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Úvod 

Cílem mé 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. 

Při výběru sovětských právních teoretiků a vědců, kterým budu svoji práci věnovat, jsem 

se rozhodla právě pro tři zmíněné - Pēterise Stučku, Jevgenije Pašukanise a Andreje Vyšinského 

– z toho důvodu, že to byli právě oni, kteří vykonali mnoho pro konkrétní teoretické zpracování 

řady zásadních problémů obecné teorie státu a práva, pro zlepšení organizace a činnosti 

sovětského státního aparátu, a v neposlední řadě také pro rozvoj a zdokonalení sovětského 

zákonodárství. 

Všichni výše jmenování své hlavní teoretické práce a koncepce tvořili právě ve 

studovaném období 20. a 30. let 20. století a dokázali vytvořit ucelené právní teorie, o nichž je 

možné říci, že tvoří jedny z hlavních milníků ve vývoji marxistické teorie práva. Jejich právně-

teoretické studie byly nesmírným přínosem pro sovětskou právní vědu a pro její vývoj nejen v 

době svého vzniku, ale také v následujících letech. 

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 právního smýšlení.  

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 jednotlivých kapitol mé práce jsou poté poznatky a závěry výzkumu shrnuty a 

kriticky zhodnoceny jak z pohledu zkoumaného období, tak z pohledu současné právní vědy. 
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1. Pēteris Stučka 

„Jedinou a základní mojí orientací po celou dobu bylo i v oblasti práva: čelem k budoucnosti.“ 

Petr Stučka 

 

Petr Ivanovič Stučka byl revolucionář, státní činitel, vědec a jeden za zakladatelů 

sovětského zákonodárství. Zanechal po sobě rozsáhlé teoretické dědictví v právní vědě. 

Výnosem prezidia Nejvyššího sovětu Lotyšské SSR z 10. ledna 1967 bylo na jeho počest 

pojmenováno město energetiků, které vzniklo v souvislosti s výstavbou hydroelektrárny Plavinas 

(dnes je to město Aizkraukle). V dobách Sovětského svazu byla po něm pojmenována také jedna 

z centrálních rižských ulic (dnes ulice Terbatas) a jeho jméno nosil i Moskevský institut 

sovětského práva. V tomto období byla po P. Stučkovi pojmenována také Lotyšská státní 

univerzita. V roce 1962 mu byl navíc odhalen pomník v lotyšském hlavním městě Rize. Málo 

známá je skutečnost, že v roce 1990 byla výnosem Rady ministrů SSSR zřízena zlatá medaile P. 

I. Stučky, udělovaná sovětským vědcům za vynikající práce v oblasti sovětského práva.1 Petr 

Stučka byl v prostředí marxistů známý již v předrevoluční době, a to pod pseudonymy 

Birznijeku Petěris, Vecis,2 Paragraf (§)3 či Veterán.4 Věhlas právního vědce mu přinesl 

konceptuální přístup ke konstrukci práva jako „systému (nebo řádu) společenských vztahů“, 

který byl zformulován v roce 1919 v samostatném článku Vůdčích zásad trestního práva RSFSR. 

V roce 2018 uplynulo 101 let od Velké říjnové revoluce, 153 let od narození a 86 let od 

úmrtí P. Stučky. Pro historii se to může zdát jako krátký okamžik, ale i dlouhé období. V 

různých časových úsecích se jeho práce jednou těšily popularitě, jindy se jim dostávalo 

nezaslouženého zapomenutí či se stávaly předmětem bouřlivých diskuzí a objektem cílené 

kritiky. Zároveň dodnes nebyl teoretický odkaz P. Stučky a jeho státnická a veřejná činnost v 

právní vědě komplexně analyzovány. Každá epocha rodí své hrdiny. Obraz P. Stučky se vytvářel 

v závislosti na době, politické situaci a ideologii panující ve společnosti v různých časových 

úsecích. Proto se měnila i kritéria hodnocení jeho vědecké činnosti, názory na sociální původ a 

třídní příslušnost. Byly upravovány jednotlivé epizody jeho životopisu. Jeho jméno se využívalo 

jako argument v politických sporech. Až do druhé poloviny 30. let minulého století byly na jeho 

                                                 
1 Výnos rady ministrů SSSR č. 32 ze dne 11. ledna 1990; Těsnopisný zápis zasedání prezidia AV SSSR „O zlatých 

medailích a cenách P. Stučky udělovaných vědcům Akademií věd SSSR“ ze dne 16. ledna 1990. 
2 DRIBIN, L. G. Znamenosec leninizma v Latvii. Očerk žizni i dějatělnosti P. I. Stučki. Moskva: Politizdat, 1981, s. 

14; DRIBIN, L. G. P. I. Stučka - těoretik i propagandist marksizma-leninizma. Riga, 1983, s. 75. 
3 PLOTNIEKS, A. A. Petr Stučka i istoki sovetskoj pravovoj mysli, 1917-1925. Riga: Lotyšská státní univerzita P. 

Stučky, 1970, s. 30; LAJZAN, P. Formirovanije mirovozrenija Petra Stučki. In: P. Stučka - revoljucioněr, 

myslitěl i gosudarstvennyj dějatel. Riga: Lotyšská státní univerzita P. Stučky, 1970, s. 22. 
4 MASANOV, I. F. In: BOROVSKIJ, A. A., KISELEV, N. P. Slovar psevnodimov russkich pisatělej i učonych 

(Slovník pseudonymů ruských spisovatelů a vědců). Svazek I. Moskva, Leningrad: 1936, s. 169. 
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adresu pronášeny oslavné projevy, odrážející vztah moci k jeho osobě. Lazar Kaganovič ve svém 

dopisu P. Stučkovi napsal: „Považuji za nezbytné zvlášť zdůraznit Vaši výjimečnou úlohu 

v oblasti teorie práva a státu. Své bohaté zkušenosti bolševika-revolucionáře, svou hlubokou 

znalost marxismu-leninismu používáte s velkou dovedností v boji za vítězství marxisticko-

leninské teorie práva a státu. Vaše práce v této oblasti, jak tvůrčí, tak i praktická, byla, je a bude 

pro nás všechny a zvláště pro naši mládež jedním z nejlepších vzorů bolševické nesmiřitelnosti, 

dovedného spojení teorie s praxí a neúnavnou tvůrčí revoluční činností“.5 U příležitosti 65. 

narozenin P. Stučky byro Ústavu sovětské výstavby a práva uveřejnilo pozdravný dopis, v němž 

se mimo jiné říkalo: zdravíme „v osobě P. I. Stučka starého bolševika – revolucionáře, jednoho 

z nejaktivnějších účastníků výstavby sovětského státu a předního představitele marxisticko-

leninské teorie státu a práva… V pracích P. I. Stučka byla k jevům práva poprvé široko a 

důsledně použita revoluční metoda materialistické dialektiky. Práce P. I. Stučka byly výchozím 

bodem pro veškerý další rozvoj marxisticko-leninského teoretického myšlení v otázkách práva.“6 

V roce 1932, po odchodu P. Stučky ze života, se v článku Stučka jako teoretik a praktik 

práva říkalo: „Soudruh Stučka je nejenom velikým teoretikem práva, ale i velikým praktikem 

sovětského práva, který dokázal jako nikdo jiný sjednotit revoluční teorii a revoluční praxí… 

V oblasti marxisticko-leninské teorie práva jsou zásluhy Petra Ivanoviče Stučky obrovské. 

Přestál krutý boj za materialistické pojetí práva, proti veškerým idealistickým (psychologickým, 

normativistickým, metafyzickým apod.) teoriím a „teoretičkám“ práva.“7 Na smutečním 

shromáždění u kremelské zdi zazněly projevy o mimořádných zásluhách P. Stučky na teoretické 

frontě. S projevem vystoupil J. Pašukanis. 31. ledna 1932 se konalo smuteční zasedání pléna 

Nejvyššího soudu RSFSR věnované památce Stučky. „V osobě P. I. Stučka celá země a strana 

ztratily velikého teoretika sovětského práva a velikého praktika sovětské justice, nesmiřitelného 

nepřítele buržoazního světového názoru v oblasti práva.“.8 Ve svém referátu A. Vyšinskij, 

zdůraznil roli Stučky jako toho, kdo zbořil staré buržoazní právo a toho, kdo rád opakoval 

Voltairova slova, že pokud chcete mít dobré zákony, spalte své staré a vytvořte nové. Vyšinskij 

řekl, že Stučka „…byl věrným Marxovým, Engelsovým a Leninovým žákem…“. A že je pro něj 

„…obtížné dokonce se i pokusit charakterizovat vyčerpávajícím způsobem ten význam Petra 

Ivanoviče, který mu patří ... v boji za marxisticko-leninskou teorii práva.“9 Tehdy byl také 

                                                 
5 Sovetskaja justicija. 1932, č. 9. 
6 Privetstvije Petru I. Stučka po slučaju ego 65-letija (14./26.7.1865-14./26.7.1930). Sovetskoje gosudarstvo i 

revoljucija prava. 1930, č. 7, s. 3. 
7 ROZENBERG, A. Stučka kak těoretik i praktik prava. Sovetskaja justicija. 1932, č. 9, s. 18-19. 
8 Traurnoje zasedanije plenuma Verchovnogo suda RSFSR, posvjaščonnoje pamjati P. I. Stučki. Sovetskaja justicija. 

1932, č. 9, s. 28-40. 
9 Tamtéž. 
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vytvořen Fond P. Stučky, do něhož finančně přispívali členové kolegií obhájců.10 V četných 

nekrolozích, které se objevily na stránkách novin a časopisů, Stučku označovali za „vůdce a 

tvůrce marxisticko-leninské školy práva“ a vyzývali praktiky, aby se „…alespoň trochu… 

v osobní a politické práci podobali Petru Ivanovičovi“.11 Vycházely články a vzpomínky 

věnované památce P. Stučky, kde se říkalo: „Nevyčíslitelné jsou zásluhy P. I. v oblasti vytvoření 

marxisticko-leninské teorie práva a státu…“.12 Občané psali redakcím: „Považuji za potřebné 

požádat o vydání knížky na památku P. I. Stučka a přiblížit jeho život, činnost, práci a základní 

otázky marxisticko-leninské teorie v sovětském právu… S komunistickým pozdravem Sedov, 

Novorossijsk“.13 

Avšak již několik let po své smrti byl Stučka podroben kritice a byl prohlášen za nositele 

nepřátelské ideologie v oblasti právní vědy. Jeho práce z oblasti práva byly označeny za 

protimarxistické a protileninské. V průběhu let lze zřetelně pozorovat tendenci k zesilování 

kritiky. Tak zatímco 3. května 1937 v referátu na stranickém shromáždění pracovníků 

prokuratury SSSR Vyšinskij ještě označoval Stučku za velkého sovětského právníka, který 

„...poukazoval na hrubé deformace marxismu škodlivou „teorií Pašukanise“. Chyby P. I. Stučka 

sehrály velkou úlohu v historii našeho sovětského práva, protože jeho hlasu naslouchaly desítky 

a stovky mladých právníků a jeho chyby byly nekriticky přijímány celou řadou jeho žáků. Mezi 

nimi můžeme jmenovat např. profesora Amfitěatrova, Bratuse a některé jiné“.14 Již v 

následujícím roce 1938 A. Vyšinskij přirovnával Stučku ke „špionovi a škůdci“ Pašukanisovi. V 

článku Otázky práva a státu u K. Marxe napsal: „V pracích P. I. Stučky existuje řada vážných 

chyb..., poskytujících zkreslenou představu o podstatě a významu sovětského práva v epoše 

socialismu. K takovým chybám je třeba počítat… definici P. I. Stučky samotného pojmu práva… 

P. I. Stučka, stejně jako nyní odhalený špion a škůdce Pašukanis, přenesl bucharinovské 

deformace marxismu-leninismu z oblasti ekonomiky do oblasti práva…“.15 A. Vyšinskij 

poukazoval na „nesporné spojení a příbuznost „teorie“ P. I. Stučky s „teorií Pašukanise“. 

Napsal: „Nikoliv nadarmo Stučka vychvaloval…. škůdcovskou knížku Pašukanise Obecná teorie 

práva a marxismus a rouhačsky stavěl jeho jméno do jedné řady se jmény Marxe, Engelse a 

                                                 
10 Ob otčislenii sredstv v fond im. t. Stučka: Postanovlenije prezidiuma Moskovskoj oblastnoj kollegii zaščitnikov 

(2.2.1932). Sovetskaja justicija. 1932, č. 9, s. 25. 
11 Pamjati tov. Stučka: nekrolog. Sovetskaja justicija. 1932, č. 2, s. 1-2; SOLC, A. Umer Stučka. Sovetskaja justicija. 

1932, č. 9, s. 3; KRYLENKO, N. P. I Stučka: nekrolog. Sovetskaja justicija. 1932, č. 9, s. 1-3. 
12 ZAGORJE, B. M. Pamjati P. I. Stučka. Sovetskaja justicija. 1932, č. 9, s. 4-6. 
13 G. N. K. Pamjati tov. Stučka. Sovetskaja justicija. 1932, č. 10, s. 24. Příloha: SEDOV. Dopis do redakce. 
14 VYŠINSKIJ, A. Ja. Položenije na pravovom (Upravený těsnopisný zápis referátu na stranickém shromáždění 

pracovníků prokuratury SSSR dne 3.5.1937). Sovetskoje gosudarstvo. 1937, č. 3-4, s. 29-51 
15 VYŠINSKIJ, A. Ja. Voprosy prava i gosudarstva u K. Marksa. Sovetskoje gosudarstvo. 1938, č. 3, s. 13-49. 
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Lenina…“.16 Dne 16. července 1938 na první všesvazové poradě věnované otázkám vědy o 

sovětském právu a státu A. Vyšinskij ve svém referátu tvrdil, že „Stučka a jeho následovníci 

likvidovali právo jako zvláštní, specifickou společenskou kategorii, utopili právo v ekonomice a 

zbavili ho jeho aktivní, tvůrčí role...“.17 

Vidíme-li takovou pozici oficiálních představitelů sovětské moci, není třeba se divit, že 

nadále – až do XX. sjezdu KSSS - bylo Stučkovo jméno zamlčováno. A teprve potom (po roce 

1956) byl zahájen proces návratu jmen a prací těch, kdo byli bolševismem odstraněni, do 

společnosti. Teoretici práva začali shromažďovat materiály o životě a činnosti P. Stučky. Při 

zkoumání otázek spojených s rolí P. Stučky v právní vědě nelze opomíjet hledisko ruských 

teoretiků práva, kteří se ocitli v emigraci. Tak například M. Lazerson – právní vědec, novinář a 

sociolog, který znal Stučku osobně, poskytl celkově negativní hodnocení jeho osobnosti. 

Zejména vzpomínal: „To byl člověk s omezeným rozhledem a ne zvlášť vynikající inteligencí, 

avšak bez šovinistických tendencí“.18 

V české právnické literatuře vyšla v roce 1963 kniha Františka Šamalíka Právo a 

společnost, v níž autor analyzoval Stučkovy a Pašukanisovy teorie a rovněž polemizoval s 

Vyšinským. První překlad prací Stučky a Pašukanise do češtiny vyšel až v roce 1968. 

Pokud jde o dnešek, pak v Lotyšsku, Stučkově vlasti, na něho prakticky zapomněli. Už v 

roce 1991 byla bronzová socha na náměstí Pils naproti Rižskému zámku odstraněna. Městu 

Stučka byl vrácen název Ajzkraukle a byly přejmenovány ulice. Avšak na Ukrajině a v Rusku na 

P. Stučku pamatují a uctívají ho. Jeho jméno dosud nesou ulice v městech Krivoj Rog (UKR) a 

Slobodskoj (RF). Ve městě Kirov (dříve Vjatka) na fasádě domu, kde žil během pobytu ve 

vyhnanství za odpor vůči carskému režimu (1901-1903), je pamětní deska. Urna s jeho popelem 

je uložena v kremelské zdi. Současní právní vědci věnují stále více pozornosti politickým a 

právním teoriím sovětského období. Aktuálními se stávají nové interpretace politicko-právních 

koncepcí minulosti. Největší zájem vědců vyvolávají stále častěji představitelé originárních 

koncepcí práva v prvních letech sovětské moci, včetně P. Stučky. 

 

                                                 
16 Tamtéž. 
17 VYŠINSKIJ, A. J. Hlavní úkoly sovětské socialistické právní vědy. Praha: Orbis, 1950, s. 30. 
18 LAZERSON, M. Ja. V sovetskom labirintě: Epizody i siluety. Paříž: Nakladatelství „Strela“, 1932, s. 77. 
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1.1. Pēteris Stučka: život a osobní profil 

1.1.1. V očekávání revoluce (1865-1917) 

Petr Ivanovič (skutečné jméno – Peteris Janovič) Stučka, původem Lotyš, se narodil v 

zámožné rodině 14. (26.) července 1865 ve vesnici Pakuli Kokneské volosti Rižského újezdu 

Lifljandské gubernie. 

Nelze neuvést, že zpočátku u badatelů vznikaly komplikace s určením přesného data jeho 

narození a třídního původu. Tak například právní vědec Je. Udris v práci P. I. Stučka – 

revolucionář, státní činitel, vědec uvádí datum narození Stučky 27. července 1865.19 Po osmi 

letech Udris v práci Velký život (k 100. výročí od narození Petra Stučky /1865 – 1965/ datum 

jeho narození upřesňuje (14. (26.) července 1865).20 Na tomto datu se shodli všichni tvůrci 

oficiálních životopisů. 

V souladu s vládnoucí ideologií se v oficiálním životopisu P. Stučky v literatuře 

sovětského a časného postsovětského období poukazovalo na jeho rolnický původ: „narodil se 

do rodiny rolníka v okolí Rigy“.21 Během doby se objevila upřesnění, že jeho otec byl zemědělec, 

který byl zároveň vesnickým učitelem.22 V současné literatuře a v biografické informaci na 

oficiální webové stránce Nejvyššího soudu Ruské federace se uvádějí údaje, že P. Stučka se 

narodil v rodině učitele.23 Ať tomu bylo jakkoliv, označit dětství Peterise jako hladové a 

nešťastné nelze. Stučka pocházel z relativně zajištěné rodiny: jeho matka Ieva, rozená Ligere, 

byla dcerou nájemce obce. Otec brzy zanechal učitelování a začal obchodovat dřevem. V roce 

1879 rodina získala vlastní statek Vecbirznieki. Podle sovětských měřítek sociální struktury 

rolnictva bylo možné rodinu zařadit spíše mezi „kulaky“. Proto v pracích sovětských právních 

vědců, věnovaných životu a činnosti P. Stučky, se objevují vyhýbavé formulace: „Přestože P. 

Stučka pocházel z relativně zajištěného prostředí, již ve školních letech se u něho projevuje 

záporný vztah k carskému samoděržaví a lotyšskému buržoaznímu nacionalismu“.24 

                                                 
19 UDRIS, Je. M. P. I. Stučka - revoljucioněr, gosudarstvennyj dějatel, učonyj, In: LIEDE, A. Učonyje zapiski 

Latvijskogo gos. universitěta. Sv. XII. Juridičeskije nauki. Riga: Sovetskaja Latvija, 1957, s. 5-22. 
20 UDRIS, Je. M. Bolšaja žizň. K stoletiju so dnja rožděnija Petra Stučki, 1865-1965. Pravoveděnije. 1965, č. 3, s. 

124-131. [cit. 2018-09-09]. Dostupné z: http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1130801. 
21 LAJZAN, P. Formirovanije mirovozrenija Petra Stučki; Sovetskaja istoričeskaja enciklopedija. Moskva: 

Nakladatelství „Sovetskaja Enciklopedija“, 1973-1982; Bolšaja Sovetskaja Enciklopedija. [cit. 2018-08-06]. 

Dostupné z: http://bigencyklopedia.ru/74252. 
22 ZABOTIN, V. N. Petr Stučka. In: VOLOBUJEV P. V. et al. Političeskije dějatěli Rossii, 1917: biografičeskij 

slovar. Moskva: Vědecké nakladatelství „Bolšaja rossijskaja enciklopedija“, 1993. [cit. 2018-07-02]. Dostupné 

z: http://ru.b-ok.org/book/2992863/fb1975. 
23 VOLKOV, S. V. Čornaja kniga imjon, kotorym ně mesto na kartě Rossii. Moskva: Posev, 2004; Předsedové 

Nejvyššího soudu RSFSR - Stučka Petr Ivanovič [online]. [cit. 2018-05-09]. Dostupné z: 

http://www.vsrf.ru/index.php. 
24 LAJZAN, P. Formirovanije mirovozrenija Petra Stučki, s. 22. 



 

 

 

12 

Je zřejmé, že formování světového názoru P. Stučky probíhalo pod vlivem rodinné 

výchovy a okolního prostředí. Peterisův otec byl mezi Lotyši svým způsobem pokrokový člověk. 

Podílel se na národně liberálním hnutí mladolotyšů, které se zformovalo v prostředí lotyšské 

inteligence. Mladolotyši usilovali o dosažení rovnoprávnosti Lotyšů ve všech sférách života, o 

to, aby nebylo připuštěno jejich poněmčování, a bojovali proti převaze Němců a němčiny. 

Projevovali bezpodmínečnou loajalitu k ruské monarchii a usilovali o seznámení Lotyšů s ruskou 

kulturou.25 

Základní vzdělání získal P. Stučka v koknesské venkovské škole. V roce 1879 se dostal 

na rižské městské německé gymnázium, kde se spřátelil s Janisem Pliekšansem, budoucím 

národním lotyšským básníkem známým pod pseudonymem Janis Rainis. Posléze se J. Stučka 

oženil s Rainisovou sestrou Dorou, pozdější lotyšskou překladatelkou a veřejnou činitelkou.26 V 

roce 1883 absolvoval Stučka gymnázium a získal právo, aby byl bez přijímacích zkoušek přijat 

na vysokou školu. Jeho touhou bylo získat inženýrské vzdělání, avšak na radu otce v srpnu 1884 

nastoupil na právnickou fakultu Imperátorské sanktpetěrburské univerzity. Mezi jeho učiteli byli 

vynikající ruští profesoři – právníci, jako I. Andrejevskij, N. Sergejevskij či V. Lebeděv.27 Při 

studiu na univerzitě se Stučka seznamuje s revolučně naladěnými studenty. Čte nelegální 

literaturu, například v té době populární knihu V. Varzara Dovedná mechanika. Zároveň – podle 

vzpomínek současníků – proniká do podstaty Darwinova učení a seznamuje se s filozofií I. 

Kanta a B. Spinozy, díly D. Diderota, J. J. Rousseaua i K. Marxe a B. Engelse. Jeho velký zájem 

přitahovaly práce revolučních demokratů, zvláště V. Bělinského. 

Při vytváření ideálního obrazu revolucionáře-bojovníka se sovětští teoretici práva 

vyhýbali nehodící se skutečnosti, že za studentských let se Stučka nejenom věnoval studiu, ale 

miloval také bouřlivé večírky a zábavy, přičemž rušil veřejný pořádek. Za rvačku, které se 

zúčastnilo kolem 300 lidí, byli obžalováni Stučka a jeho tři kumpáni. Svědčí o tom dokumenty, 

které se zachovaly v archivu Sanktpetěrburské univerzity. Když byli „... na návštěvě u studenta 

Petra Vidyně, opili se a způsobili rozruch v… domě. Když je Slobodskoj žádal, aby přestali 

hlučet, vrhli se na něho a několikrát ho udeřili do hlavy... Strážník Dobrovolskij sdělil, že na 

žádost správce domu ihned přišel do domu, kde se na něho vrhli studenti a strhli mu odznak...; 

zmínění studenti na dvoře domu…. zuřivě křičeli: vem ho, dej mu, hurá atp. a vrhali se na 

                                                 
25 VOROBJEVA, L. M. Istorija Latvii ot Rossijskoj imperii k SSSR. Moskva: FIV, 2011. 
26 Dora Christoforovna – první Lotyška, která získala vysokoškolské vzdělání v zahraničí (ve Švýcarsku), byla 

jednou z prvních „pionýrek ženského hnutí“ v Lotyšsku. Přeložila do lotyštiny řadu prací marxistické literatury, 

zejména se zabývala překladem textu 1. dílu Marxova kapitálu a aktivně pomáhala P. Stučkovi v jeho revoluční 

činnosti. 
27 GRIBOVSKIJ, M. V., FOMINYCH, S. F. Professorsko-prepodavatělskij korpus rossijskich universitětov. 1884-

1917. Tomsk: Nakladatelství Tomské univerzity, 2012. 
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domovníky, strážníka a obecenstvo, přičemž je bili. Na rámus studentů se sběhlo přes tři sta 

lidí“. Na základě této skutečnosti bylo zahájeno soudní řízení, ve kterém byl Petr Stučka 

odsouzen k týdennímu vězení.28 Událost se stala pět měsíců před atentátem na Alexandra III. 

Kdyby k ní došlo po 1. březnu 1887, Stučkův osud by dopadl jinak. 

Znal se s členy skupiny A. I. Uljanova a samotným Alexandrem – starším bratrem V. I. 

Lenina. A neměl daleko k podílu na spiknutí. Píše o tom Je. Udris v článku Velký život: K 100. 

výročí od narození Petra Stučky, 1865-1965: „… v Petěrburgu se P. Stučka spojil… se starším 

bratrem V. I. Lenina Alexandrem Iljičem Uljanovem…. Revoluční činnost P. Stučka na univerzitě 

přitáhla pozornost carské ochranky. Jeho jméno se ocitá na seznamu studentů, které vzalo 

policejní oddělení pod zvláštní dozor“29.30 P. Stučka se ale se spiklenci nesblížil proto, že v té 

době považoval za nejdůležitější přinášet znalosti lidu a zvyšovat úroveň veřejné vzdělanosti. Za 

tímto účelem v roce 1886 spolu s Rainisem začíná spolupracovat s právě založeným rižským 

listem Dienas lapa (Deník). 

Za studentských let se uskutečnilo první veřejné Stučkovo vystoupení. V roce 1887 

společně s Rainisem připravil satirický sborník Malí střečkové, obsahující překlady antických i 

nových autorů – od Catulla po Heineho a Kolcova. A rovněž „přehledy nejnovější lotyšské 

literatury, našeho umění a vědy“, jejichž základní myšlenkou bylo „pohlížet není vlastně na co“. 

Na jaře 1888 P. Stučka absolvoval právnickou fakultu Sanktpetěrburské univerzity a 24. 

dubna 1889 získal diplom kandidáta práva. Podle ruských zákonů té doby byl zařazen do stavu 

„vážených občanů“. Otevřela se před ním kariéra právníka, ale on si zvolil cestu ruského 

revolucionáře. Když se v květnu 1888 vrátil Stučka do Rigy, byla mu nabídnuta funkce redaktora 

listu Dienas lapa. A už 18. října 1888 byl uváděn jako odpovědný redaktor. Na své pozici dosáhl 

Stučka hodně. Redakce listu se stala ideovým a organizačním centrem Jauna strava – Nového 

směru, spojujícího revolučně naladěné studenty a vyučující na školách. Stučka publikuje řadu 

článků k otázkám ekonomiky, práva a literatury. Objasňuje závěry pařížského kongresu II. 

