
Docent G. SMIRNOV: 

Osnova nového trestního rádu 
v sovetském Rusku. 

úvod. 

Osnova, o níž bude jednáno níže, jest otištena v oficiálním or
gánu lidového komisariátu spravedlnosti ruské socialistické federa
tivní sovetské republiky (RSFSR) »Sovetskaja Justicija« z r. 1931, 
číslo 24.1

) Má název: »Projekt ugolovno - processualnogo kode
xa RSFSR« (= osnova trestního rádu RSFSR). Jest dílem smÍ
šené komise, složené z členu jednak komunistické akademie, jednak 
lidového komisariátu spravedlnosti. Dne 12. srpna 1931 byla schvá
lena kolegiem tohoto komisariátu a tím se stala oficiální osnovou 
uvedeného komisariátu. 

; 

Pro správnejší pochopení nekterých dUležitých vlastností os-
novy treba aspoň nekolika slovy zmíniti se o tom, proč tvurci 
osnovy pokládají za nutné nyní platný trestní rád sov. Ruska 
z 15. února 19232

) zrušitia nahraditi úplne novým. Jest to pre de
vším ryze vnejší skutečnost, zejména nutnost uvésti v soulad usta
novení budoucího trestního rádu s ustanoveními budoucího trest
nlho zákona, jímž má býti (aspoň podle míne ní tVUTCU osnovy a li
dového komisare spravedlnosti RSFSR Krylenka) osnova trestního 
zákona z r. 1'930- 31, vypracovaná také členy komunistické akade
mie.S

) Ale jsou i dva dUležitejší duvody: 1. snaha, aby trestní tÍ-

l) J ejí predchiidkyní byla osnova z r. 192-8, otištená v »J eženedelniku 
Sovetskoj Justicii« z r. 1928 dvakráte (v. č. 28 a 29 a č. 46/47). Nyní 
osnova z r. 192-8 v obou redakcích uznává se za príliš kompromisní, roz
sáhlou asložitou. 

2) Pozmenený velmi podstatne pozdejšími četnými zákony. 
3) V. o ní podrobne miij článek »Osnova nového trestního zákona 

v sovetském Rusku« ve »&borníku ved právních a státních« z r. 1'9'31, seš. 
II., str. 217- 2'60, seš. III., str. 372- 408. Souvislost obou osnov nutí časteji 
dovolávati se tohoto článku. 
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zení odpovídalo zásadám »pravého marXiSlTIU a leninismu«/} a 
2. neschopnost málo vzdelaných sovetských soudcu a vyšetfuj ících 
orgánu fíditi se složitými ustanoveními tr. fádu z r. 1923. 

O prvním duvodu píše sovetský spisovatel B a ž a no v/} 
když podává všeobecnou charakteristiku nové osnovy, takto: os
nova jest »dokumentem pravé marxo-Ieninské myšlenky v oboru 
theorie a praxe (?) sovetského práva a fízení«; na rozdíl od nyní 
platného tr. fádu z r. 1923, jenž jest kompromisem »mezi ideami 
liberálne-buržoasního práva a úkolem soudu býti nástrojem tfí dni
ho potlačení neptátel proletátské revoluce«, jest osnova již bez
kompromisním nástrojem boje s ttídními nepráteli a proto prede
vším »odstraňuje radu formálne-právních garancií a zachovává jiné 
j en potnd, pokud pomáhají uskutečniti úkoly, jež má pred sebou 
proletárský soud«; vedIe toho - zase na rozdíl od tr. fádu z r. 
1922 a 1923 a osnovy z r. 1'928, které mají »stejné procesní nor
my jak pro pracující, tak i pro tfídne-neprátelské živlyG) . . . , osno
va otevfene prohlašuje a provádí tfídní, stranické hledisko«.7) 

Co se týče neschopnosti sovetských soudcu a vyšetfuj ících or
gánu správne aplikovati ustanovení tr. rádu z r. 192·3, o tom se 
ovšem sovetští spisovatelé zmiňují jen nepfímo. Tak B a ž a n o v 
(1. c., str. 11) pokládá za prednost nové osnovy to, že její fízení 
jest »zbaveno formalismu« a »jest pochopiteIné pro nej širší vrstvy 
lidu.« M. Str o g o v i č . (»Sov. Just.«, 1931, Č. 25, str. 3) píše: 
»Dnes máme takový stav: platný trestní fád neplatí ... , ale jiného 
ti .. fádu nemáme. V praxi tato skutečnost vyvolala ten zjev, že naše 
soudy a vyšettující orgány si zvykly nepoužívati tr. fádu. Pozoruje
me v praxi celou fadu libovolných novot ... I toto všechno oduvod
ňuje se heslem - <minimum formy, maximum tľídního obsahu) .. 
Nový trestní fád má býti procesním lninimem, jež však má se dodr
žovati ve všech pfípadech«. - Jest zajímavo, že prof. Tim a š e v 
již v roce 1925 psal,8) že tr. fád z r. 1923 ve skutečnosti v sov. 

4) Co znamená »pravý marxismus« v oboru trestního práva, viz môj 
cit. článek, zvlášte str. 217-222, 260, 407-408. 

5) »Sovetskaja Justicija« z r. 1931, č. 29, str. 11-12. 
6) O techto velmi neurčitýchpojmech v. môj cit. článek str. 246-

254, zvlášte str. 249,-2'52. 
7) t. j. hledisko komunistické strany. 
8) V. »Pravo sovetskoj Rossiji«, s,bornik sta:tej, sostavlennyj pro-
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Rusku nebude platiti. Dovolávaje se svého článku o organisaci sou
du v sov. Rusku,9) Timašev psal, že »s o u dy proste nem o h o u 
jej aplikovati, ponevadž pro jich kulturní úroveň složitá ustano
vení rádu jsou fakticky nedostupná (= nepochopiteIná) ; ale -
pokračoval Timašev - s o u d y nem o h o u d o k o n c e mít i 
a n i v ú mys l uje j a p l i k o v a t i, zejména v prípadech, 
když jeho predpisy nesouhlasejí s fakticky závaznými pro ne 
(= soudy) direktivami vládnoucí strany«. Tato predpoveď prof. 
Timaševa se presne vyplnila a proto lze míti za to, že práve on 
nazval veci pravými jmény. 

úkoly trestního nzení podle osnovy. 

Uvedené duvody pro více-méne radikální zmenu nyní plat
ného trestního rádu vrhají predevším svetlo na ustanovení 1. hlavy 
osnovy, jež jest venována úkolum trestního rízení. 

Č l á n e k 1. osnovy prohlašuj e, že účelem trestního rádu 
RSFSR jest stanoviti jednotný postup trestního stíhání na území 
sovetského Ruska v souhlasu se všeobecnými úkoly pro let á r
s k é d i k t a tur y a v trestním zákone10

) uvedenými zásadami 
sovetské trestní politiky.ll) Aby u príslušných orgánu nebylo po
chybností, jaké jsou tyto zásady, čL 2. stanoví ve velmi dlouhé, 
kvetnaté a pfi tom stylisticky prím o nemožné vete, že soudy, pro
kuratura a vyšetrující orgány mají projevovati »trídní bdelost«, 
maximáIní pozornost, pružnost a rychlost«. a že mají zabezpečiti: 
a) použití drsné (surovoj) a tvrdé (žestkoj) represe vuči »živlum 
neprátelskÝm socialistické výstavbe«; b) kázeňské pusobení na 
pracující, kterí spáchali zločin, a c) »mobilisaci soudne projedná
vaných vecí aktivity a trídní bdelosti širokých pracujících mas 
za účelem obrany proletárské diktatury a socialistické výstavby«. 

fessorami russkogo juridičeskogo fakulteta v Prage N. N. Alexejevym, 
S. V. Zavadskim, A. V. Maklecovym, N. S. Timaševym« ... , Praha 1925, 
vypuSlk (sva'zek) II., str. 307-308. 

9) V. Tim a š e v v »Prave sov. Rossiji«, str. 213-244, zvlášte str. 
227'-236: zde autor na základe s <> vet s k Ý c h prameniL líčí, jaké jsou 
ve skutečnosti soudy v sov. Rusku. 

10) T. j. osnove trestního zákona z r. 1930-31. 
11) V. o nich podrohneji miLj cit. článek, str. 224-227. 
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Konečne čl. 3. zase opakuje podstatný obsah čl. 2., krome toho 
však dodává, že výše uvedené orgány mají se vyhnouti jakému
koliv formalismu (bod »b«), a blíže určuje, co má znamena-ti »mo
bilisace pracujících mas«, o níž mluví, čl. 2. bod »c«: podle čl. Ď. 
bod »a« »soud, prokuratura a vyšetrující orgány jsou bezpodmí
nečne povinny opírati se pri své práci o širokou účast a spolupuso
bení pracujících, v prvé rade proletárského a kolchozného12

) ak
tivu«; podle čl. 3. bod »c« tyto orgány (všechny!) zásadne jsou 
povinny provádeti trestní nzení verejne. 

Z velmi neurčitých a nejasných13
) ustanovení čl. 1. až 3. 

prece vyplývá, že prv ním úkolem všéch orgánu sov. justice 
jest zjistiti, stojí-li pred nimi »tfídní neprítel« nebo »pracující«. 
S prvním treba jednati »drsne a tvrde«, s druhým asi podle mož
nosti mírne anebo alespoň ne tak drsne a tvrde jako s trídním ne
pfítelem. Jest to jeden z projevu »p r u ž n o s t i«. Ale pružnost 
orgánu justice znamená ješte neco duležitejšího: jest to umení jed
na ti ve shode s celkovou politikou vlády, o čemž výslovne mluví 
č L 97. osnovy. Itaková pružnost pokládá se za nej nutnej ší vlast
nost dobrého sovetského soudce a jeho činnosti. N ejlépe píše o tom 
nynejší lidový komisar spravedlnosti RSFSR Kry len k 0:14

) 

»Orgán v l á dno u cít r íd y - proletárský soud - neodci
zuje se ani této tríde ani její .politice .... Proto každý soudcovský 
pracovník svými soudními rozhodnutími v jednotlivých trestních 
a civilních vecech jest povolán uskutečňovati práve tuto politiku 
vládnoucí tfídy, nikoliv neco jiného«; a dále (str. 42): »Náš soud 
. . .. j est zrovna takový orgán jediné sovetské vlády j ako každý 
jiný orgán státní správyaproto nem u ž e být i vyb u d o v á n 
j i n a k, než n a z á k l a d ech o d v i s los t i o d v l á d y 
a s e s a di tel n o s t i v l á d o u«. 

Tfídní a pružný soud a zrovna takoví prokurátori a vyšetru
jící orgány mají podle základních ustanovení osnovy ješte dva 
úkoly: jednati rychle a být i propagátory komunistických idejL 

12) Kolchoz, t. j. »kollektivnoje chozjajstvo« = kolektivní (selské) 
hospodárství. 

13) Srovn. posudek sovetského spisovatele VL Gro m o v a v »Sov. 
Just.«, 1931, Č, . 30, str. 23. 

14) Kry len k o, Sud i pravo v S. S. S. R. časť I. osnovy sudo
ustrojstva. Moskva~Leningrad 1927, str. 27-28. 
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Rychlost jich jednání má v sov. Rusku, jako v každém státe s ne:,: 
populární diktátorskou vládou, mimorádný význam: vždyť takový 
stát pfipomíná válečný tábor, kde rychlost jednání má vetší cenu, 
než jeho obsahová správnost. O propagační stránce soudního ľízení 
bude pojednáno zevrubneji na jiném míste. 

Z uvedeného jest patrno, že soud v sov. Rusku jest neco do
cela jiného, než v západoevropských státech. Proto ovšelll ani 
trestní tÍ'zení nemuže zde býti takovým, jakým je v soudobých kul
turních »buržoasních« státech. 

Nemožnost pojednati v krátkém článku s náležitou zevrubno
stí o všech ustanoveních osnovy nutí autora, aby dal j en k rát k Ý 
všeobecný prehled osnovy po stTánce vn ej ší a obsahové a aby po
jednal zevrubneji pouze o základních zásadách trestního rízení 
podle osnovy a o zvláštnostech právního postavení osob a orgánu 
v ľízení zúčastnených. 

