
o trestu smrti. 
(Přednáška, konaná dne 9. dubna 1923 ve Filosofické Jednotě v Brně. ) . 

Jaroslav K a II a b. 

I. 

Rozpravy o trestu smrti obživly u nás v poslední době zvláště 
proto, že po téměř dvacethleté přestávce, kdy již u mnohých vznikla 
domněnka, že tento způsob trestání byl odstraněn, došlo k výkoriu 
dvou rozsudků civilních soudů, znějících na snfr't. Zatím, co jedni 
vítali tyto popravy jako důkaz, že stát neváhá již sáhnouti třeba 
i k nejostřejším prostředkům tam, kde jde o to, aby se postavila hráz 
mravní'mu úpadku, jejž působením svMOové války též u nás lze 
zjistiti, zhrozili se druzí nad tím, že republika, jež i do ústavní 
listiny si dala heslo pokroku, používá tak barbarského, podle jejich ' 
mínění, prostředku trestání. Nechybělo též hlasů, jež problém tres'ÍU 
sImU stavěly jako problém' filosofický a snažily ~e metodami! filoso- : 
fickými' se vypořádati \ s přirozeným rozruchem, jejž v mysli ka
ždého cítícího člověka vyvolá úmyslné a po chladné rozvaze pro
vedené usmrcení člověka, jímž zůstává poprava, ať mravní kvali
ta odsouzencova je jakákoliv. 

Nemají-li tyto rozpravy, připínající se ke zmíněným popravám, 
vyzníti na prázdno, a má-li z nich vyplynouti praktický zisk pro 
náš státní a společenský život, třeba s~ nejdříve vyjasniti, jakými 
asi cestami lze v otázce trestu smrti dojíti k uspokojivým výsled
kúm úvah. Neboť právě při zjevu, jenž tak mocně působí na cit, 
jako poprava, jest se obávati, aby rozhodnutí nebylo diktováno jen 
citem, nýbrž sPočÍva].o na pevné základně vědeckého poznáni. 

S toho10 stanoviska pokládám předem za nutno objasniti, že 
otázka trestu smrti vůbec není otázkou filosofickou, takže za bez
nadějn3r p'o'važuji postup těch, kdo se pokoušejí jt řešitI metodami 
iilosofickými. Při mnohoznačnosti slova »filosofie« , třeba tu ovšem 

, napřed o tom se dohodnouti, co chceme filosofií nazývati. Nebot 
v obecné mluvě velmi často 'l1azýváme filosofováním každé uva
žování, jež se vyznačuje určitou dávkou abstraktnosti. R02umí se, 
že tu máme na mysli jen úvahy řídící se pravidly logiky, takže 
odsunujíce tu jak úvahy náboženské, tak abstraktní hříčky fantasie, 
chceme si jen objasniti otázku, kde vlastně je hranice mezi abstraktní 
vědou a filosofií. 
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Každá definke, ,od níž při svých úvahách vycházíme, jest více · 
méně libovolná, a vyžadqvala by k svému odůvodnění úvahy 
zvláštní. S touto výhradou kladu sem běžnou definici filosofie, jsa 
'si vědom, že o ní velmi dobře by byJ,o· možno býti! různého míniění, 
jsa však na druhé straně přesvědčen. že úvodní definice má právě 
jen sloužiti povšechné orientaci a tomu, aby aspoň nejhrubším ne
dorozuměním bylo uvarováno, takže růmo'sti mínění v jednotltvo
stech jsou tu méně závažné. Slova »filosofie« používáme ve dvou 
rozdílných smyslech. Máme-li na mysli filosofii v materiálním SIO'Vil 

smyslu, rozumíme jí onen obor vědní, v němž snažíme se v my
šlenkovou }ednotu sloučiti nejvyšší abstrakce jednotlivých věd. Ve 
fo,rmálním slova smyslu nazýVáme pak mo'sofií onen obor vědní, 
jenž v myšlenkovou soustavu zpracovati se snaží po:znatky o pod
mínkách a způsobech ,našeho vědeckého poznání. Ať tedy si při 
filoso,fii všímáme obsahu nebo formy vědy, vždy tu jde o po.znatky 
různým vědám společné. 

Jest na první pohled patrno, že otázka trestu smrtt do filosofie 
takto pojaté nenáleží. Pochybnosti mohly by však vzniknouti na 
základě tét,o· úvahy: Filosofie, jakožto vrchol našeho poznání, a tedy 
jako onen obor vědní, který' nám má zaručiti jednotný názor 
světový, nemá úkolů toliko teoretkkých, nýbrž má též praktické 
poslání; v tom totiž, že poskytujíc nám jednotného názoru světo
vého, má nás též po praktické stránce orientova.ti v našem vztahu 
ke světu, má nám poskytnouti též nejvšeobecnější zásady živortní. 

Oprávněnost názvu »praktická fHosofie«, smysl, předmět 
a metoda vědy s tímto názvem pěstované, jsou ovšem velmi sporné, 
a vyžadovaly by zase zvláštního ro,zboru. Pro účely nynější úvahy 
stačí však, tuším, uvědomíme-li si toto: Stejně , jako tvoříme po~ 
znatky o tom, co jest, a slučujeme je v so'udy (přírodní zákony), 
tvoříme též pozna1ky o tom, co má býti, a slučujeme je v normy. 
Normami zabývají se velmi různé vědy. Málo: doposud bylo si 
povšímnuto toho, Že normamt lze se zabývati dvěma podstatně 
rozdílnými postupy myšlenkovými. Jednak tak, že normy jakkoliv 
dané činíme pře dm ě, tem svého vědeckého poznání. Tak po
stupuje na př. právní historie a postupovala by ona větev soci,ologie, 
jež by se snažila zjistiti sociální zákony, ovládající vznik, působnost 
a zánik norem. 

Normami však právě , poněvadž tu jde o myšlen!w,vé výtvory, 
a nikoliv o součásti hmotné skutečnosti, můžeme i jinou cestou se 
zabýva'U; tak totiž, že vnnrmách nevidíme .předměty svého pozná
ní vědeckého , nýbrž zvláštním způsobem utvářené myšlenkové. 
výtvory, vůči nimž věda podobně jako vůči soudům má povinnost 
zpraoovávati je v jednotnou myšlenkovou soustavu. Postupujeme-Ii 
touto cestou, nevypovídáme tedy něco o normách, nýbrž normy 
samy jsou -našimi výpovědmi o tom, co má býti, a úkolem našim 
jest, aby i tyto výpovědi tvořily myšlenkovou jednotu (systém). 
Nazveme první postup postupem explikativním, druhý postupem 
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normativním. Stejně jako cestou explikativní (teoretickou) můžeme 
nejrůznější zjevy činiti předmětem svých vědeckých úvah a JaKo 
podle různosti těchto předmě'tů rozeznáváme různé vědy (z nichž 
právě jednou skupinou jsou vědy o normách), jest ji!sto, že i nej~ 
různější vztahy lidské můžeme zpracovávati normativně a podle 
toho tvořiti různé norma'iivní vědy. Nic nám pak nevadí, abychom 

' neslučovali poznatky těchto jednotlivých normativních věd ve VYŠŠí 

jednotu myšlenkovou, a abychom tak tvořih jakousi praktickou filo
sofii. Mám však za to, že chceme-li název »filosofie« vyhraditi oboru 
vědění od jednotlivých věd podstatně odlilšnému, a jsme-li si vědomi 
toho, že (pokud jde ,o normy) vedle věd explikativních (jež jsou 
částí věd teoretických) máme i vědy normativní, bylo by lépe fi
losofií označovati teprve poznatky, jež oběma těmto základním 
skupinám jsou společné a nebo aspoň při nichž máme na mysli 
obě tyto možné stránky našeho poznávání. 