Internacionály s výzvami k dělníkům, aby bojovali za osmihodinovou pracovní dobu a slavili 

svátek solidarity pracujících – 1. máj. Například v článku Kongres v Berlíně na ochranu dělníků 

píše o tom, že buržoazní vlády nejsou zainteresovány na zlepšování podmínek proletariátu. 

Za neloajalitu vůči úřadům byl Stučka odvolán z činnosti ve vědecké a divadelní komisi 

Rižské lotyšské společnosti a započala cílená kampaň namířená proti jeho otci. Proto se v srpnu 

                                                 
28 MALYCH, Ju. P. Spletěnije suděb. Kirov: [b. i.], 2006. 
29 UDRIS, Je. M. Bolšaja žizň. K stoletiju so dnja rožděnija Petra Stučki, 1865-1965. Pravoveděnije. 1965, č. 3, s. 

124-131. [cit. 2018-09-09]. Dostupné z: http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1130801. 
30 V seznamu 179 studentů, „na sledování kterých a stanovení stupně jejich politické spolehlivosti je zainteresováno 

policejní oddělení“ je jméno P. Stučky uvedeno pod číslem 142. 
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1891 P. Stučka vzdal řízení listu. Nahradil ho Janis Rainis. Od ledna 1892 působí Peteris Stučka 

jako pomocník obhájce Rižsko-valmijerského smírčího soudu. Neskončil přitom spolupráci s 

novinami. P. Dauge zdůrazňuje, že celá řada článků z let 1893-1895 patří peru Stučky. 

P. Stučka si zavedl úspěšnou vlastní praxi a stal se výraznou postavou v Rize. Zaujala ho 

kriminalistika, zejména analýza podmínek a okolností přispívajících k páchání trestných činů.31 

Advokátní praxe ho však příliš nezajímala. Pokračoval proto ve veřejné činnosti a v roce 1895 se 

postavil do čela společensko-politického hnutí Jauna strava. 28. ledna 1895 se v bytě P. Stučky 

konala porada k otázkám posílení propagandy socialistických myšlenek a o způsobech 

rozšiřování ilegální literatury. Na poradě bylo zvoleno organizační řídící centrum v čele s P. 

Stučkou. Je zřejmé, že tuto poradu P. Stučka také považuje za okamžik svého vstupu do strany. 

Toto napsal začátkem 30. let 20. století k této otázce sám Stučka, když odpovídal na otázky 

dotazníku Společnosti starých bolševiků: „7. Rok vstupu do strany, za jakých okolností a kde 

došlo ke vstupu do strany – na ilegální poradě marxistů Jauna strava v roce 1895“.32 Posléze 

byla délka členství ve straně Stučkovi určena od roku 1895. 

Koncem roku 1895 se znovu stává redaktorem listu Dienas lapa. Aktivně propaguje 

marxismus, věnuje velkou pozornost zdůvodnění přípravy a realizace revoluce. Propaganda 

myšlenek marxismu byla přerušena v polovině června 1897, kdy byla činnost listu pozastavena 

carskou vládou a četnictvo rozehnalo Nové hnutí. Zajímavá je skutečnost, že když listu Dienas 

lapa hrozilo zastavení, Stučka obětoval svůj majetek. Prodal statek Vecbirznieki, který zdědil po 

zesnulém otci, a získané peníze věnoval jako zálohu na zajištění vydávání listu. 

Lotyšskem se prohnala vlna prohlídek a zatýkání. Celkově bylo zatčeno 138 činitelů 

Nového hnutí. Mezi nimi byl také P. Stučka, který byl v červenci 1897 zatčen za „sociálně 

demokratickou propagandu mezi lotyšským obyvatelstvem“. Byl uvězněn v rižské gubernské 

věznici. Když se to dozvěděli, němečtí a lotyští měšťané, navzájem si sdělovali, že Stučka byl 

„zašit do pytle“ a poslán do Petropavlovské pevnosti. Podmínky pobytu ve vězení byly dost 

kruté: Stučka byl v přísné izolaci na samotce, jejíž okno bylo zakryto děravým plechem. 

V místnosti i ve dne panovalo pološero. Stučka se přesto učil anglicky a zdokonaloval své 

znalosti francouzštiny. 

21. ledna 1898 propustili Stučku na kauci 3.000 rublů. Po dobu vyšetřování měl zakázán 

pobyt v pobaltských guberniích. Za místo pobytu si zvolil město Vitěbsk, kam spolu 

s manželkou přicestoval 13. února. Protože po dobu vyšetřování neměl úplný zákaz advokátní 

                                                 
31 STUMBINA, E. Ja. Pričiny prestuplenij i mery borby s nimi v rabotach P. I. Stučki. Sovetskoje gosudarstvo i 

pravo. 1965, č. 7, s. 97-101. 
32 SYRYCH, V. M. et al. Pravovaja nauka i juridičeskayja iděologija Rossii. Eciklopedičeskij slovar biografii. 

Svazek II (1917-1964). Moskva: Rossijskaja akaděmija pravosudija, 2011, s. 773. 
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činnosti, dovolili mu provozovat vlastní praxi.33 Majitelé vitěbské manufaktury bratří 

Šmerlingové nabídli Stučkovi místo právního poradce. Přednášel také ve Vitěbské společnosti 

abstinentů a na schůzích úředníků. Působil mezi místními dělníky a zúčastňoval se ilegálních 

schůzek. Jako advokát se Stučka zapsal tak dobře, že jeho zařazení mezi „nepřátele státu“ mnozí 

lidé považovali za nedorozumění. Na radu Šmerlinga se obrátil na úřady se žádostí o poskytnutí 

práva svobody pohybu. Je dost pravděpodobné, že tato žádost sehrála negativní úlohu a urychlila 

jeho vyhnanství z Vitěbska. Stučka byl odsouzen k vyhnanství na dobu 5 let do Vjatské 

gubernie. A 24. července 1899 opustil Vitěbsk. 

Údaje o cestě jsou zaznamenány v zápiscích Dory Stučkové: „Po cestě jsme strávili 

několik dní v Moskvě u soudruha Dauge, který se… snažil nás potěšit před strádáními dlouhého 

vyhnanství. Navštěvovali jsme koncerty a divadla“.34 4. srpna 1899 přijel Stučka do Vjatky, kde 

obdržel tranzitní povolení č. 163, ve kterém bylo uvedeno: „Růst – vysoký. Vlasy na hlavě, lících 

a bradě – rusé. Obličej – čistý. Zvláštní znamení - nejsou“.35 Večer téhož dne odcestoval do 

města Slobodskoj. Období vyhnanství sehrálo značnou roli v procesu formování marxistického 

světového názoru P. Stučky. Vyhnanci v místě založili opravdovou marxistickou knihovnu. 

Podle svědectví jeho životopisce a nejbližšího přítele P. Daugeho, P. Stučka byl „jedním 

z nemnoha politických vyhnanců, kteří usilovně a systematicky pracovali, studovali a 

konspektovali práce K. Marxe…., B. Engelse… V tomto období se seznámil také s pracemi V. I. 

Lenina.“36P. Stučka pravidelně četl Jiskru, kterou mu ze zahraničí posílali. Noviny byly při 

přepravě schovány v obálce módního časopisu. Stučka udržoval styky s lotyšskými sociálními 

demokraty, žijícími v Pobaltí i v zahraničí. 

Dne 20. září 1901 se P. Stučka se ženou přesunuli do Vjatky. Tady se setkával s mnoha 

politickými vyhnanci i s místními právníky. V tomto období Stučka přispěl k rozvoji vjatské 

statistiky. Poukázal na základní směry stěhování rolníků a demografické změny na počátku 20. 

století. Mimo jiné například provedl tyto výzkumy: Mobilizace pozemkového vlastnictví ve 

Vjatské gubernii (1784-1899), Přirozený pohyb obyvatelstva ve Vjatské gubernii (1892-1901), 

Mužské obyvatelstvo v povolávacím věku podle zpráv o vykonávání vojenské povinnosti za léta 

1892–1901.37 Při pobytu ve Vjatce dostával Stučka dopisy z Lotyšska, v nichž byly informace o 

tom, že v dubnu 1902 byla vytvořena Pobaltská lotyšská sociálně demokratická organizace. 

V listopadu 1902 se Stučka obrátil na vjatského gubernátora se žádostí, aby dočasné vyhnanství 

                                                 
33 NIEDRE, Ja. Ja. Vetěran. Moskva: Sov. pisatěl, 1977, s. 123-126. 
34 Vzpomínky Dory Stučkové. In: Archiv muzea J. Rainise ve městě Slobodskoj. 
35 MALYCH, Ju. P. Spletěnije suděb. Kirov: [b. i.], 2006. 
36 DAUGE, P. Iz žizni i dějatělnosti P. I. Stučka. Sovetskaja justicija. 1932, č. 9, s. 7-8. 
37 Statistická ročenka Vjatské gubernie za r. 1901-1902, část I. Vjatka, 1907, s. 12, 19, 90. 
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ve Vitěbsku bylo započteno do doby výkonu trestu. Žádosti bylo vyhověno a 29.1.1903 byl P. 

Stučka osvobozen. Rodina Stučkových opustila Vjatku 18. února 1903. 

Protože po uplynutí doby vyhnanství byl Stučkovi zakázán vstup na území Lotyšska a 

pobyt v univerzitních městech Ruska, vybral si za místo pobytu Vitěbskou gubernii. V roce 1903 

se za dohledu policie ubytoval ve Vitěbsku. Zde zůstal až do revoluce roku 1905, která mu 

umožnila návrat do vlasti. Ve Vitěbsku pokračoval v advokátní praxi a vydobyl si slávu jako 

obhájce rolníků a řemeslníků. Zvlášť dobře znal P. Stučka agrární zákonodárství. 

V červnu 1904 uskutečnili v Rize lotyšští sociální demokraté svůj první, ilegální sjezd. 

Mezi 11 delegáty zastupujícími sociálně demokratické organizace byl také P. Stučka. Na sjezdu 

byla založena Lotyšská sociálně demokratická dělnická strana (LSDDS) – předchůdkyně 

Komunistické strany Lotyšska. Pro Lotyšsko tohoto období to byla početně velká (2.500 členů), 

dobře organizovaná a strukturovaná ilegální strana. Svou činnost rozvinula ve městech i na 

venkově a byla vytvořena na národnostním principu. 

V pramenech ze sovětské doby lze najít tvrzení, že P. Stučka soustředil moc a stál v čele 

strany. Tak V. Miller v článku Využití revolučních tradic v komunistické výchově studentů 

na Lotyšské státní univerzitě P. Stučky píše: „Od roku 1904, kdy P. Stučka stanul v čele LSDDS, 

byl v centru událostí tří revolucí – let 1905-1907, únorové a Velké říjnové socialistické...“.38 

Taková tvrzení jsou zřejmě daní době a neodrážejí reálný stav věcí. Ústřední výbor byl 

kolektivním řídícím orgánem. P. Stučka byl nesporně jedním z vůdců strany, ale v jejím čele byl 

tehdy Janis Ozols.39 

Činnost lotyšských sociálních demokratů padla na úrodnou půdu a nezůstala bez následků 

– v Lotyšsku začala revoluce roku 1905. Kvůli rozporuplnosti revolučního rozmachu, nastalému 

chaosu a krutosti se rok 1905 zapsal do paměti lotyšského národa jako „bláznivý rok“. Na 

znamení protestu proti střelbě do demonstrantů v Petěrburgu dne 9. ledna 1905 začala v Rize 

rozsáhlá generální stávka se shromážděními a demonstracemi. Revoluce roku 1905 se stala 

opravdovou tragédií, ale přinesla s sebou také pozitivní výsledky. Například obyvatelstvo 

Lotyšska mohlo hájit své zájmy ve Státní dumě Ruska. P. Stučka kandidoval do II. státní dumy, 

ale vláda se postarala o to, že kandidatura byla zrušena. 

V období let 1905-1907 P. Stučka, pronásledovaný policií, žil v Rize, ve Finsku a 

Petěrburgu. Byl členem ústředního výboru strany a aktivně se podílel na stranické práci, bojoval 

s menševiky a s anarchisty v lotyšské straně. V té době Stučka zcela přešel na marxistické 

                                                 
38 MELKISIS, E. et al. Rol revoljucionnych tradicij v kommunističeskom vospitanii studěntov. Mežvuz. sb. nauč. tr. 

Riga: LGU, 1979, s. 10. 
39 BLEIERE, D., BUTULIS, I., ZUNDA, A. et al. Istorija Latvii: XX vek. Riga: J. L. V. s.r.o., 2005. 
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pozice. Charakteristiku evoluce vlastních názorů P. Stučka poskytl v práci Proti nepřátelství 

národů a národnostní nenávisti, napsané v roce 1921. Ukazuje, jak se rozvíjel jeho světový názor 

v boji proti ideologii nacionalismu lotyšské buržoazie. V červnu 1905 a v červenci 1906 se 

Stučka zúčastnil práce druhého a třetího sjezdu LSDDS. 

V roce 1906 se P. Stučka v Petěrburgu poprvé setkal s V. I. Leninem. Od tohoto 

okamžiku mezi nimi vznikly těsné přátelské vztahy. Lenin vysoko hodnotil úlohu lotyšské 

sociální demokracie v první ruské revoluci. „Během revoluce lotyšský proletariát a lotyšská 

sociální demokracie zaujímaly jedno z prvních, nejviditelnějších míst v boji proti samoděržaví a 

všem silám starého režimu...“.40 

V roce 1907 P. Stučka pracoval v Petěrburgu jako obhájce a zároveň vystupoval v 

ilegálním lotyšském stranickém tisku s články k agrární, národnostní a dalším otázkám. Jeho 

články (pod pseudonymem Veterán) se objevují v bolševickém časopisu Prosveščenije 

(Osvěta).41 Z pověření strany P. Stučka spolu s advokátem M. Kozlovským vystupuje jako 

obhájce při četných soudních procesech proti účastníkům událostí let 1905-1907 v senátu – 

nejvyšším carském soudním orgánu. Také v této souvislosti mu říkají „revoluční advokát“. V 

roce 1907 se P. Stučka zúčastnil práce stuttgartského kongresu II. Internacionály. 

V následujících letech spolupracoval s bolševickými novinami Zvezda a Pravda a 

časopisem Voprosy strachovanija (Otázky pojištění). Byl právním poradcem frakce sociálních 

demokratů ve IV. státní dumě. P. Stučka se aktivně účastnil vypracování národnostního 

programu RSDDS(b). Podstatou Stučkových názorů k této otázce je požadavek státní autonomie 

Lotyšska v rámci demokratické republiky Rusko, rovnoprávnost všech národů a záruka jejich 

práva rozvíjet svou kulturu a používat ve veřejném životě rodný jazyk. Jen za této podmínky, 

domníval se, může být upevněn skutečný internacionalismus a může dojít k semknutí pracujících 

v boji za socialismus.42 Kromě literární a stranické práce P. Stučka aktivně působil v pojišťovací 

kampani, která se rozvinula po vydání „kusého zákona o sociálním pojištění“43 v roce 1912. 

Strana využívala legální možnosti v podobě dělníkům poskytnutých práv samosprávy 

pojišťovacích orgánů, pod rouškou a nabídkou pojišťovací práce pak mezi dělníky organizovala 

revoluční povstání. 

První světová válka (28. července 1914 - 11. listopadu 1918) se stala svérázným 

katalyzátorem revolučních procesů v Rusku, které přivedly k Říjnové revoluci roku 1917. 

                                                 
40 LENIN, V. I. Poln. sobr. soč., 5.vydání, Svazek 19, s. 305. 
41 MACNĚVA, N. G., JACUK, Je. A., ANISIMOV, O. V. Znamenityje studěnty Sankt-Petěrburskogo universitěta. 

Juridičeskij fakultět. Sankt-Petěrburg: S.-P. státní univerzita, právnická fakulta, 2012. 
42 Kommunističeskaja partija Latvii v Okťabrskoj revoljucii 1917 goda. Riga: Gosizdat, 1957, s. 104-105. 
43 GAJLIS, K. A. Vožď i tovarišč. Sovetskaja justicija. 1932, č. 9, s. 15. 
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V tomto období se Stučka aktivně účastnil činnosti petěrburské organizace bolševiků. 

Propagoval ideje bolševismu nejen slovně, ale i skutky. Jako jeden z prvních vyzval k rozvinutí 

revoluční agitace v lotyšských plucích střelců. Konstatoval, že lotyšský střelec je ozbrojený 

dělník, oblečený do šedivé vojenské uniformy. Z Petrohradu Stučka nejednou přijížděl do 

stranických organizací střelců a účastnil se vytváření vojenských výborů. Propagoval mezi 

vojáky, aby se zřekli útoku a aby byl nastolen okamžitý demokratický mír. Výsledkem bylo, že 

už koncem roku 1916 se na severozápadní frontě lotyšští střelci začali bratřit s německými 

vojáky a vyžadovali, aby byl uzavřen mír.44 V roce 1917, po únorové revoluci vystoupili lotyšští 

střelci proti Prozatímní vládě a požadovali, aby všechna moc byla předána sovětům. Postavili se 

na stranu bolševiků a stali se tak rozhodující silou Leninových úspěchů. „V tom, že se lotyšští 

střelci stali věrnými syny revoluce, je velká zásluha P. Stučky“.45 

To, co bylo řečeno, vůbec neznamená, že by se v tomto období P. Stučka zabýval 

propagandou revolučních myšlenek výhradně mezi lotyšskými střelci. Příkladem jeho aktivní 

bolševické činnosti mohou být následující fakta. V době 1. světové války se dostalo do ruského 

hlavního města hodně dělníků a rolníků z Pobaltí. Na jaře 1917 žilo v Petrohradě kolem 60.000 

Lotyšů (hlavně uprchlíků), z nichž většina málo ovládala ruštinu.46 Proto byla revoluční 

bolševická práce mezi nimi vedena v podstatě v jejich mateřštině. 

Od 3. března 1917 byl Stučka členem komise pro obnovu vydávání listu Pravda a poté 

také jeho pracovníkem. Kromě toho byl členem vedení a právním poradcem bolševického 

vydavatelství Rabočaja pečať (Dělnický tisk). 

P. Stučka hrál viditelnou roli v kulminačním bodě monarchistického dramatu, když byl 

bezprostředním účastníkem únorové buržoazně demokratické revoluce. Stejně jako v jiných 

národních periferiích bývalého Ruského impéria i v regionu baltickém byla vyostřená 

národnostní otázka. Revoluční sociální demokraté se vyjadřovali pro autonomii v rámci 

budoucího socialistického Ruska. Stučka například psal: „Lotyšsko bude svobodné a bude možná 

nejdemokratičtější součástí Ruské demokratické republiky...“.47 

Po únorové revoluci byl P. Stučka nadále jedním z vůdců sociální demokracie lotyšské 

země. Řídil práci XIII. konference lotyšské sociální demokracie, která se konala v dubnu 1917 

v Moskvě. Vystoupil s referátem o autonomii Lotyšska a referátem k agrární otázce. Jeho návrhy 

                                                 
44 UDRIS, Je. M. Bolšaja žizň. K stoletiju so dnja rožděnija Petra Stučki, 1865-1965. Pravoveděnije. 1965, č. 3, s. 

124-131. [cit. 2018-09-09]. Dostupné z: http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1130801. 
45 Tamtéž. 
46 Kommunističeskaja partija Latvii v Okťabrskoj revoljucii 1917 goda. Dokumenty i matěrialy. Riga: Gosizdat, 

1963, s. 82. 
47 STUČKA, P. I. V borbe za Okťabr. In: Sbornik statěj In-ta istorii partii při CK KP Latvii - filial In-ta marksizma-

leninizma CK KPSS. Riga: Latgosizdat, 1960, s. 99. 
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spočívaly v následujícím: znárodnění velkého pozemkového vlastnictví a konfiskace statkářské 

půdy, vytvoření velkých veřejných zemědělských podniků. Konference schválila rezoluci 

navrženou P. Stučkou, která byla posléze přijata V. sjezdem sociální demokracie Lotyšska a 

stanovila její politiku v agrární otázce. V národnostní otázce P. Stučka vystoupil proti požadavku 

přednesenému v lotyšských buržoazních kruzích: všichni pracující v Lotyšsku musejí povinně 

ovládat lotyšštinu. V článku Jenom lotyština?, uveřejněném v listu Cinja 17. (30.) března 1917 

zaujal pozici „ne jenom lotyština, ale také lotyština“.48 

P. Stučka byl členem petrohradského výboru RSDDS(b). Bezprostředně po únorové 

revoluci byl zvolen za zástupce bolševické frakce Petrohradského výkonného výboru dělnických 

a vojenských zástupců. V této roli zůstával i v následujících volebních obdobích Ústředního 

výkonného výboru. Zúčastnil se první Všeruské porady zástupců sovětů dělnických a vojenských 

zástupců konané po Únorové revoluci (29. března (11. dubna) - 3. (16.) dubna 1917), na níž byly 

projednávány otázky vztahu k válce a míru, organizace revolučních sil, potravinová otázka aj.49 

Ve vztahu k Prozatímní vládě Kerenského zaujal nekompromisní opoziční postoj, kvůli němuž 

byl prohlášen za německého špiona.50 

Na základě usnesení sjezdu z 16. června se členem Všeruského ústředního výkonného 

výboru za lotyšskou sociální demokracii stal i Stučka. Byl rovněž delegátem 7. (dubnové) 

Všeruské konference RSDDS(b) — první legální konference bolševické strany ve dnech 24.-29. 

dubna (7.-12. května) 1917. Vpředvečer konference proběhla vnitrostranická diskuze o 

Dubnových tezích V. I. Lenina, která vytyčila kurs strany na socialistickou revoluci. Stučka 

srovnával Dubnové teze s chemickým reagentem, který zřetelně rozdělil představitele sovětů na 

revoluční a protirevoluční část. Zajímavou je historka, o níž hovoří A. Něnarokov ve své knize 

První sovětská vláda. Říjen 1917 - červenec 1918. V roce prvního výročí vyhlášení Dubnových 

tezí Leninem bylo svoláno řádné zasedání Rady lidových komisařů a lidoví komisaři se rozhodli 

uspořádat menší oslavu na počest Vladimíra Iljiče. Jménem všech na zasedání vystoupil P. 

Stučka: „Dnes uplynul rok ode dne, kdy Vladimir Iljič vyhlásil 4. dubna 1917 teze (Iljič se mračí, 

ale nepřerušuje), které mohu, pokud jde o jejich význam, poněkud přirovnat k historickým tezím 

Martina Luthera, které vyhlásil přesně před 400 lety... Skončil jsem. Sborový potlesk menšího 

shromáždění. Vladimir Iljič přerušuje oslavování: „Mám za to, že našemu vážnému shromáždění 

nepřísluší zabývat se takovými hloupostmi… Přistupme k programu“. Byl jsem trochu zaražen. 

                                                 
48Tamtéž, s. 9-11. 
49 ANIN, D. Revoljucija 1917 goda glazami jejo rukovoditělej. Moskva: UAS Centrum-polygraf , 2017. 
50 V této souvislosti je pozoruhodný citát A. Kerenského, který uvádí D. Galkovskij ve svém článku Stučkovy děti: 

„Kerenský vykřikl: „Vše je ztraceno - Rusku vládnou Stučkové!“. (GALKOVSKIJ, D. Stučkiny děti. 

Nězavisimaja gazeta, 09.06.1993). 
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Bál jsem se, zda jsem nezpůsobil – nechtě – nepříjemnost našemu milovanému vůdci. Ale v 

hloubi srdce jsem cítil, že jsem měl pravdu a že Vladimir Iljič nemohl nesouhlasit s hodnocením 

samotné události. Ale k samotnému oslavování jsme se… už nevrátili.“ Později Stučka 

konstatoval: „Nebylo zřejmě na místě srovnávat teze Luthera a Lenina, různé co do svého 

chápání světa. Ale oboje byly důležitými mezníky ve světové historii.“51 

V červenci 1917 je P. Stučka znovu zvolen do ÚV lotyšské sociální demokracie a 

navržen na funkci předsedy rižské městské dumy. Volby do ní se měly konat 21.8.1917, ale 

právě toho dne do Rigy vstupují německá vojska. Stučka odchází pěšky spolu s odstupující 

ruskou armádou z města. A po svém návratu do Petrohradu odhaluje „zrádcovské chování 

kontrarevolučního velení severní fronty“. 

 

1.1.2. Osvobození od nemilované práce advokáta (1917-1918) 

Petr Stučka se aktivně zúčastnil Říjnové revoluce a přípravy ozbrojeného povstání proti 

vládě A. Kerenského. Od 24. října 1917 dlel Stučka ve Smolném, kde udržoval spojení 

s lotyšskými střelci a dalšími revolučními jednotkami, které bránily Petrohrad. Stučka byl 

členem vojensko-revolučního výboru v Petrohradu, štábu organizace ozbrojeného povstání a 

delegátem II. všeruského sjezdu sovětů (25.-27. října /7.-9. listopadu/ 1917), který vyhlásil 

nastolení moci sovětů v Rusku.52 V projevu na sjezdu P. Stučka pronesl zdravici jménem 

lotyšského proletariátu a chudiny a podpořil leninský dekret O míru. 

O nesporné Stučkově podpoře Říjnové revoluce a jeho osobních motivech se hovoří 

v knize První sovětská vláda a jako důkazy jsou uváděny slova jeho samotného. V roce 1917 

nejednou říkal svým přátelům, že ho revoluce kromě všeho dalšího osvobodila od nemilované 

práce advokáta a že má vůbec v úmyslu rozloučit se s právnictvím, aby se cele věnoval politice. 

Že jenom Říjen zachránil ruskou revoluci před záhubou a poskytl národům Ruska právo na 

sebeurčení a na utváření národní státnosti.53 

Když se stal státním činitelem, Stučka dostal možnost rozvinout učení o státu a právu v 

rámci sovětské ideologie a uvádět ho v život při své státní službě v Lidovém komisariátu 

spravedlnosti RSFSR, ve vládě sovětského Lotyšska a Nejvyšším soudu RSFSR. Stučka se 

podílel na práci na dekretech O soudu (1917), O lidovém soudu RSFSR (1918), O revolučních 

tribunálech (1920) i na přípravě usnesení Vůdčí zásady trestního práva RSFSR (1919). 

                                                 
51 NĚNAROKOV, A. P. Pervoje Sovetskoje pravitělstvo. Okťabr 1917 - ijul 1918. Moskva: Politizdat, 1991, s. 425. 
52 ORLOV, V. S., SULTANOVA, Je. A. Sjezd vosstavšego i pobedivšego naroda. Leningrad: Lenizdat, 1987, s. 65-

66; DAUGE, P. Iz žizni i dějatělnosti P. I. Stučka. Sovetskaja justicija. 1932, č. 9, s. 7-12. 
53 NĚNAROKOV, A. P. Pervoje Sovetskoje pravitělstvo. Okťabr 1917 - ijul 1918. Moskva: Politizdat, 1991, s. 425. 
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Státoprávní myšlenky zakotvené v těchto normativních právních aktech byly zdůvodněny a 

popularizovány v jeho pracích. 

