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VSEHRD 
LIST CESKOSLOVENSKÝCH PRl\VNÍK. Ů. 

Trest smrtí. 
U niv. prof. Dr. Alb. M i lot a (Bratislava) . 

V dnešní době, kdy se !pracuje lia refonně trestního zákona 
a kdy nad obyčej časté a těžké případy hromadných a loupež
ných vražd vzrušují lnysl celé veřejnosti , stala se otázka trestu 
snmi zase velmi aktuální. Nehodlám zde iprobírati celý tento 
ožehavý a tě'žký problém, neboť bych nlusil .ien opakovati to , 
co bylo již lnnohokráte řečeno, pouze chci ukázati na to, že celá 
otázka se u nás nechápe vždy správně , a tO' nejen širší veřejíllosrt:í , 
nýbrž i samými kruhy právniCJkými, jak ukazuje zejm.éna člá
nek prof. dra C. Horáčka v »Národnich Listech ( z 13. dubna ' 
t. r. » Zločinnost «. 

Chyba vězí v tO'm, že celý :probléln se neřeší s hledisek kri
n1inálně politických, nýbrž jedině se stanoviska citového. Těž
kými zločiny je slPolečnost dotčena ve své snaze po klidu a. 
pořádku a instinktivně si uvědomuje nebezpečí, které jí hrozí. 
od individuí, negujících všechna pravidla sociálního spolužití .. 
A tu se u ní pojí hněv na takové rušitele zákona se strachenl. 
z nich a obojí toto citové hnutí vzbuzuje nlyšlenku na krajní 
prostředek,kter)T je společnosti k disposici , totiž trest smrti. J e· 
přirozeným zjevem., že živoucí bytosti lnou k životu, a 'proto 
tato bázeú ze smrti se aplikuje i na všechny lidi jako pravidlo) 
a vzniká [plřesvědčení, že trest smrti je nejstrašnější trest r kter ý' 
llllUe provinilce stilmouti. 

A přece taková odpověď na naši otázku je naprosto pochy~ 
bená, neboť problém boje proti zl06nnosrl:i se nedá řešiti jinak, 
než chladnou rozunlOVOU úvahou, .která v každé POllitice, tedy 
i kriminální, je konec konců jedině správnou lnetodou. Po
stupujeme-li takto sine ira sed cum studio, vidíme nejprve, že 
bázeú ze smrti jako každé pravidlo nlá své výjinlky a že tako
vá výjiluka se vyskytuje právě v našenl případě u Itěch , kdo: 
se dopouštějí nejtěžších zločinů , takže tl nich zásada. trestem. 
zastrašovati se stává ve skuteČlíosti pouhou fikcí. Novější ba~ 
dání kriminálně psychologické, které od dob LOlllbrO'sových se 
opírá o pozorování četných zločinců a sneslo bohatý ma.teriál 
(nejnověji v O'bsáhlých studiích Grossových , Vlulffen 0.výcb , 
Birnbaumových a j.) , ukázalo , že právě nejtěžší zločinci Jsou 
lidé n aprosto odlišné lnentalíty než jsou průnlěrnÍ občané a 
že jejich zvláštní vlastnosti, ať vrozené .ať získané, způsobuJi , 
že myšlení a cítění se u nich béře zcela jinými cestami nei 
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. II normálního počestného člověka. Zejména je to mravní otu
pělost, která je uzp-l1sobuje k jejich zločinu a je vede za so
beck)Tnli dli \přes sl zy a. bolest druhých lidí, která však iIla 
druhé straně je uč:í nevážiti si i vlastniho života. Jen tak, si 
vysvětlíme, že jej dávají bez rozmyšlení \' súzku, že se nedají 
odstrašiti ani ochrannými opatřeními, pro ne velmi nebezpeč
nými, ba že naopak je toto risiko přímo láká, a že se bez 
rozpa,ků života sami vzdávají. PŤíklady tÚ'ho jsou velmi časté. 
Viděli, jsme to v poslední době u pronásledovaných lupi-čú ve 
Velké Bytči a dnes opět přinášejí noviny zprávu, že vrah Ro
bert Kniebl rpři pronásledování se střelil do spánku a .zápasí 
se smrtí. A o takov)Tch lidech se domnív:1n'le, že je za~hl:1JšÍlne, 
když před ně postavíme hrozbu trestenl smrti? 

A znamenala-li by i pro takové lidi smrt skutečně zlo, 
pak by při jejich povaze hrozba tÍlnto zlem projevila jen tehdy 
svůj účinek, kdyby bylo n'ložno v každélH případě ji uskuteč
niti a každého takového zločince popraviti. Avšak to je na
prosto vyloučeno a tím i hrozba smrti se míjí svÝln určenÍn'l. 
Zločinci, se kter)Tmi v našich případech máme co činiti, jsou 
lidé nejvýš lehkomyslní a nerozvážlivi, síla vůle se dovede 
projeviti u nich jen ve směru zločinu, při čemž často jednají 
i ve zvláštnín'l vzrušení, a tu je přirozené, že takoví lidé ~ 
jak už je ostatně v'llbec v povaze lidské - .počítají spíše s vý
sledkem pro ně šťastnějším než s výsledkenl nepříznivým. 
Doufají nejprve, že vůbec uniknou lidské spravedlnosti, neboť 
pÚ'dle svého mínění lnají svúj ' čin dobře promyšlen a olPatrně 
připraven (jejich intelekt nestačí vystihnouti dopředu příčin
nost dějů a !prÚ'mysliti všechny mÚ'žné eventuality). A i kdyby 
byli polapeni, tu se podle jejich přesvědčení naskytá na sta ' 
n'ložností, jak uniknouti trestu slnrti : šikovná výmluva, falešné 
alibi, slabost poroty, ulPrchnutí z vazby a pod. Za takových 
okolností determinující úč1nek představy trestu smrti na roz
hodnutí zločincovo je tark nepatrný, že jej snadno přemůže 
představa užitku, který n'lU kyne z jeho zloč.inu. 

