
Abstrakt 

 

Sovětské právní myšlení ve 20. a 30. letech 20. století a jeho kritické 

zhodnocení 
 

Záměrem předkládané práce je představit život a dílo tří předních sovětských právních 

teoretiků a vědců: Pēterise Ivanoviče Stučky, Jevgenije Bronislavoviče Pašukanise a Andreje 

Januarjeviče Vyšinského, kteří zásadní měrou formovali sovětské právní myšlení 20. a 30. let 20. 

století. Práce si klade za cíl představit jejich myšlenky a právní teorie, kriticky je zhodnotit z 

pohledu dnešní právní vědy a ukázat, že každý, kdo slouží právu, nemusí sloužit dobru. 

Práce je rozdělena (kromě úvodu a závěru) do tří částí, kde každá část je věnována 

jednomu ze zkoumaných právních teoretiků a vědců. První část je tak věnována Pēterisovi 

Stučkovi, druhá část Jevgeniji Pašukanisovi a třetí část Andreji Vyšinskému. Každá z těchto částí 

se poté dělí do dvou kapitol: životopisné kapitoly a kapitoly zkoumajících jejich právní teorie a 

postoje. 

Jednotlivé životopisné kapitoly se zaměřují na životní dráhy P. Stučky, J. Pašukanise a A. 

Vyšinského, jejich vědecké a akademické kariéry. Postupně jsou zmapovány jednotlivé etapy 

jejich života a také vyvráceny některé zažité nepravdy a mýty. Ač se může na první pohled zdát, 

že zkoumání životních drah jednotlivých právních vědců je nepodstatné, opak je pravdou. Jejich 

život a kariéra jsou naopak klíčové pro pochopení postojů a vlivů, které zásadní měrou přispěly k 

formování jejich osobností a tím pádem i jejich právních teorií.  

Jednotlivé kapitoly věnované právním teoriím jsou pro zachování přehlednosti děleny do 

podkapitol právo, stát, zákonnost a spravedlnost, v nichž jsou poté popsány a kriticky zkoumány 

teorie jednotlivých právních vědců. Jedinou výjimkou je kapitola věnovaná P. Stučkovi, u 

kterého schází podkapitola spravedlnost, jelikož k jeho názorům na toto téma není možné 

dohledat relevantní podklady. To však není překvapující, jelikož kategorii spravedlnosti byla 

mezi sovětskými právními vědci obecně věnována malá pozornost. 

V závěru práce jsou poté jednotlivé poznatky a závěry výzkumu shrnuty a kriticky 

zhodnoceny jak z pohledu zkoumaného období, tak z pohledu současné právní vědy. 
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