Po vítězství Říjnové revoluce stanul Stučka v čele právního oddělení Všeruského 

ústředního výkonného výboru a byl členem vyšetřovací komise (vyšetřovacího právního 

oddělení) petrohradského vojensko-revolučního výboru.54 Stučka se aktivně účastnil práce první 

sovětské vlády – Rady lidových komisařů, vytvořené na II. sjezdu sovětů. Podle protokolů ze 

zasedání Rady lidových komisařů, lze spočítat, že v letech 1917-1918 se zúčastnil 110 zasedání. 

Dlouhou dobu se v historické a historicko-právní literatuře Stučka uváděl jako prvního 

Lidového komisaře spravedlnosti RSFSR. „Samotný Říjen“ – napsal P. Dauge – „naložil na P. 

Stučku řadu nových složitých povinností. Byl jmenován členem vyšetřovací komise a prvním 

lidovým komisařem spravedlnosti. Zároveň byl zvolen členem ÚV Komunistické strany Lotyšska 

a jejím zástupcem v Komunistické internacionále“.55 „V listopadu 1917 se P. Stučka stal členem 

sovětské vlády vedené V. I. Leninem a zaujal místo lidového komisaře spravedlnosti; byl také 

členem kolegia Lidového komisariátu zahraničních věcí“, vzpomínal Je. Udris.56 Ve Velkém 

encyklopedickém slovníku, který vyšel v 90. letech, byly uveřejněny údaje, že „v listopadu se P. 

Stučka stal členem sovětské vlády a do srpna 1918 měl funkci lidového komisaře 

spravedlnosti“.57 

Bohužel i dnes, přestože personální složení první Rady lidových komisařů je bezpečně 

známo, místo P. Stučky v ní není stanoveno dost zřetelně. Tak např. ve sborníku Sovětská 

prokuratura se říká, že v říjnových dnech byl Stučka jmenován jedním z vedoucích funkcionářů 

Lidového komisariátu spravedlnosti.58 Současní ruští badatelé mají v této otázce různé názory. 

Tak v článku uveřejněném v časopisu Stát a právo N. Korotkova uvádí, že P. Stučka byl 

„v listopadu 1917-1918 lidovým komisařem spravedlnosti RSFSR (březnu - srpnu 1918 

náměstkem lidového komisaře spravedlnosti), členem kolegia LKZV“.59 A. Brejev v práci 

Státoprávní ideje a společensko-politická činnost P. Stučky ve sféře výstavby republiky 

                                                 
54 Protokol č. 6 ze dne 06.11.1917. Protokoly zasedání Všeruského ústředního výkonného výboru sovětů P., V., R. a 

K. zástupců. Moskva: Nakladatelství VÚVV, 1918, s. 34. Protokol večerního a nočního zasedání Vojensko-

revolučního výboru 30.-31.10.1917 [online]. [cit. 2018-26-08]. Dostupné z: http://doc20vek.ru/node/168; 

Protokol večerního zasedání Vojensko-revolučního výboru 12.11.1917 [online]. [cit. 2018-26-08]. Dostupné z: 

http://doc20vek.ru/node/1167. 
55 DAUGE, P. Iz žizni i dějatělnosti P. I. Stučka. Sovetskaja justicija. 1932, č. 9, s. 12. 
56 UDRIS, Je. M. Bolšaja žizň. K stoletiju so dnja rožděnija Petra Stučki, 1865-1965. Pravoveděnije. 1965, č. 3, s. 

124-131. [cit. 2018-09-09]. Dostupné z: http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1130801 
57 PROCHOROV, A. M. et al. Bolšoj enciklopedičeskij slovar. Moskva: Sovetskaja enciklopedija, 1993. 
58 Sovetskaja prokuratura (Sborník). Мoskva: Právnická literatura, 1982, s. 42. 
59 KROTKOVA, N. V. Žurnalu „Gosudarstvo i pravo“ - 85 let. Gosudarstvo i pravo. 2012, č. 4, s. 11. 
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sovětského typu tvrdí, že LKS RSFSR P. Stučka řídil v listopadu - prosinci 1917.60 Z materiálů 

bibliografické stati umístěné na oficiální webové stránce Nejvyššího soudu Ruské federace lze 

vyvodit, že po vítězství Říjnové revoluce zaujímal P. Stučka nejprve funkci náměstka lidového 

komisaře spravedlnosti a poté stanul v čele tohoto lidového komisariátu.61 A v Encyklopedii 

ministerstva vnitra se uvádí, že funkci lidového komisaře spravedlnosti RSFSR od října do 

prosince 1917 vykonával G. Oppokov (A. Lomov). Údaje o činnosti P. Stučky v této instituci v 

daném období nejsou uvedeny vůbec.62 

Stav historických pramenů není vždy dostačující a je tak nezbytná analýza nejen 

literárních pramenů, ale i normativních právních aktů prvních let sovětské moci. Podstatná část 

dekretů přijatých v letech 1917-1918 obsahuje podpisy lidových komisařů, což poněkud 

usnadňuje vědeckou analýzu zdrojů. Neocenitelnou pomoc mohou poskytnout práce samotného 

P. Stučky. Některé z nich mají charakter memoárů a obsahují subjektivní emocionální zabarvení 

s osobním hodnocením probíhajících událostí. 

Pokud se budeme držet historických pramenů, pak mezi členy první sovětské vlády byl 

skutečně prvním lidovým komisařem spravedlnosti 26. října (8. listopadu) 1917 jmenován G. 

Oppokov (A. Lomov), jehož kandidaturu na tuto funkci přednesl V. I. Lenin.63 Stučka 

vzpomínal: „Mezi lidovými komisaři byl usnesením II. Všeruského sjezdu sovětů O vytvoření 

dělnicko-rolnické vlády jmenován lidovým komisařem s. Oppokov (Lomov)...“.64 15. (28.) 

listopadu 1917 se za předsednictví V. Lenina konalo zasedání Rady lidových komisařů. Jedním z 

bodů programu byla otázka o revolučních soudech a o ministerstvu spravedlnosti. Na zasedání 

byl dočasným náměstkem lidového komisaře spravedlnosti jmenován P. Stučka.65 

16. (29.) listopadu 1917 vyšlo usnesení o jmenování P. Stučky prozatímním náměstkem 

lidového komisaře spravedlnosti RSFSR a Lenin podepsal příkaz RLK a zmocnění P. Stučky pro 

uvedenou funkci.66 Jedním z prvních dekretů podepsaných Stučkou téhož dne byl Dekret o 

                                                 
60 BREJEV, A. V. Gosudarstvenno-pravovyje iděi i obščestvenno-političeskaja dějatělnosť P. I Stučki v sfere 

stroitělstva respubliki sovetskogo tipa. Mir juridičeskoj nauki. 2017, č. 4, s. 22. 
61 Viz: http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=18. 
62 NĚKRASOV, V. F. MVD Rossii. Enciklopedija. Moskva: OLMA Media Grupp, 2002. 
63 O založení Rady lidových komisařů (Dekret II. Všeruského sjezdu sovětu, Petrohrad, 1917). Moskva, Leningrad: 

1928, LXI, Archiv Okťabrskoj revoljucii. 1917 god v dokumentach i matěrialach, s. 79. 
64 STUČKA, P. I. Pjať let revoljucii prava. In: STUČKA, P., KLJAVA, G. Ja. Izbrannyje proizveděnija po 

marksistsko-leninskoj těorii prava. Riga: 1964, s. 1. 
65 Protokol ze dne 15.11.1917. Protokoly zasedání RLK RSFSR 11.1917-03.1918. Moskva: Ruská ROSSPEN, 

2006, s. 21. 
66 Usnesení o jmenování P. Stučky náměstkem LKS RSFSR. Státní archiv: F. 2, S. 1, jednotka 4745. Gazeta. 1917, 

č. 13. Izvestija. 1917, č. 228. 
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rozpuštění ústřední městské dumy.67 Jménem Ruské republiky jsou na dekretu podpisy předsedy 

Rady lidových komisařů V. Uljanova (Lenina), lidového komisaře spravedlnosti P. Stučky a 

další. Zkratka VRIO – dočasně plnící povinnosti, která by ukazovala na to, že Stučka byl právě 

dočasným vedoucím, u podpisu chybí.68 Proslulý Dekret o soudu č. 1 z 5. prosince (22. 

listopadu) 1917 je rovněž podepsán P. Stučkou jako komisařem. Současně pod plánem 

organizace komisariátu O zrušení dřívějšího dělení komisariátu spravedlnosti na odbory a o 

zavedení nového dělení P. Stučka se podepisuje s uvedením „dočasný náměstek lidového 

komisaře spravedlnosti P. Stučka“.69 Je pravděpodobné, že v prvních měsících po revoluci z 

pochopitelných důvodů nebyl přikládán zvláštní význam pravidlům zákonodárné techniky. 

Vzpomeneme-li si na dobře známá Leninova slova o tom, že zákony v přechodném období mají 

dočasný význam.70 Pak možná tím, a nejen idealizací osobnosti P. Stučky, lze vysvětlit 

skutečnost, že byl mnoha autory označován za prvního lidového komisaře spravedlnosti. 

S příchodem P. Stučky byl LKS RSFSR reformován. List Dočasné dělnické a rolnické 

vlády uveřejnil Stučkou podepsaný plán organizace komisariátu O zrušení dosavadního dělení 

komisariátu na odbory a o zavedení nového dělení. Počítalo se s vytvořením následujících 

oddělení: 1) oddělení personální a organizace soudu; 2) oddělení zákonodárných návrhů a 

kodifikace, zahrnující oddělení pro státní právo, soudní řízení, občanské právo, trestní právo a 

zvláštní zákonodárství; 3) oddělení administrativní (organizační a účetní), registratura, archiv a 

exekutorská část, společná kancelář, statistické oddělení; 4) oddělení vězeňské správy a 5) 

oddělení veřejné knihovny.71 V rámci 2. oddělení bylo vytvořeno vydavatelské oddělení. Podle 

názoru A. Suchareva vytvoření takového uspořádání pouhého půldruhého měsíce po revoluci se 

vysvětluje tím, že „zákony sovětského státu byly aktivním prostředkem revoluční přeměny 

společnosti, mobilizace mas k řešení úkolů stojících před zemí“.72 

Ve funkci vedoucího komisariátu spravedlnosti stál před Stučkou úkol zbourat staré 

buržoazně statkářské právo, zrušit starý soudní systém a položit základy nového sovětského 

práva a nových sovětských soudních orgánů. V Petrohradě některé soudy, i když fungovaly, 

vynášely rozsudky jménem svržené Prozatímní vlády, což bolševici hodnotili jako agitaci proti 

                                                 
67 Dekret o rozpuštění Ústřední městské dumy. Sobranije uzakoněnij i rasporjaženij pravitělstva 1917-1918. 

Moskva: 1942, s. 32; Gazeta Vremennogo rabočego i kresťanskogo pravitělstva. 1917, č. 18, s. 36-37; Dekrety 

sovetskoj vlasti. Svazek I. 25.10.1917-16.03.1918. Moskva: Státní nakladatelství politické literatury, 1957, s. 65. 
68 Dekrety sovetskoj vlasti. Svazek I, s. 65. 
69 Tamtéž, s.124-126. 
70 LENIN, V. I. Poln. sobr. soč., Svazek 36, s. 503-504. 
71 O zrušení dosavadního dělení komisariátu na odbory a o zavedení nového dělení. Sobranije uzakoněnij i 

rasporjaženij pravitělstva 1917-1918. Moskva: 1942, s. 130. Gazeta Vremennogo rabočego i kresťanskogo 

pravitělstva. 1917, č. 33. 
72 SUCHAREV, A. Ja. Rožďonnaja revoljucijej. Sud v SSSR. Moskva: Jurid. lit., 1977, s. 33-64. 
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nim. P. Stučka vzpomínal: „Soud se zdál být něčím vedlejším, revoluce během celého měsíce 

připouštěla, aby... byla vedena otevřená, legální agitace pro Prozatímní vládu“.73 

Spolu s M. Kozlovským sepsal P. Stučka původní návrh známého Dekretu o soudu č. 1, 

rušící soudní soustavu bývalého režimu, a rovněž návrh dekretu O zrušení stavů a občanských 

hodností aj.74 Ve svých vzpomínkách Stučka psal o tom, že návrh připravili z vlastní iniciativy 

ještě do jeho (Stučkova) jmenování prozatímním komisařem spravedlnosti: „…první návrh 

dekretu o soudu byl námi sepsán ještě před mým jmenováním lidovým komisařem. Jeho 

provedení se zcela nečekaně setkalo s odporem ve vlastních řadách ... Nebezpečným odpůrcem 

dekretu byl soudruh Lunačarskij…“.75 10. listopadu 1917 P. Stučka vystoupil s referátem o 

nových soudech na zasedání Všeruského ústředního výkonného výboru a tentýž den byl 

uveřejněn jeho článek o základních tezích Dekretu č. 1 o soudu. Když vzpomínal na podrobnosti 

boje o dekret, P. Stučka psal, jak byla přivítána jeho myšlenka „o úplném zničení starých 

carských soudů: „Je těžko uvěřit, že původní návrh dekretu o soudu vyvolal víc pochyb a 

sjednotil proti sobě více hlasů než tak krajně rozhodný krok jako rozbití celého bankovnictví”.76 

V článku Proletářská revoluce a soud, který vyšel v prvním čísle časopisu Proletářská 

revoluce a právo, Stučka popsal argumenty, s nimiž se bylo třeba vypořádat při tvorbě Dekretu.77 

S odvoláním na výše uvedený článek byla v referátu N. Krylenka zkoumána specifika reformy 

sovětského trestního řízení. Mimo jiné se v něm říkalo: „...vůdcové a inspirátoři revoluce se mezi 

sebou přeli: carské zákony je možno zrušit či ne...? Lidé, kteří se nebáli vyzvat celý buržoazní 

svět, se ptali sami sebe: můžeme se vůbec dotknout soudů, jako by soudy v takovém státu byly 

něčím takovým, čeho se nelze vůbec dotknout… Stučka byl nucen… dokazovat, že revolucionáři 

měli právo předepsat soudům, aby nepoužívaly staré zákony tehdy, kdy tyto zákony jsou v 

rozporu s revolučním právním vědomím, proletářským svědomím a programy socialistických 

stran“.78 Sám Stučka poznamenával: „Jedni se vyslovují pro to, abychom nejdříve změnili 

zákony a teprve potom – soudy... Přezkoumat však najednou, jedním rázem všech 16 svazků staré 

sbírky (starého svodu) zákonů bylo nemožné..., ale ponechat je všechny v platnosti také nelze. 

Odhodit celou hromadu zákonů a žít vůbec bez nich, jak uvažují anarchisté? To by byla iluze“.79 

Svůj přístup k organizaci soudního systému P. Stučka vyložil v článku Třídní či demokratický 

                                                 
73 STUČKA, P. I. Proletarskaja revoljucija i sud. Proletarskaja revoljucija i pravo. 1918, č. 1, s. 1. 
74 Dekret RLK RSFSR O soudu. Gazeta Vremennogo rabočego i kresťanskogo pravitělstva. 1917, č. 17; Sobranije 

uzakoněnij. 1917, č. 4, s. 50. 
75 STUČKA, P. I. Pjať let revoljucii prava, s. 2. 
76 STUČKA, P. I. Staryj i novyj sud. Moskva: LKS, 1918, s. 10. 
77 STUČKA, P. I. Proletarskaja revoljucija i sud. Proletarskaja revoljucija i pravo. 1918, č. 1, s. 7. 
78 KRYLENKO, N. V. Reforma sovetskogo ugolovnogo processa. Revoljucija prava. 1928, č. 1, s. 99. 
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soud. „Je nezbytné, – zdůrazňoval, – odstranit aparát staré moci a okamžitě zřídit soudy na 

základě čistě demokratických voleb, s právem odvolávat zvolené soudce“.80 

Je příznačné, že mezi různými zákonodárnými akty přijatými ve Smolném byl Dekret č. 1 

mezi těmi, kterým se dostalo nadšené odezvy u Lenina. „Podstata dekretu spočívala ve dvou 

tezích: 1) rozehnat staré soudy a 2) zrušit všechny staré zákony“. Návrh „našel ve Vladimiru 

Iljiči nadšeného stoupence…“, vzpomínal posléze P. Stučka. Podle jeho slov Lenin nazval 

Lidový komisariát spravedlnosti „tím nejbojovnějším, nejrevolučnějším lidovým 

komisariátem“.81 Díky rozhodné podpoře V. Lenina později změnil názor i A. Lunačarskij, který 

věnoval návrhu dekretu srozumitelně a emocionálně napsaný článek v Pravdě ze dne 1.12.1917. 

Článek byl první publikací k Dekretu č. 1 o soudu a měl pozitivní význam pro popularizaci jeho 

myšlenek. Ještě nikdy do té doby se na stránkách ruské právnické literatury neobjevila a nemohla 

objevit slova podobná těm, jakými končila stať Lunačarského: „Pryč se soudy – mumiemi, oltáři 

mrtvého práva, pryč se soudci – bankéři připravenými na čerstvém hrobě bezvýhradného panství 

kapitálu pokračovat v pití krve živých. Ať žije lid, který ve svých kypících, kvasících jako mladé 

víno soudech vytváří právo nové – spravedlnost pro všechny, právo velkého bratrství a rovnosti 

pracujících!“82 Stučka konstatoval, že Lunačarskij „pronesl skvělou obhajobu ve prospěch 

návrhu a návrh se stal dekretem“.83 Nedávný odpůrce dekretu – L. Trockij návrh rezoluce 

podpořil. A nakonec 22. listopadu (5. prosince) 1917 byl dekret schválen Radou lidových 

komisařů a 24. listopadu (7. prosince) byl zveřejněn a vstoupil v účinnost.84 

V Dekretu č. 1 byly obsaženy také ustanovení, která se později stala odlišujícím rysem 

sovětského trestního práva, zejména zřeknutí se odvolacího přezkoumání případů apod. Stučka 

obrazně hodnotil význam prvního dekretu sovětské moci o soudu: „Zdiskreditovaná bohyně 

Themis. Je shozena a prohlášena vně proletářského zákona, tato prodejná bohyně buržoazního 

soudnictví. Z jejích rukou vyrval proletariát krutý meč a její falešné váhy byly předány Muzeu 

revoluce. A v ohni hoří její zákony...“.85 O významu Dekretu č. 1 o soudu hovořil na III. 

Všeruském sjezdu sovětů V. I. Lenin: „Ať křičí, že jsme, aniž jsme reformovali starý soud, jej 

dali hned do šrotu. My jsme... ze soudu jako prostředku vykořisťování udělali prostředek 

výchovy…“.86 Současní badatelé konstatují, že Dekret č. 1 o soudech měl meziodvětvový 
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charakter. Byly v něm obsaženy normy o organizaci soudů, normy občanského a trestního práva 

procesního. Podle názoru A. Vereščaginé to dekret sbližovalo s Ruskou pravdou.87 

Pokud jde o úlohu, kterou sehrál P. Stučka v otázce schválení Dekretu č. 1 o soudu, pak v 

různých obdobích, podle sociálně politických podmínek a panujících koncepcí byla hodnocena 

různě. Tak v pracích uveřejněných za Stučkova života byl jeho přínos hodnocen jako 

rozhodující: „První dekret o soudu, který realizoval radikální předěl starého statkářsko-

buržoazního soudního aparátu a založil základy sovětského lidového soudu, je prací P. 

Stučka“.88 

Léta stalinských represí změnila atmosféru ve společnosti, což mělo vliv na charakter 

vědeckého bádání. Tytéž myšlenky a činnost P. Stučky byly podrobeny ostré kritice. Ve vztahu 

k humanitním vědám řekl akademik A. Zalizňak: „zhoubnou roli hrála orientace sovětské moci 

na přímé postavení těchto věd do služby politické propagandy“.89 „Namísto vědecké polemiky“,  

psal akademik D. Lichačov, „usvědčování, odhalování… „nepřátelské výpady“, „třídní 

nepřátelé ve vědě“, „škůdci“, „buržoazní kontrabanda ve vědě apod. – takovými výrazy se 

hemžily „vědecké práce“ 30.-50. let.90 

V těchto letech se mělo za to, že ve vědě jsou dvě hlediska – správné marxistické a 

nesprávné, jemu nepřátelské, protože existují dvě navzájem proti sobě stojící vůle: jedna třídně 

akceptovatelná a druhá třídně nepřátelská. Odtud je pochopitelná tendence právních vědců vidět 

v nesouhlasu výpady nepřátel, snahu nedokazovat svoje hledisko, ale „odhalovat“ jakékoliv jiné. 

Podle slov akademika D. Lichačova: „ve vědě byla prosazována představa, že od počátku 

výzkumu může být správná pouze jedna cesta, jeden pravdivý směr, jedna vědecká škola a – 

pochopitelně – pouze jeden hlavní vědec, „vůdce“ své vědy“.91 Předurčenost pravdy byla 

považována za nespornou – zvláště ve společenských vědách. Všechny teze pronášené autorem 

jakéhokoliv článku nebo knihy musely být doprovázeny odpovídajícím citátem či odvoláním se 

na práce Lenina a Stalina; samostatné myšlenky, nepotvrzené „řídícími citáty“ (vyjádřeními 

Lenina, Stalina, Marxe, Engelse) mohly s sebou nést negativní následky: „zákaz zabývat se 

vědou a v mnoha případech i zatčení, vyhnanství, pobyt ve vězení, zničení“. „Odtud pramenilo 

                                                 
87 VEREŠČAGINA, A. V. Stanovlenije i razvitije ugolovnoj justicii Rossii: dorevoljucionnyj period. Vladivostok: 

VGUES, 2009, s. 14. 
88 Privetstvije Petru I. Stučka po slučaju ego 65-letija (14./26.7.1865-14./26.7.1930). Sovetskoje gosudarstvo i 

revoljucija prava. 1930, č. 7, s. 3-4. 
89 ZALIZŇAK, A. A. Proslov při udělení literární ceny A. Solženicyna [online]. [cit. 2016-06-05]. Dostupné z: 

http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430463/430464. 
90 LICHAČEV, D. Předmluva. In: JAROŠEVSKIJ, M. et al. Repressirovannaja nauka. Leningrad: Nauka, 1991, s. 

5. 
91 Tamtéž, s. 5. 
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ve vědě objevení se ohromného počtu „nepřátel“ stávajícího režimu, státní moci, škůdců, 

jednoduše zločinců podléhajících vězení a trestu – až po zastřelení“.92 

Práce té doby měly usvědčující charakter. Stučku obvinili z pokusů snižovat úlohu 

bolševické strany při organizování socialistického státu a škůdcovství na „právní frontě“. 

Stučkovi se dával za vinu požadavek na okamžité zrušení institutu smírčích soudů. Kritici tvrdili, 

že Stučka nevzal na zřetel okolnost, že socialistická revoluce zvítězila v zaostalé zemi s 

převládajícím rolnickým obyvatelstvem, které věřilo autoritě smírčích soudců jako soudců 

zvolených lidem. 

Nic udivujícího nebylo také na tom, že vedoucí role při vypracování Dekretu č. 1 o soudu 

byla připisována Leninovi a Stalinovi. Jméno P. Stučky – pokud se vůbec uvádělo, pak jen 

mimochodem. „Lenin a Stalin byli skutečnými inspirátory, organizátory a tvůrci nového, 

revolučního soudu a práva. Proto s plným právem můžeme nazývat Dekret č. 1 o soudu dekretem 

leninsko-stalinským...“.93 Např. P. Mišunin snižoval roli zásluh P. Stučky, když tvrdil, že jeho 

úloha se omezovala jen na práci na první variantě návrhu.94 Odlišnost definitivní podoby dekretu 

od původní varianty viděl v jejich různém vztahu ke starým zákonům. 

Po smrti Stalina a odsouzení kultu jeho osobnosti XX. sjezdem KSSS (1956) se objevila 

možnost projednávat teoretické problémy bez politických nálepek, i když výhradně z pozic 

marxismu-leninismu. Je. Goroděckij, opírající se o práci P. Stučky Lidový soud v otázkách a 

odpovědích vyjádřil názor zcela v rozporu s autorskou pozicí P. Mišunina: „Stučka nejenom že 

nebyl odpůrcem využívání starých zákonů, ale konkrétně ukázal, které z nich mohou být 

využity“.95 А. Plotnieks při hodnocení názorů obou autorů došel k závěru, že „P. Stučka… 

uznával, že pro nové soudy jsou rozhodující normy nového práva, ale zároveň se negativně 

stavěl k normám práva svržených vlád“.96 

Mezi sovětskými právními vědci panoval názor, že proti dekretu ostře vystoupily 

samotné soudy, pokoušející se pokračovat ve své činnosti, aniž by uznaly revoluci a dekrety 

sovětské moci.97 Jako zdůvodnění byla uváděna slova P. Stučky z článku Výročí prvního dekretu 

o soudu: „Tentýž soud, který druhý den po únorové revoluci už vynášel rozsudky jménem 

Prozatímní vlády, měsíc po Říjnové revoluci… pokračoval ve vyhlašování svých rozsudků 

                                                 
92 Tamtéž. 
93 MIŠUNIN, P. G. K istorii děkreta 1 o sudě. Sovetskoje gosudarstvo i pravo. 1952, č. 1, s. 35. 
94 Tamtéž.  
95 GORODĚCKIJ, Je. N. Rožděnije sovetskogo gosudarstva, 1917-1918. Moskva: Nauka, 1965, str. 331. 
96 PLOTNIEKS, A. A. Petr Stučka i istoki sovetskoj pravovoj mysli, 1917-1925. Riga: Lotyšská státní univerzita P. 

Stučky, 1970, s. 55. 
97 ANTONOVA, L. I. Velikaja Okťabrskaja revoljucija i sozdanije narodnych sudov (1917-1918). Pravoveděnije. 

1969, č. 3, s. 85-94. 
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jménem svržené vlády a svrženého režimu“.98 Avšak není takový názor právních vědců 

nesporný. Uvedený výrok P. Stučky se totiž vztahoval k období před schválením dekretu. Po 

jeho přijetí psal toto: „V době, kdy všechny ostatní soudy se podřídily, senát a stav obhájců 

vyhlásily povstání proti dekretu.“99 Rada obhájců petěrburského obvodu demonstrativně 

vyloučila P. Stučku ze stavu obhájců, „ze stavu, právě zrušeného… tímtéž dekretem o soudu“.100 

Stučka se domníval, že „pouze rozhodné zbourání staré budovy může provést přelom v 

myslích tak konzervativního stavu jako jsou právníci a přimět je, aby se zamysleli, že musejí 

existovat pro lid a nikoliv lid pro ně“.101 Byl přesvědčen, že bez ohledu na to, že si úředníci 

nepřejí spolupracovat s novou mocí, výsledky vzniklého odporu měly i kladnou stránku, protože 

umožňovaly „hned se svobodit od masy neschopných kariéristů...“.102 

23. listopadu 1917 byla zrušena Rada ministra spravedlnosti a redakce časopisu Žurnal 

Ministerstva justicii (Časopis ministerstva spravedlnosti). Tím sovětská vláda přistoupila 

k faktické likvidaci staré soudní soustavy. Zároveň s rušením starých soudů byly po celém Rusku 

zakládány nové revoluční soudy. Dekret o soudu č. 1 doplnil a upřesnil Návod pro zřizování 

revolučních tribunálů, podepsaný P. Stučkou. Obsahoval zásadně důležité ustanovení o tom, že 

„při svých rozhodnutích mají revoluční tribunály volnost ve výběru prostředků a opatření v boji 

s narušiteli revolučních pořádků“ a uvádělo se, že „obhájci a žalobci v revolučních tribunálech 

mohou být všichni nezkompromitovaní občané“.103 

Brzy poté schválil Lidový komisariát spravedlnosti Instrukci ze dne 19. prosince 1917. 