Ať však tomu jest jakkoliv, ani toto mzšíření obzoru filosofie 
nás neoprávňuje k tomu, a;bychOO1 o otázce trestu smrti jednali ja
ko o otázce filosofické. V souboru otázek, o něž nám při normativ
ních vědách jíti může, jeví se nám otázka oprávněnosti trestu smrti 
otázkou rázu velmi speciálního. Neboť tážeme-li se, zda trest. smrti 
jest ,oprávněn, nechceme řešiti otázku různým oborům vědním 
společnou, nýbrž toliko otázku; zda tento způsob právní reakce na 
určitá jednání lidská jest odůvodněn. Jde <tu tedy výhradně o otáz
ku kriminálně politickou. Že při řešení této ,otázky můžeme a mu
síme v potaz vzíti i jiné vědy normativní, na př. etiku a doposud 
ovšem nezrozenou vědu, již bych označil sociální 'techno,logií nebo 
praktickou soc'iální psychologií, nečiní ještě tuto otázku společno,u 
otázkou rŮ4ných věd a tedy otázkou filosofickou. 

Ti, kdo metodami filosofickými snaží se rozřešiti otázku tre
stu smrti, mají však pro svůj- postup j'ÍIl1Ý důvod. Neprohlašují ovšem 
otázku trestu smrti za jednu z oněch ,obecných ,otázek, jež nemo
houce býti rozřešeny v rámci jednotlivé vědy, připadají za úkol 
filosoHi. Míní však, že jednotný světový názor, jejž ve své filosofii 
podávají, by byl porušen, kdyby ve skutečném světě byl nebo ne
byl trest smrti. Toto pOjetí otázky trestu smrti pokládám proto za 
-velmI zajímavé, že nám poskytuje možnost, abychom se zabýval1 
problémem doposud met,odologií, pokud přehlédnouti mohu, ne
dotčeným. -

Pro obor věd explikatiivních (a te'oretických vůbec) můžeme 
pokládati za trvalý výtěžek Kantova vyvrácení ontologiokého dů
kazu existence boží poznatek, že existenci filosoficky odůvodniti 
nelze. To" co existuje, jest předmětem, tedy podmínkou našeho po
znávání. Poznávající činností svou můžeme, předpokládajíce spl
nění této podmínky zpracovávati vlastnostĎ a relace existujících 
zjevů tak, že dospíváme k určitým postulá'tům správného myšlení. 
Nikdy však nemůžeme jakoukoliv kombinací těchto vlastností · a 
relací dospěti k postulátu existence konkrétního zjevu. Tak múže 
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sice na př. Mendělejevova klasiiÍikace chemických prvků nám uká
zati kombinace vlastností prvků, jež postulují zákony správné kla
sifikace ; nemůžeme však z této. lo.gické konstrukce vyvozovati, že 
by skutečně takové prvky existovaly . 

. Otázka jest, zda tento pozna;tek o poměru našeho poznání ke 
skutečnosti platí také pro vědy normativní. Problém ,by tu asi zněl : 

zda z toho, že pož.adavky správného myšlení nás vedou k utvoření 
určité normy, plyne, :Ze tato norma ' jest také skutečně' závaznou. 
Přívrženci tak zvané normativní teorie ve moso,fii právní neváhají 
na ,tuto. otázku odpověděti kladně . Ma,jí totiž za to, že norma, ne
vypovídajíc o tom, co jest, nýbrž o Ílom, co má býtt, není vůbec 
nijak vázána tou skutečností, . v které žijeme, že tu te,dy vůbec 
platí jen zákony správného logického myšlenÍ. Domnívám se však, 
že tento úsudek jest ukvapený. Neboť z. toho, že norma nevypo
vídá, že něco jest, nýbrž, že něco má býti, nev~plÝvá ještě, že pro 
ni skutečnost tak jak existuje, by byla nezávažnou. Toto tvrzení 
přílišnou váhu klade na gramatic~ou formu normy, když. učí , že 
každá výpověď Ol tom, co má býti, jest normou, tedy na př . , že jest 
myslitelná norma: lidé mají býti 3 m velcí. Přehlíží , že také v o
boru na,šich výpovědí o tom, co jest, by věda nebyla možná, kdy
bychom název »soudi« přiřkli každému gramatickému výrazu o 
tom, co jest. Tu zcela dobře s1 uvědomujeme , že sice výpověď : 
želez,o jest lehčí než vzduch, má formu soudu, skutečným soudem 
však že není proto, že právě skutečnost jest jiná. Rozeznáváme 
tu tedy zcela dobře soudy vědecké od lží, omylů, výtvorůl fantasie 
a pod. Mám za to , že stejně i v oboru nO'l"mativních věd musíme 
rozeznávati gramatickou formu normy od normy vědecké, a uvědo
miti si, že formu normy mohou míti i výtvory fantasie, násilí neb 
libovůle , jež stejně se liší od skutečné normy, jako se liší lež od 
soudu. Rozdíl tu právě spočívá v tom, že soud není výtvorem na- ' 
šeho intellektu, nýbrž že jest i výtvorem naši vůle ; v tom smyslu, 
že pravím-H, že železo jes těžší než vzduch, nechci jen dvě slova 
spo1iti kopulí »jest«, nýbrž chci též, aby každý, . kdo to slyší, to 
uznal za pravdu. A stejně, myslím, má se věc i při normách. Pouhé 
sPojení dvou slov kopulí »má býti« nečiní ještě z věty normu. 
Tou se stává ta,tověta teprve tím, že j1 pronáším jako pravidlo 

. jednání, jež lidé mají za správné uznati. 
Z toho jest již patrno, že pouhá l'o'gická důslednost normy ne

činí ji ještě skutečnou normou. To proto, že naše jednání, jež nor
mami chceme říd:itti , nedějí se ve vzduchoprázdném prostoru čisté 
abstrakce, nýbrž jsou součástí té skutečnosti, v níž žijeme. Z toho 
vyvozuji, že stejně jako mosofie nemůže odůvodniti exitenčního 
soudu, nemůže ' též odůvodniti normy. 

Tím ovšem nepopírám, že bv vztah soudu ke skutečnosti ne
byl jiný, než vztah normy. Vždyť právě tímto' vztahem se tyto 
dva myšlenkové výtvory vzájemně liší. Rozdíl tento bych označil 
tak, že tvoříce s,oud , hledíme na skutečnost jako by ovládána byla 
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nezměnnými zákony kausálními, kdežto tvoříce normu, hledíme 
na skutečnost jako na, podmínku neb překážku uplatnění naší vůle. 
Tento rozdíl však nás nezbavuje při normách povřnnosti, abychom 
je verifikovali skutečno'stí; neboť víme, že skutečnost klade meze 
možnostem našeho chtění. Máme-li tedy v normativních vědách 
rozeznati fantasie, omyly, libovůli od skutečných norem, musíme 
omeziti normy vědecké na ony možnosti jednání, jež jsou empiri
cky dány. Že lidé mají býti 3 m velcí, může býti fantasií básníkovou 
neho přáním. eugenikovým, nemůže však býti normou. Z tohů 
plyne, že pouhá logická správnost normy nestačí na důkaz, že tu 
jde o normu skutečnou. 