I. Všeobecný prehled osnovy po stráne'2 vnejší (A) a krátký nástin 
postupu trestního nzení (B). 

A. Nová osnova tr. rádu obsahuje pouze 134 článku místo 
4,65 článku tr. rádu z r. 192"3. Je dosti prehledná, ponevadž jest 
rozdelena na 18 hlavaopatrena velmi četnými maTginálními rubri
kami. S výjimkou 1. hlavy jest celkem napsána jednoduchou rečí. 

Poradí hlav v osnove určuje se postupným časovým rozvojem 
procesních jednání. Výjimky tvorí hlava I. (čl. 1. až 4.) o »základ
ních ustanoveních« a poslední (XVIII, čl. 130..-134.) o »vecech 
soukTomé obžaloby«. Z ostatních hlav hlava II. (čl. 5. až 7.) jedná 
o zavedení trestního ľízení (čl. 5., 6.) a o skutečnostech, jež vyl u
čují trestní stíhání (čl. 7.). Hlavy III. až VI. (čl. 8. až 48.) jednají 
o pfípravném vyšetrování; z nich hlava IV. (čl. 22. až 35.) a čl. 

40..-44. hlavy V. mají význam i pro jiná stadia ľízení, ponevadž 
jednají všeobecne o pruvodních prostredcích a o 'zajišťovacích opat
reních proti obvinenému. Hlava VII. (čl. 49.-53.) jest venována 
vydání v obžalobu. Hlavy VIII. až XII. (čl. 54. až 10.1.) jednají 
o rízení pred soudy 1. stolice (hlavní prelíčení) . IDava XIII. (čl. 

10.2. až 10.6.) obsahuje ustanovení o fízení adhesním. Hlavy XIV., 
XV. a XVII. jednají o ruzných druzích fÍzení opravného, zejména 
o rádném opravném ffzení na základe fádných opravných pro-
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sttedku stran (hlava XIV. čl. 107. až 114.) o »soudní kontrole« (hL 
XV. čl. 115. až 117.) a o obnove tr. fízení (hl. XVII. čl. 127. až 
129.). Konečne hlava XVI. (čl. 118. až 12-6.) má ustanovení o vý
lwnu odsuzujících rozsudku. 

Bylo by lze ríci, že osnova po vnejší stránce jest pomerne zda-
filá, ale vadí tomu krome ustanovení I. hlavy ješte prílišná struč
no st osnovy. Správne poukazuj e sovetský spisovatel K o mar o v 
(~)Sovetskaja Justicija«, 1931, Čís. 30, str. 20), že pfi zkoumání 
osnovy »vzbuzuje se dojem, že za účelem více-ménesprávného 
pochopení nekterých ustanovení osnovy jest nevyhnuteIne nutno 
dfíve pečlive prostudovati s"tarý15) trestní rád«. 

Jest nutno ješte dodati, že osnova vubec nemá ustanovení 
o organisaci ani soudu ani prokuratury a advokatury, o čemž jedná 
nyní platný zákon o orgal1isaci soudu z 19. listopadu 1926, velmi 
podstatne pozmenený pozdejšími novelami.16) 

B. P o s tup ríz e n í pod l e o s n o vy. 

1. Z a háj en í tre stn í h o fí zen í. - a) Zp r a v i d l a 
trestní fízení se zahajuje vyšetrujícími orgány, prokurátorem nebo 
sou dem, a to buď ex officio nebo na základe oznámení (»zajavle
nij«) jakýchkoliv osob o spáchaném zločinu nebo o pfípravných 
jednáních k nemu smerujících (čl. 5.). Pfi tom uvedené orgány 
maj í zahájiti fízení na základe oznámení, pokud tu nejsou du
vody vylučující vubec trestní stíhání; mezi nimi vedIe duvodu 
známých každému právu (právoplatný rozsudek v téže veci; smrt 
a psychická nemoc pacha tele nebo skutečnost, že pachatel nedovršil 
16.' rok veku) uvádí osnova ješte dva originální, o nichž ustanovuje 
takto: »když jednání nejsou tNdne-nebezpečná nebo zjevnemají 
malý význam a nenlela škodlivých následku« (čl. 7., bod 1.) a »když 

15) T. j. nyní platný. 
16) Z nich nejduležitejší jsou yydány tiskem ve ».8bírce zákonu a na

~:ení .. delnicvko-rolni.cké vlády RSFSR« (»Sobranije uzakonenij i raspor
JazemJ raboce-krestJanskogo pravitelstva«): v r. 1928 číslo 44 článek 710 
~ čÍs. 117, čl. 7'3:§; v r. 19129 čÉs. 3,čl. 3-3 a Čís. 24, čl. 249; v r. i9130 čÍs. 51, 
cl. 627 a 628. - Krome toho jsou ješte zákony o zvláštních soudech hlavne 
v~jen~kých tri~unálech a t. zv. »soudružských« (kamarádských) ~oudech 
nekohka druhu; poslední soudy nejsou vázány platným trestnÍm fádem 
a nebudou vázány ani novým trestním fádem. 
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jednání, jež v dobe spáchání bylo zločinern, ztratilo tfídne-nebez
pečnou povahu« (čl. 7. bod 2.).17) - b) Jde-li o trestní stíhání 
o sob j e žn e s pác h a l y k o n k r é t n í h o zločinu, ale 
jsou nebezpečné pro společnost vzhledem k jich spojení se zločin
ným prostredím v prítomné dobe nebo vzhledem k jich činnosti 
(patrne v minulosti), tr. fízení muže býti zaháj eno pouze proku
rátorem (čl. 6.) .18) 

2. P r í pra v n é ríz e n í. - Osnova zná pouze j eden druh 
pfípravného fízení, jejž nazývá pfípravným vyšetrováním. Vyše
trujícími orgány zpravidla jsou: milice (stráž bezpečnosti), in
spekční orgány ruzných správní ch oboru (pouze v mezích pusob
nosti techto správních oboru), státní správa politická (bývalá 
čeka) a vyšetfující soudce (»sledovatel«) (čl. 8.), jenž vubec není 
soudcem, nýbrž orgánem úplne podrízeným prokurátorovi. Vyše
trující soudce koná vyšetrování osobne jen ohledne kontrarevoluč
ních a jim na roveň postavených zločinu, jakož i v pfípadech »zvlášť 
složitých trestních vecí« (čl. 15., odst. 1.) ; jinak jest orgánem, kte
r~· jen fídí a kontroluje vyšetrování (čl. 11.). Nad ním stojí pro
kurátor s týmiž funkcemi (čl. 10., odst. 1.); ale prokurátor muže 
též osobne provádeti vyšetrování (čl. 10., odst. 2.) nebo sveriti 
je kterémukoliv vyšetr. orgánu (čl. 15., odst. 2.). Provedení jed
notlivých vyšetrovacích úkonu muže býti svereno vyšetrujícími 
orgány nebo prokurátorem »společenským organisacím a jich zá
stupcum «(čl. 9., odst. 2.). Soud nemá ve vyšetrování žádné účasti 
a stežovati si na jednání vyšetrujících orgánu lze pouze k vyše- . 
trujícímu »soudci« nebo prokurátorovi (čl. 21.). Vyšetrování má 
úplne inkvisiční povahu; obvinený není stranou a nemá obháj ce. 
úkolem vyšetrujících orgánu jest, jako v »buržoasních« státech, 
zjištení pruvodních prostfedku a použití 'zajišťovacích opatrení 
proti obvinenému. Mezi pruvodními prostfedky osnova uvádí jeden 
originální: usnesení společenských organisací (čl. 23.); naopak 
jsou úplne vylouČeny pfísaha nebo slavnostní slib. Zvláštností osno
vy jest též tak zv. »verejné vyšetrování« čl. 9., odst. 2., t. j. vy
šetrování, jež se provádí prímo na schuzích, v podnicích a t. p. 

11) Srovn. muj cit. článek, str. 2131-232. 
18) Srovn. čl. 6 osnovy trestního . zákona z r . 19·30-31 v mém cit. 

článku, str. 231-23·2. 
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Zastavení vyšetrování (čl. 4,5.-47.) a znovuzavedení zastaveného 
vyšetrování (čl. 48.) jest úplne v rukou vyšetrujících orgánu a 
prokurátora. 

3. Vyd á nív o b ž a lob u j est také úplne svereno vyše-
trujícím orgánum a prokurátorovi a jest jich jednostranným ak
tem. Obvinený po skončení vyšetrování a obeznámení se vším 
materiálem muže jen žádati tyto orgány a doplnení vyšetrování (čl. 
49.). Vyšetrující orgány po vyrízení uvedené žádosti obvineného 
sepisují obžalovací spis (čl. 51.) a zasílají jej soudu buď bezpro
stredne (pfi »méne nebezpečných zločinech«) nebo prostrednictvím 
vyšetrujícího soudce, eventuelne - pokud vyšetrování provádel 
osobne vyšetrující soudce - prostrednictvím prokurátora (pri 
)zvlášť nebezpečných zločinech«)19) (čl. 52.). Ty to kontrolující 
orgány mohou jak pozmeniti obžalovací spis podrízených orgánu, 
tak i zastaviti nzení nebo nanditi, aby vyšetrování bylo doplneno 
(čl. 53.). Akt vydání v obžalobu jest dokonán zasláním obžalova
cího spisu soudu (srv. čl. 66.). Obhájce ani v tomto stadiu fízení 
vôbec nemá účasti. 

4. H l a v n í ríz e n í. - Když soud l. instance dostane vec 
s obžalovacím spisem, stálý soudce (bez účasti pnsedících -laiku) 
určuje rok hlavního prelíčení (čl. 66.) ; uzná-li však, že jest nutno 
doplniti vyšetrování, pozmeniti částečne nebo úplne obžalovací spis 
nebo úplne zastaviti rízení, má predložiti tyto otázky k rozhodnutí 
soudu s pfísedícími (čl. 67.) ; j est to vlastne soudní revise vydání 
v obžalobu, ale bez jakékoliv účasti stran. 

Stanoví-li soudce rok hlavního prelíčení, rozhoduje zároveň 
o obeslání svedkô a zna1cu a o tom, mají-li býti pfipušteny k účasti 
v hlavním prelíčení strany (čl. 68., lit. a) (krome obvineného, 
který vždy má právo zúčastniti se hlavního prelíčení) ; právo soud
ce vyloučiti strany z účasti v hlavním pre1íčení jest omezeno 
čl. 62., který ustanovuje, kdy účast obhájce v hlavním prelíčení 
jest nutná. Obvinenému má být i doručen opis obžalovacího spisu 
nejpozdeji 3 dny pred hlavním prelíčením (čl. 68., lit. d). Rozho
dování o zajišťovacích opatrení ch proti obvinenému prechází na 
soud (čl. 68., lit. b). 

19) Opojmech »zvlášť nebezpečných« a »méne nebezpečných« zlo
činu v. muj cit. článek, str. 2'29. 
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H l a v n í pre l í č e n í se koná verejne (s výjimkan1i čL 
69.), a má-li vec »společenský význam«, má se konati dokonce v ne
pracovní dobe v klubech podniku, profesionálních spolku, kolektiv
ních hospodárství a t. p. (čl. 70.). Rí:zení rídí predseda hlavního 
prelíčení (stálý soudce) (čl. 74. až 76.). Po zaháj ení zasedání a po 
úvodních formalitách (čl. 77. a 79.) následuje pruvodní rízení, 
které se počíná tím,že predseda nebo, j sou-li v tízení zúčastneny 
strany, žalobce »krátce prednáší podstatu obžaloby«. Následuje 
otázka obvinenému, uznává-li správnost obžaloby. Pri kladné odpo
vedi soud muže ihned naríditi a provésti podrobný výslech obvi
neného k veci a po nem ihned prejíti k rečem stran a k poslednímu 
slovu obvineného (čl. 80.). Pri záporné odpovedi obvineného na
stává pruvodní tízení ve vlastním slova smyslu (čl. 82. až 90.). Soud 
mu že kdykoliv je skončiti, uzná-li vec za úplne vysvetlenou (čl. 