Podle Instrukce byla vytvořena kolegia obhájců – osob vystupujících ve formě společenské 

obhajoby i ve formě veřejné žaloby. Obhájci mohou být kterékoliv osoby, které si přejí pomoci 

revolučnímu soudnictví, pokud předem dostaly a předložily doporučení od Rady dělnických, 

vojenských a rolnických zástupců. Obviněný (tento pojem byl užíván i ve vztahu k 

obžalovanému) mohl využít pomoc obhájce z řad osob přítomných při soudním jednání. 

Vystupovat v případu mohl kdokoliv přítomný v soudní síni včetně osob zainteresovaných na 

věci a usilujících záměrně vystoupit za účelem obvinění nevinného nebo ospravedlnění zločince. 

                                                 
98 STUČKA, P. I Godovščina pervogo dekreta o sude. Pravda. 7.12.1918. 
99 STUČKA, P. I. Pjať let revoljucii prava, s. 3. 
100 Tamtéž. 
101STUČKA, P., KLJAVA, G. Ja. Izbrannyje proizveděnija po marksistsko-leninskoj těorii prava. Riga: 1964, s. 

230. 
102 Tamtéž, s. 236. 
103 Rukovodstvo dlja ustrojstva Revoljucionnych tribunalov. Izvestija CIK i Petrogradskogo Soveta rabočich i 

soldatskich děputatov. 1917, č. 238. 
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Obviněný měl rovněž právo přednést žádost o ustavení obhájce z řad komory (kolegia) 

obhájců.104 

K polovině roku 1918 byly nové revoluční soudy vytvořeny téměř všude. Socialistický 

stát považoval za nezbytné získat pracující pro práci soudů. Zřetelná charakteristika činnosti 

nových soudů se uvádí v Dějinách Putilovského závodu: „To bylo hluboce zainteresované 

posluchačstvo, které si přicházelo poslechnout, jak bude soudit sovětský soud. Soudní procedura 

byla mimořádně jednoduchá. Po výslechu svědků a obviněných se soudci radili. Poté 

předsedající pronesl řeč o soudu buržoazním a soudu proletářském, přešel k věci a stanovil vinu 

obžalovaných a vyhlásil rozsudek. Autorita lidového soudu byla mimořádně velká: Jsou to naši 

soudci, - říkali dělníci. – Soudí po našem, správně…“.105 

Politické požadavky té doby vedly k tomu, že P. Stučka stál v čele LKS do té doby, než 

byla funkce lidového komisaře spravedlnosti svěřena levým socialistům-revolucionářům (levým 

eserům). Na zasedání LKS 9. prosince 1917 bylo rozhodnuto:106 „Lidovým komisařem 

spravedlnosti je jmenován I. Štajnberg. Dekret o soudu nelze zrušit.“107 Po několika letech při 

hodnocení kádrového přesunu v orgánech justice N. Krylenko napsal: „Výměna vedoucích 

komisariátu spravedlnosti, k níž došlo z politických příčin, a která do čela LKS místo ostříleného 

revolucionáře s. Stučky postavila veskrze prosáklého úctou k buržoazním fetišům levého esera 

Štajnberga – byla jednou z příčin… odklonu sovětské politiky v oblasti výstavby soudů směrem k 

buržoaznímu liberalismu“.108 

V sovětské právní literatuře 30. let minulého století existoval názor, že za vedení LKS 

levými esery tam P. Stučka nepracoval.109 Zároveň však nelze dané tvrzení považovat za 

nesporné. Stučka zůstal členem Kolegia LKS za nového složení, řídil práci referátu občanského 

práva v Oddělení zákonodárných návrhů. Prosazoval v práci komisariátu linii bolševiků. Výše 

uvedené potvrzuje například Plán práce LKS, ve kterém se říkalo, že celkové vedení přísluší 

kolegiu pěti osob pod předsednictvím lidového komisaře spravedlnosti I. Štajnberga. Jako jeden 

z členů tohoto kolegia byl uveden P. Stučka.110 

                                                 
104 Instrukcija Revoljucionnomu tribunalu. Sobranije uzakoněnij i rasporjaženij pravitělstva za 1917-1918. Moskva: 

1942, s. 181-183; Gazeta Vremennogo rabočego i kresťanskogo pravitělstva. 1917, č. 38. 
105 MITELMAN, M., GLEBOV, B. et al. Istorija Putilovskogo zavoda. Moskva, Leningrad: Státní sociálně-

ekonomické nakladatelství, 1939, s. 608. 
106 Podle svědectví P. Stučky „Lidový komisariát spravedlnosti byl přislíben levým eserům pro případ, že vstoupí do 

vlády a obecný názor byl, že s tímto komisariátem není vůbec třeba spěchat.“ 
107 PLOTNIEKS, A. A. Petr Stučka i istoki sovetskoj pravovoj mysli, 1917-1925.  
108 KRYLENKO, N. V. Suděbnaja reforma. Sovetskoje pravo. 1922, č. 3. s. 55. 
109 UNDREVIČ, V. S. Borba za sud proletarskoj diktatury v pervyje mesjacy Okťabrskoj revoljucii. Sovetskoje 

gosudarstvo i revoljucija prava. 1931, č. 8, s. 75. 
110 Plán práce LKS. Sobranije uzakoněnij i rasporjaženij pravitělstva za 1917-1918. Moskva: 1942, s. 183-184; 

Gazeta Vremennogo rabočego i kresťanskogo pravitělstva. 1917, č. 38. 
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Vedení lidového komisariátu se pokoušelo realizovat svůj vliv na výstavbu státu 

prostřednictvím zákonodárné sféry. Leví eseři vypracovali plán vytvoření Sbírky (Svodu) zákonů 

ruské revoluce. Počítalo se se zřízením Nejvyšší soudní kontroly v Petrohradu jako kasačního 

orgánu pro rozhodnutí a rozsudky rad lidových soudců a oblastních soudů. Tato idea byla 

zařazena do návrhu Dekretu o soudu č. 2. Vypracování tohoto zákona řídil Štajnberg. V této 

souvislosti se ukazuje jako ne zcela šťastný pokus sovětských právních vědců prohlásit P. Stučku 

za autora návrhu Dekretu č. 2 o soudu: „…on také připravil návrh dekretu o soudu č. 2, do něhož 

však leví eseři působící v Lidovém komisariátu spravedlnosti zanesli řadu změn“.111 

Sám P. Stučka pak začátkem ledna 1918 považoval za zbytečné vytvoření jakékoliv 

centrální instituce, jež by vykládala zákony a prováděla dozor nad zákonností. Prohlašoval, že je 

zásadním odpůrcem takové myšlenky a je připraven bojovat ze všech sil proti ní. Dohled nad 

zákonodárstvím, pokračoval, musí provádět Lidový komisariát spravedlnosti a konečný výklad 

zákona má podávat Rada lidových komisařů a Ústřední výkonný výbor.112 

Politická krize spojená s podepsáním Brestlitevského míru v březnu 1918 měla za 

následek odchod levých eserů z Rady lidových komisařů a Štajnberga z funkce lidového 

komisaře spravedlnosti. 18. března 1918 byl P. Stučka jmenován lidovým komisařem 

spravedlnosti a 20. března 1918 byl potvrzen v této funkci na zasedání Všeruského ústředního 

výkonného výboru 4. volebního období.113 Při hodnocení tříměsíční činnosti levých eserů v LKS 

P. Stučka poukazoval na to, že veškerá podstata tvůrčí činnosti jeho následovníků se omezovala 

na návrat k tomu, co bylo. 

Za účasti Stučky byly položeny základy sovětské nápravně pracovní politiky. Systém 

trestů v socialistickém státu Stučka navrhoval budovat s ohledem na to, že nejdůležitějším 

prostředkem převýchovy porušovatelů práva je práce. Trest v podobě odnětí svobody se má vždy 

chápat jako „povinná práce“. Vyslovoval se pro takový druh trestu jako přinucení k práci, „při 

ponechání odsouzeného v mimopracovní době na svobodě“. Stučka je také iniciátorem zavedení 

institutu podmíněného odsouzení. 

Stučka vypracoval plán reorganizace oddělení zákonodárných návrhů a kodifikace. V 

plánu se stanovilo, že Oddělení má být složeno z 15 referátů, které představují „zákonodárná 

oddělení“ všech lidových komisariátů. P. Stučka na stránkách listu Izvestija napsal: „Pokud 

jeden a tentýž návrh zákona je současně a nezávisle zpracováván ve dvou či třech úřadech, cítím 

                                                 
111 UDRIS, Je. M. Bolšaja žizň. K stoletiju so dnja rožděnija Petra Stučki, 1865-1965. Pravoveděnije. 1965, č. 3, s. 

124-131. [cit. 2018-09-09]. Dostupné z: http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1130801. 
112 STUČKA, P. I. Staryj i novyj sud. Moskva: LKS, 1918, s. 22. 
113 Protokol č. 1 ze dne 20.03.1918. In: Protokoly zasedání VÚVV IV. volebního období, 1918 (těsnopisný zápis). 

Moskva: Státní nakladatelství, 1920, s. 1. 
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se být… odpovědný za neproduktivní ztrátu peněz lidu. Proto jsem navrhoval sjednocení všech 

těchto právních oddělení tak, aby pracovala společně a pod dozorem jedné kanceláře, avšak 

zároveň si zachovala nejtěsnější spojení se svým úřadem“.114 Podle Stučkova názoru bylo třeba z 

LKS zachovat v Oddělení tyto referáty: státního práva, občanského práva, trestního práva, 

občanského práva procesního a trestního práva procesního. Avšak základní myšlenka o 

soustředění práce na sestavení návrhů všech normativních aktů ze všech úřadů v jednom 

Oddělení se setkala s námitkami jednotlivých odvětvových lidových komisariátů.115 Stučkův 

plán byl vyhodnocen jako pokus změnit komisariát spravedlnosti v „komisariát právní“.116 

I když celkově plán na reorganizaci Oddělení navržený P. Stučkou Rada lidových 

komisařů nepodpořila, myšlenku o získání odborníků z jiných úřadů k vypracování návrhů 

zákonů schválila. Reforma uskutečněná v květnu 1918 byla méně radikální, než jaký byl původní 

plán. Místo předpokládaných 15 bylo v rámci Oddělení vytvořeno 9 referátů. Mezi úkoly 

Oddělení bylo vypracování zákonodárných návrhů a úprava návrhů předložených jinými úřady i 

kodifikace platných zákonů ve všech institucích Dělnicko-rolnické vlády.117 

P. Stučka významně přispěl k vytvoření zákonodárného fundamentu sovětského Ruska. 

Jeho činnost ve státní funkci je popsána v práci L. Dribinové a A. Plotniekse Lidový komisař 

spravedlnosti P. I. Stučka. Zdá se, že se autorům nepodařilo vyhnout idealizaci Stučky a vzít v 

úvahu právní nihilismus a radikální charakter jeho politicko-právních názorů. Vcelku si však 

práce zasluhuje vysokého ocenění, protože byly překonány četné stereotypy chápání státnické 

činnosti P. Stučky. 

Po III. všeruském sjezdu sovětů začala přípravná práce na sestavení návrhu první ústavy. 

V LKS byl návrh vypracováván za bezprostřední účasti P. Stučky. Zachovala se strojopisná 

počáteční varianta první, druhé a třetí kapitoly návrhu s opravami provedenými Stučkou. Bylo k 

nim přihlédnuto v konečné verzi dokumentu. Mezi četnými opravami vyniká Stučkou napsaný 

článek 1 první kapitoly: „Veškerá moc v rámci RSFSR patří všemu dělnickému obyvatelstvu 

země spojenému do sovětů poslanců“. V. Leninovi se toto ustanovení líbilo, bylo proto zahrnuto 

do ústavy RSFSR roku 1918 jako část článku 10. Do textu ústavy byla zahrnuta i řada dalších 

ustanovení navržených P. Stučkou. 

Sovětské dekrety rozhodně odmítly dělbu moci na soudní, zákonodárnou a výkonnou. 

„Každá proletářská revoluce“, psal Stučka v článku Proletářská revoluce a soud - „začíná tím, 

                                                 
114 NĚNAROKOV, A. P. Pervoje Sovetskoje pravitělstvo. Okťabr 1917 - ijul 1918. 
115 Viz Zpráva LKS. Proletarskaja revoljucija i pravo. 1918, č. 1, s. 34. Sestavil P. Stučka. 
116 DAMBERG, G. K vveděniju novych form sudoustrojstva. Izvestija VCIK. 29.09.1918 
117 Proletarskaja revoljucija i pravo. 1918, č. 1-5, s. 67-69; https://www.prlib.ru/item/873301 
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že ve skutečnosti rozbíjí slovní teorii Montesquiea o dělbě moci.“118 Stučka zformuloval zásadu, 

kterou se řídil ve své činnosti - „princip demokratického centralismu“. 

10. července V. všeruský sjezd sovětů dělnických, vojenských, rolnických a kozáckých 

zástupců schválil ústavu Ruské socialistické federativní sovětské republiky. Jak se uvádělo ve 

všech pramenech sovětského období, šlo o ústavu - „prvního socialistického 

mnohonárodnostního státu na světě, založeného na zásadách skutečné vlády lidu“. Ústava 

RSFSR právně zakotvila moc sovětů jako orgánů diktatury proletariátu, federativní uspořádání 

státu a společenské vlastnictví výrobních prostředků.119 

Jak již bylo uvedeno výše, politická krize spojená s podepsáním Brestlitevského míru v 

březnu 1918 vedla k roztržce svazku bolševiků s „levými esery“ a odchodu „levých eserů“ ze 

sovětské vlády. Vražda německého vyslance v sovětském Rusku hraběte Mirbacha 6. července 

1918, ozbrojené obsazení Centrální pošty a telegrafu, antisovětská vzpoura a další akce levých 

eserů vedly k vyloučení zástupců této strany ze sovětů všech úrovní. Měly za následek faktický 

zákaz této strany a formování bolševické vlády jedné strany. V červenci - srpnu 1918 byl P. 

Stučka předsedou Zvláštní vyšetřovací komise ve věci levých eserů. Avšak dokonce v 

podmínkách mimořádné situace vystupoval proti porušování práv občanů. 26. července 1918 

napsal na adresu mimořádné komise („čeky“): „....přesvědčil jsem se, že způsoby zadržení a 

registrace zatčených a stejně tak i způsoby jejich propouštění jsou v krajně primitivním a 

chaotickém stavu. Lidé, kteří mají být propuštěni podle našeho rozhodnutí, v důsledku jediného 

formálního zmatku byli zbaveni svobody celé dny.“ 20. srpna vytyčil otázku o „nezbytnosti 

uvolnění věznic od osob vězněných bez dostatečných důvodů“.120 

20. července 1918 vydala vláda RSFSR Dekret o soudu č. 3. Komisař spravedlnosti 

Stučka charakterizoval dekret jako krok k postupné náhradě systému obecných soudních institucí 

systémem místních soudů, které měly získat prvořadý význam.121 

Jeden ze zahraničních kritiků sovětského zákonodárství dr. Мах Hirschberg při 

hodnocení ustanovení prvních dekretů napsal: „nejdůležitější problémy byly řešeny jedním 

škrtem pera… barbarská sovětská republika uskutečnila ve svém soudním programu vedle 

něčeho - podle našeho pojetí nemožného - i takové věci, které už po desetiletí představují pro 

naše svobodně myslící právníky neuskutečnitelný sen“.122 

                                                 
118 STUČKA, P. I. Proletarskaja revoljucija i sud. Proletarskaja revoljucija i pravo. 1918, č. 1, s. 4. 
119 Ústava (Základní zákon) RSFSR (10.07.1918). Dostupné z: http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1918. 
120 VELIDOV A. S. Krasnaja kniga VČK. Moskva: Politizdat, 1989. 
121 Dekret RLK O soudu (Dekret č. 3). Sobranije uzakoněnij i rasporjaženij pravitělstva za 1917-1918. Moskva: 

1942, s. 687-688; Izvestija VÚVVS. 20.07.1918. 
122 HIRSCHBERG, M: Bolschewismus. Eine kritische Untersuchung über die amtlichen Veröffentlichungen der 

russischen Sowjet-Republik. München und Leipzig: Duncker & Humblot, 1919. 
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Na podzim 1918 bylo vydáno Výnos o lidovém soudu Ruské socialistické federativní 

sovětské republiky.123 Vydání Výnosu se časově shodovalo s počátkem nové etapy ve vývoji 

proletářské revoluce. Zostření třídního boje uvnitř země, otevřený přechod menševiků na stranu 

kontrarevoluce, povstání Kolčaka, atentát na Lenina, vznik výborů chudiny, rozsáhlé znárodnění 

průmyslových podniků – všechny tyto a další skutečnosti určily konečný vztah sovětské moci k 

předrevolučnímu právu. S dvojakým vztahem k němu bylo skoncováno. Poznámka k článku 22 

Výnosu zakazovala odkazovat ve všech rozhodnutích a rozsudcích na zákony svržených vlád. Při 

projednávání všech případů musel lidový soud používat dekrety Dělnicko-rolnické vlády, a 

pokud odpovídající dekret neexistoval či byl neúplný, musel se řídit socialistickým právním 

vědomím.124 

V této době došlo k zásadní změně v názorech P. Stučky na stupeň vázanosti soudů 

procesními normami, soudcovskou tvorbu práva a význam zákonů. V srpnu 1918 v článku 

Proletářská revoluce a soud Stučka napsal: „My nejsme anarchisté, ale naopak přikládáme velký, 

možná někdy i přílišný význam zákonům, avšak jen zákonům nového režimu“. A ve vztahu k 

procesním předpisům Stučka poukazoval: „Zákony o složení soudů a svazky takzvaného 

hmotného práva, které používá soud, jsou nemilosrdně spáleny, ale technická výrobní pravidla 

(buržoazní právník jim říká procesní zákony) mohou v obecných rysech zůstat v platnosti, když 

ztratí jen svou bývalou bezpodmínečnou závaznost“.125 Tento Stučkův článek je zajímavý také 

tím, že v něm byly poprvé v sovětské právní literatuře normy práva rozděleny dle stupně 

zakotvení zájmů vládnoucí třídy. 

V roce 1918 Stučka poprvé vyslovil myšlenku o rozdělení zákonů na „vůdčí zásady“ 

závazné k provádění a „technické instrukce a návody“, jejichž závaznost je podmíněná. Tuto 

myšlenku zopakoval i v dalších pracích. Příkladem může být článek Zákonnost revoluční v 

Encyklopedii státu a práva.126 

Při budování sovětské právní vědy sehrály velkou úlohu sovětské právnické časopisy, z 

nichž první – Proletářská revoluce a právo – začal vycházet od srpna 1918. Historie vzniku 

časopisu je těsně spojena se jménem P. Stučky. Na zasedání byra Oddělení zákonodárných 

návrhů a kodifikace 25. května navrhl, aby byl dvakrát měsíčně vydáván časopis LKS. Za 

předsednictví Stučky bylo rozhodnuto o názvu časopisu. Poté se Stučka aktivně podílel na 

praktické přípravě vydávání časopisu. 

                                                 
123 Viz Dekret VÚVV o lidovém soudu RSFSR. Sobranije uzakoněnij i rasporjaženij pravitělstva za 1917-1918. 

Moskva: 1942, s. 120. 
124 VOLFSON F. I. Sud i zakon. Sovetskoje pravo. 1927, č. 6, s. 65-73. 
125 STUČKA, P. I. Proletarskaja revoljucija i sud. Proletarskaja revoljucija i pravo. 1918, č. 1, s. 7. 
126 STUČKA, P. I. et al. Encipklopedija gosudarstva i prava. Moskva: Nakladatelství Kom. akademie, 1929. 
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Bolševici skoncovali s církevními sňatky a dosavadním vztahem k  nemanželským 

dětem. Návrhy a skutky Stučky vyvolaly u Lenina bouřlivé nadšení. Občané nyní začali 

„registrovat sňatky“ na matričních úřadech (ZAGS) a manželské i nemanželské děti dostaly 

stejná práva. 

Dne 22. srpna 1918 schválila Rada lidových komisařů usnesení o uvolnění P. Stučky z 

funkce lidového komisaře spravedlnosti na jeho osobní žádost. 

V prosinci 1918 napsal P. Stučka práci Lidový soud v otázkách a odpovědích, na níž 

pracoval téměř rok. Stala se svéráznou instrukcí, každodenní příručkou pro soudce z lidu – 

dělníky, úředníky a rolníky, kteří často nejenom neměli právnické vzdělání a zkušenosti ze 

soudní praxe, ale ani ponětí o právní vědě vůbec.127 V knize jsou přístupnou formou a 

srozumitelným jazykem vysvětlovány právní pojmy a kategorie, například byl definován pojem 

„právo“ a „právní vědomí“.128 Kniha měla nikoliv náhodou neoficiální charakter. Během 

socialistické revoluce byli profesionální soudci nahrazeni dělníky a rolníky. Kniha jim pomáhala 

při prvních krocích, aby se vypořádali se svými novými povinnostmi. Podle koncepce, tehdy 

uznávané sovětskými právníky, pro všechny otázky „čistě technické“, jako např. sbírání důkazů, 

způsoby vyšetřování případu, se pro soudcovskou vynalézavost otevíral plný prostor. 

6. a 9. prosince 1918 přednesl P. Stučka dvě přednášky na téma Soudnictví přechodného 

období. Cílem bylo seznámení pracovníků justice se změnami v soudnictví v důsledku přijetí 

dekretu Všeruského ústředního výkonného výboru O lidovém soudu RSFSR. V přednášce 

pronesené 6. prosince se hovořilo o soudní příslušnosti, o obsazování soudů, o rovnosti občanů 

před soudem, o zahájení občanského soudního řízení a trestního soudního stíhání, o přípravě 

jednání a projednávání věci samé a o hodnocení důkazů. Ve své přednášce Stučka 

charakterizoval rozdělení případů na občanské a trestní jako přežitek buržoazního soudnictví a 

domníval se, že toto dělení neodpovídá změnám, které provedla revoluce v oblasti práva. P. 

Stučka upozornil také na dílčí záležitosti, např. na nezbytnost náhrady pojmu „žalobní žádost“ za 

„žalobní návrh“, což odráželo změny v soudním systému sovětského státu. V přednášce ze dne 9. 

prosince byl mimo jiné rozebrán problém zákonnosti. Zformuloval rovněž pojem trestného činu. 

Blížící se historické události v Pobaltí však přerušily na nějakou dobu činnost P. Stučky v oblasti 

sovětského soudnictví. 

 

                                                 
127 BUKOV, V. A. Sud i obščestvo v Sovetskoj Rossii: u istokov totalitarizma. Moskva: Nakladatelství Ruské právní 

akademie min. spravedlnosti Ruska, 1992, s. 119. 
128 STUČKA, P. I. Narodnyj sud v voprosach i otvetach: Neoficialnoje rukovodstvo. Petrohrad, Moskva: 

Nakladatelství „Kommunist“, 1918, s. 3-4. 
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1.1.3. Od moci k pádu, od slávy k záhubě (1918-1932) 

V jeho politickém životopisu je zvlášť pozoruhodné období, kdy řídil vládu Lotyšské 

sovětské socialistické republiky. Usnesením ÚV lotyšské sociální demokracie ze 4.12.1918 

vznikla prozatímní vláda v čele s P. Stučkou. Dne 22. prosince Lenin podepsal Dekret o uznání 

nezávislosti sovětského Lotyšska. 

Hlavním úkolem P. Stučky ve funkci předsedy vlády (od prosince 1918 – formálně do 

ledna 1920) bylo upevnění sovětské moci a vytvoření normativních základů její existence. 

Stučka připravil Manifest sovětské vlády Lotyšska (1918) a návrh Základního zákona Lotyšské 

SSR (1919).129 V těchto aktech se odrazily myšlenky, které Stučka vyjádřil ve svém článku 

Politická svoboda (1905). V Manifestu lotyšské sovětské vlády je obsažena výzva pracujícím, 

aby se zbraní v ruce bojovali za ustavení a upevnění sovětské moci. Jestliže vyhlášení sovětské 

moci P. Stučka v článku Vyhlášení Lotyšska za sovětskou republiku charakterizoval jako 

narýsování dělící čáry mezi minulostí a budoucností, pak odmítání starého světa v oblasti právní 

si představoval jako náhradu buržoazního práva „zákonem proletářské revoluce“. 

Při přípravě Základního zákona Lotyšské SSR Stučka napsal řadu článků: Naše úkoly ve 

vztahu k Lotyšsku, Republika „hejtmana Ulmanise“ a Vpředvečer sovětského Lotyšska. V těchto 

pracích zdůvodňoval nezbytnost vyhlášení Lotyšska sovětskou republikou. „Pokud hovoříme o 

svobodném Lotyšsku“, napsal, „pak ho chápeme jen jako republiku a pracovní komunu...“.130 

První ústava sovětského Lotyšska byla schválena na I. sjezdu Sovětů sjednoceného Lotyšska, 

který byl zahájen v Rize 13. ledna 1919. 

P. Stučka rovněž vypracoval program činnosti vlády LSSR. Dá se říci, že svým obsahem 

se skládala ze tří částí. Za prvé, program počítal se zničením moci německé aristokracie a 

úplným vykořeněním pozůstatků feudalismu, předáním půdy a jiného soukromého majetku 

šlechticů do rukou pracujících. Tato část programu byla důsledně realizována v lednu - únoru 

1919. Za druhé, počítalo se s opatřeními ke znárodnění průmyslu, centralizaci směny a 

rozdělování a vytvořením silného systému řízení veřejných záležitostí. P. Stučka vysvětlil cíle 

těchto opatření a zdůraznil: „Okamžitě bereme kurs na socialismus“. Třetí část programu 

počítala s obnovou válkou poškozeného národního hospodářství, rozvojem ekonomiky a kultury. 

V ní se poukazovalo na nezbytnost vrátit lotyšský proletariát, který byl evakuován do Ruska, 

zajištění práce pro dělnickou třídu a růstu jejího materiálního blahobytu a duchovní úrovně. 

                                                 
129 ŽUKOV, Je. M. et al. Sovetskaja istoričeskaja enciklopedija. „Slavjanoveděnije - Sja Čen“. Moskva: Sovětská 

Encyklopedie, 1971, s. 903. 
130 STUČKA, P. I. Za Sovetskuju vlasť v Latvii. 1917-1920. Riga: Lotyšské státní nakladatelství, 1964, s. 74. 
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V březnu 1919 přijal VI. sjezd lotyšské sociální demokracie rozhodnutí o přejmenování 

strany na Komunistickou stranu Lotyšska. 