Mohlo by se ovšem pr,oti tomu namítnouti, že není-li logická 
správnost normy důkazem její platnosti, může lo.gická její nespráv
nost býti důkazem její neplatnosti. A to jest as,i argumentací těch, 
kdo zamítaj.í trest smrti jako odpomjící je!ÍÍch f1losofickému světo- . 
vému názoru. Mám však za to, že ani takto omezená argumentace 
o závislosti platnosti normy ,na její logické správnosti není pře

svědčÍlvá. Byla by přesvědčivá tenkráte, kdyby skutečné normy, 
jimiž v životě se řídíme, byly jen výtvory našeho 1ntellektu. Sku
tečnost nás však poučuje, že právě při normách moment citový 
a volní tak silně se uplatňují, že sotva by se zdařil důkaz o rado
nálnosti všech norem. To zvlášť platí o normách společenských, 
jež jednak vznikajíce jako vvslednice ze soupeření rozcházejících se 
společenských sil, jednak dědíce se z pokol'ení na: pokolení, pro
stupují jaksi několika vrstvami myšlenkových soustav a působí 
jak'Ú pravidla jednání . v dobách a v prostředích, kdy a kde racio
nální jich podklad již dávno' vymizel nebo kam vůbec nevnikl. 
Mám zato, že tato setrvačnost a schopnost norem vznikati od ci
zích prostředí z velké části právě tím jest vysvětRtelna, že ve 
sféře normativního myšlení jsme ještě 'O ce,lá staletí. za oním stup
něm racionálního myšlení. jehož isme dosáhli ve sféře myšlení ex
plika1:ivního. Tomu však buď jakkoliv. Za Hsto po'Važuji, že stejně 
jako hmotná skutečnost nám denně' staví před oči zjevy irracio
nální, jež prostředky dIskursivního myšlení vyčerpati nelze, že 
stejně máme i mnoho irracioná:lních norem. A uvědomíme-li si, 
jak skrovnou část skutečnosti rozumem můžeme ovládnouti, vtírá 
se nám myšlenka, zda skutečně soustava čistě ra:cionálních norem, 
o níž se poukoušela přirrozeno-právní filosofie doby osvícenské. by 
byla: ideálem, zda v těch irracionálních normách nejsou skryty 
zkušenosti v podvědomí dřímající a po staletí střídaj.ícími se ge
neracemi> nastřádané, jeJichž hlubší moudrlost teprve věda lépe vy
zbrojená než naše, bude moci ukázat~. -

I o tom ovšem může býlt spor; za nesporno však po těchto 
výkladech pokládám, že věda, jež se snaží positivní možnosti jed
nání v myšlenkovou soustavu zpraoo'Vati, totiž poHtika, jest od fi
losofie stejně daleko jako ~terákoHv positivní věda teoreti-cká. 
Snažíť se toliko určitý výsek skutečnosti myšlenlm-vě zpracovati, 
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kdežto úkolem filosofie jest po'všechný náwr poskytnouti. V onom 
výseku, jejž jsme právě označili politikou, jest zase kriminální po
litik3J jedinou částí, a v ní opět otázka oprávněnosti trestu smrtí 
zcela nepatrným podružným probl'émem. 

II. 
Jest jistě nápadným zjevem, že problém, jejž p'rávě jsme č'istě 

logickým rozčleněním Dtázek iařadtli mezi podružné,tak houžev
natě domáhá se svého místa mezi ' problémy logicky mnohem vý. 
še stOjícími. Vysvětlení t'ohoto zjevu není však nesnadné. Jdef tu 
o fakt, jenž objektivně ~sice 'patří mez'] zjevy nejvšednější, jejž však 
subjek,tivně pocifu:j'Ctne jaJkoO nejzá'vaJžnější s:Jmtečnolst, ,o ní'ž j'es1: nám 
dáno ;uva.žolVati, votiž .o smrt. Náš přechod od nebytí ik 'bytí, naše 
zfOlzemí" děj 'e se zcela mimo n'a'Š'e sÚjceikt:ivnÍUlVažOIVán[. Za tl() náš 
přechod od bytí k nebytí po celý život stojí před našima' očima jako 
prolblém new,zře'šitelný, .poněvadž právě tu lde Ol zánťk narŠleho my
slídhoo já. Smrt je falkt, 'jenž twk mocně d:otiýlká se naŠ'eho života ci
tového i volního:, ž'e nelzesle d'ivilŤIÍ t~;n, 'Jkdb neiryyšší vý'tv'O'l'Y této 
s tr.ámlky na:šenoživ,olta, výtv,OIry ná1bož,enské, Vyvozují právě z pů

sobení představy sm'rti na cit a vůlÍ'. Jisto jest, že všechny nábožen
ské so'ustavy vČill'll'H tomuto faktu z,vi'áštní 'P'o;wmost a že úvahy 00 

smrti :pohybují se IV myšknlcovýoh ik'ol!eJj;f.ch nábo~'enSltvím vytvoře
ných j.eš,tědlouho po tom, kdy v jiných obolf'e,ch Ijioť převládly ,dlrá'hy 
j,nnlé. -

Uvědomíme-li si pa!k, že postupné odU,išorvání fi!osolfieod nálbo
ženst'ví a další od]'řšová,ní jednoťNvých vM od mo~,o[ie 'ned:á~:o se 
podJ,e pr.aJVi,detl ],oigiiky, nýbrž pod1'e t'oho:, jak pra!k1:ic1ká potřeba ,ži
Vlotní t.oIho vyž3JdOlvarla a dt'OlVé momenty to přjpoluštěly, ne,překvapi 
ná's, že otázka trestu smrti stMe je,šiě v nás 'hu dí aSlsociace Ime-.li ná-
bO'ženské aJspoň WOlSdfioké. ' 

Není to ,olStat'ně úerv oj,edině'lý. Ana:loga mů'žeme vj,istiti všu1de 
taJ;}}, kde i:d:e ° Zljervy mOloně lSe ,dotykajíci naší sf'éry ciioiVé a volní 
na ,př. 'všude tam, kde s'Po'l'ečrLo:s.t {)~olbuie siporávo 'ZasaiholVati nási
lím do imidtviduá:I:ního ž:iv,olta. Ta,k 1'e1srt Zl3Ijmavo, 'žie při výk'1adech 
00 tT,e:s.íním právu ,sltále ještě SIPIQ;pupůSIQbí wbska:kiní úvahy fiaOls,oHcké 
ano, že př'evážná vČ'tšina učebnic a přkuče!k p'OIldáodlá ,stále ještě Zd 

nutlno mlaidému adeptu vě.dy lcr~miná1nf vys'V'ětlHi Hl'OIsoftc'ky smy~,l 

trestáni Mám za to, ž,e tll' J!d:e 00 hiřst,0lri1cký, ,přeŽJit~k, ač nelze po
příti, že tyto vyklald'Yr ma!jí. i určif.o'li ,p;ľalktiokoru 'cenu. Tu totiž, 'že při 
Zllliačné V'alno1sti, j1ež, dnešní právo dává s oruid ci při stanovení trestu 
v ;k,olnkréÍ'nim případě, jest 'dů!'ežiilo., ,aby budoucí s,oludlce s,i uvědomLl, 
že tu nesmí vládnouti v mezích této volnosti libovůle, nýbrž jednotné 
p()ohDlpenJ' úko,lu trestá'nL Je'st 10IVšem ,pochybno" zda p,rávě filosofiI
cké sorustavy z velkéčá;s,ti již přežillé jSQU :k tormu nej:vhodlJ1ě1ším 
pedaJgogi,c!kým pfOostřCldkem; ,podněwi'í vša'k aspoo,ň k úvahám, ji:n'Í'ž 
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snad aspoú nčh,do tu a tam doj'de k 'lls'P'Clko,jivému vla,stlDlímu jednot
nému chápánÍsmys1u trestu. 