84.). Muže též jakkoliv pozmeniti obžalobu proti obvinenému nebo 
stíhati ho též pro čin, j enž nebyl uveden v obžalovacím spisu (čl. 

88.). Konečne muže i pri účasti stran buď natíditi, jak dlouho mo
hou trvati záverečné reči stran nebo úplne vyloučiti ty to reči, uzná-li 
vec za úplne vysvetlenou (čl. 91.); jen poslední slovo obvineného 
nesmí býti vyloučeno (čl. 93.). 

Po rečech stran soud zpravidla se vzdaluje, aby vynesl rozsu
dek (čl. 94.-96.), který muže býti a) odsuzující, b) zprošťující 

nebo c) osvobozující obvineného od použití trestní represe proti ne
mu (čl. 98.). Pri vynesení rozsudku na základe ' v š eh o v tízení 
nashromáždeného materiálu má se soud tíditi nejen platnými zá
kony, nýbrž také »všeobecnou politikou proletárského státu« (čl. 

97.). - Jsou-li v tízení zúčastneny strany, mají celkern tatáž 
práva (ovšem s uvedenými již on1ezeními) jako v evropských stá
tech, ale prokurátor j est nej en stranou, nýbrž také orgánem kon
trolujícím soud (v. níže). 

5. ft á d n é o pra v n é ríz e n í. - Osnova mluví o nem ve 
hlave venované »stížnostem proti rozsudku a jeho náprave« (»ob
žalovanije i ispravlenije prigovora«). Technického pojmenování 
pro své iádné opravné rízení osnova nemá. Rovnež neuvádí du
vodu, které moho u býti základem pro rádný opravný prostredek. 
ftádnýmiopravnými prostredky jsou podle osnovy »stížnost stran« 
a »protest prokurátora«; rozdíl mezi nimi jest pouze terminologic-
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ký. Podání opravného prostredku má účinek suspensivní (čl. 107.). 
Nemohou býti predmetem f á d n é h o opravného prostfedku roz
sudky nejvyšího soudu jako 1. stolice, ale prokurátor muže pretI 
nim »protestovati ce s t o u k o n t r o l y« (čl. 108., odst. 3.). 
N emuže si též býti stežováno (patrne obvineným) proti rozsudku, 
jímž obvinenému byly uloženy buď »společenská výtka« nebo poku
ta (eventuelne náhrada škody) ve výši do 100 rublu (jde-li o »ne
pracující«, ve výši do 500 rublu), t. j. nejmírnejší represivní opat
rení; ale na žádost společenských organisací stížnost m u ž e býti 
predmetem rízení ve druhé stolici i v techto pfípadech (čl. 109.). 
Stížnosti a protesty mají býti podány behem 10 dnu a, jde-li o kon
trarevoluční zločiny, behem 72 hodin od doručení rozsudku obvine
nému. Soud muže udeliti novou lhutu tomu, kdo ji zmeškal z. omlu
viteiných du vodu (čl. 110.). - ZajÍlnavá jsou ustanovení osnovy 
o rozsahu prozkoumání rozsudku 1. stolice a o obsahu konečných 
rozhodnutí soudu druhé stolice. Podle čl. 112. soud druhé stolice, 
»když zkoumá rozsudek na základe stížnosti (protestu), musí zkou
mati celou vec, neomezuje se na otázky uvedené ve stížnosti 
(protestu) «, t. j. musí vykonati ú pln o u rev i s i rozsudku a rí-
zení soudu 1. stolice ve všech smerech a ohledne všech obvinených. 
N a základe zkoumání celé veci soud muže uznati rozsudek bud' 
správným (a patrne jej ponechati v platnosti) nebo nesprávným . 
V posledním prípade soud 2. stolice muže jen výjimečne sám jej 
pozmeniti, a to v techto prípadech : a) pokud jde jen o zmenu 
kvalifikace zločinu, b) pokud U'znává, že trestní represe j est príliš 
pnsná (muže ji zmírniti; patr ne též vynésti osvobozující rozsu
dek místo odsuzujícího) ; c) ohledne výše a obsahu náhrady škody, 
priznané osobe poškozené zločinem. V ostatních prípadech soud 2. 
stolice muže pouze z r u š i t i rozsudek (zásada k a s a č ní), ze
jména jde-li o osvobozující rozsudek nebo uznává-li soud represi 
za príliš mÍľ'llou nebo kone'čne »nej sou-li skutkové okolnosti úplne 
vysvetleny a není s dostatek duvodu pro zmenu rozsudku« (čl. 

113.). Pfi zrušení rozsudku soud 2. stolice buď úplne zastavuje 
fjzení (na základe čl. 7., 46. a 47.) nebo narizuje doplňovací vyše
trování, nebo konečne odesílá vec k novému projednávání soudu 
1. stolice, a to buď tomu, který již projednával vec, ale v novém 
sl ožení, nebo jinému, ovšem s poučením, jak treba vady napraviti 
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(čl. 114.) .20) Další fádný opravný prostfedek proti rozhodnutím 
druhé stolice se nepfipouští (čl. 108.), ale tato rozhodnutí mohou 
býti pozmenena cestou »soudní kontroly«, zejména i na základe 
protestu prokurátora. - O samém ľízení pred 2. stolicí osnova 
ustanovuje pouze, že se veci projednávají verejne a že o roku verej
ného líčení mají býti vyrozumeny strany; pokud se strany dostavily 
k líčení, maj í býti pfipušteny k účasti na nem, nejde-li o kontra
revoluční zločiny, pn nichž rozhoduje soud, má-li pripustiti strany 
k účasti pri líčení; pokud obvinený jest ve vazbe, rozhoduje o otáz
ce, má-li býti obeslán (patrne pfedveden) k verejnému líčení, 

vždy soud (čl. 111.). 

6. Mimofádným opravným prostfedkern stran jest žádost 
o ob n o v u ríz en í. Osnova ustanovuje pouze o duvodech k ob
nove ľízení, jimiž j sou buď dukazy, že sám rozsudek se zakládá 
na trestném činu, nebo skutečná nova, t. j. skutečnosti, jež ne
rrlOhly býti známy pri vynesení rozsudku. Osvobozující rozsudky 
mohou býti pfedmetem žádosti o obnovu jen behem 6 mesícu ode 
dne, když nové skutečnosti vyšly na jevo (čl. 127.-128.). Ani 
smrt obvineného nevylučuje obnovy ľízení, pokud sám rozsu
dek se zakládá na trestném činu [čl. 7., Čís. 7., čl. 128, lit. a) ab)]. 

7. Mimofádným opravným nzením jest též t. zv. »s o udn í 
k o n t r o l a«. Ale o ní, jakož i o fí zen í ad h e sní m a s o u
k rom é o b ž a lob e bude účelnej i pojednati pozdeji. 

8. O v Ý k o nur o z s u d k u treba uvésti, že jej nafizuje 
soud, který vynesl rozsudek (čl. 118. a 9'9.). Soud muže za určitých 
podmínek odložiti výkon odsuzujícího rozsudku; duvody odkladu pfi 
m é n e nebezpečných zločinech j sou uvedeny dosti liberálne (čL 

120.). Soud rozhoduj e i o podmínečném propuštení (čl. 123.) . 
K o n t r o l a výkonu rozsudku náleží prokurature (čl. 122.) .21) 

20) Opravné fízení podle osnovy jest tedy :ľÍzením k a s a č n e - r e
v i sní m s duležitými prvky a pel a č ním i. Osnova zde prev'zala celkem 
bez zásadních zmen systém nyní platného práva. 

21) V. podrolbneji čl. 118-12'6, kde se jedná též o zpusobech výkonu 
nekterých odsuzujících rozsudku. 
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II. Zásady trestního f ízení podle osnovy. 

Již z pojednání o úkolech trestního :ľízení podle osnovy a o jeho 
prubehu jest patrno, že základní zásady dnes platného trestního 
fízení jsou v osnove podstatne pozmeneny . 

1. Predevším osnova, stejne jako i nyní platné právo stojí na 
zásade úplné s o u d c o v s k é o d v i s los t i o d v l á d y (v. 

výše) . 
2. Z á s a d u s p o l u p u s obe níl a i c k é h o ele men t u 

v s o u dn i ct v í sovetské právo uznává, ale jen ve forme kmet
ských (šefenských) soudu, pri čemž p:ľísedící-Iaici jsou voleni do 
ročního seznamu na základe své t:ľídní príslušnosti a roční seznam 
kontroluje komise, jež fakticky se skládá z komunistu.22

) Osnova 
zná krome toho účast laiku , v úlohách vyšetrujících organu 
(čl. 9., odst. 1.) a ver ejného žalobce (čl. 61.), ale jen na základe 
zmocnení techto orgánu, event. prokurátora (v. níže). 

3. Z á s a d a o f i c i á l n o s t i j est osnovou prij ata, t . j. zpra:" 
vidIa v tr. rÍ'zení nikdo nemuže libovolne a bez kontroly disponovati 
právem obžalobyaproto tr. stíhání jest svereno státním úradu111 
a pr ovádí se jimi z moci úrední (čl. 5. a mn. jiných) . Tato zásada 
j e však o m e zen a - nikoliv pro lom ena - tím, že osnova 
zná též »veci soukromé obžaloby« (čl. 130. až 134.) ; pri nich 
z p r a v i d l a se tr. :ľízení zavádí »j e n« (čl. 132.) na základe 
žaloby osoby poškozené a tato osoba vystupuj e vfízení jako sou
kromý žalobce a muže skončiti rízení jednostranným volným zrek
nutím se obžaloby až do skončení pruvodního rízení pfi hlavním pre
líčení ; ale čl. 134. stanovÍ, že »v prípadech, když vyšetrující or
gány, prokurátor nebo s o u d (!) mají za to, že vec má společen
ský význam, mohou zahájiti trestní :ľízení a provésti je až do konce 
z moci úrední, i kdyby scházela obžaloba osoby poškozené nebo 
soukromý žalobce se zrekl obžaloby«. »V techto prípadech - po-

22 ) Treba pfipomenouti, že ustanovení o soudcovské odvislosti a 
o spolupusobenÍ laického elementu v soudech nejsou obsažena v osnove, 
nýbrž v zákone o organisaci soudu 'z r. 192'6. - Soudcové-Iaici jsou účastni 
jen vsoudech 1. stolice (cr.), ale ve v š ech techto soudech (v. čl. 167, 
18,2,-183 uvedeného zákona z r. 192'6). O zpusobech volby soudcu-Iaiku pro 
rUzné soudy 1. instance v. čl. 18-29, 43-44 a 183 zákona o organisaci 
soudu. 
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kračuje čl. 134. - vec se projednává podle všeobecných pravideI 
,stanovených tímto rádem«, t. j. soukromý žalobce prestává jím 
býti. - Omezení zásady oficiálnosti a velmi široký obor vecí sou
kromé obžaloby23) jsou vyvolány proste tím, že oficiální orgány 
obžaloby nemají času vystupovati pred soudy v úloze žalobcu ani 
v duležitejších vecech (v. níže). 

4. I z á s a d u mat e r i á l II í pra v d y osnova uznává. 
Proto všechny úrední orgány maj í pečovati o v š est ran n é 
vysvetlení veci (čl. 19., 74., 92.), soud volne hodnotí význam kaž
dého pruvodního prostredku (čl. 24.), i doznání viny obvineným 
(čl. 80.). Vec cestou »soudní kontroly« múže býti nekdy projed
návána až v 5 instancích (v. níže). Se zásadou materiáIní pravdy 
dobre nesouhlasí jen kategorický predpis osnovy, aby prípravné 
vyšetrování bylo zpravidla provedeno behem mesíční Ihúty, jež mu
že býti prodloužena j en ve zvlášť složitých prípadech obvodovým 
prokurátorem do dvou a krajským prokurátorem do trí mesícu 
(čl. 17.); ale podle čl. 87. soud môže vždy nafíditi dodatečné vy
šetrování. - Treba však dodati, že zásada tr íd ní justice (v. 
níže) bezpochyby jest neprítelem zásady materiáIní pravdy, pone
vadž tr íd n í soud nemôže již podle své povahy jednati jinak, 
než ve prospech vládnoucí tfí dy, a nemúže posuzovati stejne na 
pr. význam svedecké výpovedi »pracujícího« a t. zv. »trídního 
l1eprítele«. 

