
výkon trestu byl prominut. Doba pobytu v po
lepšovně se do zkušební lhůty nepočítá. 

Účinkem rehabilitace jest, že se za to má, 
že rehabilitovaný nebyl odsouzen, a že rehabili
tovaný nemá povinnosti k svému odsouzení na 
soudní nebo úřední dotaz se přiznati. Jen na
bytých práv osob třetích rehabilitace se netýká. ' 

Mimo tyto ze zákona nastávající účinky re
habilitace zná osnova (§ 29. tr. z.) účinky na
stávající y:jr~kem soudcovským. Rehabilitovaný , 
totiž může u soudu, jenž jej v první instanci 
odsoudil, žádati, aby rehabilitace poznamenána i 
byla v trestním aktě, v trestním rejstříku a 
v záznamech úřadů správních. Stalo-li se tak, 
nesmí býti odsouzení rehabilitací vymazané uvá
děno ve vyhotoveních z trestního rejstříku ani 
ve vysvědčeních o mravech. 

Jen dvě výjimky připouští osnova v zájmu 
veřejném. Totiž: 

a) trestní soudy a státní návladnictví jsou ! 
oprávněny v trestním řízení žádati o sdělení 
odsouzení rehabilitací vymazaného, je-li jeho 
známost závažná pro rozhodnutí o otázce viny. 
Soud může za těchto podmínek se usnésti, že 
odsouzení se sdělí ve hlavním přelíčení; 

b) úřady povolané k udílení míst ve veřejné 
službě nebo k svěření veřejné funkce veřejné 
službě na roveň postavené mohou žádati o sdě
lení odsouzení rehabilitací vymazaného~ je-li za
chovalost podstatným požadavkem při přijetí do 
veřejné služby neb svěření dotyčné veřejné 
funkce. Taková sdělení mohou se činiti jen 
k zvláštní žádosti a s výslovným vytčením re-

iabilitace. Úřad o sdělení žádajíd mu st ó. od
souzeni zachovati tajemství. v ., 

Jest na první pohled patrno, ze na stn~tn~ 
t . těchto vY'J'imek praxí bude záViseti interpre aCI .. 

tÍčinnost instituce rehabllttace. 

III. 

Těsná spojitost mezi materielním a v formál-
, právem trestním vede k tomu, ze pod-

111m b 'd statná změna materielního, práva se, neo eJ ve 
bez změny formálního prava tre.stl11h~:., Nase 

a však J' de přes tuto neJnutneJs1 mez osnov . I ' 
správném poznání, že nejen naše matene ni, 

a v , h d' 
nýbrž i naše formáln~ práv~ :restl11 se ne o ~ 
pro osoby mladistve, zavadl tak dalekosáhle 
změny řízení, že budeme r,n0ci mluviti 0. zvl~št
ním trestním procesu proti osobám mladlstvym. 

Především cíl celé reformy, jejž jsem v úvodě 
se pokoušel charakterisovati, dojde výrazu za
vedením zvláštních přestupkových soudů proti 
mladistvým. 

Jako byly zavedeny přestupkové. a e~ekuč~~ 
soudy pro velká města, tak vyhrazuje Sl v nasl 
osnově vláda právo poručenskou agendu velkých 
měst u jednoho SOUGU sousHedíti.· -Těmto po
ručenským soudům by příslušela~ též trestní 
agenda totiž souzení přestupků osobami mla
distvý~i spáchaných a určitých přestupků na 
mladistvých osobách spáchaných: jsou to zvláště 
přestupky touto osnovoU zavedené, jež níže 
uvedeme, dále přestupky § 335. přestoupením 
práva domácí kázně,' opomenutí péče o ne
mocné dle § 360., opomenutí péče o děti dle 
§§ 376.--378., týrání dětí rodiči ?Ie §§ 414. 
až 418., neb učiteli (§ 420) a mistry (421), 
zmrhání pod přípovědí manželství (506), ku
plířství (512) a svádění nedospělý~h k žebr?tě. 

Na venkově zavede se analogické spOjení 
agendy poručenské s naznačenou agendou trestní 
při rozdělování práce mezi jednotlivé referenty. 

Další podstatná změna nastane v tom, že 
každé trestní řízení proti osobě mladší 18 let 
díti se bude s vyloučením veřejnosti. PřístupJ 
mají mimo ro~diče, poručníka a zaměstnavatele 
obžalovaného jen důvěrníci t. j. členové spolků, 
jež si obraly za úkol péči o zanedbanou mládež 
a již, jak jsme viděli, budou míti úlohu nad 
mladistvým, bude-li podmínečně odsouzen neb 
z trestu propuštěn, ochranný dohled vykoná
vati. Tyto důvěrníky může soud pověřiti úkolem, 
aby vyšetřili dosavadní chov~ní. ~Iad~~tvého 
a poměry, v nichž vyrostl, o cemz Je pn hlav
ním přelíčení jako svědky vyslechne. 