Do rámce těohto taik zv. Nlolsoďtcký,ch úvah o smylslu tr,es,tání 
včleňují! s'e 'paik i 'úvahy o trestu smrTI. 

Není z,d1e místa, abycho/:u v jednoW'Vostech rOze<bÍlraili tuto 
, čistě školl,slmlll mOIu,dľoQst. Nu;tno však přece o těchto výkladech II 

trestu smi·ti S0 zmÍnitd, poněvlťl!dž jlSIOU obyčejně jedina.u H1os'ofidw,u 
výzbwjí, s níž p:rů.měl1niý p'riv,ník Ol ()1ázce této jedná. 

Třldíme tn~stnf teorie ve ,dvě SkUip:ill'Y: v t,eoa"ie a'hs,olrutnL a 
relaJtiv.:ní\. A'bs'oil1utními v tomto ško,lském náře,čí nazýváme teone 
raaio'nalistii,ciké, j,ež trest vysvětluií ,ja;k'opožada:vek sprá'Vného mry
šlenÍ. Uvádí se tu Kant ses1vý!;n 'kategorkkým imperabivem, jenž jej 
vede 'k 'POlstlllJátu tresi<u, iaikoo k logickému vyváželruí zla Pla'cha1t,e,lem 
spáchanéhol, Hegel se ,s,vou dialektid~oru negací negace práva, i ko
neočně Herba:rt se svým dt()lvým IpOlStu']átem vyvážiti neItilbý cit 
h:ř'i'Vdly, způsobené zločinem, libým citem trestu, jimž křlÍvda se smý
vá. Jest jasno, že' představa, že by bylo možno zlo, jež způsobeno 
bylo zločinem, vyvážiti novým zlem, jež ve formě trestu vytrpí 
zločinec, ona představa, jež zaznívá již z náboženských představ 
o očistné síle utrpení, jest zcela iracionální a anÍ' Kantův důkaz o 
logické nutnosti odplaty nemůže nám zakrýti, že se tu o uznání 
hlásí zcela primitivní, pudové hnutí mysli, potřeba pomsty. 

P,roti těmto alblso,lutlliím teoriím stavíme s názvem teOlrlÍÍ rela
tivnkhonaodůvOldněnÍ trestu;, je'Ž tf'est nepoUcláda'jÍ za postulát 
správného myš,J:ení, nýbrž za vhodný pmstředek pro urči~ý cíl. Ai 
,se pa'k za tento 61 polldáda ve sm\ysl'u t'eorií Ol spol'ečelDlské sml,oulvě 
I1UŤll0St udrželťi slpo.!e,čno1st tím, žeprnvinia'ec jak~";nsi výikupnýl:ll 
musÍ' si znolV'u vYldlobyti uznání za sPOlluolbčana, nebo !I11ll'tlniOlst ,o,d
straIŠiti, pOlle,p'šiti neb jak j;inak tyto. .cíle trestání' byly defi,nolVány, 
vždy nás při těchto te'oriÍch překvapuje ,dal'el~oIsáhlé zj1ednodušem1 
'pro.blému zllolČinlu aJ trestu; to,tiž nedostatek Pocholpení pro mnoho ... 
tvárnolst Žli,voltních poměrů, 'iež :ke: zločinu vésÍiÍ a úči,ue!k t~·es.tu určiti 

mohou. R'o~váděti v jeodnotlivoMech, jaké s,tall1o:vi'sllio v rámci těchto 
jedno1t:livýoeh teor:ií se zaui'Ímák 'Í1restu smrt i, pOlldáidám za ,polčÍlnár:Í 

,dosti zbytJečné pro~'O!, že by předlpolk,l ádalo lPodrolbný rozbor každé 
jetdnot.lilVé z těchto twrií, jenž zaSe by· nebyl m01žný bez zjiš,Í'ČnÍ 

vztahu té kt'eré teorie k moStotfilCkému 's'Y'sťému, je'hož jlest vý'mzem. 
Prot'()i raději obrátíme sv,ou pozmnos,tke dvěma zálkla.ct'nÍm myšlen
kovým prVlkům, 'Í'ež v různý,oh dbmě:nách ve vš,ech těchtoo twrií:ch 
mŮ'žeme zj1ilstiti,totiž k ,oltáz,ce spravedlmloisti a! účelnosti trestu smrti. 

III. 

SpOlr mezi t. zv. teoriemi abslolutními a relativními bývá často 
označován jako .s.po~· mezi ,oJbháj'Ci s:praved:lnos1ti a úče:lnosti v tre'
stánÍ. Aspo.ň v Iiterárnkh bO'jÍch mezi oběŤIl1a směry zvláště v le
tech osmdesátých a devadesátých minulého století v Německu ve-
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dených vytýkal~ př~vrženci absOIlu'tnkh t'wnH (t. zv. školy Idasi,(jké), 
phvržencůmteOirií rlela~-iV\I1líGh 'Ct. zv. ~o:lypos:itivistk!ké) , že 'snilžu~í 
funkoi trestního práva tím, že 'chtějí vznešenou myšI'enku s;p:rav edll
nosti z něhol VYilliýtiti a nahra-diti nízkou účelnostíl, zatím, co navzá
jem muslvli vyslechnouti výtJky, ž'e hiolní,ce se za j:akýmsi rurud:zem 
Sikým fan~omem spra!vecl;[,nolsti klndně: nec'hávají hujeti' zl,oÓnno:st i. , 
Dnes Ije nám Hž dost:i t<ěžl<Ol !se vmys\1rti dO' IprolLdu my šlet1Jk,oiVého 
t,ěch, !kdo pokládali i,déál spraJvedlnosti 'Za U!SKutCičněnÝ thn, lže pa
chateL zločnlliu vyuflpěl určitý tr,est, a vyplý,tvali mnoho dlůlvtLpu na 
ře,šoo.i s'právné Tovmce meZlF zllem, j'ež způsobeno ,hyllo irelstný m 
čiineJm a ZI[:em, j>ež IpaJchatel má! vytTpNi v trestu. J-deť tu o měření 
dvou 'veličÍJn zpraiVLdla naprolsto Túznorodých, Ipř~ nůchž napr,osto se 
nám Illiedostává! SlPol[ečného jmenovatele, na nějž by,chom j,e wvedii, 
PTOIto hledány ttučaLS~1O zceLa vnějl§í zna'ky, jimiž jednol zIn Muhémn 
,při'podobni,ti, a to je asi dÚVOldJ, proč mezi Ipřivrženat těchto teorií se 
setkáváme s nejhorlivěi'šími zas<ianci trestu smrti, ovšem tam, !kde 
jode 10 úmyslné usmrcení, o vraždu. Neholť tll skuteoně nai'vlrilímu po'
zOIfOIváni Sle zdá, jalko 'by mezi zl'em 'zpúsolbeným a zl'e;n, lež zloči
nec popravou má ,utlf'pěti , by,la jaká!si rovnost. Neváhám tento názor 
oZnaJoit-i za naJnvní, IPOIruě,vacIJž zústáv<Í lpěti na z,ce:ta! vlnějších a ·cel
kem nahodi,lých vl,astnostech zjevll. Neboť nehle;dě .k často ,opa!kol
vané námitce,že je přece jlen podstatný rozdíl mezi okolnostmi, za 
nichž zpravid1la se ddehráNiala Ivraž:cta. a Oik,ollnosn;niprolvázejídmí 
popra:vu, !ne,lze nah:lédnou!i, proč právě ,jen při usmrcení 'se hájí 'Zpú
wb trestání, jlenž by byJ wnal:olg'em trestného. činu, nůlmliv však v }i
ných přÍlpadech, kdy podobná, alna10lgie by byla techlllvcky stejn ě 