5. Osnova uznává i z á s a dup rím o s t i. Prot o soud zá
sadne zkoumá všechny prúvodní prostredky bezprostredne (s ne
vyhnutelnýril omezenÍm čl. 86.), soudní prelíčení má se konati zpra
vidIa za prítomnos·ti obvineného (čl. 78.), každá vec má býti pro
jednána od začátku až do konce hlavního pre1íčení pred sou dem 
v neznleneném složení (čl. 59.) a bez prerušování projednávánírp. 
j iné veci (čl. 71.). Ale prece osnova zná velmi podstatná omezení 
zásady prímosti. Predevším soud vždy m ú že jednati v neprítom
nosti obvineného, když poslední k tomu svoIuje nebo s evy h ý-

23) Podle čl. 130 sem patrí: delikty proti telu, jež neporušily zdraví 
čl nebyly týráním; delikty proti cti; krádež a zpronevera spáchané na 
s o u k rom é m majetku bez pritežujících okolností; úmyslné zničení nebo 
poškození cizího s o u k rom é h o majetku, pokud nebylo spácháno zpu
soby obecne nebezpečnými a nemelo zvlášť duležitých následku; porušení 
prá va puvodcoV'ského (autorského) a známkového. 
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.b á s o u d u (!) (čl. 78.) . Dále osnova nikterak neomezuj e soud 
v jeho právu používati protokolu o výslechu Svedku a znalcu, pro
vedeném v dobe pf:ípravného vyšetrování; to dává soudu možnost 
na základe čl. 6K, lit. a)24) obesIati k hlavnímu pre1íčení jen ne
které svedky a na základe čl. 84 i pred výslechem dUležitých sved
ku uzna ti vec za úplne vysvetlenou a skončiti pruvodní rízení, aby 
pozdej i na základe čl. 97., který predepisuje, aby rozsudek byl vy
nesen na základe v š ech pruvodních prostredku (»všech dan
nych dela« ), prece použil protokolu o výslechu techto svedku, pro
vedeném v dobe pf:ípravného vyšetrovánÍ. To znamená, že soud 
m u ž e in concreto j ednati s velmi podstatným omezením zásady 
ptímosti. 25 ) 

6. Z á s a d a ú stn o s t i jest omezena ješ'te více. Krome již 
uvedených ustanovení o omezení zásady pfímosti, jež vetšinou jsou 
zároveň omezeními zásady ústnosti, treba uvésti ustanovení čl. 91., 
podle nehož soud muže predem určiti, jak dlouho mohou trva ti zá
verečné reči stran nebo vzhledem k úplné jasnosti veci uznati, že 
tyto reči (krome posledního slova obvineného) j sou zbytečné. 

7. Toto posléz uvedené omezení jest zároveň omezením z á
s a d y o b ž a lova c í (a k u s a č ní). Lze ríci, že tato zásada 
(krome zásady soudcovské neodvislosti) doznala v osnove nejvet
š~ch omezenÍ. Skutečne, podle osnovy neplatí zásada nemo judex 
sme actore, ponevadž soud muže z moci úrední jak zahájiti trestní 
fízení (čl. 5.), tak i v nem pokračovati (čl. 65.) ; neplatí ani zásada 

24) Čl: 68, lit. a) z,ní : »Soudce, když stanoví rok hlavn]ho prelíčení : 
a) rozhoduJe · .. . o obeslání svedku a znalcu.« 
. , 25) Treba :durazniti, že uvedená ustanovení osnovy nejsou dosti 
Jasna. Ve, prospech výkladu, jenž jest uveden v textu, mluví však skoro 
ne~meze"na moc sov~du v hlavním rízení a to, že již !podle nyní ,platného 
~rav~ ,< cl. 391. tr. radu z ,ro 1923) guberniální (nyní krajský) soud, i když 
Jedna Jako 1. mstance, ma právo neobesílati ku hlavnímu prvel'" , vdk kt ", b r Icem sve y, 

~~l Y I vysle?hnuti behem prípravného rízení a jichž výpovedi nevzbu-
ZUJI poc,hYbnostI. Osnova z r. 1928 dokonce prím o stanovila že soud pfi 
vynese~l r~zsudku má používati všeho »materiálu«, i kdyb~ ' nebyl pro
zkou~an behem priivodního rízení pfi hlavním prelíčení (v. B a ž a n o v 
»Sovetskaja J usticija« z r . 19'31,- č. 29, str. ll). I nelze mysliti že b; 

tosnov~ z :., 19~1 učinila zde »krok zpet«, t. j. k sesí1ení t. zv. for~alismu 
restmho rlzem kd v ' v," , v , v ' yz prave JeJlm ucelem jest jej vymýtiti až na nekteré 

v y s lov ne ponechané zbytky. 

Sbornik ved právních a státních xxxm. 14 
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judex ne eat ultra petita partium (t. j. žalobce) , ponevadž soud 
vždy môže pozmeniti a rozšíriti obžalobu (čl. -67. a 88.) a v rízení 
opravném jest dokonce nucen zkoumati vec v celém rozsahu (v. 
výše); zrekl-li se verejný žalobce obžaloby behem hlavního prelí
čení (čl. 92.) , neznamená to ješte, že soud musí vynésti osvobozu
jící rozsudek. - Ale osnova jde ješte dále a prímo stanoví, že 
»soudce, když narizuje rok hlavního prelíčení, rozhoduje o pri
puštení stTan« (čl. 68., lit. a). Treba uznati, že osnova zde jest pn
liš lakonická a nejasná, ponevadž má ješte tato ustanovení o »účasti 
stran« v hlavním rízení: 1. podle čl. 61 »obžalobu pred soudem 
provádí prokurátor« ;26) 2. podle čl. 62., odst. 1. »obhajoba se 
pfipouští soudem«, ale »účast obhájce jest povinná: a) když fysic
ké a psychické vady nebo úplná nevzdelanost (»malogramotnosť « ) 

znemožňují obvinenému SaInostatne se obhajovati; b) když nzení 
koná se v reči, jíž obvinený neovládá; c) podle žádosti společen
ských organisací; d) kd y ž ve vec i (= hlavním prelíčení) 

m á ú č a s t ž a lob c e«; 3. podle čl. 62., odst. 2. »z-rekne-li se ob
vinený obhájce, žalobce prece môž e být i pri p u š ten k účas
ti ve veci« (= hlavním prelíčení) ; konečne podle čl. 63., odst. 2. 
soud má právo nepfipustiti k obhajování kteroukoliv osobu, jež 
formálne má právo býti obhájcem.27

) - Z techto nedostatečne jas
ných ustanovení prece vyplývá, že jejich ostrí jest namÍreno hlavne 
proti formálnÍmu obhajování (účasti obhájce) . Vysvetluje se to 
tím, že obháj ce, jako osoba neúred11Í, má aspoň stín neodvislosti. 
Krome toho KT y l e 11 k 0 28

) ve svém již citovaném spise pouka
zuje na to, že kolegia advokátô vetšinou se skládajÍ z právníku 
podle svého smýšlení »buržoasních«, a proto vlastne advokáti ne
mohou býti valne užitečnými v »proletárském« soudnÍm rÍzenÍ. 
Ale prece znení čl. 62., odst. 2. a čl. 68., lit. a) nasvedčuje spíše 
tomu, že aspoň de jure soud môže vyloučiti i prokurátora z účasti 
pri hlavním prelíčení v úloze strany. Ve prospech tohoto výkladu 
mluví i dosti jasná ustanovení čl. 381. tr. rádu z r. 1923, která 

26) Nebo nekteré jiné osoby na základe zmocnení prokurátorem. 
27) čl. 63, odst. 1. dává toto právo členum kolegia obhájcu (v. o nich 

zákon o organi'Saci soudu z r. 1926), zástupcúm společenských a státních 
organisací a ústavU, prÍlbuzným a poručníkum obvineného. 

28) Kry len k o, Sud i pravo v S. S. S. R. casť I: Osnovy sudo
ustrojstva. Moskva-Leningrad, 1927. Str. 12,&--127. 
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po sky tují guberniálnímu (nyní krajskému) soudu jako soudu 1. 
stolice právo vyloučiti z účasti pri hlavním prelíčení jak obhájce 
tak i žalobce. čl. 381. lze se dovolávati proto, že osnova ve svých 
ustanovenIch o hlavním fízení v podstatných rysech opakuje usta
novení nyní platného tr. rádu o fízení pred guberniálllími soudy 
jako soudy 1. instance (čl. 380.- 383.; 390.- 40.8.). Ale hned treba 
doda ti, že fakticky jest pí'ímo nemožné, aby soud vyloučil z účasti 
pŕi hlavním pfelíčení prokurátora, pokud tento chce vystupovati 
jako strana: vždyť každý místne príslušný prokurátor jest orgá
nem k o n t r o l y činnosti soudu (v. níže o čl. 116. a 117.). Proto 
pravý smysl uvedených ustanovení o vyloučení stran soudem (kro
me obvineného) z účasti pri hlavním prelíčení jest asi takový: jak
lnile prokurátor uzná, že jeho účast v hlav ním prelíčení není nutná, 
nebo jakmile jeho účast nebo účast jiného verejného žalobce jest 
fakticky nemožná, obhájce - jako osoba podezrelá - zpravidla, 
t. j. pokud tomu nebrání kategorická ustanovení čl. 62., má býti 
také vyloučen z účasti pri hlavním prelíčenÍ. 

Aby takový záver nezdál se býti neoduvodneným, uvedu ješte 
tato slova sovetského profesora č ele o v a - Be but o v a :29) 
Ačkoliv deklaratorní čl. 9. u k raj i n s k é ho trestního rádu z r. 
1927 stanoví, že obžalobu pred soudem provádí prokurátor, po
známka k čl. 224. stanoví, že prokurátor sám rozhoduje, uplatní-li 
t oto své právo; proto - pokračuje Čelcov-Eebutov - »existující 
nyní forma rízení mu že býti charakterisována jako obžalovací podle 
litery zákona, ale fakticky inkvisiční též pri hlavním pŕeIíčení«, 

ponevadž prokurátor skoro nikdy nevystupuje v ŕízení jako strana. 
- Nelze pochybovati, že zrovna takový stav jest i v sov. Rusku. 
I osnova patrne chce uzákoniti to, co již fakticky existuje. 

8. Z á s a d a v e ŕ e j n o s t i. Jest to jediná zásada, která 
podle sovetské osnovy má se provádeti v rozsah u širším, než jest 
tomu v buržoasních státech. Veŕejnost jak pri hlav ním pŕeIíčenÍ, 
~ak. patrne i v rádném opravném rÍzení muže býti vyloučena, jen 
Je-II to nutno, 'aby bylo zachováno vojenské, diplomatické a státní 
tajemství: nebo jedná-li se o deliktech proti pohlavní mravnosti (čl. 
69.; srv. cl. 111.). Krome toho čl. 70. predpisuje, aby veci, jež mají 

29) Č e l c o 'v - B ebu t o v Sovetlskij ugolovnyj process. Vypusk II, 
Charkov 1929, str. 51-52. · ' 

14* 
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.společenský význam, projednávaly se soudem v nepracovní dobe 
v klubech ruzných podniku a společenských organisací za účelem 
»mobilisace pozornosti pracujících mas k boji se zločiny a vadami 

. ~ 

(?), jež prekážejí socialistické výstavbe nebo upevnení kázne mezt 
pracujícími a nových forem pracovního spolužití«. Lze dôvodne 
predpokládati, že toto ustanovení bude v praxi znamenati uložení 
nové povinnosti »pracujícím« - býti pfítomnu pfi soudním pre
líčení v klubech, ponevadž neprítomnost muže býti posuzována 
ledajak, v každém pfípade však jako nedostatek zájmu k boji 
vlády se zločinností. - Ovšem velmi se ztežuje i úloha soudu : 
není prece snadno fíditi proces tak, aby to bylo v hod n o u pro
pagací sovetského režimu; aby všechno »klapalo«, musí býti pre
dem vše »náležitým zpusobem« »zafízeno«, jinak muže dojíti k vel
mi nepríj emným prekvapením. 