P. Stučka jako předseda vlády používal v republice zkušenosti z výstavby sovětské moci, 

získané v Rusku. Rozvíjel a upevňoval styky a přátelství sovětského Lotyšska s RSFSR a dalšími 

sovětskými republikami. Vystupoval za vytvoření federace všech sovětských republik při 

zachování jejich suverenity a respektování jejich národních zájmů. Považoval za možné, že v 

budoucnu se vytvoří federace socialistických států Evropy. Očekával vítězství proletářské 

revoluce v Německu: potom, podle jeho názoru, by se Lotyšsko mohlo stát „mostem“ spojujícím 

sovětské Rusko se sovětským Německem. Stučkovým snem bylo vytvoření vzorové pracovní 

komuny v Lotyšsku. 

Porážka německého proletariátu a vpád kontrarevolučních německých vojsk do Lotyšska 

přiměly P. Stučku, stejně jako další členy vlády LSSR v únoru 1919, aby zaměřili hlavní síly na 

obranu. V podmínkách války se zostřil třídní boj. V Lotyšsku byl vyhlášen rudý teror. Stučka 

nebyl stoupencem takových opatření. Byl naopak pro dodržování revoluční zákonnosti. 

Neúspěchy byly i v realizaci agrární politiky. Později Stučka uznal, že neochota vlády předat 

konfiskovanou šlechtickou půdu bezzemkům a rolníkům do soukromého držení oslabila svazek 

dělníků a rolníků v sovětském Lotyšsku. Teprve v roce 1920 se Komunistická strana Lotyšska 

zřekla organizování velkých sovchozů a vyslovila se pro rozdělování půdy. K tomu došlo po 

besedě P. Stučky s V. Leninem na II. kongresu Kominterny. 

Po pádu sovětské moci v Lotyšsku v roce 1919 P. Stučka jako předseda zahraničního 

byra ÚV KSL (1920) významně přispěl k vypracování nové politické strategie a taktiky 

lotyšských komunistů. 

Když bylo 30. ledna 1920 uzavřeno příměří mezi RSFSR a buržoazní Lotyšskou 

republikou, Stučka napsal: „Rozplynuly se iluze, že komunismus může přijít do Lotyšska zvenčí: 

nikoliv, z vlastní dělnické třídy, z mas bezzemků a chudého rolnictva vyrostou nové sověty...“.131 

Stučka neztrácel víru ve vítězství sovětské moci, ale vystupoval proti exportu revoluce. 

Příznačná jsou jeho slova pronesená už po pádu Rigy: „Až se vrátíme do Lotyšska, budeme 

pokračovat v práci z místa, kde jsme ji ponechali 22. května. Ať to budeme my nebo někdo jiný, 

naše práce bude pokračovat. Budou v ní pokračovat masy, které se učily a pracovaly ve škole 

revoluce“. 

Když se vrátil v roce 1919 do Moskvy, P. Stučka znovu věnoval své síly, znalosti a 

zkušenosti výstavbě sovětského soudnictví a socialismu v SSSR. Vypracoval první oficiální 

                                                 
131 STUČKA, P. I. Borba za Sovetskuju Vlasť v Latvii v 1917 godu. Sovetskoje stroitělstvo. 1927, č. 10-11, s. 66-79. 
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sovětskou definici pojmu právo (usnesení LKS RSFSR ze dne 12.12.1919, Vůdčí zásady 

trestního práva RSFSR). Opakovaně byl volen za člena VÚVV a znovu byl jmenován 

náměstkem lidového komisaře spravedlnosti. V letech 1921-1922 se praktická činnost P. Stučky 

realizovala převážně v Zahraničním byru ÚV KSL a v Komunistické internacionále. Od léta 

1924 byl předsedou Mezinárodní kontrolní komise Kominterny. 

Kromě toho po všechna tato léta věnoval velkou pozornost činnosti Komunistické strany 

Lotyšska, která pracovala v hluboké ilegalitě. Nadále stál v čele lotyšské sekce v Kominterně. Za 

jeho aktivní účasti se v Moskvě konaly VII. (v roce 1923) a VIII. (1931) sjezdy KSL. Napsal 

řadu důležitých dokumentů strany, množství brožur a článků k různým politickým otázkám, 

které byly uveřejněny v ilegálním listu Cinja a dalších stranických tiskovinách té doby. V těchto 

pracích „odhaloval“ buržoazní demokracii a vůdce sociální demokracie. Směroval proletariát a 

všechny pracující Lotyšska k boji za obnovení sovětské moci. P. Stučka se domníval, že při 

ochraně ekonomických a politických zájmů proletariátu je nezbytné podílet se na práci 

parlamentních institucích. Některým činitelům KSL se taková taktika tehdy zdála jako 

nedostatečně levicová, ale Stučka byl přesvědčen, že strana musí být všude, kde se shromažďují 

masy. Jít spolu s nimi, učit je a učit se u nich. „Hlavní je“ - psal - „nezmeškat vlak událostí, nebýt 

vzdálen od lokomotivy historie, být spolu s masami i tehdy, kdy se masy mýlí“.132 Od roku 1924 

propagoval myšlenku o ekonomické spolupráci SSSR a Lotyšska, požadoval, aby byla uzavřena 

obchodní dohoda a od roku 1927 i smlouva o nenapadení. 

V situaci, která se vytvořila, bylo potřeba vypracovat nový program KS Lotyšska. 

Příprava textu programu byla svěřena Stučkovi. V prosinci 1930 vydal návrh v podobě 

samostatné brožury. Návrh, který Stučka připravil k VIII. sjezdu KSL (leden - únor 1931), 

obsahoval výzvu k návratu Lotyšska do rodiny sovětských republik a jeho vstupu do SSSR. V 

dokumentu zasluhuje pozornost teze o „semknutí mezinárodního proletariátu jako základním 

principu činnosti KSL“.133 Tato myšlenka byla již dříve vyjádřena v jeho článku Stát a právo 

v programu Kominterny (1929) v tezi, že „vítězství proletariátu (znamená) spojení 

socialistických stran v internacionálním měřítku“. Nikoliv však cestou použití vojenské síly.134 

P. Stučka byl členem ústavní komise Ústředního výkonného výboru SSSR a komise 

prezidia VÚ výkonného výboru pro revizi ústavy RSFSR. Plnil řadu úkolů ÚV RKS(b). Zabýval 

se také teoretickou prací. Byly vydány jeho knihy Revoluční úloha práva a státu a Nauka o státu 

a o ústavě RSFSR. 

                                                 
132 NĚNAROKOV, A. P. Pervoje Sovetskoje pravitělstvo. Okťabr 1917 - ijul 1918. 
133 Ruský státní archiv sociálně-politické historie. F. 153. S. 1. S. 3. L. 3, 4, s. 9. 
134 STUČKA, P. I. Gosudarstvo i pravo v programme Komintěrna. Revoljucija prava. 1929, č. 1, s. 9. 
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V letech 1923-1932 stál P. Stučka v čele Nejvyššího soudu RSFSR. V tomto období své 

činnosti analyzoval právnickou praxi a formuloval návrhy na zvýšení efektivity práce soudních 

orgánů. Sestavoval statistické přehledy soudní praxe a předmětů soudních sporů. Mezi jeho 

referáty věnovanými těmto otázkám je Občanská praxe Nejvyššího soudu RSFSR za rok 1927. V 

této práci analyzoval případy projednávané Nejvyšším soudem RSFSR za období 1923-1927 (za 

rok 1923 jich bylo 2729, za rok 1924 – 4539, za rok 1925 – 5342, za rok 1926 - 6877 a za rok 

1927 - 7426 případů). Stučka upozorňoval na viditelný narůst soudních sporů.135 

Práce v Nejvyšším soudu poskytla Stučkovi bohatý materiál a přiměla ho k napsání řady 

teoretických prací o zákonnosti a aplikaci právních norem. V referátu Občanské právo a praxe 

jeho aplikace (1929) Stučka zkoumal utváření dílčích odvětví občanského práva a analyzoval 

předměty soudních sporů ve sféře rodinně právních vztahů (výživné) a občanskoprávních vztahů 

(právo na bydlení, nájemné a vystěhování).136 Přes zaneprázdněnost stranickou a veřejnou prací 

se P. Stučka zúčastnil přípravy k vydání prací Marxe a Lenina v lotyštině. Stal se jedním 

z nejznámějších propagandistů marxismu-leninismu. 

Návrhy P. Stučky na zvýšení efektivity práce soudních orgánů se objevily i v referátu na 

plénu Nejvyššího soudu RSFSR 26. ledna 1931. Stučka přišel s myšlenkou, že předsedové 

gubernských (oblastních) soudů mají být členy Nejvyššího soudu.137 Posléze tato myšlenka našla 

praktické uplatnění v činnosti Nejvyššího soudu. Návrh P. Stučky byl negací buržoazního 

principu hierarchie soudního systému a odrazem proletářské demokracie. 

Jako předseda Nejvyššího soudu se Stučka stavěl na ochranu práv sovětských občanů. Na 

pozadí „šachtinského případu“ se tehdy rozvinuly rozsáhlé diskuse o reformě trestního řízení. 

Podstata reformy trestního řádu RSFSR navržené N. Krylenkem spočívala ve zrušení nebo 

podstatném oslabení záruk zákonnosti v činnosti soudů. Krylenko odmítal projednávání věci 

senátem, zásadu kontradiktornosti a právo obviněného na obhajobu. Naopak P. Stučka hájil jako 

„kulturní výdobytky“ takové základy sovětského trestního řízení jako je nedotknutelnost 

osobnosti, zásada bezprostřednosti, zásada veřejnosti, zásada ústnosti a právo na obhajobu. Podle 

Stučkova hlubokého přesvědčení nelze odmítat obžalovaným „minimální záruky správnosti 

rozsudku“. V únoru - dubnu 1928 se Krylenkem navržený návrh trestního řádu RSFSR 

projednával na řadě zasedání kolegia LKS RSFSR, kde referovali N. Krylenko a P. Stučka. 

Trestní řád RSFSR z roku 1923 se však Stučkovi podařilo uhájit. 

                                                 
135 STUČKA, P. I. Graždanskaja praktika Verchovnogo suda RSFSR za 1927 god. Revoljucija prava. 1928, č. 4, s. 

87. 
136 STUČKA, P. I. Graždanskoje pravo i praktika ego primeněnija. Revoljucija prava. 1929, č. 2, s. 139. 
137 STUČKA, P. I. Proslov na zasedání pléna NS RSFSR dne 26.01.1931. Sovetskaja justicija. 1931, č. 6, s. 1. 
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Slova J. V. Stalina na dubnovém plénu ÚV v roce 1929, že „šachtinci“ sedí ve všech 

odvětvích průmyslu, vyvolala vlnu právního nihilismu. Na stránkách právnických časopisů se 

začaly ozývat výzvy, aby se justice neřídila zastaralými normami sovětského práva, ale 

„revoluční účelností současné doby“. V rozsudcích a rozhodnutích soudů se stále častěji místo 

argumentace vyskytovaly odkazy na zesilování odporu třídního nepřítele. P. Stučka při besedách 

se spolupracovníky srovnával vzniklou situaci s ohromnou vlnou, jíž je obtížné se postavit. Jako 

praktik i jako teoretik Stučka ve svých posledních vystoupeních a článcích hájil revoluční 

zákonnost jako trvalou hodnotu. Zároveň se domníval, že „by bylo směšné hovořit o aplikaci 

přísné zákonnosti tam, kde vlna Říjnové revoluce dosáhla samotných spodních vrstev vesnice...“. 

Tendenci rozvoje sovětské společnosti viděl nikoliv v odmítnutí zákonů a zákonnosti, ale v co 

nejrychlejším zrušení zastaralých zákonů. Zároveň připomínal odlišnost revolučního práva od 

práva buržoazního. A také to, že revoluční zákonnost předpokládá revoluční výklad zákona. 

„…stejně jako dříve stojíme rozhodně“, prohlásil P. Stučka, „na pevné půdě, že revoluční zákon 

je nezbytný a že je s ním třeba počítat. Pokud má dokonce i nedostatky, pak ho nelze jednoduše 

vzít a přeškrtnout a říci, že neberu zákon v úvahu a zákon vůbec nepotřebuji. …pokud se v 

daném případu nehodí… je třeba si položit otázku o zrušení či změně tohoto zákona a dokonce o 

jeho nepoužití v konkrétním případu…“.138 Konečně v článku Revoluční zákonnost (Výsledky a 

perspektivy) si Stučka položil otázky: „Jak to bude v budoucnosti se samotnou revoluční 

zákonností? Kam kráčíme? Směrem k jejímu oslabení nebo jejímu posílení“ a odpověděl na ně 

lakonicky, ale zároveň vyčerpávajícím způsobem: „Směrem k jejímu posílení“. 

Jako humanista v otázkách nápravně pracovního práva P. Stučka zůstával stejný i v 

posledních letech života, kdy nezadržitelně docházelo k obratu směrem k posílení represí. Na 

rozdíl od N. Krylenka, který v roce 1929 bojoval za vydání zákonů poskytujících soudům právo 

odsuzovat k neomezeně dlouhé izolaci, P. Stučka usiloval o nalezení způsobu jak „přejít od 

nucené práce vězňů k práci dobrovolné“. Systém trestů podle jeho přesvědčení „má za cíl 

převést … odsouzené do obecné kategorie pracujících a hned poté najít reálné způsoby 

předcházení potřebě vůbec se uchylovat k takovým opatřením“. Můstkem pro takový přechod se 

měla stát činnost odborů: „pouze odborářské metody mohou bezbolestně a úspěšně znovu 

organizovat přechod od nucených prací zpět a znovu do společného prostředí pracujících“.139 

Nejdůležitější oblastí pro realizaci svých myšlenek v oblasti státoprávní výstavby se pro 

P. Stučku stala pedagogická a vědeckovýzkumná činnost. Pracoval v Socialistické akademii 

                                                 
138 Proslov předsedy NS RSFSR s. Stučky na plénu NS RSFSR. Ježenědělnik sovetskoj justicii. 1930, č. 7.8, s.7. 
139 NĚNAROKOV, A. P. Pervoje Sovetskoje pravitělstvo. Okťabr 1917 - ijul 1918. 
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společenských věd, Státní vědecké radě LK osvěty RSFSR, v Komunistické univerzitě J. 

Sverdlova, v Ústavu rudé profesury aj. 

Úkol vzdělávacích organizací spočíval ve formování socialistického právního vědomí 

pracujících. Řešit takový úkol bylo možné jen prostřednictvím kardinální přestavby systému 

právnického vzdělávání v sovětském Rusku. Dne 21. března 1931 bylo na kolegiu LKS RSFSR 

rozhodnuto přeměnit všechny bývalé fakulty sovětského práva na samostatné ústavy (instituty). 

Dne 1. června 1931 vyšlo nařízení o Moskevském institutu sovětského práva, jehož prvním 

ředitelem byl jmenován P. Stučka. I tak přetížený povinnostmi vyučujícího na univerzitě, člena 

ÚV strany, právního vědce, člena VÚ výkonného výboru, předsedy Nejvyššího soudu RSFSR, 

redaktora a propagandisty se zabýval studijními a administrativně hospodářskými záležitostmi 

této vysoké školy. 

Současně se kolegium LKS usneslo organizovat dálkové kurzy pro přípravu a 

rekvalifikaci právníků. „Po revoluci jsme se setkávali se slovy „revoluční“, „socialistické“ a 

dokonce „komunistické právní vědomí“ na každém kroku“, psal P. Stučka, „ale nedá se říci, že 

je všichni nebo alespoň většina soudruhů chápala“.140 V prvních letech sovětské moci problém 

utváření socialistického právního vědomí představoval ohromnou obtíž. Vyžadoval působení na 

široké masy obyvatelstva, působení na různé sféry veřejného života, na osoby zabývající se řídící 

a právní činností. Za účelem formování socialistického právního vědomí se Stučka bezprostředně 

účastnil organizace a zřizování nových vzdělávacích zařízení, vypracovávání studijních 

programů (osnov) a učebnic ke studiu marxismu. Na Komunistické univerzitě P. Stučka 

vypracoval pro výuku v kursu Obecné učení o právu a státu přednášku Marxistické pojetí práva a 

státu (1921) a učebnici Revoluční úloha práva a státu. Obecné učení o právu. (Moskva, 1921; 

1923; 1924). A v roce 1922 spolu s Jevgenijem Pašukanisem zřídil sekci obecné teorie státu a 

práva Socialistické Akademie.141 

V letech 1922-1925 pracoval P. Stučka ve vědecko-politické sekci Státní vědecké rady. 

Zabýval se politicko-právní osvětou, připravoval programy přednášek, např. na téma Základy 

práva a ústava RSFSR (1922; pro školy) a Sovětské právo (1924; pro vysoké školy). V těchto 

přednáškách byly rozvinuty myšlenky vyjádřené P. Stučkou už dříve v jeho článku Proletářské 

právo (1919) a v učebnici Nauka o státu a ústavě RSFSR (Moskva, 1921; 1923; 1924; Мoskva - 

Leningrad, 1926; 1929; 1931). Právě v těchto pracích vyložil svou vizi systému sovětského 

práva a poskytl komplexní charakteristiku sovětského státu. 

                                                 
140 STUČKA, P. I. et al. Encipklopedija gosudarstva i prava. Moskva: Nakladatelství Kom. akademie, 1927. svazek 

III, s. 446. 
141 PLOTNIEKS, A. A. Petr Stučka i istoki sovetskoj pravovoj mysli, 1917-1925. Riga: Lotyšská státní univerzita P. 

Stučky, 1970, s. 232. 
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V roce 1924 bylo z iniciativy P. Stučky a A. Gojchbarga otevřeno právní oddělení Ústavu 

rudé profesury, které se zaměřovalo na přípravu stranických kádrů a vyučujících právní vědy. To 

byl důležitý krok k formování socialistického právního vědomí a přípravě vedoucích různé 

úrovně. Plody Stučkovy vědecké činnosti se staly také tři svazky díla Kurs sovětského 

občanského práva (Moskva, 1929; 1929; 1931) a Encyklopedie státu a práva (Moskva, 1925; 

1926; 1927). 

Přes své zásluhy se od roku 1930 P. Stučka „dostal do nemilosti“ u těch, kdo stáli u 

kormidla státu. Nikoliv bez vědomí Stalina, Molotova a Kaganoviče byla v kruzích Kominterny 

a KS Lotyšska zahájena kritika P. Stučky. Neodůvodněně ho vinili jak z kautskiánství, tak z 

levičáckých chyb a dalších odchylek od leninismu. Po VIII. sjezdu KS Lotyšska ztratil funkci 

předsedy zahraničního byra ÚV KS Lotyšska. V souvislosti s jeho odchodem z ÚV KSL. Udris 

napsal: „v osobě P. Stučky z řad proletářských bojovníků odešel člověk, jehož neutuchající síla, 

obsáhlé znalosti a ohromný talent obětavě sloužily pod dobu čtyřiceti let revoluční dělnické 

třídě… Lid sovětského socialistického Lotyšska nikdy nezapomene na tohoto skvělého vůdce 

leninského typu. Jméno P .I. Stučky náleží nejenom lotyšskému a ruskému lidu, nýbrž i 

veškerému pokrokovému lidstvu“.142 

Podpory se nedostalo ani Stučkově koncepci protifašistického boje, neboť ta se ukázala 

být v rozporu se stalinskou tezí o sociál-demokratech („sociálfašistech“) jako hlavních 

politických protivnících komunistů. Následky nemilosti brzy pocítila celá rodina Stučkova. Byla 

vystěhována z bytu, který do té doby obývala a který se zalíbil V. Molotovovi.143 

Stučka se nedožil obnovení sovětské moci v Lotyšsku. Jeho životní pouť byla přerušena 

25. ledna 1932.144 Byl pochován u kremelské zdi. Ani jeden z tehdejších vysokých funkcionářů 

VKS(b) se však nezúčastnil pohřbu. Přišli staří bolševici - leninovci, garda Kominterny a 

zástupci pracujících Lotyšska a Moskvy. 

Kdyby Stučka nezemřel, pak by byl nejspíše vystaven represím. Smrt mu pomohla 

vyhnout se tomuto krutému údělu. Stalin však nešetřil ani mrtvé. P. Stučka byl podroben 

neodůvodněné kritice. Po několika letech ho označili za nositele nepřátelské ideologie v oblasti 

právní vědy a byl obviněn z podvratné činnosti proti sovětskému státu. Na první všesvazové 

poradě věnované otázkám vědy o sovětském státu a právu (r. 1938) A. Vyšinskij poukazoval na 

to, že P Stučka a jeho následovníci „likvidovali právo jako zvláštní specifickou společenskou 

                                                 
142 UDRIS, Je. M. Bolšaja žizň. K stoletiju so dnja rožděnija Petra Stučki, 1865-1965. Pravoveděnije. 1965, č. 3, s. 

124-131. [cit. 2018-09-09]. Dostupné z: http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1130801 
143 NĚNAROKOV, A. P. Pervoje Sovetskoje pravitělstvo. Okťabr 1917 - ijul 1918. 
144 Jeho žena Dora se po skončení 2. světové války vrátila do Rigy. Zemřela v roce 1950 a je pochována na rižském 

hřbitově Rainis. 
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kategorii“ a ztotožňovali právo s ekonomikou.145 Vyšinskij nebral zřetel na to, že Stučka byl 

důsledný marxista a hájil materialistickou pozici v otázkách pojetí práva. Proto byl objektivně 

nucen přenést těžiště na studium „vlastního předmětu“, reálného vztahu mezi lidmi a nikoliv od 

něj odvozeného – normy, stanovené či sankcionované státem. Stučka vystupoval proti fetišizaci 

zákona, ale neodmítal jeho aktivní úlohu. Napsal „Musíme se vyhýbat všelijakým teoriím 

revizionismu a ekonomismu, vnucujícím nám bezmoc revolučního zákona nad buržoazními 

výrobními vztahy. Ale stejně opatrně se musíme chovat i k revolučním znalcům práva, kteří věří 

ve všemocnost revolučního dekretu“.146 Stučkovi se dávalo za vinu odmítání možnosti vývoje 

sovětského práva, založené na tom, že „sovětské právo od samotného svého vzniku bylo 

odsouzeno k uvadání, k odumírání“, a v této souvislosti – odmítání nezbytnosti studovat právo 

jako zvláštní sociální kategorii. To, že Stučka uznával odumírání práva, nedává však důvod 

tvrdit, že zbavoval právo aktivní role a odmítal nezbytnost jeho samostatného studia.147 

V důsledku „kritiky“ v roce 1938 byly práce P. Stučky, J. Pašukanise a řady dalších 

teoretiků práva označeny za škodlivé. Jméno Stučky bylo vyškrtnuto z dějin sovětské právní 

vědy. V současné době je dobré jméno P. Stučky obnoveno. Jeho teoretické dědictví vstoupilo 

pevně do vědy o státu a právu. 

 

1.2. Právní učení P. Stučky 

Při vytváření marxistické teorie práva sehrál Stučka významnou úlohu. Jeho jméno je 

proto navždy těsně spjato s prvotní etapou vývoje sovětské právní vědy. Stučka je řazen mezi 

tvůrce revoluční marxistické teorie práva: „…sám jsem dostal „titul“ vůdce revoluční 

marxistické školy práva v Rusku nebo – podle jiné verze, „vůdce či jednoho z vůdců jedné 

školičky práva“.148 A jeho koncepce práva jako „řádu společenských vztahů“ dodnes přitahuje 

pozornost mnohých právních vědců. 

Po Říjnové revoluci Stučka publikoval velký počet článků a prací, a také sérii 

vědeckopopulárních brožur. Nejdůležitějšími byly: Lidový soud v otázkách a odpovědích 

(1918), Ústava RSFSR v otázkách a odpovědích (1919), Pět měsíců socialistického sovětského 

Lotyšska (1919), Revoluční role práva a státu (1921), Nauka o státu a ústavě RSFSR (1921), 

Leninismus a stát (1924), Kurs sovětského občanského práva (sv. I, 1927; sv. II, 1929; sv. III, 

1931), 13 let boje za revolučně marxistickou teorii práva (1931), Revoluční úloha sovětského 

                                                 
145 VYŠINSKIJ, A. J. Hlavní úkoly sovětské socialistické právní vědy. Praha: Orbis, 1950, s. 30. 
146 STUČKA, P., KLJAVA, G. Ja. Izbrannyje proizveděnija po marksistsko-leninskoj těorii prava. Riga: 1964, s. 
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147 Tamtéž, s. 179, 414. 
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práva (1931). Podle prací P. Stučky je možné pozorovat, řečeno jeho slovy: „jak revoluce hnala 

naše myšlení kupředu“. 

Základem politickoprávních názorů P. Stučky je nesporně marxisticko-leninská teorie. Je 

to zejména vyjádřeno v často se v jeho pracích vyskytujícími odkazy na díla Marxe, Engelse a 

Lenina. Podle vlastního Stučkova hodnocení „rozhodující význam“ pro veškerý jeho přístup 

k právu měl článek B. Engelse a K. Kautského Právnický socialismus.149 Jak konstatoval P. 

Stučka, výklad právního světonázoru jako klasického světonázoru buržoazie, obsažený v tomto 

článku, se stal jedním ze základních důvodů „pro nezbytnost… nového pojetí práva“. 

Za základní východiska revolučně marxistického chápání práva Stučka považoval: za 

prvé, třídní charakter každého práva. „Jen třídní chápání práva“, psal, „přináší nezbytnou 

určitost, bez níž je právní věda jen obyčejnou technikou planého mluvení, „služkou“ vládnoucí 

třídy“.150 Za druhé, revolučně dialektická metoda (namísto formální právní logiky). A za třetí, 

materiální společenské vztahy jako základna k objasňování a pochopení právní nadstavby. Tak z 

marxistických postulátů Stučka převzal teze o třídním a nadstavbovém charakteru práva (třídní 

zájem jako určující faktor v právu), o závislosti práva na materiálních společenských vztazích 

(materialistické chápání práva). Ke zkoumání otázek teorie práva Stučka používal marxistickou 

dialektickou metodu výzkumu. 

P. Stučka uznával „nezbytnost a fakt zvláštního sovětského práva“. Jeho zvláštnost viděl 

v jeho třídním charakteru, v tom, že toto „sovětské právo", „právo přechodného období“ je 

„právem proletářským“.151 Všechny tyto tři pojmy jsou podle něj pevně spojeny s ideologií a 

vysvětlují podstatu nového státu. Synonyma „sovětské právo“, „právo přechodného období“ a 

„proletářské právo“ jsou zvláštností nového typu uspořádání státu ve formě sovětů 

(neparlamentní republiky). Jsou podle Stučky výrazem zájmů a vůle panující třídy. Je zajímavé, 

že pojem „sovětské právo“ nevznikl v Rusku, ale v buržoazních kruzích, a měl zdůrazňovat 

protiprávní charakter sovětské moci a její tvorby norem. 