mOIŽlná, na' př, 'P'ři u'h!ílželnlí na tMel ,omezení svolbo:dy a P,OI přílplaJdě 

i při de;lilktech majetkových. Tu všalk každý ihned cítí , že návr :l. t 
k oněm systémúm právním, jež znají odplatné tresty tohoto zpllsobu 
-zmrzačení , odkázání pachatele v otroctví poškozeného - jsou 
v ,dlnešní,oh kullturních poměrech nemožností<. 

Stejně však i stanovisko účelnosti positivistického směru ne
mOlžno Hž bez výMa·dy sldílletL Nacházíme jle llielj'cIlús[edněji pwve
dClnOl vanthrojJIoJ,oglc>ké ško,le HaJské, j,cž hliedajíc pří6iny z[očinnolSIi 
v somatický1oh vlastnostechPIa'chatelových, dúslcdně doslPě'l-a k uče
ní" že jest tř ebať'ozené zlo!Čince učiniti neŠNOldl1'ými, zvláště též za
brániti hm plmení:, aby jejlLoh zrúdno~ dědičností se nezaik,ořeň{l

vala ve spol'ClčltlJo1sti, a za nejvhodnější' ,prostředek Ik t.omuto dl'i pro-
• hla'šo:vala právě ,popravu. Bylo právem llIamítáno" ž'e múž.e-li vě,da 
zjiSltli# ,somatické v,1astnosti ,w 'Zlené'ho z.lolčiÍ1,ce, nemá smysl'učeka1i. 
až se tato zJo<Činnos.t 'P'ro}eví trest'ným čLnem, žie by dúsledné bY!''-l 
oso'by těmito vl'as.t.noiS.tmi olbdařcné ihlnled vyhubi.ti nečekajíc , až nQ
páší nenahraditelných škod. To by v,§ak Zlnamenalopohlcení .treST
ního práva ja,!kous,i seJe}\:,cí individlu'í pro společenský život llIehez
pečných, jež byse InleSlměla zastaviti právě u zločim.cú, ný'br,ž mll's~b 
postihnouti aJs'})'oň i urč'ité formy chor.omys.[nosH. Avšak již původce 
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této teorie. Lombroso sám, ukázal, jak těsně souvisí zrůdnost zlo
čřnná s genialHolLl, truk že nehkd.íme-li k ničemu H~ému, tato, tS,el'elkce 
(jež min1JOo tOl by .se díti mohla vž'dyl jen ,Podle doóusného stavu vědy 
aJruthiroipokllg.ildké) :by pravdě,pOldolbně o<chudiila nár'OIdy -o indiv~dua, jež 
často p'm vÝlVoj národa, a Lids,t'va i'sóu cClnneiŠ'í, než sta indi'Vtduí s,o>
maticky bezvadných. Pokud pak pQsitivism zdůrazňoval sociální 
příčiny zločinu, musil doznati, že trestem, t. j:. opatřením týkajícím 
se tQil1llm 'i:rldividlua.1ity paohal1:oei'ovy, se v nejpří'Zlmiv,ěj.ším .případě ,o,d
straní jen z>ceU3J mizjvý zliomelK plílčin z:liOlčinnos,ti , jÍ'nými ~'J.OlVy, tre3t- 1 
ní právlo1 by na této ,cestě 'z,cela zmÍ>zCiI,o 'V ohromném problému so-
c~álllllU po}ii:t.irky. ' 

Se stanOlviska plrávnÍ fi.JoSioďie za'jimavější !jeslt všaK jliná stránka 
věd. Ta totiž, ž'e chyíbné by:l0 vý,chod1:slkn oibOlu smČJrů v tQim, že se 
dOlmnÍ!Va'ly, jako by mezi slPnweld:l'nQlstí a účeJnost:í by,1 my:s.J.irteilný 
r,QiZpOlr. Néllproti t'omu mám Zla to, ve slpra'VedlnOlst neúčelná, nebo 
účebnJost nesPy,avedllivá jlSolli se stanovJ-ska normativn.í vědy nemysJi
teIné. Tím přicházíme ace starému sporu me'zi zásadlOlu : fiat justttÍé~ , 

pereat mundus - a zásadou: fiat justiUa ne pereat mundus. 

I Zdá se mi, že telPrve správné rdzCiJšení' mezi 'Í'eJ.eolOlgickým a 
normativmm chápáním zjlevů, Ol němž nahoře jsem se zmínili, do
pl'nělmé tím, ,001 jsem na,hoře vyLOIži1 Qemp,irické povaze llI01f'em, může 
vnésti světlQ Ido sip.Je'cité a j 1eště: ,d1nes veLma SipO'f'llé této ()\tázky. 

Při úvaze pOII'ivÍJcké, nemá-li bý;N fantJa'sií, nellze pra'oo!V3'ti rj~nalc , 
než 'v rámci úva-h kau:sální'Ch, totiž taJk, že možnosti ,púsohení jlednot
livých zjevů se vzáj'cmnlč Qdvaž!Ujlí. UZ'náváme-\!ivedy, jak nahoře 
se stalo, že také úvaha kriminálně-politická, má-li býti vědeckou , 
musÍ se pobybovatř na pevné půdě skutečných empirických mo'žno
stí, vyplývá z toho nutně důsledek, že musí si uvědomovati účelnost 
toho nebonoho opatření. Na druhé straně není mo,žná věda, v níž by 
byly logické odpory. Logický odpor při normativním chápání nazý
váme však nespravedlností. Není tedy myslitelný vědecký po.znatek 
polHický, jenž by byl nespravedlivý, stejně jako takový, jenž by byl 
neúčelný. Že ve skUltečnosti .se sletUcáváme s poHlti1ckými IpolžadaiV1!cY 

" neúčelnými :a nespravedl'ivými, nevyvrací tyio metodol{j,g1iloké .po
stuláty; setkávámeť se stejně v teoretické vědě s omyly a logickými 
pOIklesky. Pokrok ď'e právě bOlj 'Pwti těmto :důSiled1kům Hdsiké nedo
statečnosti v teoretickýrch poiznakkh stejně, jla-kQ v pomatcích pralk
HckJÍich. 