Nejen přeUčení, nýbrž i vyhlášení rozsudku 
může státi se s vyloučením veřejnosti, je-li se 
co obávati, že by uveřejněním rozsudku polep
šení neb zaopatření mladistvého bylo ohroženo, 
neb odpadne-li neb odloží-li se podmínečně 
výkon trestu. 
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'Úloha soudu, jak jsem se právě zmínil, bude 
nyní vzhledem k novým trestním opatřením o to 
rozšířena, že soud bude musiti zjistiti nejen věk, 
nýbrž i okolnosti, jež k posouzení duševní a 
mravní vyspělostí slouží, jakož i poměry, za 
nichž mladistvý vyrostl, zvlášť skutečnosti, z nichž 
na jeho zanedbanost možno souditi, a jeho do
savadní chování. V tom, jak jsem se zmínil, 
bude soudce podporován důvěrníky, kteří péči 
o zanedbanou a zpustlou mládež za úkol si 
obrali. 

Proto, že při řízení proti mladistvým nutno 
nejen trestný skutek, nýbrž celý - abych tak 
řekl - mravní habitus mladistvého zjistiti, 
bude řízení mandátní a kontumační proti mla
distvým vůbec vyloučeno. 

Dosavad uvedené změny trestního řádu 
diktovány jsou přímo změnou materielního práva. 
Nová trestní opatření vyžadují zjištění dosavad
ního života pachatelova, jež nejlépe obstará po
ručenský soudce za pomoci důvěrníků; trest 
nemá, pokud možno, odsouzenému v jeho další 
výživě býti překážkou, na druhé straně nemá 
se řízením činiti z mladistvého hrdina veřejného 
řízení: a proto vyloučen! veřejnosti. 

Processualní formou, v níž se výkon trestu 
promíjí neb podmínečně odkládá, jest rozsudek. 

Proti rozsudku, jímž výkon trestu byl pro
minut a jen důtka byla udělena, není vůbec 
opravných prostředků, tedy ani zmateční stíž
nost ani odvolání. Proti rozsudku, jímž někdo 

, v 

podmínečně byl odsouzen, pokud není dle vse-
obecných zásad zmatečný, jest přípustné odvo
lání, byl-li trest omylem neb bezdůvodně od
ložen, neb odložení opomenuto. 

Usnesení, jímž se výkon podmínečně ulo
ženého trestu nařizuje neb prohlašuje, že od
souzený zkušební dobu s prospěchem obstál, 
vynáší radní komora resp. samosoudce a je 
proti oběma usnesením přípustná stížnost. 

Přes rámec změnou materielního práva vy
tčený, avšak v logickém dalším provedení my
šlenky tam uplatněné jde zákonodárce při změně 
ustanovení a procesní způsobilosti osob mla-
distvých. 

Dosavadní právo, jak známo, nemělo výslov-
ného ustanovení o tom, kdy počíná procesní 
způsobilost. A to ani u trestního žalobce ani 
u obžalovaného. Co se žalobce týče, určuje jen 
u soukromého llčastníka a tedy u subsidiárního 
žalobce § 365. 2., že osoba, patrně dle ci
vilního práva, nesvépravná i v tre.,tním řízení 
svým zákonným zástupcem musí býti zastupo
vána. 

Zastupování mladistvého soukromého žalobce 
bylo jak v theorii tak v judikatuře sporné. 

U obžalovaného jest ovšem zastupování pro
cesně nezpůsobilého nemožné. Kdo jest procesně 
nezpůsobilý, ten ani zástupcem v procesu vy-
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stupovati nemůže, procesní nezpůsobilost obža
lovaného činí tedy proces nemožným, t. j. má 
procesuálně týž účinek, jako nezpůsobilost býti 
stranou procesní. Kdy však způsobilost procesní 
počíná, jest dle platného práva sporno. 

Již platné právo však uznává, ovšem v míře 
velice skrovné, že mladistvý svých procesu
álných práv nebude moci účelně použiti; proto 
dává zákon nému zástupci právo, aby obvině
nému obhájce zřídil, aby zaň třeba proti jeho 
vůli odvolání, zmateční stížnost a návrh na ob
novu řízení podal. Obhájce zákonným zástupcem ' 
zřízený vystupuje však dle platného práva jako 
zmocněnec nezletilého, tak že nemůže proti 
jeho vůli ničeho podnikati a nezletilýmůže jeho 
kroky paralysovati. 