                                                 
149 Článek Právnický socialismus zamýšlel B. Engels v říjnu 1886 v souvislosti s publikací knihy rakouského 

právníka A. Mengera Právo na úplný pracovní důchod v historickém výkladu. V článku byl udělán pokus 

dokázat „neoriginálnost“ teorie K. Marxe a to, že ten údajně převzal svoje závěry od anglických socialistů – 

utopistů ricardiánské školy (Thompsona aj.). Engels považoval za nutné odpovědět A. Mengerovi v redakčním 

článku časopisu Neue Zeit nebo v podobě recenze na knihu, publikovanou jménem redaktora tohoto časopisu K. 

Kautského. Je třeba konstatovat, že A. Menger poprvé zřetelně zformuloval podstatu právního socialismu 

(Juristen-sozialismus), proti němuž byl namířen výše zmíněný článek. A. Menger vyzýval, aby „byly utopické 

socialistické ideje očištěny od nekonečných ekonomických a filantropických úvah a byly přeměněny ve střízlivé 

právní pojmy“. Na základě tezí B. Engelse byla v SSSR zahájena kritika právního socialismu, která postavila na 

první místo revoluční (a nikoliv evoluční či konzervativní) roli práva a třídní charakter veškerého práva. 

Viditelnou úlohu v tom sehrál P. Stučka. 
150 STUČKA, P. 13 let borby za revoljucionno-marksistskuju těoriju prava: Sbornik statěj 1917-1930. Moskva: 

Gosjurizdat, 1931, s. 44. 
151 STUČKA, P. Moj puť i moi ošibki. Sovetskoje gosudarstvo i revoljucija prava. 1931, č. 5-6, s. 70. 
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Stučka hájil hledisko marxistů a otevřeně prohlašoval, že „sovětské právo bylo chápáno 

jako odmítání veškerého práva“.152 On i další stoupenci „třídního práva“ nazývají právem 

nastolení diktatury proletariátu v podobě nové stranickopolitické moci. Právě revoluční odmítání 

práva bylo považováno za smysl a obsah nového práva. Ve všech etapách „revoluce práva“ toto 

nově vznikající právo přímo nebo nepřímo vystupuje jako odpovídající forma a prostředek 

omezení či odmítání práva. 

Pojem „proletářské právo" se v oficiálních dokumentech a pracích P. Stučky i dalších 

právních vědců poprvé objevuje v roce 1918.153 Tak M. Kozlovskij napsal: „Přechodný režim od 

kapitalismu k socialismu, prožívaný na zeměkouli poprvé po Říjnové revoluci v Rusku, vytváří 

v procesu socialistické revoluce zvláštní, nikde nevídané právo, právo nikoliv ve skutečném jeho 

smyslu (systému utlačování většiny menšinou), nýbrž právo proletářské, které je přece jen 

právem ve smyslu prostředku potlačování odporu menšiny pracujícími třídami“.154 Nové 

„proletářské právo“ bylo považováno především za „třídní právo“ a „prostředek utlačování“. 

Stát a právo vůbec (jak v jeho předproletářských formách, tak v jeho proletářském vyjádření) zde 

vystupují jako různé komponenty jednotného prostředku státního útlaku a násilí. Právo se 

redukuje na násilí: feudální, buržoazní či konečně proletářské. Znakem, který odlišuje 

„proletářské“ právo od práva „buržoazního“, je tak pouze kvantitativní hledisko, tj. že v případě 

„proletářského“ práva je toto využíváno většinou (proletariátem) k útlaku menšiny (buržoazie) a 

nikoliv naopak, jak je tomu v případě „buržoazního“ práva.155 Bez odpovědi tak nadále zůstává 

otázka, co je, kromě třídního násilí, vlastně znakem práva, který by byl společným pro všechna 

práva (feudální, buržoazní i proletářské)? Proč je tedy „proletářské“ právo charakterizováno 

pouze změnou v osobách pachatelů a obětí třídního násilí a donucení? 

Pojmy „zákon“ a „právo“ se v daném případě ztotožňují, neboť se hovoří o zákonu jako o 

vůli vládnoucí třídy a o právu jako proletářském právu, tj. právu vítězné třídy. Třídní přístup k 

právu a státu se tak orientuje na jejich pojetí jako organizačních forem a prostředků třídního 

násilí s cílem úplného odstranění třídní společnosti, čehož mělo být dosaženo spolu s nástupem 

                                                 
152 STUČKA, P. Izbrannyje proizveděnija po marksistsko-leninskoj těorii prava. Riga: LSN, 1964. 
153 PLOTNIEKS, A. A., KLJAVA, G. Ja., MILLER, V. O. Stanovlenije i razvitije marksistsko-leninskoj obščej 

těorii prava v SSSR, 1917-1936. Riga: Zinatnjě, 1978, s. 98-99. 
154 KOZLOVSKIJ, M. Proletarskaja revoljucija i ugolovnoje pravo. Proletarskaja revoljucija i pravo. 1918, č. 1, s. 

24. 
155 Koncepce „proletářského práva“ jako „práva nikoliv v jeho skutečném smyslu“ byla vykonstruována podle 

analogie s marxisticko-leninskými tezemi o proletářském státu a diktatuře proletariátu jako „státu nikoliv ve 

skutečném smyslu slova“, jako „polostátu“, odumírajícím státu atd. Podobně jako proletářský stát byl 

„nástrojem“ a zbraní utlačování, tak i jeho „proletářské právo“ bylo prostředkem třídního utlačování. Jinými 

slovy: jak „stát“, tak „právo“ zde totožně vystupují jako různé komponenty jednotného prostředku násilí: „stát“ 

(v podobě diktatury proletariátu) jako instituce organizovaného násilí, „právo“ jako odpovídající „pravidla“, 

„řád“, „zákony“ tohoto násilí uskutečňovaného „většinou“. Tím se radikálně odmítají jakákoliv specifika státu a 

práva v jejich odlišnosti od nástrojů násilí. 



 

 

 

45 

komunismu. V takovém případě se hovoří o právu té či oné třídy vytvářet vlastní „třídní 

právo“.156 Koncepci „proletářského práva“ rozvíjel lidový komisař spravedlnosti D. Kurskij. 

Nové, revoluční právo podle jeho názoru je „proletářské komunistické právo“. V podmínkách 

diktatury proletariátu je právo podle Kurského vyjádřením zájmů proletariátu. „Zrušení všech 

norem buržoazního práva,“, psal D. Kurskij, „je jedinou zárukou spravedlnosti pro městský a 

venkovský proletariát a nejchudší rolnictvo, jež si vytyčily ve své diktatuře velký cíl: úplné 

potlačení buržoazie, zničení vykořisťování člověka člověkem a nastolení socialismu“.157 

I když koncepce „proletářského práva“ byla svým smyslem zjevně v rozporu 

s marxistickou prognózou o zbytkovém buržoazním právu za socialismu, marxističtí teoretici 

tento zásadní rozpor všemožně zamlčovali. Kladli důraz na jednotu proletářského třídního 

přístupu k právu a státu, který byl vlastní jak marxistické doktríně, tak sovětské teorii státu a 

práva. „Na místě buržoazního práva, vyhozeného do odpadkového koše historie, proletariát 

začal budovat novou budovu revolučního práva a hned v prvních dnech sovětské moci položil 

trvalé a nezvratné základy, pevné železobetonové základy pro novou právní nadstavbu“.158 

Realizace těchto tezí v podobě „válečného komunismu“ je označována Kurským jako „systém 

donucovacích norem“, při němž „jsme byli nuceni rozšiřovat oblast mimosoudních represí.“159 

Taková charakteristika „právní nadstavby“ období válečného komunismu otevřeně ukazuje její 

neprávní povahu. 

V letech válečného komunismu, který byl v mnohém realizací klasického marxismu, 

právo jako takové neexistovalo. Takzvané proletářské právo ukázalo svůj neprávní charakter a 

protiprávní podstatu. Samotná podstata válečného komunismu totiž vylučovala možnost práva. 

Avšak i v podmínkách NEPu (tedy v podmínkách omezeného umožnění soukromého obchodu a 

odpovídajících norem buržoazního práva), zájmy státu měly „převažovat nad zájmy ochrany 

osobních práv jednotlivých občanů“.160 Nebylo zde místo pro „normy typu Habeas Corpus“161 

pro uznání a ochranu práv a svobod jednotlivce. V boji proti svobodě občanského obchodu „se 

musí trestními normami regulovat vztahy tam, kde jsou v buržoazně rozvinutém právu 

regulovány pořadem práva občanského“.162 Právě v tom spočívá podstata stanovisek 

ortodoxních marxistů: zájmy státu jsou nad zájmy individua. „Naše závazkové právo, jeho 

                                                 
156 NĚRSESJANC, V. S. Filosofija prava. Učebnik dlja vuzov. Moskva: Nakladatelství NORMA, 2005, s. 48. 
157 KURSKIJ, D. I. Izbrannyje statji i reči. Moskva: Nakladatelství Ministerstva spravedlnosti SSSR, 1948, s. 42. 
158 KURSKIJ, D. I. Proletarskoje pravo. Izbrannyje statji i reči. 2. vydání. Moskva: Gosjurizdat, 1958, s. 83. 
159 Tamtéž, str. 70. 
160 KURSKIJ, D. I. Na puťach razvitija sovetskogo prava: statji i reči 1919-1926. Moskva: Jurizdat N.K.Ju RSFSR, 

1927, s. 67. 
161 KURSKIJ, D. I. Izbrannyje statji i reči. Moskva: Nakladatelství Ministerstva spravedlnosti SSSR, 1948, s. 41. 
162 KURSKIJ, D. I. Na puťach razvitija sovetskogo prava: statji i reči 1919-1926, s. 70. 
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základní zvláštnost bude spočívat podle názoru lidového komisariátu spravedlnosti v tom, že tu 

zájmy státu musí převažovat nad zájmy… osobních práv jednotlivých občanů“.163 

Názory Stučky na právo jako řád společenských vztahů a představy o třídním charakteru 

práva se formovaly pod vlivem sociologického směru v právní vědě. Tento směr byl vypracován 

představiteli předrevoluční jurisprudence. Základem pro vývoj sociologické teorie práva v 

sovětském období byly myšlenky předrevolučních právních vědců a také ideje vědců – 

emigrantů. Zástupci sociologické školy práva označovali pozitivní právo za „mrtvé“, „knižní“ 

právo. Měly za to, že normy stanovené v zákonech a jiných normativních právních aktech nejsou 

ještě samotným právem. Stoupenci sociologické školy práva naopak vyzdvihovali „živé právo“, 

„právo v akci“, tj. právo, které vytváří život. Toto „živé právo“ je systémem právních vztahů, 

chování lidí ve sféře práva. Ideologové tohoto nového přístupu k právu konstatovali, že ideje a 

abstraktní normy neumožňují zřetelně a spravedlivě regulovat vztahy. Proto právo definovali 

jako „systém jednání orgánů aplikujících právo k řešení konkrétních situací…“. Vyzývali 

k otevřené a svobodné soudcovské tvorbě práva. Odtud také pramenila teze: „Právo je třeba 

hledat nikoliv v normách, nýbrž v samotném životě“. Velkým propagátorem sociologického 

přístupu v marxistické teorii práva se po Říjnové revoluci stal právě P. Stučka. 

Jak na základě analýzy Stučkovy koncepce práva konstatoval Francis G. Homan ve svém 

článku Sovětská teorie jurisprudence (1965), Stučka „se domníval, že existuje přirozené právo, 

mající kořeny ve společenských vztazích. Toto přirozené právo má přednost před umělým 

právem, které se skládá ze zákonů a vládních nařízení“.164 Když odpovídal svým oponentům, 

kteří ho vinili ze sympatií k buržoaznímu sociologismu, Stučka psal, že od okamžiku objevení se 

sociologického směru v právu „...jedno se ustálilo pevně, že právem je právě systém 

společenských vztahů“.165 Zdůrazňoval důležitost „...toho významného přínosu, který přinesla 

sociologická škola buržoazních právníků… že právo není pouhým souhrnem norem, nýbrž je 

samotným systémem, samotným řádem společenských vztahů…“.166 Aniž by popíral vliv 

výzkumů N. Korkunova na svou koncepci (pojetí práva jako prostředku vymezení zájmů), 

výzkumů S. Muromceva (právo jako souhrn právních vztahů (právní řád)) a Rudolfa von 

Jheringa (pojetí práva jako systému norem vytvářejících se ve společnosti), Stučka konstatoval: 

„...To přirozeně bylo tak, ale přebíral jsem od nich jen výsledek jejich výzkumů, ale vůbec ne 

buržoazně třídní atributy jejich vědy“.167 Pochopitelně, takové přiznání při veškerých výhradách 

                                                 
163 KURSKIJ, D. I. Na puťach razvitija sovetskogo prava: statji i reči 1919-1926, s. 67. 
164 HOMAN, F. G. Soviet Theory of Jurisprudence. Cleveland State Law Review, 1965, s. 405. 
165 STUČKA, P. 13 let borby za revoljucionno-marksistskuju těoriju prava: Sbornik statěj 1917-1930, s. 44. 
166 Tamtéž. 
167 STUČKA, P. Revoljucionnaja rol sovetskogo prava. Moskva: Sov. zákonodárství, 1932, s. 90. 
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znamenalo, že jeho vlastní koncepce práva založená na marxistické ideologii zůstávala v mezích 

sociologického přístupu k právu. Stučka spojoval marxistické učení (třídní charakter práva, vliv 

ekonomické základny na právo) a sociologický přístup k právu (nový právní dualismus - práva 

platného a práva reálně sociálně působícího ve společnosti). A právě toto spojení přístupů k 

právu determinovalo svéráznost právní teorie, kterou definoval. 

Jako stoupenec sociologické školy práva P. Stučka nejednou kritizoval své oponenty – 

zastánce neopsychologické koncepce práva, jejímž základem bylo takzvané „intuitivní právo“. 

Jedním z takových oponentů byl M. Reisner. Měl za to, že intuitivní právo se musí stát základem 

revoluční justice, neboť odpovídá požadavkům „pravdy a spravedlnosti“. V souvislosti s tím si 

Reisner kladl za zásluhu, že dokázal přesvědčit Lunačarského a Lenina, aby „revoluční právní 

vědomí proletariátu“ bylo používáno jako forma práva a aby na tomto základě se realizovalo 

soudnictví. Stučka však vždy zpochybňoval Reisnerovo autorství. Hlavním Stučkovým 

argumentem v polemice dvou koncepcí bylo takzvané „reálné právo“, vytvořené na základě už 

existujících modelů společenských vztahů. Podle jeho názoru teorie Reisnera neposkytovala 

spojení s politikou a státem, ale byla budována výhradně na třídní intuici a proletářské 

ideologii.168 Zároveň P. Stučka směřoval ke zjednodušení právních forem, neboť právo sovětské 

republiky obsahovalo podle jeho názoru silný otisk buržoazního práva. V tom byl solidární s M. 

Reisnerem. S průběhem doby mělo právo zmizet, neboť „právo je posledním útočištěm 

buržoazní ideologie“. Proto se také podle Stučky „snáz vyrve z drápů buržoazie kterýkoliv 

uvědomělý proletář než dokonce komunista s právnickou minulostí“.169 

Podle Stučkova názoru marxistická teorie nevypracovala plnohodnotné, to znamená 

rozvinuté a všestranné učení o právu. Marx a Engels nevytvořili „novou filozofii práva“. Poskytli 

jen metodu, určili metodologické základy k vytvoření takového učení. A tak za základní úkol 

nových, marxisticky orientovaných právníků Stučka považoval vytvoření nového učení o právu, 

čemuž také zasvětil celý svůj život. 

Skutečný zrod marxistické právní vědy Stučka spojoval s vydáním díla V. I. Lenina Stát a 

revoluce, vydáním Dekretu o soudu č. 1 a zvláště s publikací své knihy Revoluční úloha práva a 

státu. Obecná nauka o právu a státu, a také knihy J. Pašukanise Obecná teorie práva a 

marxismus. Poslední dvě práce, jak se domníval, vyvolaly „revoluci v teorii práva“. 

 

                                                 
168 ISAJEV, I. A. Problema sistěmy prava v sovetskoj jurispruděncii 1920-1930-ch gg. Istorija gosudarstva i prava. 

2012, č. 12, s. 2-5. 
169 STUČKA, P. Marksistskoje ponimanije prava (Zametka ně tolko dlja juristov). Kommunističeskaja revoljucija. 

1922, č. 13-14, s. 151. 
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1.2.1. Právo 

Petr Stučka významně přispěl k rozpracování problému podstaty práva. Jestliže se však 

Stučka v otázce o státu mohl opřít o značné množství marxistické literatury, pak s právem to 

bylo mnohem složitější, neboť, jak sám uváděl, „marxismus nevytvořil novou filosofii práva, 

nevytvořil najednou nové pojetí práva, ale vytvořil metodu a dal materiál pro takové pojetí“.170 

Jak již bylo řečeno výše, pro jeho koncepci je charakteristické spojení marxistických představ o 

právu se sociologickým přístupem. 

V počátcích vývoje sovětského socialistického práva bylo do popředí stavěno právní 

vědomí dělnické třídy. Formovaly se zcela nové společenské vztahy. Ty P. Stučka prohlašoval za 

právní, za samotné právo. Zároveň se však začínal vytvářet systém nových právních norem. Byly 

vydávány dekrety sovětské moci, které ani marxističtí političtí činitelé, ani právní vědci 

zpochybňovat nemohli. Proto se za právo prohlašovaly zároveň jak nové zákony (pozitivní právo 

sovětského státu), tak i nové společenské vztahy. 

Vztah P. Stučky k právu nebyl vůbec jednoznačný. Ve svých pracích obviňoval kolegy z 

„fetišismu práva“.171 Tj., z toho, že právu přisuzovali hlavní roli při formování společenských 

vztahů. V právu P. Stučka totiž viděl jen nástroj buržoazie pro dosažení jejího hlavního cíle – 

zisku. Měl za to, že buržoazní zákoníky jsou psány složitým a nepochopitelným jazykem. Pro 

výstavbu nového socialistického státu bylo podle Stučkova názoru třeba vytvořit takový právní 

systém, který bude srozumitelný kterémukoliv dělníkovi a rolníkovi a který bude sloužit jako 

základ spravedlivého rozdělení bohatství. 

Současně se Stučka domníval, že sovětská společnost vybudovaná na principech 

socialismu nepotřebuje právo jako takové. Má být regulována organizačně technickými 

normami, jež by pomáhaly společnosti, aby fungovala řádně.172 Zároveň Stučka odsuzoval ty 

vědce, kteří odmítali právo vůbec: „většina komunistů hledí na zákony sovětské moci skepticky… 

zákon a právo – to jsou prý věcičky buržoazní, pro nás nepotřebné“.173 V tomto období zastávali 

pozici odmítání práva a boje s ním sovětští teoretici a praktici práva A. Gojchbarg, M. Reisner, 

N. Janson, A. Solc a jiní. Tak například podle Reisnera: „pokud právo není „opium pro lidstvo“, 

pak v každém případě je dost nebezpečným lektvarem, majícím ve své horké podobě vlastnosti 

výbušniny a v chladné – všechny vlastnosti pevného, někdy až příliš pevného lepidla či tmele“.174 

                                                 
170 STUČKA, P. Izbrannyje proizveděnija po marksistsko-leninskoj těorii prava. Riga: LSN, 1964, s. 201. 
171 STUČKA, P. Voprosy graždanskogo prava na 6 sjezdě. Ježenědělnik sovetskoj justicii. 1929, č. 6, s. 121. [cit. 

2018-10-12]. Dostupné také z: http://elib.uraic.ru/handle/123456789/3635. 
172 SEMIGIN, G. Ju., ed. Antalogija mirovoj pravovoj mysli. T. 5. Rossija, konec XIX-XX v. Moskva: Mysl, 1999, s. 

692. 
173 STUČKA, P. Izbrannyje proizveděnija po marksistsko-leninskoj těorii prava, s.433, 461. 
174 REISNER, M. A. Pravo. Naše pravo. Čužoje pravo. Obščeje pravo. Moskva, Leningrad, 1925. s. 35. 
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K 13. výročí Říjnové revoluce Stučka napsal, že „motivy pohřebního pochodu“ jsou v otázkách 

sovětského práva nepřípustné, že sovětské právo je potřeba nejen zachovat, ale také rozvíjet. 

Nedůslednost Stučky ve vztahu k právu je zřejmě spojena se ztotožněním pojmů „právo“ a 

„zákon“, jejich používáním jako synonym. Jinými slovy, ve svých pracích často používal pojmy 

„psané právo“, „právní normy“, „právo“ a „zákon“ jako synonyma. Tak například Stučka 

definuje zákon takto: „Právní normou či zákonem nazýváme… právo pocházející od státní 

moci…“.175 Ztotožnění „právní normy“ a „zákona“ tu mimo jiné znamená, že právě stát je 

tvůrcem práva v podobě donucovacích právních norem. Tak se tedy podle Stučky pojmy „právo“ 

a „zákon“ plně překrývají. 

Stučka hovořil o nezbytnosti formování společnosti s takovou úrovní právního vědomí, 

která jí umožní, aby řádně fungovala bez zákona. Domníval se, že problém právního vědomí je 

součástí celkového problému práva. Tento problém podle něj vyžadoval všestranný výzkum, 

vycházející ze zvláštností pojetí práva a objektivních faktorů jeho formování v konkrétním 

historickém období. V roce 1922 definoval P. Stučka právní vědomí jako světový názor 

vládnoucí třídy.176 Revoluční právní vědomí se podle Stučkova názoru vytváří v masách lidu 

bezprostředně pod vlivem vítězství Říjnové revoluce. A je chápáno jako souhrn právních idejí a 

ideologií, který je v protikladu k buržoaznímu právnímu vědomí a určuje právní jednání osob. 

Nejvyšším typem právního vědomí je socialistické právní vědomí. Stučka ho 

charakterizoval jako zformovanou třídní ideologii širokých mas, systém vědecky zpracovaných 

idejí rozšířený v masách vládnoucí třídy.177 Stučka zdůrazňoval historičnost právního vědomí, tj. 

faktor formování právního vědomí spatřoval právě v konkrétních historických podmínkách. P. 

Stučka psal: „revoluční právní vědomí vyhlášené Říjnovou revolucí v roce 1917 nemělo ten 

určitý třídní obsah, jaký vkládáme do těchto slov dnes“, „tehdy jsme ještě neříkali: třídní právní 

vědomí“. „...Pod revolučním či socialistickým právním vědomím se skrývalo do značné míry 

totéž buržoazní právní vědomí, neboť jiné právní vědomí ani v „přírodě“ ani v lidské představě 

ještě neexistovalo“.178 Dokonce právní vědomí komunistů podle jeho názoru zůstávalo příliš 

buržoazní.179 

                                                 
175 STUČKA, P. Pravo i zakon. [cit. 2018-10-12]. Dostupné z: http://kritikaprava.org/library/178/pravo_i_zakon 
176 STUČKA, P. Zametki o klassovoj těorii prava. Sovetskoje pravo: žurnal instituta sovetskogo prava. 1922, č. 3. 

[cit. 2018-10-12]. Dostupné z: http://www.center-bereg.ru/l414.html 
177 STUČKA, P. 13 let borby za revoljucionno-marksistskuju těoriju prava: Sbornik statěj 1917-1930, s. 90. 
178 STUČKA, P. Revoljucionnaja rol sovetskogo prava. Moskva: Sov. zákonodárství, 1932, s. 104. 
179 A. Vyšinskij považoval takový přístup za chybný, zkreslující a překrucující podstatu sovětského práva. „Tato 

překrucování, - tvrdil Vyšinskij, - docházela až do té míry, že samotné sovětské právo P. Stučka, M. Reisner a 

někteří další vědci, vydávající se za „marxisty“, vysvětlovali jako obyčejnou recepci buržoazního práva“. 

Dokonce v roce 1931 se P. Stupka odvážil tvrdit, že „pod revolučním nebo socialistickým právním vědomím se 

ve značné míře skrývalo totéž buržoazní právní vědomí, neboť jiné právní vědomí ani v  přírodě ani v lidských 

představách neexistovalo“. Samotný pojem právního vědomí P. Stučka považoval za cizí pojem, údajně 
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Kořeny problému viděl Stučka v absenci socialistické definice pojmu práva v sovětské 

právní vědě. Vypracování této definice by podle něj přispělo k vyřešení problému definice 

právního vědomí. Právě proto jako základní cíl své práce P. Stučka stanovil formování „nových 

právníků“, kteří budou sami mít třídní právní vědomí a svou činností ho budou formovat 

v širokých masách. Když popisoval směřování formování takzvaného „nového právníka“, se 

Stučka se sám považoval za jednoho z představitelů tohoto nového pokolení: „sovětsky 

vzdělaného pracujícího právníka – leninistu, teoretika a praktika, komunistu věrného generální 

linii strany, který se dokáže pružně vyznat v nejsložitějších otázkách právního života, ale nikoliv 

za účelem komplikovat život, nýbrž za účelem jeho zjednodušení“.180 

P. Stučka vyčleňoval v pojetí revolučního právního vědomí dvě etapy: za prvé, etapu - při 

přípravě Dekretu o soudu - pojetí v souladu s teorií L. Petrazyckého. A za druhé,  etapu - po 

přijetí Dekretu – doplnění takového pojetí teorií třídního zájmu. Třídní zájem Stučka pokládal za 

vztah vládnoucí třídy k podmínkám své existence. Vztah, který především odráží obecné 

materiální potřeby celé třídy.181 

V první variantě návrhu Dekretu o soudu č. 1, společně připraveném Stučkou a 

Kozlovským, se hovořilo o nezbytnosti „zásadní likvidace starých právních institucí, starých 

zákoníků“ a o „vypracování nových zákonů, které musejí odrážet právní vědomí lidových 

mas“.182 K otázce použití pojmu „právní vědomí“ („revoluční právní vědomí“) v Dekretu Stučka 

o něco později napsal: „Škola kadetského vůdce Petrazyckého by se mohla zaradovat proto, že 

jsme přijali její stanovisko o intuitivním právu, ale my se hluboko rozcházíme s ní ve zdůvodnění 

tohoto stanoviska“.183 Ve skutečnosti však v dekretu byl do pojmu „právní vědomí“ vložen zcela 

jiný (proletářský, třídní, bolševický) smysl, než v psychologické teorii práva L. Petrazyckého. 

Toto slovní spojení však „vyhovovalo“ cílům revolučního Dekretu. „...A my jsme se“, 

konstatoval Stučka, „přesvědčili, že v naší revoluci pomohla teorie kontrarevolučního kadeta 

profesora Petrazyckého a nikoliv teorie Marxe“.184 

V návrhu Dekretu o soudu č. 1 bylo v zásadě odmítnuto veškeré předchozí právo a 

zdůrazňovalo se, že nově vznikající dělnické a rolnické revoluční soudy se musejí řídit „ve svých 

rozhodnutích a rozsudcích nikoliv psanými zákony svržených vlád, nýbrž dekrety Rady lidových 

                                                                                                                                                             
mechanicky přejatý od buržoazního profesora L. Petrazyckého. „To je, - uzavíral Vyšinskij, - „přímé 

překrucování sovětského práva, socialistického od samotného prvního dne své historie“. 
180 ZIPUNNIKOVA, N. Instituty sovetskogo prava v „konvejjernoj lentě“ pravovogo obrazovanija: v prodolženije 

razgovora o reformě podgotovki juristov v načale 1930-ch gg. Rossijskij juridičeskij žurnal. 2013, č. 3. [cit. 