Osnova v čl. 9. mluví ješte o verejném prípravném vyšetro
vání, ale o nem bude pojednáno pozdeji. 

9. úplne novou zásadou ve srovnání s »buržoasním« právem 
jest zásada trídní justice, o níž bylo již částečne jed
náno. 

Aby soudce mel vždy na mysli tfí dní boj jako hlavní úkol 
své činnosti, čl. 5. osnovy pokládá za nutné definova ti každý de
likt (»zločin«) jako »tfídne-nebezpečné jednání«.30) Krome toho 
v ustanoveních o každém stadiu rízení osnova zvlášte zdurazňuje, 
že prvním úkolem príslušných státních orgánu jest zjistiti, v jaké 
míre jak sám pachatel, tak i jeho čin jsou tfídne, t. j. pro dikta
turu proletariátu a pro vymoženosti proletárské revoluce, nebez
peční (čl. 19., .22., 40., 42., 51., 100., lit. d), 110., 111.). Konečne 
osnova pfímo predpisuje jednati s »trídním nepfítelem« jinak než 
s »pracujícím«. NejdUležitejší jsou tato ustanovení osnovy: Podle 
čl. 40. intensita zajišťovacích opatrení proti obvinenému behem rí
zení má se určovati povahou a stupnem tfídní nebezpečnosti pa
chatele, zejména v první rade skutečností, jaké společenské tfí dy 
jest obvinený členem a jaké jest jeho zamestnání. čl. 42. prímo 
stanoví, že vyšetrovací vazba muže býti uvalena v každém prípade 
'spáchání kontrarevolučního nebo j emu na roveň postaveného zlo-

30) Osnova trestního zákona z r. 19'30 (čl. 2.) definovala jej jako 
jednání Isociálne-nebezpečné; v. muj cit. článek, str. 22'9. 
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:oletáfské revoluce, nebez
;. d), 110., 111.). Konečne 
ním nepfítelem« jinak než 
ustanovení osnovy: Podle 

roti obvinenému behem fí
n tfídní nebezpečnosti pa
,stí, jaké společenské tfídy 
zamestnání. čl. 42. pfímo 
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na roveň postaveného zlo-

) (čl. 2.) definovala jej jako 
,ek, str. 22'9. 
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činu,31) i kdyby nebylo zákonem žádaných podmínek pro uvalení 
této va:zby, »uzná-li vyšetÍ'ující orgán, že ponechání obvineného 
na svobode není možné vzhledem k jeho tfídní nebezpečnosti«. 

Podle čl. 55. j sou pfíslušnými pro kontrarevoluční zločiny v 1. sto
lici nikoli lidové, nýbrž spolehlivejšÍ krajské soudy. V Í'Ízení oprav
ném stav tfídních nepfátel se zhoršuje tím, že pro osoby, jež spá
chaly kontrarevoluční zločiny, lhllta pro podáni stížnosti se zkra
cuje z 10 dnu na 72 hodin (čl. 110., odst. 2.) a že pfi techto zlo
činech i v Í'ÍzenÍ opravném rozhoduje soud, mají-li býti pfipušteny 
k účasti v Í'ízení strany (čl. 111., odst. 2.); jest to tím vetší 
zhoršení stavu tfídních nepfátel, že podle všeobecného pravidla čl. 
111. soud rozhoduje též o tom, má-li býti obeslán (= pfedveden) 
k líčení obvinený, jenž jest ve vazbe; hájení zájmu »tfídního ne
pfítele« ve druhé stolici jest tudíž úplne sveÍ'eno soudu a pouze 
soudu! 

III. Zvláštnosti v právmm postavení osob a org'ánu aktivne zúčast. 
nených v trestním nzem. 

A. Soudy. 

Osnova32
) zná tyto sou dní stolice: l. lidové soudy; 2. krajské 

(zemské) soudy nebo v fí zen Í jim na roveň postavené hlavní 
soudy autonomních republik ;33) 3. presidia krajských a t. d. soudu; 
4. nejvyšší soud RSFSR; 5. presidium nejvyššího soudu. 

Již v ustanoveních o p f í s l u š n o s t i soudu osnova se ra
dikálne liší od »buržoasních« zákonu. 

PfedevšÍm soudy vubec nemají účasti v pf í pra v n é m v y
še t f o v á ní; jedine čl. 34. nejasne ustanovuje, že zabavení poš
tovní a telegrafní korespondence, jakož i penežitých vkladu ve 
státní ch úverních ústavech muže se díti »pouze se svolením pro
kurátora a na základe usnesení soudu«. 

31) O techto pojmech a jich neurčitosti viz môj cit. článek, str. 235, 
236, 390- 395. Kde v textu mluví se o kontrarevoluční ch zločinech treba 
míti na mysli též zločiny jim na roveň postavené. ' _ 

32) Stejne jako i nyní platné právo. . 
3~) Kde v textu se jedná o krajském soudu, treba míti na mysli též 

zemske soudy a hlavní soudy autonomních republik. 
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Soudy vec n epr í S l U Š n Ý m i V 1. S t O l i c i j sou lidové 
soudy, krajské soudy (jich trestne-soudní kolegia) a nejvyšší soud 
(jeho trestne-soudní kolegium) .34) L i d o V Ý m s o u du m ná
leží projednávati v 1. instanci všechny trestní veci, jež nespadají 
do pravidelné príslušnosti jiných soudu (čl. 54.), pokud nebyly pri
kázány ku projednání vyšším soudum nafízením príslušných or
gánu. K raj s k é .s o u d y zpravidla jsou soudy 1. instance pro 
kontrarevoluční zločiny; ale tyto soudy mohou projednávati jako 
soudy 1. instance k a ž d o u vec, jež náleží do oboru pusobnosti 
lidových soudú, jak z vlastního popudu, tak i na návrh krajského 
prokurátora. Nej v y Š š í s o u d jest soudem 1. instance pro úred
ní zločiny nej vyšších hodnostáru a úredníku sov. Ruska, ale krome 
toho projednává jako 1. instance k a ž d o II vec, jež jest mu pfiká
zána ku proj ednání usnesením všeruského centrálního výkonného 
výboru nebo z rozkazu (»rasporjaženijem«) lidového komisare 
spravedlnosti, pred se dy nejvyššího soudu a prokurátora republi
ky.35) - Jest tedy zrejmo, že podle osnovy (jakož i podle plat
ného práva) neplatí pravidlo: »nikdo nesmí býti odňat svému 
zákonnému soudci«; naopak vláda vždy muže in concreto zvoliti 
soud pro ni nejvíce pohodlný. 

Mís t ní pr í s l u š n o s t jest upravena takto: zpravidla 
mís tne pľíslušnÝlTI jest soud místa spáchání zločinu nebo (?) 
místa, kde se konalo prípravné vyšetrování (čl. 58., odst. 1., veta 
1.). Ale predseda krajského soudu muže »za účelem rychlejšího a 
~plnejšího projednání veci« odevzdati vec ku projednání na místo 
místne príslušného lidového sou du jinému lidovému soudu; je-li 
mís tne príslušným kraj ský soud, muže za týmž účelem postou
piti sám vec jinému krajskému soudu (čl. 58., odst. 1.); »každá 
vec, jež jest postoupena podle pravidei tohoto článku, m u sí býti 

34) V. čl. 448 a násl. tr. rádu z r. 19,23. 
35) Treba pamatovati, že podle nyní platného práva predseda nej

vyššího 'soudu a prokurátor republiky jsou zároveň zástupci Hdového ko
misare spravedlnosti;" v. »Sobranije U'zakonenij i rasporjaženij raboče-kre
stjanskogo pravitelstva R. S. F. S. R.« z r. 192'8, čÍ'S. 46, čl. 343; srovn. 
nafízení kolegia lidového komisariátu spravedlnosti o »strukture« tohoto 
komilsariátu v ~ J eženooelniku sovetskoj justicii« z r. 1928, č. 23, str. 676; 
k nemu článek A. Ste l mac h o v i č e v »Jež. sov. justice« z r. 1928, č. 

46/47, str. 1197'-1199. 
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pfijata k projednávání tím soudem, jemuž jest postoupena« (čl. 
58., odst. 2.). Osnova nemá žádných pravideI ohledne sporú mezi 
soudy o príslušnosti, což asi znamená (analogie čl. 58., odst. 2. a 
nyní platného práva), že tyto spory (aspoň negativní) jsou na-

dobro vyloučeny. 
Co se týče pr í s l u š n o s t i s o u d il v y š š í chi:ll S t a n

c í, treba rozlišovati príslušnost soudu, když opravný prostredek po
dala strana, a príslušnost soudu, když se prezkoumává cestou 
»soudní kontroly« rozsudek nabyvší právní moci. - V prvním prí
pade druhou instancí pro veci, projednané v 1. instanci lidovým sou
dem, jest krajský soud (patrne jeho soudne-kasační kolegium) ; 
pro veci, proj ednané v 1. instanci kraj ským soudem, - soudne
kasační kolegium nejvyššího soudu; proti ro:zsudku nejvyššího sou
du jako 1. instance není žádného opravného prostfedku (čl. 108).
J de-li o to, aby byl prezkoumán »cestou soudní kontroly« rozsudek 
nabyvší moci práva,36) jsou príslušnými: 1. k raj s k Ý s o U d,37) 
j de-li o rozsudky lidových soudu, proti nimž nebyl . podán r á d
n Ý opravný prostfedek (čl. 117., odst. 2., bod 1.) ; 2. pre s i d i u m 
k raj s k é h o s o u d u, jde-li o rozsudky lidových soudil, které 
j iž byly prozkoumány v druhé stolici kraj ským soudem na zákla
de rádného opravného prostredku (čl. 117., odst. 2., bod 2.); 3. 
soudne-kontrolní kolegium nejvyššího soudu: 
a) jde-li o veci, jež byly projednány v 1. stolici (»po suščestvu«) 
kraj ským soudem (patrne pokud nebyl podán rádný opravný pro
stredek) (čl. 117., odst. 2. bod 3.) ; b) pokud jde o rozhodnutí pre
sidia kraj ského soudu (čl. 117., odst. 3.), · jež byla vynesena pa
trne na základe čl. 117., odst. 2., bod 2; 4. pre s i d i u mne j
v y Š š í h o s o u d u, pokud jde a) o rozsudek (trestne-soudního) 
kolegia nejvyššího soudu jako soudu 1. stolice (čl. 108., odst. 3.) ; 
b) o rozhodnutí soudne-kontrolního kolegia nejvyššího soudu (čl. 

117., odst. 4.) ; c) patrne též (v. čl. 112., poslední veta), jde-li o roz
hodnutí soudne-kasačního kolegia nejvyššího soudu (anaI. čl. 108., 
odst. 3.). - Z toho vyplývá, že trestní vec môže býti nekdy pro
jednávána až v 5 instanc-ích (lidový soud, krajský soud jako soud 
2. stolice, presidium kraj ského soudu, kontrolní kolegium nej vyš-

36) Kdo môže naríditi toto prezkoumäní; v. níže. 
37) Osnova se nezmiňuje o ,existenci rUzných kolegií krajského soudu. 
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šíh'0 S'0udu a presidium nejvyššího soudu) , z nichž však strany 
mají pnstup do dvou prvních. 

O právním postavení soudu v h l a v ním r l zen í, zejména 
'0 jeho kontrole materiálu, získaného v pnpravném vyšetrování pred 
hlavním prelíčením (čl. 67.), o jeho právech omeziti zásady prímo
sti (čl. 68., lit. a) a ústnosti a zásadu obžalovací (čl. 68., lit. a), 
62., 91.), o jeho právu kdykoliv skončiti pruvodní rízení (čl. 84.) 
a jakkoliv pozmeniti obžalobu (čl. 88.), bylo již pojednáno výše; 
treba jen doda.ti, že nejdUležitejší rozhodnutí '0 postupu nzení soud 
má činiti po slyšení stran (pokud ovšem j sou pripušteny k rizení) . 
Lze tedy ríci, že aspoň de jure počátkem hlavníh'0 rízení soud se 
stává pravým a skor'0 výhradným dominus litis, ovšem pokud 
nlU vec nebude odňa'ta »cestou kontroly« na základe čl. 115. a 116. 
(v. níže). 