Ve všech těchto směrech vyplňuje naše 
osnova mezery platného práva a přivádí k plné 
platnosti myšlenku, že mladistvý obžalovaný 

, Ipotřebuje v trestním procesu pomoci. 
V Starou spornou otázku o zastupování sou-

kromého žalobce řeší osnova tím způsobem, 
že stanoví, že za osoby mladší 18 let a za 
osoby pro duševní chorobu pod opatrovnictvím 
stojící právo k soukromé obžalobě vykonávají 
jejich zákonní zástupcové. Při kolii si zájmů mezi 
zákonným zástupcem a pupillem dlužno postu
povati dle občanského práva. 

NezletiL::i starší 18 let mohou sami nebo 
samostatně zvoleným zástupcem právo soukromé 
obžaloby a právo adhaese vykonávati. 

Co se strany obžalované týče, rozvádí 
osnova myšlenku v našich §§ 39., 282., 283. a 
354. obsaženou tím způsobem, že ze zákonného 
zástupce nezletilého obžalovaného činí skutečnou 
vedlejší stranu v procesu, dávajíc mu. samostatná, 
na vůli obžalovaného nezávislá práva procesní. 

Aby zákonný zástupce nezletilého své pro
cesní právo uplatňovati mohl, musí býti o za
vedení přípravného vyšetřování, uvalení proza
tímní neb vyšetřovací vazby, podání obžaloby 
a nařízení hlavního nebo odvolacího přelíčení 
vyrozuměn. O odsouzení vyrozumívá se nejen 
zákonný zástupce, nýbrž i poručenský soud. 
Poručenský soud se mimo to vyrozumívá, je-Ii 
zákonný zástupce podezřelý ze spoluviny na 
činu nezletilcově; v tom případě zřídí soud 
nezletilci kollisního kuratora. 

Otec neb poručník nezletilého obviněného 
jest oprávněn v přípravném řízení činiti návrhy 
průvodní, navrhnouti zrušení vazby, a má proti 
zamítnutí těchto návrhů tytéž opravné prostředky 
jako obžalovaný, a to třeba proti vůli obžalo
vaného. Také námitky proti spisu obžalovacímu 
může zákonný zástupce podati právě tak jako 
obžalovaný. 

V hlavním přelíčení může zákonný zástupce 
činiti průvodní návrhy a má se mu poskytnouti 
příležitost, aby okolnosti pro posouzení věci 
závažné uvedl. 

'také v mandátním řízeni muze zákonný 
zástupce nezletilého (staršího 18 let) proti trest
,nímu příkazu odpor vznésti. 

Tatáž práva, jako v řízení v první instanci, 
má zákonný zástupce též v řízení odvolacím. 

Z těchže důvodů, z nichž vyplynulo rozší
řeni práv zákonného zástupce, uznává osnova 
za nutno též rozšířiti nutné obhajování. 

V řízení před soudy sborovými musí míti 
obžalovaný mladší 18 let obhájce, jejž po pří
padě zřídí soud. 

Co se opravných prostředků týče, má tako
výto obhájce tatáž práva jako zákonný zástupce 
nezletilého obžalovaného. 

V řízení přestupkovém musí soud zříditi 
mladistvému obžalovanému obhájce, je·li jeho 
zákonný zástupce na trestném činu súčastněn, 
neb jeví-li se takové opatření vzhledem na 
zanedbaný duševní vývin mladistvého nutným 
neb vhodným. 

Nemůže-li okresní soud zříditi obhájcem 
osobu v seznamu obhájců zanesenou, může jím 
zříditi osobu k úřadu soudcovskému způsobilou 
neb jinou vhodnou osobu. 

IV. 

Zmínil jsem se v úvodě, že proti zločinnosti 
mládeže možno bojovati též tím, že se pod 
trestní sankcí zakáží určitá jednání, jež dle 
zkušeností na tělesný i duševní vývin mládeže 
neblaze působí. Ovšem v tomto směru by byl pří
lišný optimismus snad nejméně na místě. Účin
nost našich trestních opatření jest z velké části 
více než problematická, a hlavně trestní právo 
i tam, kde trestá i jen jednání nebezpečné, 
přece stojí již před fait accompli, t. j. aspoň 
v konkretním případě působí již repressivně, a 
represse nikdy neslibuje tak dokonalou nápravu, 
jaké lze dosíci praevencí. S touto výhradou 
můžeme celkem souhlasiti s novými trestními 
normami, jež nyní jednotlivě uvedeme: 

1. Kdo někoho před dokonaným 16. rokem 
používá k produkcím, divadlům neh podobným 
veřejným provozováním, jež o sobě neb ná
sledkem zvláštních poměrů, jimž nedospělého 
neb mladistvého vystavují, jsou s to, aby jeho 
tělo, zdraví neb mravnost ohrozily, neb kdo 
osobu mladší 16 let, o niž pečovati mu dle 
zákona neb převzaté povinnosti přísluší, někomu 
jinému k účelu právě naznačenému přenechá, 
bude pro přestupek trestán vězením od 3 dní 
do 3 měsíců a pokutou od 100 až do 1000 K. 