Se stamlovilska !Účelnosti by,lo téži uva~ovánOl o trestu smrti . 
V tom, že Ipř,i 'wzhodnurt'í prQ tOlto opatření ueb prOlt'i " němu hyly 
v úva'hu brány momenty účelnosti, ndze tedy v.i:dětrl. metodickou "né
jalmu vadu, ný;b:rž: naQl]JIaJk pož,adavek sprá'Vné metody p;rá'Vniclkého 
IIllYŠoLemlÍ. Momenty účelnOlsti , iei tu ulVádlěny, můžeme roztříditi ve 
dv~ skupiny, zda v-ětší důra,z kladen na účinek tfCIstu na jiné l'idi či 
na účinek t'restu na pacha'tele samého. Po'dle toho r,ozeznáváme 
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úvahy dotýlmjícÍ' se tam genelrá,lní, zde speciální preve:n:ce. Pokud 
() generální , ,prevenci jde, z,aůfaizňováno zvláště , ,že t'rest' smr,ti jest 
neji ú'Č!i1nně,jšílm prostředlkem k odstrašení. Pokud dde o speciátní pre
v enci, uipQ,zo,rňi()lválnlO: na to, že j:es,t t{)I nejjiůstějŠí pro,středek, jak zba
viti sPollečnost jejích škúdců. OP,rolti prvnímlJldů'Vodu, jenž háH tr e
stu smTti j'ako prr-os'tředlku o,dstrašuÍ'Í'cího'. uvád1ěno, ž'e právě ty činy, 
na něž nejč,,"s,těji treslt smrti bývá, vyp'sán, t'o:Nž útoky na ŽJvo'Í jiného 
nebonlej těžší zIolčiny politické, dějtí :se zpravidla v t'akO'Vém rozp.o
ložení mysli, že pachatel vůbec s následky svého činu nepočítá, ano 
po př. 'Vě,domě , aúmlYs.Jně dláivá svůtj ž1iv01 v sázku, jen aby dooá:hl 
cíle , o ,nějž mu přede'vším jde. iPOIkUld palk tomu ta1k není, by.JIOI od'
ka:z,ováno ok tomu, že zvlášfodvážinlý pachatel vždy spíše počítá s 
mo:žnostÍI; žeČl~n jeho zůstane utajen, nd 'že by se oddávaol úvahá:;n 
o tom, jaJký trest by jej \Sti'hl 'V piíipadě, že by čin byiI olbjleven. Také 
bylo obhájcům ods,nr;a1šujídlho úóin:ku trestu: smrti namítáno; že ne
představují si správně dUI~eV1nlí; ,dlispos,ici oné skupinyosolb, je1ž k 
n ejtěžším trestním >Činům jest náchY!lna, že totiž př']snzu'j ,í tétO' sku
pině způsohy myš'lenďl a dtění, jd již 'samy 'o sobě zaručUljí aspoň 
do značné míry, že osoha twwto mys-heí a dtíd těžkéhO' zl,OIč.inu nikdy 
se Ine,dopustí>. P o,ulkazo'Váno k tomu, že ten. kdo ,chl'a,dnolkr1evně jiného 
vraž,dí, zpravidLa též na ,popravu hude hl edětii jinýalla očima, nlež 
osoba: jemněH eítíd, dež, zalse i 'bez trestu :smrti se z~ěží 'Odhodlá k 
waž·diě . Ano, ,pokud zwse jld.e o vášniv1ce. kteří v ná'Vahl, vášně v!'až
dy se dopo,uštějí , dlUižno uvážiti, žle p1ro ně poprava není než ·f.orma 
sebevraždy, k illlíž 'snad se jim nedostává odvahy, Iktemu vš:a!k vítaií 
ié'!lw j1edinéa nejrychlejší výohodliŠlÍ'ě z nemolž,ný'ch sit,uad, dQ' ni.chž 
~ejich váJšeň je vehnala. lPokud Nonečně jdle o činy s nádechem po
litickým nebo náboženským, :by'I'O pifávemp'OurlcaZ!O'VáJnlo k tomu, 'že 
právě na 'kmhy 's pachatel'em :sympat~s,uHei a tedy dafšímu pácháni 
únčinu: nejspíše riakl1oněné , popra'va ,působí buď v1ivem do j>ÍlSoté mí\ry 
přílta'ž'l'ivÝIlli , sli'hujk jim v očí1ch stejně smýš.Jeiídch k,olrunu muoed
nickou, lilieho aspoň v;li'vem, jlellJž i'ejich odpor lP,roti zařízením, proti 
nimž hOlj'Ují" ještě stupňu;je . 

Pokud na obranlli t'ľestu smrti uváděny :byly momenty speciální 
prevence, lby:j.o pr,oti nim namítá1no, že :pop'r:alVa je Ipřece jen ,příM 

barbarský zp'ŮlSlob, ja:k zbaviti sep'ľ'Vlků sociáIně škod1'ÍlVých. Nood()l 
tOotiž illiení v kaž·dém směTu škod[ivým. Má-li tedy trest jen zabrániti 
pro budoucnost olpakování lPod:olbného trestné'ho óntr, rnelz'e nahJéd
nouti, 'proč by 'PlwtIO, člověk vůbec měl 'býti o. žwdt lPř.ipravo,vá:n, 
když jsou možná za:řízení , jimi~ !by mu p okr a'čolVáníl ve z!.oč1inlnlé čin
nosti bylo znemoižně:no, aniÍlŽ by ostatní Jeho S'ohop11'ostJ :al sílly byly 
zmařeny. Zvláště však bylo uváděno, že i u nejnebezpečněj
ších indi'viduíživotníobdobí, skUlt'ečné nebezpečnosti trvá poměrně 
krátkou dobu, na př . při deliktech s nádechem sexuálním jen po dobu 
nejhoruř'I:Í'včjší:ho života sexuálilllího. Ta1ková indi;vidua vůbec fivota 
zba'Viti, znamená prý bezúčelné p.Iýt'Vání lidslkými schopnostmi, ,po-
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něvadž po obdOlbínebez,pečném osoba taková vždy ještě mŮ'ž,e býti 
užitečnou. 

Ph vzájemném o:dNažo'vání t'Č-chto důvodů PrO< ;tr,est smrti a 
proti němu uváde'ných Ihlemůžeme sri z3!přítd, ž:e se tu pohybujeme na 
půdě velmi nejisté. Při nedok,olnaJolSt1 m'e'tod socj'oUogi.okých a :lm
nečně i ,psycho.Jogic.kých, jde tu ztěží o více než o' dohady dlosti lřbo~ 
volné. Ta:ké příkl'ad z,emí, jež ,bdsrtranily trest srrrio:ti (je to oe\' r. 1889 
ltalie, dále Nizoz'emsko, Norsko [od r. 1902], většina šVýcarských 
kélJntonů, Rumulnlsam, Portugalsko, r,epubllÍky stl"edoamer~cké, m~mo 

MexiJko, k,onečnč Venezue'la, BrélJs.i'li1e a některé státy seve'ro:aIilleri
cké), nás nemůže přesvědčiti ,prot'o, žle ne<j,e/Ví,-li se v t~ch1o stMech 
ná!padněJjší něj'aká zlolčinlnl()lst, možno to nejen lVysvětliti tím,že přes 
to, že tu: neníl tre-s,t,u smrti, zl'O:či11noS'ti nepřiibývá, nýbrž i naopak, že 
tu trest smrt,i :by1 ,odlstraněn ,p,rotó, že t'\1' Inebylo podmínek 'p~·o vzrŮ'srt 

činů, jež ,obvykle smrti se t'restají, nebo, že vzhledem na povahu 
lidu trest smrti< neměl žádoucích účinků . 