Skor'0 'analogické postavení má ,soud i v rád né m i í zen í 
'0 pra v n é m, jen že musí pripustiti k účasti pri lÍ'čení strany 
ve všech trestních vecech ~Tome k'0ntrarevolučních (čl. 111.), 
mÍlJže vylou/čiti lÚ/čast obvineného, jenž jest :ve va:zbe, a má pred 
sebou jen písemný materiál z predbežných stadií rízení, ponevadž 
jest zásadne sowdem kasačnÍ-m. 

Aby všechny hlavní zvláštnosti práv-ního postavení soudu 
behem i á cl n é h '0 postupu rizení byly uvedeny systematicky na 
jednom míste, treba ješte pripomenouti, že soud muže ex officio 
jak 'Z;ahájiti trestní rí'zeni ( lčI.5., 65.} 89., 134.), tak i provésti 
h'0 od zlačábku až d'0 ko.nce, pokud není 'z'apotrebí prípravného 
vyšetiovámí ('čl. 65.) a 'že musí posUizovati vec nejen s hlediska 
existujících právních norem, nýhrž i .pod! z'0rným úhlem všeobec
né politiky vlá~ (čl. 9\7.). 

Má-li soud v hlavním a v '0pravném n 'zení skor'0 neomezenou 
moc vuči stranám, j est za to postaven pod velmi tuhou kontrolu 
mí,stne p:ľislušných (obvodOlVýcha krajských) pr'0kuráto.rú, pred
sedu krajských sondu (Čll. 116), li'd'0vého komisare spravedlnosti, 
pr'0kurátora republiky a predsedy nejvyššího. soudu (čl. 115): 
z P'0dnetu techt'0 osob vec muže nastoupiti cestu »s o u rl ník '0 n
t r o l y«. Pii tom čl. 115., odst. 2. pnmo stanoví, že uvedené v nem 
'0soby mají práJvožádati vec za účelem kontr'0ly v k a iž d é m 
stadiu iízení '0de všech »,s'0udnÍ'ch orgánu« RSFSR., 
kdežto. čl. 11'6. stanoví púwze,že uvedené v nem '0soby mají právo 
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žádati z,a účelem kontroly veci od soudních or'gánu príslušného 
obvodu, a nepraví, v jakém stadiu Nzení to mohou učiniti. Vzniká 
nejasnost, protože podle 'čl. 115., odst. 1. »soudlIlí kontrola usku
tečňuje se oh}edne ro~zs;udkô nabyvších moci právní«. Budeme-li 
miti za to~ že čl. 115., odst. 2. jest výjimkou z tohoto všeobec
ného pravidla, dospejeme k záveru, že osoby uvedené v IČI. 116. 
- na ro~díl od osob uvedených v čl. 115." odst. 2,. - mohou 
žádati od souau vec za účelem !kontroly pouze po skončení hlav
ního fízení a po té, co rozsudek nabyl právní llloci.38 ) Uvedené 
osoby (krome obvodového pr.okurátora) mohouzároveň s 'žádostí 
o postoupení veci za účel ern kontroly naríditi, aby byl zastaven 
výkon rozrsudku (čl. 116, odst. 2,.)" a v takovém ,prípade mají 
behem 10 dnu huď vrátiti vec soudu, od nehO'ž 'tyla došla~39) 

nebo ;postoupiti ji ku prezkouulání jinému soud1u, príslušnému 
podQe pravideI 'čl. 117. Není-li výkon rozsudku ~:astaven, vec môže 
být i projednávána cesrtou kontroly patrne bez jakéhokolirv časo
vého omezenL To 'znamená,že i »ro~sudelk nabyvší moci právní« 
nabývá té to moci jen vuči »stranám« (~ejména obvinenému) a 
tretím osobám, nikoliv vuči stáJtním orgánum »soudní kontroly«, 
polrud o veci m'eritorne nero,zhodlo presidium nejvyššíiho 'Soudu. 
- o samém postupu rí:zení pred »ikontrolujícími« soudy osnova 
ničeho neustanovuje; neustanovujle ani o tom, jaký obsah onohou 
míti jich ro'zhodnutL Proto ovšem jest docela nejasno, muže-H 
kontrolující soud rozhodovati i ve veci samé nebo má jen taková 
práva, která náležejí rádnému soudu 2. stolice. Lze se pouze 
domnívati, ,že kontrolující soud muže bez všelikého omezení roz
hodnouti i ve veci samé, ponevadž IČt 441. nyní platného trest
ního rádu dovoludre kontrolujícimu soudu nejen 'zrušiti rozlsudek 
a odeVlzdati vec k novému projednávání kterémutkoliv vecne prí
slušnému soudu, nýbm i »primerene pozmeniti ro!zsudlek«.40) 

38) Tento záver však nesouhlasí s nyní platným právem, ponevadž 
podle čl. 427 tr. rádu z r. 1923 i osohy uvedené v čl. 116 mohou žádati 
vec od soudli ve svém obvodu v každém stadiu fízení; ale koná-li se již 
o dané veci hlavní prelíčenÍ, soud postupuje vec orgánu kontroly až po 
vynesení rozsudku. 

39) Nebude-li jimi zjištena nesprávno st, která vyžaduje nového fí~ 

zení (čl. 117, odst. l.). 
40) Č e l c o v - B ebu t o v v cit. spise na str. 310 a nás!. hájí myš~ 



218 Docent G. Smirnov: 

B. Prokuratura. 

Osnova na rúzných mistech mluví o techto ·dlruzích proku
rátoru: 'o obvodových prokurátorech, o krajských prokurátorech, 
jimž v trestním tizení j-sou na roveň .postaveni prokurátori auto
nomnkh republik a zemí, a o prokurátorovi republiky, je.nž j-est 
podle nyní .platného práva ,zároveň zástupcem lidového komisare 
republilky. 

Postaveníp~okurátora v rwzných stadiích trestního Nzení41
) 

lze krátce vyliči:ti tlakto: 
1. Pouze prokurátor mUlŽe z:ahájiti trestní ffzení ve všech 

pfípadech, kdy trestní -stíhání jest vúbec pripustno ( ,čtl. '5,., 6. a 
134), 'zeJména i proti oso:bám podezrelým, které nespáchaly kon
krétního ,zlo-činu (ič1.6. ) .. 

2. V prípravném r~zení prokuTátor jest úplným pánem a 
yubec nepodléhá soudni kontrole (čl. 10., 15., odst. Z., 21., 91

., 12:., 
19., 34., 44.) . Prokurátor zejména muže 'činiti všechno, co moholU 
činiti podfizené mu vyšetrující orgány, mwže slve'riti vy,š'etfuvání 
kterékoli veci Ikterémukoli z nioh, rídí a kontroluje jkh činnost 
a ro-zhodulj'e o sUžnostec'h na ne (v. výše); :zejména i o vyše
tro~ací vlaJ~be (čl. 44.) a o 'z:astavení r~zení (ičL ,46., odst. 21., čt 

48.) v dobe :prí'Pravného vY'šetrování v poslední instanci rozho
duje prokurátor. Krome soudu poU'z,e prokurátor mUlže svoliti 
k tomu, aby byla 'z.abavena poštovní a telegrafnŕ korespondence 
a penežité vklady v úveyních ústavech (čl. 34.) .42) Lze fíci, že 
prokurátor (po prípade, t. j. provádel-li osobne nejaký vyšetro
vací úkon, spolu s nadrízeným prokurátorem) má v prípravném 
vyšetfování tako vá práva, která mají podle zákonu platných v hi
storických zemích Č. S. R. státní zástup ce, vyšet:fující orgány, 
radní komora a sborový soud druhé stolice dohromady. To zna
mená, že ' osnova zvolila nej horší druh inkvisičního prípravného 
fízení, kde obvinený jest úplne odevzdán moci budoucího žalobce. 

lenku, že revisní (kontrolující) sou-d nemá vetších práv než soud kasační 
(fádná druhá stolice). 

41) O funkcí ch prokuratury mimo trestní :fízení (všeobecný »strážce 
zákona«) v. Kry len k o, l. c., str. 99- 107. 

42) O postavení prokurátora v. ješte čl. 16, odst. 2., čl. 17 a čl. 31 
až 33 (prohlídky a zabavení) ve spojení s čl. 21. 
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3. Totéž lze opakovati .pokud se týče postavení prokurátora 
pri vydání v ohžalobu (v. výše). 

4. Naopak v hlavním fÍ'~ení a v rádném opravném rílzení 
prokurátor j a k o str a n a nemá více práv než obvinený, t. j. 
zde de jur e skoro neomez,eným pánem jest soud. Ale j,sou-li práva 
prokurátora jako ·strany v techto stadiích rM'ení podstatne menší 
než v buržoasnich státech, pre'ce prokurátor izde izustává str á ž
c e in z á k o n a, k o nt r o l u j í c í m s o u d. Proto v1šechna ome
zení prokurátora j a k o str any 'znamenají ve skutečnosti pouze 
omezení práv obvineného, ponevadž odvislý 'soud fakticky ne
múže bez velkého risika pro sebe prijíti do konfliktu s takOIVou 
»str anou«, která zároveň jest »okem vlády«. 

5. V rízení vykonávacím náleží prowurátorovi dohlad nad 
s právným výkonem rozsudku ( IČI. 119.). 

6. Oprávech prokuratury iPozmeniti vecnou príslušnost 
soudu a kontrolovati j ich činnost bylo již dostatečne pojednáno 
dríve. 

N a základe studia ustanovení osnovy 0" prá:vech soudu a 
prokuratury lze dojíti k tomuto 'záveru o v,zájemném pomeru 
soudu a prokuratury : je to pomé!' vzájemné konty.oly. Soud 
v h lavním pfeličeníz.:koumá činnost prokurátora ve stadiu rízení 
prípravného de jure skoro suverenne, ale sám jestz'ase polcl Ikon
trolou prokurátora, jenž vždy mÔ'že zakročiti »C'estou kontro~y« 
a odevzdati vec ,ku projedilání príslušnému kontrolujídul'U sondu. 
Ten zase kontroluje jak ľízení niž'šího soudu, tak i činnost pro
kurátora-kontrolora. Tak se mUlže opakovati »~'záj emná kontro
la« až trilkráte, pokud vec nébude (.pravdepodohne ješte ne me
ritorne!) rOlzhodnuta presidiern, nejvyššího ,souldu, t. j.in
stancí, j ehož predseda ma 'za ,svého šéfa lidového komisare spra
vedInosti a j est s ním v prímých stycích. Nelze pocllybovati, že 
tato instanc'e ro'zhodne vždy tak, jak bude chtíti vláda a tlumoč
ník j ej í vôle - lidový komisar spravedlnosti, ponevadž čl. 97 . 
.osnovy prímo predpisuje,ž-e soud m u.s í ro:zihodovati na základe 
nej en zákonu, nýbrž i »všeobecné politiky .prol'etáfského státu«. 
Pravý smysl ustanovení o vzájemném .pomeru sondu a pTokura
tury jest tudiž takový: tento pomer jest upraven tak,aby v:ž'ďy 

a podle možnosti co nej rychlej i soud rozhodl tak, j aik tomu chce 
vláda. Ponevadž však prokurátori jsouzvlášť kvalifik.ov1anými 
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duverníky vlády, neJze dospeti k jinémuzáveru než k tomu, že 
pomer vzájemné kontroly mezi soudy a prokuraturou ve sku
tečnostiznamená, že prokuratura stojí nad s o u d y. 