K tomuto ustanovení právem podotýkají 
motivy, že jest toliko provisorní. I u nás jest 
třeba zákonů upravujících výdělečnou činnost 
mladistvých, jež máme sice pro podniky prů
myslové a hornické v §§ 94.-96 b) živn. řádu 
a v zákoně z 21. června 1884 ř. z. Č. 115, 
jichž však nemáme pro domácí průmysl, kde 

'č Cj'i se zneužíváním pracovní síly dětí se 
nej as e I' b' v v t t v 

tk ' áme. Osnova SlUje, ze az yo pomery 
se av b d v • d 
zákonem budou upraven~, hU e modzno vr ~ 
notně řešiti otázku trestm oc rany ne ospe yc 
proti zneužívání jejich pracovní síly. 

Zdá se však, že již nyní mohla osnova jíti 
dále než šla, kdyby byla přijala n,ávrh, jejž 
prof: Miř i čk a učinil na I. kongresu pro ochranu 
dětí ve Vídni, aby totiž ve formě blanketového 
zákona bylo přestoupení předpisů živnostenských, 
jež upravují používání pracovní síly osob mla
distvých, dáno pod trestní sankci. 

2. Kdo při výčepu neb prodeji lihových 
nápojů v malém, neb při obchodu takovými 
nápoji nedospělému, jenž není v průvodu osoby 
dospělé, poskytne neb poskytovati nechá liho
vých nápojů k vlastnímu požití, trestá se pro 
přestupek vězením od 1 dne do 6 neděl neb 
pokutou od 10 do 500 K. 

3. Kdo nedospělému lihových nápojů tako
vého druhu neb v takovém množství a tak 
často k vlastnímu požiti poskytuje neb posky
tovati nechá, že jejich požívání zdraví neb tě

lesný vývin nedospělého ohroziti může, trestá 
se pro přestupek vězením od 3 dní do 3 mě
síců neb pokutou od 10 do 1000 K. 

Témuž trestu propadá, kdo nedospělého, 

jenž jeho dohledu neb péči podléhá, lihové 
nápoje takového druhu neb v takovém množ
ství a tak často požívati nechá, že jejich poží
vání může zdraví neb tělesný vývin nedospě
lého ohroziti. 

4. Kdo svou povinnost vychovávati a vyži
vovati osoby mladší 18 let, ač jest s to, aby 
této povinnosti dostál, tak zanedbává, že tím 
tato osoba se vystavuje nebezpečí zpustnutí, 
neb že jest nutno ji odevzdati do ochranné 
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výchovy, trestá se pro přestupek tuhým vě

zením od 1 do 6 měsíců. 
5. Kdo svede pohlavně zachovalé děvče, jež 

nedokončilo ještě 16. roku, k souloži, trestá se 
pro přestupek tuhým vězením od 1 do 6 
měsíců. 

* *" * 
Ze společného legislativního úmyslu: tre

stání a trestní ochranu osob mladistvých upra
viti tak, aby vzhledem na zvláštnosti mladi
stvého věku trestní právo jistěji zabraňovalo 

zločinnosti, zavádí tedy zákonodárce naší osnovou 
tyto podstatné reformy: Zvyšuje věkovou hra- (I 

nici trestní zodpovědnosti, stanoví věk po- • 
chybné pří čet n o s t i, připouští prominutí , 
trestu, připouští podmínečné odsouzení a pod- , 
mínečné propuštění, event. spojené s ochrann)Tm 
dozorem, ruší policejní dohled nad mladistvými 
a zavádí řadu nových činů proto trestných, že 
působí neblaze na mravnost a tedy podporují 
zločinnost mládeže. V procesu zřizuje zvláštní" 
soudy pro nedospělé, vylučuje veřejnost řízení 
proti nedospělým, činí ze zákonného zástupce 
nezletilého jeho procesuálního pomocníka se 
samostatnými právy procesními a staví mladist
vému téměř vždy po bok obhájce. 

Byť by podrobnějš; rozbor snad ukázal, 
že v detailech radno tyto reformy jinak for
mulovati, jejich zavedení a jejich základní ideu 
musí, tuším, každý vítati, kdo má smysl pro 
sociální úkoly trestní spravedlnosti. Dlužno 
si jen přáti, aby osnova co nejdříve stala se 
zákonem, jenž by prakticky humanním duchem 
naplnil naše soudní síně a byl prvním krokem 
k reformě celého našeho trestního práva, re
formě tImtéž duchem porozumění pro sociální 
úkoly trestního práva oživované. 

Tiskem Edvarda Leschingra v Praze. - Nákladem vlastním. 