Za z-cela ,přelkonanou POlvélJžuji předst:3!vu, že by tresrtJu smrti 
vyžadovala idea ~pravedlnoS'ti. Zdravé jádro 'představy, ž,e spra
vedlnos,t vyžaduje j.alkési úměrnosti mezi zločinem a tre:stem 'S'po6vá 
v tom, že při idei spravedlnosti skutečně jde o požadavek jakési 
myšlenk,ové jedno1Jnlosti. Nezdá se mi však, že by tento pO'ž3!darvek 
byl' tot'o,ž,ný s ,poža'dav:kem odp:laty stej<ného steli'ným. Spíše mám za 
to, že pOlžadavek t'ento má :smysl mnohem, širší. Vyjadřujeme jím t0-
tiž, z~ m:ez1i i'edno!Hi/Vými nO<rmami noo:ní býti polměru ~olgic'kého od
poru, neurčuje se jim vŠak přímo obsah tě'chto norem. Odlpl'ata zla 
zlem jest tedy požada'vkem slprav:ed'lln:osti v systému, v němž .tuto 
myšlen'k,u již máme uskutečněnu.. Předst'3!víme-1i si však sYlstém 
právní na jiném záklladě vybudovaný"p,olžene ,náJs IP,()I~adavek ,spra
ved:lno:sti zase l~ tomu, abychom odp'l'atu 'lila zlem, pomstu, prohJásiii 
za něco nes'pralVedNlVého. • 

IV. 
Dosavadní úvahy vedly nás tedy všemi cestami k závěru, že 

problém' trestu smrtt :jClst vůbec ne řeš i,tellinéÝ , poll'olžime-l'i }ej i:slOll'o~ 
vaně . Jako jiné Ipolitické a! zvl'ášť )kriminálně-po.Ji.ti:cké pr'ObRémy 
:;nOŽ)DIQ i tento probJém uspokOjivě TOIzřešiti jen jako' S'OIUČá:St p'rolbJé. 
mu O'b s áhl'ej'š Íiho. 

Sto'ho:to s,tanOlVj'ska otá:zka trestu smrti l1'ejeví se nám ostatně 
jE:n jak,o článe:k v řetězu o,tázek IPNpÍmjídch se ok V'ýlkonu: treStní 
mocli státní', nýbrž i j'3.Jko č[ánek v 'Sou:stavě otázek illra;vtruÍ-ch a 5<0-

ciMní'ch vabec. Neboť aJl1i trestní systém nesmíme si předs,tavovati 

~ako něco' isolovaně ve vzdwchu s.e vznáše'jícího, ja1ko pouhý v,ÝNor 
spekulativní činnos.ti krim~lliali'stů. P:ozorujeme-li tre:stní soust3.ivy 
zvláště v jeiich historickém vývoji, býváme až překvapeni tím, jak 
se v ni'ch zr,cadlí mravní zásadyd-alby. JmenoVii't'ě <úS'tř-ední otáZlka 
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k.aždé ,eViky, totiž hodnocení lidského, ind'ividua, dochází tu svého 
výrazu. Sou,časně však můž'eme i z trestníhlo sy'stému vyč~s.ti: ohraz 
solCÍállruÍch poměrů doby. Jako dokladl pro prv,ní tV'rllení uvedl bych 
so,učasnou prr.atnost několtka ·trestní'oh sYLStémů v prá'vech středově
kých podle stavu obviněného tak totiž, že na př. šlechtic byl jinal..: 
tre:s:tán, než poddaný, ten~o zase j1úncLk, IllIež měštan, tento jlinak, než 
duchovní. Různé cenění lidského individua pak ještě více bije do očí, 
vš'~mneme-li si, 'ljaJk 'Oohotnč ačastol rarnuoi\"alllě používáno Ibylo po
prav, jako divadla odstrašujícího, jak tedy mravní cítění doby ještě , 
snesJ10 předsí'a'vll našim dnešním mraJVním náz()Irům se přÍ'čílCÍ, Ž~ 
Izečl10iVělka a jeho utr,pení ,použíti jalk:o pmstI-edku !k j'i'ným, ,po' pr,í
pa1dě i k poHtickým dUům. DoklaJd druhého mého tvrzeilllí -o závisl'o,sti 
Zipůs'()Ibu trestání na lSolc.iál'llÍlCh pomě)rech doby v,idím v tom, j'akdolba 
s nevyvinu/tou soustav'ou správní;, jmenOiVitě s mak~u beZlpečností vc
lejnou, ráda sahá Ike 'krutým trcstlům :smrti, 's,pTáV1ruě uv.ažu'jk, 'že při 
Mcřném jiném treSltu nemá stejné ZáTUky, žÍe 'blude ta)ké skutečně 
proveden. 

S tohot,o s.tanovl]slka nutno též posuwv~ti }ednolWlVé dŮiVOdly, 
jelž 'o,bvY'klesre uvádějlípro tr,est ~mrN nebo proti němu. Tak zNláŠ't~ 
myšl'eiťlm ,ddstraJšení mění se v Ú'pl'ný 'olPak, toUž v soustrast :s po
praJVovaJrtým a ' obhájeni aJuvori,ty s,tátu tr:nt-o krainim prostředkem 
mění se v odpor proti státu ,tam, wde již mravní ICÍtčnÍ' pří'ČÍ se: Imy
šlence, aby čl'ověkčlo,věkil používal!: jaJlw svého, nástr,~e. DMe pak 
rOozvoj t,echniky s,p'rávní', umo'žňruJ)kí včasné po!dlch'YcenÍ' vlivů, jeiZ 
k hromadné zločinnostri ve:dou, i truké vybudOlvání Systému t,restlltího, 
jenž skutečně jc.s,ts tOl, alby z:lorČÍnnosti kla!dlmezc, č~níl na ko,nec 
tr,est s'mrt~ zbyt'ečnym. 

Na: druhé straně iP'olkVádám za Ill!uunro zdŮ'ramiti, že za méně pře
SJvě'dčivý pokládám argument, i'enž · nej'častěři .pr'oti trestu smrti se 
uvádí, Ť,o ltiž, 'že jest t~ tres,t, kt!c:rý v ,případě soudlního omylu nelze 
napraviiti. Tento dův'od nepdkládám ,proto za pře'sN'ěodčivý, poně
vadž s možno,stí omY'lu musíme stále ,poč'Í'tarf:i ve vš,ech !ŽiMotnílch 
poměrech, a ž·e oll1l'Yly, nap'ř. léikafs:ké In:eho techno"o'g,irCké', bez nirchž 
neni myslitelný .pokrok, vyž'ádaly a vyžadují si jistě mnohem vílCe 
nevinných l~dskýoh obět,í , než omy,Iy soudní. Kd,'yIby tedy a: pokud 
'Ostatní 'důvo:dy mlu:vily IPro trc,siÍ smrm, nestačil hy tento ,du:v<old k 
tojmu, aby tuto moŽilllost; tr es tán íl vyloučil, jako mo:žnostchybné 
smrtelné operace nebo možnro'siÍ .ch'Ybné kOlnstruJ~ce létacího srt:wÍ'e, 
lež ~aJviní, smrt pH'otovu, nemúže odúvodniti zamítání' 'OperaICÍ t,orho 
druhu nebo výzkumů 'l'eteoký'ch. 