Ani u druhé skupiny zločincll, kteří se dopouštějí těžkých 
zločinů, zejména proti životu, totiž u zločmcú okamžitých a 
z vášně, hrozba trestem smrti se nemúže uplatniti tZpúsobem. 

-ovlivňujícím rozhodnutí čin spáchati, neboť rozhodnutí toto se 
tvoří náhle pod mocným tlakem afektu nebo vnějších popudú. 

' Ostatně li takových zločincú naše společ.nost ani trestu smrti 
nevyžaduje, jak je vidět.i z mírných rozsudkú poroty v tako
vých případech. 

A kde by snadná příl~itost a zlý příklad mohly svésti 
-k těžkým zločinÍlm lidi slabší vwe a lnenší nlorální síly, tanl 
se múže učiniti výjinlka, jako ve výjiJllečných případech Vú
bec, stanným právem. Tu jedině hrozba trestem smrti může 
projeviti svúj účinek, neboť posílí u takových lidí, kteří jsou 
k tomu přístupní, představy vll'rovné. Kromě tohoto výjin'leč
ného 'Případu se tedy trest smrti nedá obhájiti jeho /zastrašu-
jicí mocí. . . 
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Jediný dúvod, kter)T při chladné kriminálně politické úva
ze lnlllví pro trest smrti, je skutečnost, že značí způsob, jakým 
-se dají nejsnáze a ne~jbezpečněji odstranili z lidské společnosti 
osoby, které pro ni představují veliké nebezpečí, jsouce roz·· 
hodnuty stále a stále útočiti na její nejcennější právní statky. 
V . ta,kovéln pHpadě má trest sHuti ve sl,uteř,nosti nikoli po
vahu t r e s t u, kterým způsobujeme zločinci zlo za to, že 
_'páchal zločin, n)Tbrž povahu z a bez peč o v a c í h o op a
tře n í, kterým se bráníme nebezpečí, jež z jeho povahy nám 
:stále hrozí. SpO'lečnost, která z tohoto dúvodu sahá k :popravě 
nebezpečných a nenapravitelných zločincú, podobá se tO'mu, 
kdo v sebeochraně skolí lupi,če, kter)T jej z ákeřně přepadne. 
Ovšem rozdíl .ie tu ten, že fen , kdo takto jedná v sebeochraně, 
má jen tento jediný prostředek na svoji .z6chranu, kdežto spo
lečnost může lnísto náhlého úplnéhO' odstranění zločince učiniti 
jej nešk0'dn)Tn1 tím, že ho internuje na celý jeho život v uza
vřenén1 ústavě pod0'bně, jako to činí s nebez\peČn)Tlni šílenci. 

Někteří krilninalisté (na př. Garofalo) doporučují skutečně 
popravoyání nehezpečn)Tch zločinců, jiní zase volí způsob 
druh~T . Obojí má své důvody pro i proti. Pro popravu lnluví 
fakt, že tímto Zpllsobem se společnost chrání uvedeného ne
bezpečí způsobem nejjistějším a pro ni také nejpohodlnějšÍln 
a nejlacinějším, kdežto doživob1í 'Přechovávání zloč~ncú , sa'mo 
'0 sobě nákladné, není niJkdy zcela bezpečné jednak pr0' 1110Ž
n0'st útěku, jedna,k pro ohrožení strážního personáJlu. Druhý 
způsob se obhajuje dúvody, které vůbec svědčí prO'ti trestu 
smrti, zejména možností justičního Olnylu a nesnadností zjistiti 
naprostou nebezpečnO'st a nep0'lepšitelnost zločinc0'vu. 

Podle mého ,soudu nelze tento rozpor rozluštiti jinak než 
podle ethického stanoviska, jaké kdo zaujímá v otázce, zda 
má stát právo na život svých občanú a .zda múže člověk čl0'
věka zbaviti proti jeho vúli života . O této otázce se nedá disku
tovati a zmíněný problém se dá rozře,~iti .iedině hlasováním. 
Avš:ak kdo hlasuje pro usmrcení zločince, musí v dúsledku 
tohO' býti i pro násilné odstraňování nebezpečných šílencú. 

Přípravná osnova československého trestního zákona z r. 
1926 se rozhodla pro stanovisko druhé. N ep6jala trest smrti, 
'avša,k zavádí místo něho jednak doživotní trest na sv0'bodě 
(a to jak u žaláď~e § 41, tak i u vězení §l 42), jednak dovO'luje 
'Soudci, aby i v jiných IP'řípadech každého zl0'čince, který svou 
povahO'u, způsoben1 svého živO'ta, rázem svých zlO'činů a ostat
ními okO'lnostmi ukazuje, že je obecně nebezpečný pro trvalý 
'sklon k z]očinllm, odsO'udil d O' z v I á š tni h o z a bez p e
č o v a c í h 0 úst a v u, zvaného pře c h o vat e I n O' u, kde 
může b~·ti zadržen. i po cel)T Svilj život (§ 58). Z tO'ho je viděti, 
že je mylná pO'věst, která se rozšířila o tét0' osnově, že! hoví 
falešné a lnalomocné humanitě nO'vé d0'by. Tvrdí se tak jedině 
·proto, že se odhodlala zrušiti trest smrti, avšak přezírá se, že 
na druhé straně po zralé rOlzunlOvé úvaze dává soudci do ruky 
da]ek<? účinnější . a namnO'ze i mnohem přísnější prostředky na 

'poHrání zločinnO'sti , než je tomu podle platného práva. 