C. Ostatní osoby, jež zastUJpují v fí,zení verejnou obžalobu. 

Podle čl. 61. ~)obžalobu pred soudy provádí prokurátoľ'«~ 

lderý však má právo sve:fiti tento úkol »s,poleoe,nskému žalobci«,. 
zástupcuim státnkh nebo .společenských organisací a osobám, 
jež konaly prípravné ,vyšetrování. Z toho vyplývá, že jediným 
s a m o s ta t n ým ver e j n Ý m žalobcem j est prokurátor; 
ostatní vefejnížalobci mohou vystutpovati pOUlze jako j'eho 'zmoc
nenci. - T. ZiV. »8 p o l e č e n ští ž a lob c i« existují již nyní.43 ) 

J sou to ~alOlbci-laici, kterí j sou -zapsáni dozvláštnich seznamu 
»společenských žalohou« na základe huď jmenování prokuráto
rem neb volby ruznými organisacemi; vySbupují jako žalobci 
jen občas na základe ,zvláštního 'zmocnení prokurátorova ; za své 
vystupování ,v úlo~e žaloibce dostávají plat. Doposud tato instituce 
valného .praktického významu nemela. - O z, á s tup cíc h 
~tátnícha spole,čenských organisací jako verejných 
žalobcíoh osnova nic bližšího nestanoví; pravdepodobne zde j'de 
o 'žalobce-Iaika, který není zapsán do selZnamu společenslkých 

žalobcu a vy:stupuje jen v jednotlivénl trestním ·rízení na základe 
zmocnení .prokurátorova, ovšem de jure asi dobrovolne. I tato 
instituce j ižexistuj e v nekterých mistech sov. Ruska, jak to 
vypiýváz tohoto sdlelení 'Sovetského spisovatele Cho reva :44) 

Již nyní v praxi vojenských tribunálu a vojenské prokuratury 
existuje 'za účelem vychování »mas« taková instituce: zmínené 

43) V. o nich: a) cirkuláre lidového komisariátu spravedlnosti číslo 

1 z r. 1923 (»Ježenedelnik :sovetskoj justicii« z r. 1923, Čís. 1, str. 2'4) 
a číslo 129 z r. 1927 (»JeŽened. s. just.«, 1927, Č. 29); ib) nanzení (s mocí 
zákona) všeruského centrálního výkonného komitétu a rady (sovetu) 
lidových komisaru z 2'3. kvetna 19·27 (»Izvestija C. L K. a V. C. L K.« 
.l. 2. července 1927, N.148) a pred tím nafÍzení rady lid. komisaru R. S. 
F. S. R. z 20. července 19'26. - Podrobnej i V. článek L a g o v ie r a v časo
pise »8ovetskoje Pravo« z r. 1926, N. 6 (24), str. 5-6-67, a č ele o v
B ebu t () Y, l. c., str. 53-54. 

44) V. »Sovetskaja Justicija«, 1931, N. 29, str. 13. 
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orgány »pred soudním rokem ostre vyličují príslušnou otá;~ku45 ) 
pred masami príslušného vojenského oddílu a tyto (»masy«) 
volí ze sebe sipolečenského žalobce výhradne pro príslušné ,soudní 
fízení«, ad hoc. K tomuto sdelení .sta,čí dodati, že Jest opravdu 
težko vymysliti zdarilejší karikaturu na »dobrovolnou« »společen

skou« obžalobu ! - Asi nejvetší význam v praxi bude míti právo 
prokurt torovo zmocniti vyšetfující orgány, aby vystupovaly pred 
soudem jako žalobei. Treba však zdurazniti, že tím se podstatne 
zhoršuje postavení obvineného behem prípravného vyšetrování, 
ponevadž bude v nem vydán moci svého pravdepodobného budou
cího odpllrce pri hlavním prelíčení. 

D. Účast osoby, poš:kozené zločinem, v trestnÍm fízenÍ. 

VedIe prokurátora určitá s a m o s t a t n á práva v trestní<m 
f fzení má osoba" jíž bylazločinem z:púsobena škoda (p o š k 0-

z 'ený) . 
Predevším behem p r í p r a v n é h o v y š e t r o v án í k a ž d Ý 

poš~ozený muž'e žádati, aby byli vyslechnuti sved~ové a znalci 
a aby byly zaopatreny j iné pruvodní prostiedky (čl. 19'., odst. 2,.), 
múže si stéžovati na jednání vyšetrujicích orgánU- (prípadne 
i prokurátora) príslušným nadrízeným orgánum (čl. 21) a za
mítati vyšetrující orgány a prokurátora jako os'olhy predpojaté 
(čl. 21, 60.) .46) 

V h l a v ním a o pra v n é m ríz e n í poškozený muže za 
určitých podmínek vystupovati j ako strana, zejména; 1. jako 
s o II k r om Ý ž a lob c e ve vecech soukromé obžaloby (v. výše) ; 
2. jako »civilní žalobce v tizení trestním« (s o u k rom Ý ú č a s t
n í k) ; jím· múže býti jen »osoba, které zločinem byla 'zpúsobena 
hmotná škoda« (čl. 102.), žádá-li o náhradu škody žalobou po
danou v t restním rí'zení nejpozdej i pred skončením prúvodního 
fízení pri hlavním prelíčení (čl. 103.); vystupuje jakú strana jen 
ohledne otázek spojených s vysvetlením právního základu a výše 
Jlährady škody mu zpÍlJsobené (,čl. 10'5., 111., 113., odst. 2 .. } , ovšem 
s terni všeobecnými omezeními, o nichž jednajíčl. 68., lit. a) a 

45 ) Rusky: »zaostrjajut sootvetstvujuščij vopros« .. . 
46) Soukromý účastník (v. níže) muže krome toho žádati o zajištení 

svého nároku soupisem majetku obvineného (čl. 104). 
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čl. 111., odst. 2., t. j. pokud soud nevyloučil účast stran, kde to 
jest dovoleno. Zvláštností .sov. osnovy (i nyní platného práva) 
jest, že trestní soud47

) môže i bez žaloby poškozeného vydati 
rozhodnutí o povinnosti obvineného nahraditi mu škodu (čl. 

106.) ,48) a že trestní soud mÔlže rozhodnouti o žalobe soukro[mého 
účastníka jak záporne tak i k l ad ne i pri vynesení zprošťují
cího (o s v o b o z ri j í c i ho) rozsudku (čl. 106.). 

E. Obvinený aobhájce. 

Právnímu postavení obvineného osnova venuje prímo nebo 
nep:ľímo (t. j. když mluví všeobecne o stranách) cel.ou radu usta
novení,4!l) , z nichž uvedem'e jen nejdúležitej.ší. 

Ve stadiu prípravného vyšerování velmi dlUle'žitý 
okamžik, .od kterého osoba podezrelá má se pokládati za formálne 
obvineného, určuje se podle valného uvážení vyšetrujícÍch orgá
n ll: tyto orgány zahaj uj í trestní rizení proti u r 'č i t é osobe jako 
o b v ine n é m u a oznamují jí tuto skute:čno,st (».predk[ádají ob
žalobu«), »když pruvodní prostredky d o s t ate č ne pro1kruzují, 
že zločin spáchala tato osoba« (čl. 36.) ; to znamená, že vyšetrující 
orgány mohou fakticky zachazeti s osobou podezrelou j ako se 
svedkem - a tím jizhavovati práva se brániti - tak dlouho, 
jak budou pokládati za nutné. Po »predložení obžaloby ohvinené
mu« má tento býti vyslechnut behem 48 hodin (čl. 37.) a stvrzuje 
svým podpisem ,správnost .protokolu o výslechu nebo 'činí po
známky o nesrp'ľávnosti protokolu, které mají býti do neho za
psány; se svolením vyšetrujícího orgánu môže svou výpoveď 
napsati i vlastnoručne (čl. 38). Další práva obvineného j sou 
tato: a) 'žádati vyšetrující orgány, aby 'prozk.oumaly ozna,čené 

47) Ve shode s čl. 50, 13 a 66 osnovy trestního zákona z r. 1930-31; 
v. môj cit. článek, str. 384-38'5, 387. 

48) Proto asi jest tiskovou chybou ustanovení čl. 103, že soukromý 
účastník ne n í zprošten povinnosti platiti soudní poplatky (náklady 
soudní). Tak i Br j u š k o v v »Sovetskoj Justicii«, 1931, Č. 29, str. 14; 
srom. o čl. 103 též posudek K o mar o v a, »Sov. Just.«, 1931, Č. 30, str. 22. 

49) Ve stadiu prípravného vyšet:ľování čl. 19, odst. 1. -a 2., 20,21, 
29, 36 až 38, 40 až 44; vestadiu vydání v obžalobu čl. 49; v hlavním nzení 
čl: 68, 73, 75, 77 až 79, 81, 84, 86, 90, 91, 93; ve ,stadiu rízení opravného 
čl. 107 a 111. - -
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jíIll pruvodnÍ .prostiedky, zejména vyslechly svedky a 'znalce, pfi 
čen1ž vyšetfující orgány musejí vyhoveti této žádosti, »když 
skute'čnO'sti, o jichž zjištenl se žádá, m:ohou míti význam pro fÍ
zení« (čl. 19. odst. 2.) ; b) zamítati predpojaté vyšetrující orgány 
a predpojatého prokurátora; c) býti prítomen pri Iznaleckénl 
ohledání, »uzná-li to vyšetrujícÍ orgán za nutné« (čl. 219'.) ; d) ste
žovati si na jednání vyšetrujídch orgánu k or'gánum nadŤÍ'zenýn1. 
Obhájce nes"ní obvinený míti. ~ Použíti proti obvinenému jedno
ho zezajišfov'acích opatrení muže k a ž cl Ý vyšetrující orgán 
(čl. 40.) ; zejména každý z nich muže uvaliti i vyšetrovací vazbu ; 
v pľípadech zvlášť nebez.pe1čnýeh zločinu vyšetrovací vazba múže 
býti uvalena j .pred »predlo.žením obžaloby obvinenému«, ale v ta
kových pľípadech predložení obžaloby má následiovati behem 10 
dnl'l, j inak vyšetrovací vazba má býti 'zrušena (čl. 4{)., odst. 2.) ., 
Pokud nejde o kontrarevoluiční ,zločiny, vyšetrovací vazha muže 
býti uvalena jen v pripadech nebezpečí úteku, ko:luse ( !čl. 42,., 
odst. 1., ,čl. 4.) nebo spáchání nového zlO'činu (čl. 4.) . FormáIní 
podmínkoiU uvalení vyšetrovací vazby jest, aby usnesení osoby~ 
jež uvaluje vazbu, bylo opatreno duvody a aby opis tohoto usne
sení byl zaslán »m'ístu zatčení«, iktere bez tohoto opisu nesrní 
u vezneného pfijmouti. Krome toho opis usnesení o uvalení vazhy 
lná býti zaslán behem 24 hodin orgánu, jenždohlíží na vyše,tro
vání (čl. 43.), t. j. vyšetrujícímusoudci nebo prokurátorovi, 
ponevadž tento orgán muže jak zrušiti, tak i pozmeniti použité 

:zaj išťovací opatfení (čl. 44). 
Z techto ustanovení jest patrno, 'že obvinený ve stadiu prí

pravného vyšetrování má pouze jedno skutečné právo - právo 
st(~žovlati si k dOIzorčím orgánúm, jimrž 'zase jsou hud' prokurátor 
nebo podľízený mu vyšetrující soudce. Ke všemu ješte vyšetru
j fcí orgány mají hýti »tfídne pO'zornými« a v y,s'vet li ti stupeň 

»trídního nebezpečí« obvinenéhO' (IČl. 19, 51), a to nej en s hle
diska platných ,zákon u, nýbrž i s hlediska »všeobecné politiky 
proletárského státu« (anal. čl. 97.). Uvážíme-li ješte, že pravidel
né vyšetrující orgány, t. j. milice nebo členové státní správy po
lit ické, nemaj í odborného ( obJ71čej ne i neodborného) v.zdelání a 
že svou obtížnou práci mají vykonatizpravidl,a behen1 1 mesíce, 
múžeme dospeti jen k tomuto 'záveru: všechna úsilí vyšetrujících 
orgánu - ' vzdor výslovnému »deIkÍaratornímu« zákaJ~u ·IČl. 20. -
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budou · smerovati k tomu, aby byla tak nebo jinak vynucena 
»král'ovna všech p.ruvo'du«, t. j. do:znání viny obvineným: v s,a
mých svých základech zvrácený systém vyšetrování, pri nemž 
obvinený jest vydán na milost a nemilost svým budoucím pro
cesním odpurcum, v praxi nikdy nemel a nemuže míti jiného 
vý'sledku. 