2018-10-12]. Dostupné z: http://www.center-bereg.ru/l391.html 
181 STUČKA, P. Izbrannyje proizveděnija po marksistsko-leninskoj těorii prava. Riga: LSN, 1964, s. 82-93, 461. 
182 Matěrialy Narodnogo komissariata justicii. 2. vydání. Moskva: 1918, s. 103-104. 
183 STUČKA, P. Izbrannyje proizveděnija po marksistsko-leninskoj těorii prava. Riga: LSN, 1964, s. 233. 
184 Tamtéž, s. 287. 
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komisařů, revolučním svědomím a revolučním právním vědomím“.185 Podle Stučky se právní 

vědomí „stává tvůrčí silou při tvorbě nového právního řádu“. Právní vědomí Stučka chápal jako 

jednu ze tří forem právních vztahů (abstraktní). Psal, že existuje „trojí forma právních vztahů: 

jedna konkrétní – smlouva mezi živými a dvě abstraktní – v zákonu a v představě lidí“.186 V jiné 

práci Stučka rovněž konstatoval, že „bytí (v konkrétní sociální formě) se odráží ve vědomí 

jednotlivých individuí nebo celé třídy (forma třetí, čili ideologie práva) a skrze toto vědomí má 

vliv na abstraktní formu v podobě zákona, která zase reguluje nebo se snaží regulovat první 

formu“.187 Tak pod právním vědomím Stučka chápal abstraktní formu právních vztahů, 

odrážejících se v systému právních idejí. Formu, vlastní širokým vrstvám obyvatelstva, 

podmíněnou společenským bytím a sociálně ekonomickými faktory. 

Vyslovil také myšlenku o právním vědomí jako intuitivní (ideální) formě práva. 

Formování rozvinutého právního vědomí u mas mělo podle Stučkova názoru vést k intuitivnímu 

právnímu chování. Tudíž ke vzniku ideálního práva bez sankcí. Právě k tomuto ideálnímu právu 

musí také podle Stučky dojít společnost při dosažení komunismu. 

Stučka navrhl první definici práva v sovětské právní vědě. Oficiálního uznání se jí 

dostalo ve Vůdčích zásadách trestního práva RSFSR, určených pro lidové soudy.188 Stučkou 

zformulovaná definice měla sociologický charakter. Pod pojmem práva byl chápán „systém (řád) 

společenských vztahů odpovídajících zájmům vládnoucí třídy a chráněných její organizovanou 

silou“ (tj. třídním státem).189 Později o tom Stučka napsal: „Když před námi v kolegiu Lidového 

komisariátu spravedlnosti při redigování zásad řízení trestního procesního práva RSFSR 

vyvstala nutnost formulovat vlastní, dá se říci „sovětské“ pojetí práva, shodli jsme se na 

následující formulaci: Právo – to je systém (nebo řád) společenských vztahů, odpovídající 

zájmům vládnoucí třídy a chráněný organizovanou silou (této třídy)“.190 

Pojem práva navržený P. Stučkou se lišil od většiny tehdejších definic důrazem na třídní 

základy práva. Stučka psal: „i buržoazní věda, zatím jen nesměle, došla k takovému pojetí, zdálo 

by se samo sebou se rozumějícímu, že právo je známý řád, tj. systém společenských vztahů nebo 

vzájemných vztahů lidí, a nejen ty či ony články, vykládající tyto vzájemné vztahy, nebo ten či 

                                                 
185 Tamtéž, s. 286. 
186 STUČKA, P. Pravootnošenije. In: STUČKA, P., ADORATSKIJ, V. V., BERMAN, Ja. A., BERMAN, Ja. L. 

Enciklopedija gosudarstva i prava: v 3-ch t.. Moskva: Nakladatelství Komunistické akademie, 1925-1927, s. 446 

(svazek 3). 
187 STUČKA, P. 13 let borby za revoljucionno-marksistskuju těoriju prava: Sbornik statěj 1917-1930, s. 16. 
188 Usnesení LKS RSFSR ze dne 12.12.1919 „Vůdčí zásady trestního práva RSFSR“. [cit. 2018-11-12]. Dostupné z: 

http://docs.cntd.ru/document/901870462 
189 STUČKA, P. 13 let borby za revoljucionno-marksistskuju těoriju prava: Sbornik statěj 1917-1930, s. 44. 
190 STUČKA, P. Izbrannyje proizveděnija po marksistsko-leninskoj těorii prava, s. 58. 
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onen určitý formálně právní institut. Při absenci třídního hlediska však jim stejně jako dřív 

vycházejí pusté formulace…“.191 

Podle Stučky je právo za prvé „systémem či řádem společenských vztahů“. Za druhé, 

určujícím momentem tohoto řádu či tohoto systému je „zájem vládnoucí třídy“. Za třetí, tento 

systém čili tento řád ve společenských vztazích „je podporován a chráněn před porušováním 

organizací vládnoucí třídy, tj. státem“. Stučka psal, že: „základními znaky práva jsou třídní 

zájem a ochrana tohoto zájmu organizovanou silou třídy, tj. státem“.192 

Ve Stučkových publikacích se zvláště zdůrazňovala novost sovětského práva a jeho 

zřetelně vyjádřený třídní charakter. Stučka tvrdil, že v sovětském státě „...věčné pojetí práva 

jsme pohřbili, je pochováno ve skutečnosti také buržoazní vědou. Zároveň hynou jak věčné, tak 

mlhavé buržoazní pojmy všelidské pravdy a spravedlnosti, které jsou u nás často nahrazovány 

čistě třídními pojmy…“.193 

Stučka při citování Marxe poukazoval na to, že nikoliv společnost se zakládá na zákonu 

(to je „fantazie právníků“). Ale zákon se opírá o společnost a musí odpovídat společenským 

vztahům. P. Stučka dokazoval, že v podmínkách převratu je třeba stát nikoliv na právní půdě, 

nýbrž postavit se na půdu revoluce. 

Obhajoval koncepci práva lidového komisariátu spravedlnosti a zdůrazňoval, že v ní 

obsažené pojetí práva „je založeno na správném, a to třídním názoru“. Třídní stanovisko je 

použitelné při definování práva třídní společnosti. Je však zbaveno logických základů a není tak 

použitelné (jinými slovy: „nefunguje“) při definování práva ve společnosti beztřídní a ani při 

definování obecného pojmu práva. V obecné definici práva, kterou Stučka obhajoval, tak není 

nic specificky právního. Ani používané pojmy „systém“, „řád“ a „forma“ nemají právní určitost 

a specifiku. Jestliže „základním obsahem“ každého práva je cosi neprávního („třídní zájem“), 

pak tím je právo jako právo jednoduše odmítáno. Znamená tedy jen systém třídního násilí. 

Tak v úvodu Vůdčích zásad trestního práva RSFSR z roku 1919 je „proletářské právo“ 

charakterizováno jako uspořádání a systematizace pravidel a metod třídního utlačování a násilí. 

„Bez zvláštních pravidel, bez zákoníků“, konstatuje se v tomto Úvodu, „se ozbrojený lid 

vypořádával a vypořádává se svými utlačovateli. V procesu boje se svými třídními nepřáteli 

proletariát používá ta či ona opatření násilí, ale používá je zpočátku bez zvláštního systému, 

případ od případu, neorganizovaně. Zkušenosti z boje ho však učí dělat obecná opatření, vedou k 

systému, rodí nové právo. Téměř dva roky tohoto boje poskytují už možnost udělat bilanci 

                                                 
191 Tamtéž, s. 60-63. 
192 STUČKA, P. Zametki o klassovoj těorii prava. Sovetskoje pravo: žurnal instituta sovetskogo prava. 1922, č. 3, s. 

17-18. 
193 STUČKA, P. Izbrannyje proizveděnija po marksistsko-leninskoj těorii prava, s. 60-63. 
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konkrétního projevu proletářského práva, udělat z něj závěry a nezbytná zobecnění. V zájmu 

ekonomie sil, koordinace a centralizace nesourodých akcí musí proletariát vypracovat pravidla 

zkrocení svých třídních nepřátel, vytvořit metodu boje se svými nepřáteli a naučit se ji 

používat“.194 Právo vůbec a sovětské, proletářské právo zvláště jsou zde představovány jen jako 

systém a metoda třídních represí. „Sovětské trestní právo, — zdůrazňuje se ve Vůdčích 

zásadách, - má za úkol prostřednictvím represí chránit systém společenských vztahů, 

odpovídající zájmům pracujících mas, které se zorganizovaly ve vládnoucí třídu v přechodném 

od kapitalismu ke komunismu období diktatury proletariátu“.195 

Stučka si pochopitelně uvědomoval, že používá pojem „právo“ ve zcela jiném smyslu než 

to bylo obvyklé v dobách před bolševickými představami o „proletářském právu“. „Když 

chápeme právo v buržoazním smyslu“, napsal, „o proletářském právu mluvit ani nemůžeme, 

neboť cíl samotné socialistické revoluce spočívá ve zrušení práva, v jeho nahrazení novým 

socialistickým řádem“.196 

V roce 1922 Stučka upřesnil pojem práva a definoval právo jako formu organizace 

společenských vztahů, tj. vztahů výroby a směny: „Slovem „právo“ definujeme rozdělení lidí ve 

výrobě, chráněné státní mocí třídního státu, tj. rozdělování výrobních prostředků a úlohu lidí ve 

výrobě“.197 Podle Stučky objektivním základem vzniku a existence práva jsou společenské 

vztahy. Ty chápal především jako ekonomické vztahy: „proces výroby a směny“. „Konkrétní 

právní vztah je podle Marxe, – vysvětloval Stučka, – zároveň i ekonomický vztah, tj. vztah 

výroby (nebo směny)… Jen v abstraktní analýze se zboží (samotné) směňuje za zboží (věci za 

věci), reálně pak i tento ekonomický vztah je vztah mezi lidmi, a veškerý vztah mezi lidmi je volní 

vztah. V jednom případě je posuzován z ekonomické strany, ze strany materiálních potřeb 

jednotlivých lidí, v druhém případě ze strany právní, tj. z hlediska obecného právního 

systému“.198 Proto se v dané definici právo prakticky ztotožňovalo s výrobními (ekonomickými) 

vztahy: „Pro buržoazního právníka je právem v objektivním smyslu, tj. souhrn norem, pro 

marxistu naopak – systém vztahů jako obsah práva“.199 Při zkoumání právních norem P. Stučka 

                                                 
194 Sobranije uzakoněnij i rasporjaženij pravitělstva za 1919 g. Moskva: Upravlenije dělami Sovnarkoma SSSR, s. 

841-844. [cit. 2018-10-12]. Dostupné z: http://istmat.info/node/38888 
195 Viz čl. 1 (Tamtéž). 
196 STUČKA, P. Izbrannyje proizveděnija po marksistsko-leninskoj těorii prava, s. 256. 
197 Tamtéž, s. 266. 
198 STUČKA, P. Revoljucionnaja rol prava i gosudarstva. In: STUČKA, P. Izbrannyje proizveděnija po marksistsko-

leninskoj těorii prava. Riga, 1964, s. 119-120. 
199 STUČKA, P. Zametki o klassovoj těorii prava. Sovetskoje pravo: žurnal instituta sovetskogo prava. 1922, č. 3, s. 
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tyto normy považoval nikoliv za formu vztahů výroby a směny, nýbrž za samotné tyto vztahy, 

upravené zvláštním způsobem.200 

Definice práva, navržená P. Stučkou, poskytovala rozsáhlé možnosti kritikům, aby mu 

vytýkali, že ztotožňuje právo s ekonomickými vztahy a že ho „rozpouští“ v ekonomice. Už 

samotná definice práva jako systému reálných společenských vztahů umožňovala takovou výtku. 

Připomínky Stučkových kritiků však nebyly opodstatněné, jelikož se Stučka vztahem práva a 

ekonomiky zabýval na mnohem vyšší úrovni, než jak tvrdili jeho oponenti. Při zkoumání 

společenských vztahů jako základu práva P. Stučka konstatoval: „…nikoliv vztahy samy o sobě 

jsou totožné s právem vůbec,…. Je potřeba ještě celá řada dodatečných znaků, aby mohly být 

uznávány za právní“. Proto tedy Stučka považoval za nezbytné zvlášť vysvětlit, že při slovech o 

systému či řádu společenských vztahů neměl na mysli samotné tyto vztahy, nýbrž určitou 

„...formu jejich organizace“.201 Stučka chápal omezenost sociologické školy a poukazoval na to, 

že „sociologický směr… se střetl s taktéž pro něj nepochopitelným pojmem společnosti čili s 

rudým přízrakem třídního boje a znovu se ocitl ve slepé uličce“.202 

Během své vědecké činnosti váhal Stučka nad otázkou, co je třeba chápat pod pojmem 

práva: „systém (řád) společenských vztahů“ nebo „systém norem (zákonů)“, které regulují a 

chrání řád společenských vztahů. Podle vlastního Stučkova přiznání: sám začal nahrazovat ve 

svých výzkumech pojem „systém“ výrazem „forma organizace společenských vztahů, tj. vztahů 

výroby a směny“. A poté, pod vlivem kritiky, definoval právo jako systém norem (s nutnou 

podmínkou uznání třídního zájmu v právu) existující „spolu či vedle“ systému společenských 

vztahů. Vysvětloval: „V poslední době jsem místo „systém“ atd. používal slova „forma 

organizace společenských vztahů, tj. vztahů výroby a směny. Možná, že by bylo třeba více 

zdůraznit i to, že zájem vládnoucí třídy je základním obsahem, základní charakteristikou 

veškerého práva“.203 

V roce 1933 uveřejnil P. Stučka článek Má cesta a moje chyby, kde zkoumal celou cestu 

svých vědeckých výzkumů a udělal závěry ze své práce. Přiznal potřebu vypracovat dokonalejší 

pojem práva: „je samozřejmě možná ještě dokonalejší formulace pojmu právo. Je nutno více 

zdůraznit slova „systém nebo řád“, nebo je nahradit jiným slovem, které mnohem výrazněji 

poukazuje na uvědomělou účast člověka při utváření této soustavy nebo řádu“.204 V posledních 

                                                 
200 FINOGENTOVA, O. Je, TOKAREV, V. A. Zarožděnije sociologičeskoj těorii prava v SSSR. Vestnik 

Permskogo universitěta. Juridičeskije nauki. 2017, č. 35, s. 16-32. 
201 STUČKA, P. Revoljucionnaja rol sovetskogo prava. Moskva: Sov. zákonodárství, 1932, s. 13. 
202 STUČKA, P. Izbrannyje proizveděnija po marksistsko-leninskoj těorii prava, s. 61. 
203 PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské právní myšlení ve 20. letech. Praha: Svoboda, 1968, s. 32. 
204 STUČKA, P. Izbrannyje proizveděnija po marksistsko-leninskoj těorii prava, s. 58; PAŠUKANIS, J., STUČKA, 

P. Sovětské právní myšlení ve 20. letech, s. 32. 
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letech života se P. Stučka přikláněl k výkladu práva jako prostředku třídního panství. 

Konstatoval: „Stavím na první místo otázku o třídě, abych zdůraznil, že nemám takový zájem o 

právní otázky, jako o otázky třídní, jinak řečeno, o základní otázky marxistického světového 

názoru, tj. konečně - komunismu“.205 

Obecný pojem práva budoval Stučka na základě praktického řešení otázek spojených se 

zavedením nového řádu společenských vztahů během socialistické revoluce.206 P. Stučka 

poukazoval na to, že „základní moment práva nespočívá v zákoně, nýbrž v právním vztahu, tj. v 

systému společenských, a pouze společenských vztahů“.207 Podle Stučkova názoru jsou právní 

normy odrazem materiálních vztahů, které převládají nad právní formou. Stučka se opíral o 

myšlenku třídního zájmu a tvrdil, že třídní vztahy odrážející třídní zájmy, jsou prvořadé. Zatímco 

normy práva a zákony vydávané státem jsou druhořadé. Jestliže tedy základem práva jsou 

společenské a výrobní vztahy, pak v mladém sovětském státě musí být podle Stučky právu 

přiznána organizační role. Je vyjádřena v upevnění nových společenských vztahů a napomáhání 

jejich rozvoji. 

Jak již bylo uvedeno výše, v tomtéž duchu odmítání nejen „staré ideologie práva“, ale i 

všech starých zákonů Stučka naléhavě propagoval Voltairovu radu: „Pokud chcete mít dobré 

zákony, spalte svoje staré a vytvořte nové“.208 Zároveň se P. Stučka ve svých pracích nejednou 

vracel k definici práva dané ve Vůdčích zásadách a považoval ji za maximálně odpovídající 

marxistickému pojetí práva. Za hlavní přednost své definice Stučka považoval to, že se „zříká 

čistě formálního pohledu na právo a nevidí v něm věčnou kategorii, nýbrž měnící se v boji tříd 

sociální jev“.209 

M. Strogovič při hodnocení teoretického dědictví P. Stučky konstatoval, že „právní 

normy P. Stučka považoval za určitý aspekt práva, ale domníval se, že podstata práva je 

v právních vztazích. To je první a základní nedostatek názorů Stučky“.210 Přes kritiku definice 

práva navržené P. Stučkou je možné jeho výzkumy zařadit mezi úspěchy sovětské právní vědy. 

Jeho nespornou zásluhou je totiž to, že neredukoval právo výhradně na normy. Zkoumal ho jako 

složitý společenský jev. Stučka rozlišoval v právu jednotlivé stránky, formy jeho vyjádření a 

                                                 
205 STUČKA, P. Izbrannyje proizveděnija po marksistsko-leninskoj těorii prava, s. 61. 
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208 Tamtéž, s. 239. 
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realizace, a to: právní vztahy, normy práva a právní vědomí. Kromě toho koncepce P. Stučky při 

všech jejích nedostatcích měla své následovníky. Byla zdrojem těch idejí, na nichž se později 

začne vytvářet integrativní teorie práva, představující nový přístup k právu. 

Celkově rozsáhlá vědecká práce P. Stučky představovala usilovné hledání nových cest 

vědeckého zkoumání. Tak například Stučka se dokonce pokusil o kritiku Marxe a Engelse. V 

Manifestu komunistické strany zakladatelé marxismu definovali právo jako „vůli vládnoucí třídy 

povýšenou na zákon“ a určovanou ekonomickými podmínkami této třídy. Teoretikové marxismu 

považovali tedy právo za výsledek formalizace vůle vládnoucí třídy. Stučka odmítal volní teorii 

práva: „Do základu revolučně marxistické teorie práva je kladena teorie zájmu a odmítá se volní 

či cílová teorie“.211 Podle Stučkova názoru se Marx a Engels tím, že položili do základu práva 

vůli, ocitli pod vlivem idealistické koncepce rozšířené v první třetině 19. století a upadli do 

idealismu: „Terminologii volních teorií práva podlehl i K. Marx. Vždyť Marx byl vychován na 

pojmech práva 30. let, které v něm vidělo vyjádření „obecné vůle“ („Volkswillen“).212 Jde o to, 

vysvětloval Stučka, že vůle je projevem ideálního, třídní zájem – materiálního. Pojem „vůle“ má 

podle jeho názoru celou řadu různých významů a tím se mění „ve slovo buď nesrozumitelné, 

nebo vnášející krajní zmatek do chápání nejzávažnějších problémů“.213 A protože bytí určuje 

vědomí, třídní zájem je tak základem vůle. Vůle třídy je tedy projevem třídního zájmu. Třídní 

zájem zase formuje společenské vztahy. Tudíž společenské vztahy, když se stávají vládnoucími, 

se zhmotňují v právu. Ve třetím svazku Encyklopedie státu a práva Stučka konstatoval: 

„Abychom očistili oblast práva od všelijakých idealistických přežitků… volní teorii práva je 

třeba…. nahradit teorií zájmu, jmenovitě zájmu třídy jako celku“.214 Stučka je tu solidární s R. 

Jheringem, kterého označuje za nejodvážnějšího a nejupřímnějšího představitele buržoazní 

právní vědy. Také proto, že Jhering v právu uznával vládnoucí zájem, chráněný donucovacími 

prostředky. Rovněž v koncepci P. Stučky je za nejdůležitější znak práva, s jehož pomocí jsou 

chráněny společenské vztahy, uznáváno donucení vycházející od vládnoucí třídy. 

Stučkovo pojetí práva se stalo předmětem ostré kritiky. Zejména bylo P. Stučkovi v 

diskuzích k otázce definování obecného pojetí práva vytýkáno to, že právo redukoval na 

ekonomiku a „utopil právo v základně“. Jinými slovy: právo přenesené Stučkou do základny, 

podle názoru jeho kritiků, splývalo s ekonomikou. V nejobecnějším kontextu úvah Marxe a 

Engelse byl způsob výroby v podobě výrobních sil a výrobních vztahů zahrnut do základny, a 
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stát a právo – do nadstavby. Tak Karel Marx v Úvodu ke Kritice politické ekonomie napsal: 

„Souhrn…výrobních vztahů tvoří ekonomickou strukturu společnosti, reálnou základnu, nad níž 

se tyčí právní a politická nadstavba a které odpovídají určité formy společenského vědomí“.215 

Klasikové marxismu tvrdili: Za prvé, výrobní vztahy mají právní výraz ve formě vlastnictví. Za 

druhé, konflikt mezi výrobními silami a výrobními vztahy je znát zejména v právu jako jedné z 

ideologických forem. A za třetí, právo jako součást nadstavby je formalizováno v podobě 

zákonů. Přibližně takto vnímali danou konstrukci také K. Kautský, G. Plechanov a V. Lenin. 

Stučka si naopak vytyčil jako cíl maximálně diferencovat pojem právní nadstavby a 

zdůvodnit vztah mezi právem a ekonomikou. Stučkova koncepce byla založena na interpretaci 

známých tezí marxismu. Využil pojem právní nadstavby a učinil závěr o existenci tří forem 

vyjádření práva: jedné konkrétní a dvou abstraktních. Za takovým přístupem lze spatřovat 

postavu Rudolfa Stammlera. Ten odmítal materialistické pojetí historie, avšak stejně převzal do 

svého ideového arzenálu marxistickou koncepci základny a nadstavby a dodal jí idealistický 

charakter. Stammler se domníval, že právo předurčuje všechny ostatní formy kultury včetně 

ekonomiky. Ekonomika je obsah, právo – forma a ta je cílem matérie (ekonomiky).216 

Stučka tvrdě kritizoval Stammlera a obviňoval sovětské marxisty ze „stammlerovštiny“, 

tedy z tendence využívat heslo tohoto německého právníka: „Hospodářství (ekonomika) je 

obsah, právo je forma.“ „Kromě znaku třídního zájmu přiblížili se i buržoazní teoretikové 

nejednou velmi blízko ke každému jednotlivému z naších znaků práva. Jenomže oni si jen 

„přičichli a šli pryč“. A celá jurisprudence, ta „znalost božských i lidských činů, teorie práva a 

spravedlnosti“, nevyjímaje ani její Sociologické a tím méně socialistické zaměření, se motá 

dosud v jakýchsi ubohých formulacích a žije v pochybnostech, zda je vůbec vědou. Odpovím 

jednou větou: Ne, dosud nebyla a ani nemohla být vědou. Může se jí stát teprve tehdy, až se 

postaví na třídní stanovisko, na stanovisko dělnické nebo třeba i jí nepřátelské třídy, ale 

stanovisko třídní. Může to udělat? Ne, to rozhodně nemůže. Protože kdyby vnesla revoluční 

(třídní) hledisko do pojmu práva, „ospravedlnila“ by, uzákonila by i proletářskou revolucí. 

Teprve teď, po vítězství proletariátu, začínají i buržoazní právníci plaše mluvit o tom, že každá 

třída má své právo. Nepřesvědčila je však teorie, ale skutečné vítězství revoluce. Proto i v těch 

případech, kdy mezi právníky byli socialisté, kteří formálně uznávali princip třídního boje, stáli 

téměř všichni na stanovisku oportunismu a byli a zůstali horlivými protivníky revolučního pojetí 

třídního boje; tíhli k tomu proudu, který nyní pod maskou marxismu na každém kroku zrazuje 
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revoluci. A to, co Engels (spolu s Kautskym) psal v roce 1887 (v Neue Zeit, č. 49) v redakční stati 

proti buržoaznímu „právnickému socialismu", se plně vztahuje i na ně. V dnešním pojetí práva 

není místo pro revoluci a stejně jako němečtí sedláci hnali své doktory práv a Španělé proklínali 

své „togados“ (právníky), tak i proletářská revoluce musí být na stráži před svými „buržoazními 

právníky". Je zajímavé pozorovat, jak taková vědecká nula, jako je německý profesor Stammler, 

který se proslavil jenom svou buržoazní karikaturou na marxismus, vidí hlavní, ne-li dokonce 

jediný Marxův nedostatek v jeho „nedostatečném právním vzdělání (Schulung).“217 

Stučka však sám využil Stammlerovu myšlenku o zahrnutí práva do ekonomiky. Právo u 

něho je, jak již bylo uvedeno výše, formou výrobních vztahů, existujících v podobě jedné formy 

konkrétní a dvou abstraktních. „Každý ekonomický vztah“,  tvrdil P. Stučka, „pokud je zároveň i 

právním (ale ne zločinný  nebo prostě neprávní, tj. z právního hlediska bezvýznamný), má tři 

formy: jednu konkrétní (I) a dvě abstraktní (II a III). Samozřejmě, že tyto formy se vzájemně 

ovlivňují, ale v literatuře, jak vidíme, probíhá́ boj o prvenství jedné z nich. My přiznáváme 

bezpodmínečný a přímý primát té první. Ta působí na jedné straně už jako fakt a na druhé straně 

jako odraz v obou abstraktních formách. Avšak její právní charakter závisí na abstraktních 

formách a vliv abstraktních forem se může dočasně projevit jako rozhodující. V teorii 

historického materialismu se tato otázku vyjadřuje slovy „základna a nadstavba“… Zde jenom 

ještě jednou zdůrazním, že podle všeho, co už bylo řečeno, první, neboli konkrétní forma 

právního vztahu se vztahuje k základně, což však vůbec neznamená, že máme prohlásit 

nadstavbu za „základnu“, ale pouze snažit se správně vykládat Marxovy a Engelsovy 

myšlenky.“218 

Konkrétní forma práva – to je právní vyjádření výrobních vztahů. Podle Stučky se plně 

shoduje s ekonomickými vztahy (např. užívací právo, dispoziční právo atd.). Jako typický 

příklad uvádí vlastnické právo, které má zároveň ekonomický i právní obsah. Podle Stučkova 

názoru ten, „kdo pochopil, že institut vlastnictví, dědictví, koupě-prodeje atd. nejsou nic jiného 

než právní vztahy a tudíž i formy společenských vztahů lidí, ten pochopí i ty společenské vztahy, 

které jsou skryty za každou skutečně právní statí zákona“.219 V tomto smyslu, vysvětluje Stučka, 

právo ve své podstatě nenese charakter nadstavby, nýbrž základny. Nadstavbový charakter práva 

se pak podle Stučky projevuje ve dvou abstraktních formách – psaném právu (zákoně) a právním 

                                                 
217 STUČKA, P. Čto takoje pravo? [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: 

http://kritikaprava.org/library/138/chto_takoe_pravo; PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské právní myšlení ve 

20. letech, s. 33-34. 
218 PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské právní myšlení ve 20. letech, s. 89; STUČKA, P. Izbrannyje 

proizveděnija po marksistsko-leninskoj těorii prava, s. 122-123. 
219 PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské právní myšlení ve 20. letech, s. 39; STUČKA, P. Revoljucionnaja rol 

sovetskogo prava. Moskva: Sov. zákonodárství, 1932, s. 11. 
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vědomí („právní ideologii“). Jinými slovy, systém společenských vztahů je obsahem práva, 

zákonodárství a právní vědomí jeho formou. Stučka si uvědomoval, že tyto tři formy práva u 

klasiků marxismu nelze nalézt. Prohlašoval proto, že „Je zřejmé, že Marx a Engels slovu 

„nadstavba“ dávali pouze obrazný smysl , a ne doslovně architektonický význam jako u nějaké 

mnohaposchoďové budovy“.220 

Ze Stučkových úvah však vyplývá také to, že „nadstavba je základem“ (přinejmenším 

v některé její části) a že tedy myšlenku Marxe a Engelse vyložil nesprávně. Marx nezahrnoval do 

ekonomické struktury společnosti, tj. do souhrnu výrobních vztahů (reálná základna) právní a 

politickou nadstavbu.221 Ve skutečnosti podle Marxe právní vztahy jsou vztahy volní, a proto 

ideologické (na rozdíl od ekonomických nebo výrobních vztahů, které jsou objektivní a na vůli a 

vědomí lidí nezávislé).  