Shrnuji tedy: krim~náJlně-rp'O[~tůc'ký pfúlblém Iltení,zda trest 
1SI111Q",ti má bÝlti zachován nebo ,odlstraněn, nýíbrž, zda: mravní i sO'CÍáJIr:i 
náš vývoj již dospěl st,a:dia, kidy moŽ(no 1'est u;skiUtečn1iN sous,tavu 
trestm:í, 'v nílŽ !by n0bylo trestu smrti. 

S tohoto, s'ta'll,oviska řešil bych také otázku trestu smrt,i u náJs,. 
Kdyby navrhoiVán 'by!' zákon, jenž by chtěl tr,est smrti odstraniii, 
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aniž jjnaik změní trestní systém, iVyjMřiQ ;by,ch s,e roz'hodně pro,ti ně
mu. Neboť celá naše os,OIustava tfelstní, Vylbudována jest z nej'VětšÍ čá
sti Iještě na myS1'ence' oc1platy z1a z1lem a na stupniJci hodnolt . vtěle
nýoh v jednotJ,ivý'ch statcÍ'ch trestním Čii:neun zasažených. Smaz'ati 
v této s.o~S'ta,vě trest snu,ti, znamenalo ,by pOfUiš:ilti tut,o soustavn 
hodnot a lItec'hati právě činy, při ndlcM oIbeoné mínění nejnaléh~!,věji 
tres'tu se ,dovo.lá'Vá bez přiměřené 'odplat,y. Ani pro onen kompr'omis 
by,chse nemohl TozhodnoUJti, i'enž vi()ll'en bYl v ItadU, k,dyž tam trest 
smrH nahrazen bty:l, zvl'ást'l1Í/ formou trestu na svobodě (ergasto[o). 
Nehoť /přidm:ešnÍm dMnÍ a přlj dnešním za'říizení věm1c nemolhl by 
tento trest tak poldstarl:ně se I,Í/šiti od 'jilJých h, es;!;ů na sv,olbodě, žie by 
jím ona 'hodnotnáSltupuice zasa!Žen~C'h :stoa1ků .j potřelha přiJměřené 
o dlpIaty byla uspokojoeml'. 

Stejně rozhodně však hájím požadavku, aby z budoucího če
skdsloveITI'S'kého trestní/ho zákoníku, tr.est smd'i jako, ,pravi'delný trest 
byl odstmněn. Neboť P{}Čí~iaiHc'e s ml'avuÍm vý'voj,em u nás, dou
fáme, že svůj trestní zákoník již nevybudujeme na soustavě hodnot 
zasažených staťků, ani na myšl'ence ()Idp'la{y. Mí,sto lI1a hodnotu za
sa,ženého statku chceme ce:1ým trestním systémem p,ozo.moost obrá
titi na hodnouu zlolčinného indlilVi~dua, taik totiž, aby základním roz
lišelnÍm mezi činy nebyla hodnotazasaž,e:ného staJtlm, nýlbrž! mravn! 
d'i ,spos~ce pa'chateloov,a. Tak na př. i 'vraŽda mábýt,i možna; nejen 
jak() zJ,o!čin, nýbrž i jako .pře,čin. Ne:s:tane.se z!.oči;nem pwto, lŽie tu 
čl,ověk p'rišell o ~ivot, llIý,b:r,ž 'prodto, že p.a,chate1 jednal z pohnutek 
nízkých. Při t'omto ,pOljetí trestmího, práva myšI'enk,a odpkuÍ'Y nám 
zmizí neb aspoň silně ustoupí do IP o Zad'í proti myšLence taJkového 
nalkl{tldání spacha'telem 1mstného činu, aby se zabránilo, .pro bu
d'oucnol'3t IOpak'O'Váníčinu. Tak ' na př . m\á, býti mož/mo tpaohatele 
vnl/židy na př . ze 'Žárlivosti treSitat1 to~'i1(,O vyl,QlučenÍm ze společnosti , 

tedy odsouditi jej ,pouze pro přečin ,do, vězenÍ'. oVšem na deilší dOlbu 
(až do 15 Iet). Naoopa,k má však býti mO/žnoJ ISloustaiVllé nápravě' lpo,
dr·olbiti 3' po ,prípadě až ma ,dlQž~v'oH uzavřfti osobu, Jež z ní'zlkýc'h po
hnutek tres,tný,ch činů Sle dOiPO,uští, nebo jež proti všem p'rosth~dkům 
tres t,ním UlkázC\!la' se 'nepoIepŠlůtelnou 'C\! zústá<vá obecně nebezp.ečnou , 
třeba by zasaho'Va'1a zpravidla .j'en sťatky menší hodnoty. Po/čítáme 
totiŽj · s tím, lže právě! prostředí této dwbné, aloe dosavad/ními pr,or
s t.ředlky nevy,pl'el1'Í'te'lné zločinnosti., jak 'hujt nC\' Ipř. v jednorťlivých 
předmiSstích velkJk h měst l~O'I'em 'ko'řalen', nlOčních útulen a p{loClhyb
nSr'ch mí s:tmostí, jest právě živno,u půdo,u ,oně,ch v,ell'kých zločinů, jež 
neznemožníme, dolkud jim neodejmeme . této živné půdy. V tlOm 
smyslu chápeme generálně Iprev'entivní funkci trestání. 

V této SlOusta'Vě 'olVšem trest smrti nemámÍ:sta. Proto jed vy
hražujeme j,elll příljJad1úm mimor-ádné 'konstel'aoe" SlOIoi'ální, kde státní 
moc v sebeobraně musí s'Vo~\ C\'UltOľ~tu dralsUoky, názorně, a ilhned 
upla1mi'tt, tlohž v přílpadě sIta1nného prá'va. Neroz hodnuta j'est otázka, 
ne':11!á-li v ,kámicích , kde sou'stř ~diti se ;naií mravně nejhorší žtivly, 
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platiti stanné práv.o na určité činy, jako na ÍltOlky na život, vZJpouru 
a 'Pod. p'ermanentnč. Tu lbych 'Pokláda,1 trest :;mrti za vhodný a 
sp'ra:ved,I'ivý Iprostředek k udržení ká0ně;nezi in·dJiv.i,du'i zouifah'rmi , 
jež ,celkem i'iJž ne;nají, co by nOlVým rolzsuld1kem znějí'cÍm na: trest na 
svOlbodě 'Utr1pěla. 

IMám za to, ,že toto. řešení' o.tá:zky trestu smrt.i bude již lép'e ho
věti ,prQlVlil:Ímu cítění i solCiálnÍlm poměrům našeho národa v dne1šní 
době, než sousta'va převzatá z l~:a:lmUlstka a Uher, a že tím úsikáme 
i lp'rvek, j'enž naopak zase mraiVní iúnOlVeň národa z-ve:dn:e, bud'ť).-\'i 
možno i na trestní sprav,edlnoS't h[edlě1i j:aJko na součást oněch ,sil, 
jež soustalVně praoují Ol zlepŠ'eiI1ÍpodlillÍlt1ek, za: nkhž žijeme. Dvojí 
smysl, jež ve slovansiký'ch řečech má S,J,OIVO »bÍdný« bez toho uka
zuJ,e, ,že nám bližšÍ ,jest chápati ~ zlo'či1nce jal~o bytost potřebující 
na'ší pomoct, než jako divou zvčř proti nÍ,ž i'e'st třeba se bráni,ti. 