Ve stadiu v y-d á nív o b ž a lob u (v. výše) obvinený má 
pouze tato práva: s'eznámiti se se vším materiálem pÍ'Í'pravného 
vyšettování a žádati vyšetrující orgán - neho cestou stížnosti 
dohlížej íd orgán - o doplnení vyšetrování (čl. 49). 

I v h l ,a v ním ríz e n í až do stanovení roku k hlavnímu 
prelíčení soudcem príslušného soudu není obvinený stranou a 
pre'dbe'žná kontrola výsledku prípravného vyšetrování soudem 
deje se bez jeho účasti (čl. 67.). Stanoví-li soudce rok k hlavnímu 
prelíčení, musí doručiti obvinenému (nejpozdeji tri dni pred hlav
ním preHčením) obžalovací spis (IČl. 6, lit. cl) a ro-zhodnouti o jeho 
žádbstech (čl. 6'8., lit. e) ; zároveň m u :ž e pripustiti k účasti 

v rízení obháj ce, ale m u s í to učiniti jen v prípadeoh, o' nichž 
mluví čl. 6!2. (viz výše) . 

Behem hl,avního prelíčení :postavení obvineného bylo by cel
\kern takové, jako v buržoasních státech,50) kdyhysoud nemohl 
ome'zovati zásadu obžalovací, lZásadu prímosti a ústnosti (v. 
výše), kdyby byl soudem neodvislým a nemusi! se fíditi »všeohec
nou politikou proletárskeho státu« (čl. 97.); za takových podmí
nek však skutečná diskreční moc soudu 'činí všechna práv,a ob
vineného ilusorními, zvlášte v pfípadech, když obhájce jest 
z účasti 'v hlavním pre1ičení vylo'učen, neboť jest 'známo, ž'e vetši
na obvinených nedovede se osobne pred soudem obhajovati ná
ležitým !zpusobem. 

V f á·d né m ríz e II í op r a v II é mobvinený, pokud není 
ve vazbe a pokud nejde o kontrarevoluční zločiny, má do jisté 
míry lepší postavení než v rízení hlavním, ponevadž soud nemuže 
vyloučiti z účasti pri verejném líčení jeho obháj ce. Naopak posta
vení tech obvinených, kterí spáchali kontrarevoluční zločiny a mo
hou tedy být i odsouzeni k zastrelení, jest zvlášte špatné, ponevadž 
soud muže vyloučiti z účasti v líčení nejen obhájce »kontrarevo-

50) V. čl. 73, 75, 77, 78; 80, 90, 93; 100, lit. i); 79, 81, 84, 90. 
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lučního« zločince, nýbrž i obvineného, pokud jest ve vazbe (čl. llL), 
což ovšem v prípadech kontrarevolučních zločinu bude pravidlem : 
zde se tedy setkáváme s možností dosti originálního zjevu -
verejného inkvisičního fízení v neprítomnosti 
o b v ine n é ho; treba však dodati, že takový zjev v praxi bude 
asi výjimkou, ponevadž verejné líčenížádá, aby krome členu soudu 
mluvila aspoň ješte jedna osoba. Pri posU'zování právního posta
vení k a ž d é h o obvineného v opravném fízení treba ješte pŤi

pomenouti, že osnova ničeho neustanovuj e o duvodech neplatno~ti 
r ozsudku a celého rízení v 1. instanci, t. j. ponechává soudu 2. lll

stance rozhodnutí, co jest a co není in concreto podstatnou vadou 
tohoto fízení, a že obvinený vubec nemuže si stežovati proti roz
hodnutím soudu druhé stolice, kdežto prokurátor muže »protesto
vati« proti nim »cestou soudní kontroly« (čl. 112.). Proto lze 
Nci, že i behem opravného rízenínemuže býti ani reči o rovnosti 
stran a že obvinený i zde - j ako v celém rízení - nemá pod 
nohama pevné pudy určitých ťormálních garancií, t. j. konec 
koncu jest vydán na milost a nelnilost odvislým soudum a pro
kurature. 

Co se týče postavení o b háj c e v trestním rízení, byla tato 
otázka již projednána dosti zevrubne; treba jen dodati, že pokud 
obhájce jest k účasti v Í'Ízení pfipušten, má stejná práva jako 
jiné strany.51) 

F. účast společenskýcb organisací v trestním nzení. 

O účasti společenských organisací v trestním rízení bylo již 
príležitostne jednáno na nekolika místech. Proto nyní zbývá jen 
podati celkový systematický prehled príslušných ustanovení osnovy. 

V p r í pra v n é m ríz e n í účast společenských organisací 
jest skoro úplne podmínena bud' iniciativou nebo aspoň svolením 
vyšetrujících orgánu. Skutečne čl. 9., odst. 1. stanoví, že tyto 
orgány fi o h o u žádati, aby společenské organisace a jejich zá
stnpcové zúčastnili se vyše"trování, a ukládali jim provedení jed~9t~ 
livých vyšetrovacích úkonu; ' čl. 9., odst. 2. predpisuje, aby vyšetro-

51) Pouze obvinený má pfi hlavním prelíčení o jedno právo více, ne
môže býti totiž zbaven posledního slova. 

Sborník ved právních a státních XXXIII. 15 
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vam,- má-li trestní vec · společenský význam, pro vád elo se bez
prostredne v podnicích, kolektivních hospodárstvích (»kolchozech«) 
a t. p. »za účasti proletárského a . kolchozného aktivu«, ale jen 
p o k u d ton emu 'ž e být i n a š k o d u postupu vyšetrování. 
Jediným s~mostatným právem společenských organisací jest právo 
žádati, aby vyšetrující orgány provedly výslech určitých svedku 
a znalcu nebo aby prozkoumaly jiné pruvodní prostredky, ale i zde 
vyšetrující orgán má této žádosti vyhoveti jen, »když skutečnosti, 
o jejichž zjištení se žádá, moho u míti význam pro fízení« (čl. 19., 
odst. 2.). 

Aby čtenár mel predstavu o tom, čím vlastne má býti verejné 
vyšetrování čl. 9., odst. 2... dovolávám se sovetského spisovatele 
Der j e v š č i k o va,52) jenž správne poukazuje, že čl. 9., odst. 2. 
jest príliš krátký a nejasný, a proto doporučuje tuto - již nyní 
v nekterých místech sovetského Ruska existující - »techniku 
verejného vyšetrování«: »Nyní máme zkušenosti nabyté v prole
tárském obvodu Moskvy a Tambova: Treba je zevšeobecniti ... 
A, myslím, takovymto zpusobem: vyšetrující soudce nebo proku
rátor (jiný vyšetrující orgán), když má materiálo tom, že v urči
tém okrsku není všechno v porádku, podá o tom informaci na 
schuzi; reči podrobne se zapisují (protokol má53

) sílu pruvodního 
prostfedku - to jest jasno z čl. 23. osnovy); jednotlivá sdelení 
učinená na schúzi pozďeji nabývají formy protokolu o výslechu 
a pak následuje uvedení ve formu (»oformlenije«) podle norem 
trestního rádu. 54) Tak nabývají náležitých forem veci tohoto druhu 
v Moskve. - Existuje i jiná modalita. Poskytla-li schuze vyčerpá
vaj ící látku a otázka jest jasná, provádí se výslech podezrelých 
osob a «vec« (na 2-3 lístečcích) jde k soudu«. - Na základe 
tohoto sdelení lze predpokládati, že t. zv. dobrovolná účast společ-

52) V. »Sovetskaja Justicija«, 1931, Čís. 30, str. 25. 
53) Patrne bud e míti, až osnova se stane platným zákonem. 
54) Autor asi chce nci temito málo jasnými slovy, že vyšetrující 

orgán po · skončení schuze na základe protokolovaných rečí jednotlivých 
ľ'ečníku zhotovuje ťormální protokoly o jich vý,slechu a pak tyto osohy 
podepisují - popÍ'Ípade po nutných opravách - tyto protokoly. - Podle 
našeho mínení čl.. 23 osnovy, který uvádí mezi pruvodními prostredky 
»usnesení společenských organisací«, dává možnost vyšetrujícím orgánum 
zjednodušiti tuto ponekud težkopádnou pr~xi. 
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nosti v pľípravném vyšetiovánÍ bude vlastne uložením nové 
»vyšetľovaCÍ« - povinnosti obyvatelstvu a že ve »verejném vy
šetľování« treba videti znatelný krok zp et k nejprimitivnejší forme 
prípravného vyšetrovánÍ, kdy »hlas lidu« (nyní predevšÍm »lidu 
komunistického«) a jeho nepfíznivý posudek o podezrelých osobách 
(v ruských dejinách t. zv. verejné »lichovanije«) byly - pri pri
mitivnÍ organisaci vyšetrovánÍ a pri fakticke slabosti právne ne-
omezené vlády v boji se zločinci - rozhodujícími v trestním Í'Í

zení. 55
) 

V ríz e n í h I a v ním společenské organisace mohou se 
zúčastniti temito zpusoby: a) prokurátor má právo sveriti prove
dení obžaloby pred soudem zástupcum státních nebo společenských 
organisací (čl. 61.) (v. výše); b) zástupci týchž organisací a ústa
vu mohou být i obhájci (čl. 63.); c) žádá-li za to společná organi
sace, soud m u s í pripustiti obháj ce k účasti pri hlavním prelíčenÍ 
(čl. 62., odst. 1., lit. c). 

V ríz e n í op r a v n é m společenské organisace a státní 
ústavy mají ješte právo žádati, aby opravné fízení bylo zahájeno 
i v te ch prípadech, kdy rádný opravný prostredek (patrne obvi
neného) jest vyloučen podle čl. 109. (bagateIní veci) (čl. 109., 
odst. 2.). 

Konečne podle čl. 120., Čís. 1 muže býti na žádost společen
ských organisací soudem o d lož en v Ý k on odsuzujícího roz
sudku, pokud j de o m é n e nebezpečný zločin. 

Treba uznati, že uvedená práva společenských organisací 
i když jsou celkem velmi omezená, mohla by býti jakýmsi korek~ 
tivem ku právne velmi neuspokojivému postavení obvineného v trest
ním rízení. Ale nikde »společenské« organisace (krome koniuni
stické strany) nejsou tak nesamostatné jako v sov. Rusku kde 
kaž~á z nich jest vedena komunisty. Krome toho doposud ~ývoj 
smeroval k tomu, aby »společenské organisace« byly nápomocny 
hlavne pri obžalobe, nikoliv pri hájení obvinených. Konečne bylo 
již zdurazneno, že jich »dobrovolná« účast v ľízení ve skutečnosti 
nabývá forem povinnosti. 

Posudek o jednotlivých originálních rysech trestního fízení 

55) S rovn. čl. 23 osnovy; o nem v. predešlou poznámku. 
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podle osnovy byl dán již pri pojednání o nich. Proto lze se omeziti 
na nekolik záverečných slov. Osnova »zbavuje trestní fízení forma
lismu« v tako vé míre, že vlastne dává skoro neomezenou moc nad 
občany odvislým soudum, prokurature a vyšetrujícím orgánum. 
Občan (nejen obvinený, nýbrž i jiné soukromé osoby zúčastnéné 
v fízení) j est tedy vydán libovUli techto orgánu. Ovšem ta~o libo
vUle nemusí vždy býti v neprospech občana a predevším obvine
ného, ale prece nikdo nemuže vedeti, j ak s ním bude naloženo 
v jednotlivém prípade. Jedine o zájmy vlády jest postaráno tak 
jako nikde jinde: kde vláda chce míti rozsudek určitého obsahu, 
tam jej míti bude. Proto »soud« v sov. Rusku nemel by se vlastne 
vubec jmenovati soudem a nOTmy osnovy o »soudním« rízení jsou 
jen novým dúkazem toho, že v sovetském Rusku jest jen jediná 
bezpodmínečne platná norma: vláda múže delati s »občany«, co 
chce. 




