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Otázka, či .sú náklady znač.né, je re,llatívna, <a môže byť správne
riešená len nálež,i tým ocenením verejných' pO'trieb, ktoré sa.
vyskytujú v štátnom ž·ivO'ta, a zájmov, ktorých hájenie yedie
k u!Sporiadanému štátnemu a spOlločenlSlké.mul živobytiu'. V á;ž:no:s:ť la.
. významnolsť Sipr.a.v edlivéh'o a U!spo~ojúcehlo, súdenia je nelSpo1iná ~
Prarto v modernom štáte tnkéItJO' súden.ie je !poiVažorv'8;né zJa jednu.
z IlajdfJležitejších potrieb verejných ,a takétol súdenie l má veľkú
cenu'. T·r estnému právnikorvi . však netreba vykladať, že súdenie na.
základe hlavného pojednávania, ·konaného v neprítomno,s ii obža·
vanf;ho. bez vyslechnutia jeho náležitej obrany, .súdenie na základe
zápisnic, spísaných pOlčas stOlpo-vania, nikdy ne,m ôže byť tak doko -·
nalé, jlako ~IJc1enie na .základe uplatnenia zásad ustnostia bezpro··
slt r.eooosti. Nemôže byť tedy :pochybné, že Uisporre\n ie ročných
100.000-200.000 korún nia . je dôle,ž itou J::ríčinJO-u odcihýlenia sa' od'
ústnosti na hl. pojednávaní, teda .od zásady vyslovenej v Ústavnef
' listine a Ii e:m 6Ž'd osprla vedlni ť, sní!žen:ie úrovni 's údenia. A dôvoď
ÚJsPornosii tu tým menej obstojí, ~e vydáv,a ním vOľných! žele,zníč
nych HstkOlv tým obžalovaným, ktorí nie z ,nepos,l uišnosrti, ale pre:
nedostatoik hmo,t ných prostriedkov sa nemôžu dOlstJavi ť na hla,vnépojednávanie, ani by nepovstaly effektívne vÝ.daVlky pre ärár.
Týmto ip'ostupom odpadnul by Jaj telIl dôvod, že skončenie rlQič
ne niek,o Hw JOO vecí tr;e-stných sa preťahujel, 0' ktorom preťaho
vaní však sortva možno tv'r di ť, že by onO' ir/v alo, !pol roiky. Tentol dô.vod ináčej tiež naskrze nernoze ospravedlniť morálnu uJmu,.
ktorú by utrpelo 8údnictvO' vO' veciach trestných na dokonalO'sti, tú
krivdu, ktlOrrá by nastala chudobnému nevzJde.Janémul, ale pOlSlušnému ľudu .
Naopak, už k ' iôli pripraveniu jednotného postupu, zodpovedajúceho duchu modell'ných zás'a d, doporúčalo by sa i na území
. miHlo SlQ~enska a Pndkarpatsikej Rusi uplainiť zásady ústnnsti a.
bezpro's trednosti rr'i hJavnom pojednáv,a ní a týmto činom kliesniť
cestu jednotnému tre8tnému . pravotnému pOTiadku, vskutku po krokovému.
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