P. Stučka, a shodně též I. Razumovskij, neřadil jednotlivé prvky práva k nadstavbě, nýbrž 

k základně, čehož si všimli jak J. Pašukanis, tak i M. Reisner. Pašukanis souhlasil se Stučkou, že 

právo je třeba chápat především jako společenské vztahy (hlavně výrobní). Avšak poukazoval, 

že při ztotožnění práva se společenskými vztahy ztrácí právo svůj specifický charakter a přestává 

mít svoje právní rysy. Pašukanis vytýkal Stučkovu pojetí práva také to, že ukazuje „třídní obsah 

obsažený v právních normách, ale neobjasňuje, proč tento obsah přijímá právní formu“.222 „V té 

obecné formulaci, kterou poskytuje s. Stučka, nefiguruje právo už jako specifický sociální vztah, 

ale jako všechny vztahy vůbec, jako systém vztahů odpovídající zájmům vládnoucí třídy, jeho 

zajištění organizovanou silou. V těchto třídních rámcích je tedy právo jako vztah neodlišitelné od 

sociálních vztahů vůbec, a s. Stučka už není schopen odpovědět na jízlivou otázku prof. Reisnera, 

jakým způsobem se sociální vztahy mění v právní instituce čili jakým způsobem se právo mění 

samo v sebe“.223 

Na to P. Stučka svým oponentům odpovídal, že se spor v podstatě zužuje „nikoliv na 

spor o vztahu základny k nadstavbě, ale ke sporu, kde hledat základní pojem práva: zda 

v systému konkrétních vztahů nebo v abstraktní oblasti, tj. v psané normě či v nepsané představě 

o právu, spravedlnosti, tj. ideologii“. To byla hlavní otázka, na níž se P. Stučka ve svém učení o 

právu snažil nalézt odpověď. On sám na ni odpověděl takto: „v systému konkrétních vztahů“. 

Poznamenal při tom: „…hovoříme-li o systému a řádu vztahů a o jejich ochraně organizovanou 

                                                 
220 STUČKA, P. Pravo kak sistěma obščestvennych otnošenij. [cit. 2018-10-12]. Dostupné z 

http://kritikaprava.org/library/154/pravo_kak_sistema_obschestvennyih_otnoshenij 
221 BRATUS, S. N., GINCBURG, L. Ja., KUDRJAVCEV, V. N., MAMUT L. S., NĚRSESJANC, V. S. Izbrannyje 

proizveděnija po obščej těorii prava i gosudarstva. Moskva: Nauka, 1980, s. 75. 
222 PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské právní myšlení ve 20. letech, s. 39; STUČKA, P. Revoljucionnaja rol 

sovetskogo prava. Moskva: Sov. zákonodárství, 1932, s. 15. 
223 BRATUS, S. N., GINCBURG, L. Ja., KUDRJAVCEV, V. N., MAMUT L. S., NĚRSESJANC, V. S. Izbrannyje 

proizveděnija po obščej těorii prava i gosudarstva, s. 75. 
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mocí, pak je každému zřejmé, že bereme v úvahu také abstraktní formy a jejich vliv na konkrétní 

formu“.224 

Jinými slovy: Stučka nebyl připraven přít se o principiálním vztahu základny a 

nadstavby, ale pokusil se rozštěpit základnu a najít v ní prvek nadstavby. Stučka považoval 

společenské vztahy za základní. Právě tyto vztahy podle jeho názoru jsou obsahem práva. Další 

dva komponenty – ideologie a právní vědomí – hrají u Stučky druhořadou roli a jsou odrazem 

obsahu práva. Ideologii Stučka chápal především jako funkci práva, s pomocí níž se formuje 

třídní vědomí. Psal o nezbytnosti ideologického zdůvodnění právních norem. Za pomoci 

ideologické funkce lze podle něj upevnit třídní vědomí. K tomu bylo třeba vypracovat nejenom 

ideologické nepřátelství vůči vykořisťovatelům, ale také odhalit jejich právní neschopnost. P. 

Stučka navrhoval, aby „vykořisťovatelé“ byli zbaveni jak přímého, tak nepřímého volebního 

práva. Tato myšlenka byla realizována v ústavě RFFSR v roce 1918. 

Stučka se domníval, že historicky se konkrétní a abstraktní formy zpravidla nekryjí a 

dokonce se dostávají do konfliktu. Teoreticky je úplná shoda forem práva možná jen za 

komunismu, což v důsledku musí vést k odumírání státu a práva. 

Sám Stučka začlenil svou sociologicko-právní konstrukci do filozofie historie marxismu. 

Usiluje o zdůvodnění diktatury proletariátu a perspektivy výstavby komunistické společnosti. 

Stučka poskytl zajímavou periodizaci rozvoje práva. Vyčlenil: 1) prvobytnou společnost a 2) 

komunistickou společnost jako počáteční a konečný bod v historii lidstva, kde výrobní 

prostředky jsou zespolečenštěny a neexistuje stát a právo; 3) společnost materiální a formální 

nerovnosti (otrokářská společnost a feudalismus); 4) společnost materiální nerovnosti a formální 

rovnosti (kapitalismus) a 5) společnost přechodného období (diktatura proletariátu). V této etapě 

přechodného období se v podmínkách nepřetržité občanské války vytvářejí předpoklady pro 

odumření státu a práva a výstavbu komunismu. 

V prvních etapách vývoje třídní společnosti prakticky splývají následující tři formy 

práva: ekonomicko-právní vztah, zákonodárství (psané normy) a právní vědomí. Na dalších 

stupních ekonomického rozvoje (otrokářská a feudální společnost) poté dochází k postupné 

diferenciaci abstraktní a konkrétní formy. V důsledku buržoazních revolucí vzniká ostrý konflikt 

mezi novými materiálními vztahy (vztahy nerovnosti) a zastaralým zákonodárstvím (formální 

rovností). Během proletářské revoluce poté dochází ke sbližování forem práva na základě 

materiální a formální rovnosti a k následujícímu splynutí těchto forem za komunismu. Právě 

splynutí forem práva na základě materiální a formální rovnosti podle názoru P. Stučky povede 
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nakonec k úplnému odumření státu a práva. Člověk a společnost získají plnou svobodu od 

jakéhokoli donucení. 

Do začátku 30. let minulého století bolševici vedle doktríny odumírání státu aktivně 

hlásali rovněž ideu „odumírání práva“. U většiny sovětských právníků (současníků P. Stučky) 

existovala představa, že stát jako politická organizace proletariátu a jeho spojenců v třídním boji 

je nezbytný po celé období přechodu od kapitalismu ke komunismu. Zatímco právo je něco, co 

odumírá společně s buržoazním zřízením, a je jevem cizím socialismu. Jevem, který odumře 

spolu s buržoazním státem. Stučka se opíral o tezi marxistické teorie o podmíněnosti práva 

ekonomikou a považoval odumření buržoazního práva za nevyhnutelné. Popularizoval tuto 

myšlenku a zdůrazňoval: „Když chápeme právo v buržoazním smyslu, o proletářském právu 

hovořit vůbec nemůžeme, neboť cíl samotné socialistické revoluce spočívá v odstranění práva a 

jeho náhradě novým socialistickým řádem“.225 V souladu s názorem P. Stučky a jiných autorů 

Vůdčích zásad trestního práva je během proletářské revoluce buržoazní právo spolu s 

buržoazním státem zcela zničeno a dává se do „archivu historie“, jelikož „Proletariát, který 

vybojoval v Říjnové revoluci moc, zničil buržoazní státní aparát sloužící cílům utlačování mas 

dělníků, se všemi jeho orgány, armádou, policií, soudy a církví. Samo sebou se rozumí, že tentýž 

osud postihl také všechny kodexy buržoazních zákonů, celé buržoazní právo jako systém norem 

(pravidel), které organizovanou silou podporovaly rovnováhu zájmů společenských tříd ve 

prospěch vládnoucích tříd (buržoazie a statkářů)“.226 

Během realizace Nové ekonomické politiky přišel Stučka s ideou omezené recepce 

buržoazního soukromého práva (tj. recepce soukromého práva v mezích socialistického státního 

vlastnictví, diktatury proletariátu a třídního výkladu práva). Protože NEP byl, jak známo, 

vynuceným a dočasným opatřením, připuštění jakýchkoliv prvků kapitalistické ekonomiky do 

plánované ekonomiky bylo provázeno výrazným omezením soukromého oběhu. A tedy i 

změnami buržoazního práva. Z proletářských pozic kritizoval Stučka dokonce sovětský 

Občanský zákoník období NEPu.227 Tvrdil, že tento normativní právní akt je „buržoazním 

kodexem“, i když vcelku podřízeným „socialistické plánovitosti dělnické třídy“. „Náš kodex, - 

vysvětloval Stučka, - …musí jasně a otevřeně ukázat, že i občanský zákoník jako celek je 

podřízen socialistické plánovitosti dělnické třídy.“228 

                                                 
225 Tamtéž, s.76. 
226 Tamtéž, s. 131. 
227 Občanský zákoník RSFSR (1922). Usnesení Všeruského Ústředního Výkonného Výboru ze dne 11.11.1922. [cit. 

2018-10-12]. Dostupné z: http://ppt.ru/newstext.phtml?id=45137 
228 STUČKA, P. Izbrannyje proizveděnija po marksistsko-leninskoj těorii prava, s. 593. 
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Je třeba poznamenat, že Stučka nebyl v tomto osamocen. V sovětské právní vědě se 

myšlence o tom, že právo jako buržoazní svou podstatou je vytěsňováno plánem jako 

socialistickým prostředkem, dostalo širokého rozšíření. Idea vytěsnění práva (jako buržoazního 

jevu) plánem (jako socialistickým prostředkem) v podstatě odrážela zásadní vnitřní 

neslučitelnost práva a socialismu, nemožnost juridizace socialismu a socializace práva. 

Stejně jako většina jeho kolegů považoval Stučka právo sovětského státu převážně za 

buržoazní a na tomto základě činil závěr o tom, že právo brzdí komunistickou výstavbu. Později 

napíše: „U nás byla všeobecná tendence dívat se na právo jenom jako na kontrarevoluční, v 

nejlepším případě antirevoluční element, jako na sílu, která brzdí veškerou revoluci“.229 

Současně si však Stučka protiřečil, když přiznával „nezbytnost a fakt zvláštního sovětského 

práva“. Tvrdil, že v přechodném období po proletářské revoluci se nelze obejít bez nového 

práva, které by mohlo převzít jednotlivé elementy buržoazní právní kultury. Politická situace 

donutila Stučku, hlásajícího rychlé a úplné odumírání práva, aby vypracoval koncepci 

„proletářského práva“. „O proletářském právu můžeme hovořit jen jako o právu přechodného 

období, období diktatury proletariátu nebo už o právu socialistické společnosti ve zcela novém 

smyslu tohoto slova, neboť s odstraněním státu jako orgánu utlačování v rukou té či oné třídy se 

vzájemné vztahy lidí a sociální řád budou regulovat nikoliv donucením, ale uvědomělou dobrou 

vůlí pracujících, tj. celé nové společnosti.230 Jinými slovy: u Stučky se objevují dva zcela odlišné 

druhy „proletářského práva“: Za prvé - proletářské právo přechodného období (tj. podle Stučky 

období diktatury proletariátu) a za druhé - proletářské právo jako „právo socialistické společnosti 

ve zcela novém smyslu tohoto slova“ (tj. právo bez státu a donucení). 

Orientace na třídně-diktátorské, stranicko-politické proletářské právo přežila období 

NEPu a v dalším období se stala základem „všeobecně povinných představ“ o socialistickém 

právu jako o právu proletářském svou třídní podstatou. 

Ve vývoji sovětského práva rozlišoval Stučka tři etapy: „Za prvé - etapa boření tzv. 

válečného komunismu; Za druhé - etapa ústupu a Za třetí - etapa nového nástupu k socialismu 

na základě NEPu, tedy na základě sovětského práva“.231 Formování sovětského práva bylo P. 

Stučkou zkoumáno právě z hlediska účelnosti upevnění nově založeného společenského zřízení 

prostřednictvím psaného práva za účelem dosažení revolučních cílů. Účelnost formování 

proletářského práva Stučka vysvětloval tím, že je nezbytné pro překonání práva jako takového a 

přechodu „od práva… období socialistické výstavby k neprávu, k absenci, odumírání každého 

                                                 
229 Tamtéž, s. 131; PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské právní myšlení ve 20. letech, s. 39; STUČKA, P. 

Revoljucionnaja rol sovetskogo prava. Moskva: Sov. zákonodárství, 1932, s. 96. 
230 STUČKA, P. Izbrannyje proizveděnija po marksistsko-leninskoj těorii prava, s. 256-257. 
231 Tamtéž, s. 413. 
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práva jako nepotřebného“.232 Jinak řečeno, za socialismu právo zůstává buržoazním kvůli 

nerozvinutosti právního vědomí obyvatelstva a představuje institut, který brzdí výstavbu 

komunismu. V této etapě se však podle Stučkova názoru bez práva obejít nelze. 

Podle P. Stučky je NEP v právním smyslu jen omezené připuštění buržoazního 

soukromého práva v pevných hranicích nadvlády státního socialistického vlastnictví. To 

znamená, že za NEPu právo jako takové (buržoazní) se připouští pro nesocialistický způsob 

života, a nikoliv pro samotný socialistický pořádek. V období NEPu vše skutečně právní 

v nepovském právu (jakož i soukromovlastnické, zbožně peněžní v ekonomice) bylo v podstatě 

buržoazní. 

Implementace teze o proletářském právu do kontextu Marxovy koncepce odumírání 

buržoazního „rovného práva“ v úplném komunismu vede ke zmatku. Ani ze Stučkova díla tak 

není zřejmé, dojde-li k odumření práva v buržoazním smyslu před vznikem proletářského práva 

nebo bude-li žít nadále v proletářském právu a odumřou později spolu. 

Stučka dost volně pracuje nejen s pojmem právo, když mu dává pokaždé zcela nový 

smysl, ale i s tou marxistickou terminologií, v jejímž rámci se pokoušel najít místo pro 

proletářské právo. Tak u Stučky diktatura proletariátu (přechodné období) trvá až do socialismu 

a nikoliv do „úplného komunismu“, jak se to tvrdí u Marxe. To všechno vyvolává zmatek, pokud 

jde o to, jaké právo, v jakém smyslu, kdy a proč bude „žít“ nebo „odumírat“. Sovětští právníci 

píšící o myšlence odumírání státu a práva byli nuceni přezkoumat své teoretické názory 

v závislosti na úspěšnosti budování socialismu. Jedním z prvních, kdo zareagoval na nové 

teoretické výzvy, byl P. Stučka. Přiznával, že problém vytvoření teorie třídního práva je natolik 

složitý, že „si mnozí s úlevou oddechli, když se objevily známky brzkého odumírání práva“.233 

V názorech P. Stučky na právo si lze všimnout znaků právního nihilismu. Stučka totiž 

odmítal hodnotu práva a vytyčoval otázku o „kulturní revoluci“ v právní vědě. Domníval se, že 

na rozdíl od kultury právo nemá přecházet do budoucí společnosti a v podstatě ho vyčleňoval za 

rámec kultury jako něco odumírajícího. Takový přístup vede Stučku k přesvědčení, že nemá 

smysl podrobně zkoumat jev, který je předurčen k odumírání. Avšak jakmile se stává zřejmým, 

že v nejbližší době nelze odumření státu a práva očekávat, Stučka ustupuje od svých dříve 

vyslovených radikálních návrhů a uvažuje o nezbytnosti zdokonalování sovětského 

                                                 
232 Tamtéž, s. 520-521. 
233 MAXIMOVA, O. D. Problemy těorii sovetskogo prava i poňatije zakona v SSSR v pervoj polovině 1930-ch 

godov. Jevrazijskij juridičeskij žurnal (Eurasijský právnický časopis). 2014, č. 6, s. 139-145. Dostupné také z: 

http://www.eurasialegal.info/index.php?option=com_content&view=article&id=3802%3A1930&catid=222&Ite
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zákonodárství cestou jeho kodifikace. Dalo by se říci, že pojetí a výklad procesu „odumírání“ 

práva je slabinou celé sovětské právní vědy. 

Stučkovo pojetí právní vědy vycházelo z ideologie své doby. To dokazuje také jeho 

prohlášení v článku Revolučně marxistické pojetí práva: „…naším úkolem je dnes technika 

práva (zákonodárství, justice), nelze však ponechat stranou i právní vědu jako jeden ze 

základních problémů proletářské sociologie, která bude muset prohloubit třídní právní 

vědomí“.234 

 

1.2.2. Stát 

Jako hlavní cíl si P. Stučka ve svých pracích v oblasti obecné teorie státu vytyčil 

zobecnění názorů Marxe, Engelse a Lenina a jejich systematický výklad. Celkový vývoj 

marxisticko-leninského učení o státu byl v této době orientován na hlubší analýzu třídního 

charakteru státu, včetně socialistického.235 Rovněž Stučka se tak ve svém díle zabýval 

zkoumáním třídní podstaty státu. 

Byl to právě Stučka, který v socialistické právní vědě poprvé poskytl obecnou definici 

pojmu socialistického státu a provedl teoretické zdůvodnění jeho ústavy. V předmluvě k práci 

Učení o státu proletariátu a rolnictva a jeho ústavě SSSR a RSFSR napsal: „Snažil jsem se všude 

namísto zbytečného teoretického balastu stavět na první místo informace, prakticky nezbytné. 

Můj hlavní cíl však byl dát všemu tomuto materiálu správné marxistické hledisko“.236 

P. Stučka stanovil tyto charakteristické rysy marxistického učení o státu: Za prvé, 

revolučně dialektickou metodu výzkumu; za druhé, třídní přístup k podstatě každého státu a tedy 

i uznání dočasného charakteru každého státu; za třetí, nové pojetí tříd a třídního boje jako hybné 

síly historie, vzájemného vztahu státu a mas, role strany, sebeurčení národů; a konečně za čtvrté, 

realizaci teoretických závěrů v praxi při výstavbě socialistického státu.237 

Svou obecnou definici pojmu státu P. Stučka založil na známé tezi Manifestu 

komunistické strany o státu jako „organizaci vládnoucí třídy“.238 Stučka psal: „Každý stát 

nazýváme třídní organizací lidské společnosti, neboli, což ve skutečnosti je totéž, organizací 

                                                 
234 STUČKA, P. Revoljucionno-marksistskoje ponimanije prava. Ježenědělnik sovetskoj justicii. 1923, č. 2. [cit. 

2018-12-12]. Dostupné z: http://elib.uraic.ru/handle/123456789/3631 
235 STUČKA, P. Leninizm i gosudarstvo: Političeskaja revoljucija. Moskva: Prometej, 1924, s. 174. 
236 STUČKA, P. Učenije o gosudarstve proletariata i kresťjanstva i ego konstitucii SSSR i RSFSR. 5. přepracované 

vydání. Moskva, Leningrad: Státní nakladatelství, 1926, s. 10. 
237 ALEXEJEVA, L. B., ŠAROV, A. N. Stučka o gosudarstve i prave. Pravoveděnije. Izdatělstvo Leningrad. 

universitěta. 1965, č. 3, s. 132-138. [cit. 2018-10-12]. Dostupné z: 

http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docid=1130619 
238 Manifest komunistické strany – programový dokument vědeckého komunismu. 



 

 

 

65 

vládnoucí třídy, jejímž hlavním úkolem či cílem je panství této třídy“.239 Do definice dané v 

Manifestu Stučka doplnil jako vnější znaky státu následující prvky: obyvatelstvo, území a státní 

moc. „Můžeme zároveň přijmout i obecně uznávané vnější znaky této organizace: území, 

obyvatelstvo a státní moc… už jednoduše z praktických důvodů. Takovou cestou můžeme dojít k 

vysvětlení, že stát je třídní organizací společnosti, zahrnující určité území a obyvatelstvo 

náležející k tomuto území v jeho souhrnu a formálně sjednocené pod suverénní státní mocí“.240 

Podle názoru L. Alexejevové a A. Šarova se v této široké definici projevilo Stučkovo pojetí státu 

jako třídní organizace řízení společnosti na jedné straně a zároveň jako určitým způsobem, na 

určitém území organizovaného obyvatelstva podřízeného suverénní státní moci na straně druhé. 

Tím byl obsah pojmu státu Stučkou značně rozšířen. 

Když v Encyklopedii státu a práva (Moskva, 1925), Stučka definoval pojem „národ“, 

nerozlišoval pojmy „lid“ a „národ“. Charakterizoval „národ – lid“ jako obyvatelstvo, jež je 

jedním z hlavních znaků státu. „Pojem „obyvatelstvo-národ“ jako jednota“, upřesňoval Stučka, 

„se mohl objevit jen tam, kde zmizelo nebo mizí dělení lidí na kasty, na stavy“.241 Národ Stučka 

chápal jako „rozpor v jednotě“ – jako státní celek všech proti sobě bojujících tříd, které se 

zrodily v buržoazní společnosti.242 „Kterýkoliv národ se dělí na třídy, třída je část národu. To je 

abeceda marxismu“, psal Stučka.243 Domníval se, že v základu státu je dělení na třídy a tam, kde 

nejsou třídy – tam není ani stát. Rod může mít společné otroky, ale to ho nemění ve stát. „To 

znamená“, tvrdil Stučka „že je nezbytná přítomnost dvou nebo několika tříd a jejich spojení, 

přesněji organizace, se nazývá lidem nebo národem“.244 Třída je podle něj znakem odrážejícím 

ekonomický život národa. 

Stučka nepodceňoval ani význam jiných znaků národa (historického společenství lidí 

v jazyce, území a kultuře), jak byly definovány Stalinem v článku Marxismus a národnostní 

otázka (1913).245 V otázce určení národa P. Stučka měl za to, že pouze v souhrnu společného 

jazyka, území, kultury a ekonomického života může národ existovat. A předpokládal, že 

výpadek třeba jediného z těchto tří znaků národa má za následek rozpad celého pojmu.246 

                                                 
239 STUČKA, P. Učenije o gosudarstve proletariata i kresťjanstva i ego konstitucii SSSR i RSFSR, s. 21. 
240 Tamtéž. 
241 Tamtéž, s. 41. 
242 Tamtéž. 
243 STUČKA, P. Nacionalnyj moment v Sovetskoj konstitucii. Sovetskoje stroitělstvo. 1928, č. 7, s. 19. 
244 STUČKA, P., ADORATSKIJ, V. V., BERMAN, Ja. A., BERMAN, Ja. L. Enciklopedija gosudarstva i prava: 
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Po Říjnové revoluci se pro bolševiky národnostní otázka ze záležitosti teoretické stala 

věcí praktickou. Chápali totiž, že bez vytvoření silného centralizovaného státu se nepodaří udržet 

moc a realizovat světovou revoluci. 

Při definování antagonismů v národnostní otázce Stučka upozorňoval na skutečnost, že 

třídní rozpory hrají důležitou roli v národnostních vztazích. Tyto rozpory v národnostní otázce, 

které se zrodily v období revolučních zmatků na území Ruského impéria v první čtvrtině 20. 

století, nebyly nikdy překonány. Jedním z hlavních antagonismů byl vztah třídního a národního 

zájmu. Ve své publikaci Příručním encyklopedický slovník - příručka (Мoskva, 1929) spatřuje P. 

Stučka hlavní národní zájem v jazyku spojujícím jeden národ, ale zároveň rozdělujícím všechny 

jiné národy. Třída je podle Stučky rozvrstvením národa dle ekonomického klíče – podle 

rozdělování výrobních prostředků s tendencí ke sjednocování svých příslušníků bez ohledu na 

hranice národa a státu, na základě společného třídního zájmu. Proto Stučka zdůrazňoval: 

„Národní zájem spojuje vertikálně, tak říkajíc podle území, a třídní – horizontálně, nezávisle na 

území“.247 Národnostní rozpory vedou k národnostním válkám, třídní rozpory k třídnímu boji a 

občanské válce. „Ani jedny rozpory a války buržoazní společnost není nijak s to odstranit, proto 

mírová spolupráce národů ani tříd není v buržoazní společnosti možná“,248 tvrdil Stučka. 

Třídy různě chápou význam národnostní otázky, a tak „jestliže pro buržoazii na prvním 

místě jsou její národnostní požadavky, pak pro proletariát jsou přísně podřízeny zájmům třídního 

boje“.249 Podle Stučky jen vítězství proletariátu v socialistické revoluci umožnilo přechod 

k novému hodnocení národa v boji proti národnostnímu útlaku, za suverenitu národa, proti 

veškerým privilegiím jednoho národa nebo jednoho z jazyků.250 

Ze tří prvků států, uznávaných P. Stučkou (obyvatelstvo, území, státní moc), rozhodující 

význam podle něj patří nesporně státní moci.251 Stučka psal, že „moc v jazyce právníků znamená 

panství jedné nebo několika osob nad jinou nebo jinými osobami, možnost nejenom sám jednat, 

ale také diktovat cizí skutky“.252 Podle Stučkovy koncepce „prvotní státní mocí byla faktická 

síla“.253 A teprve poté, s konečným formováním tříd získala charakter normovaného donucení 

s využitím veřejné moci a jejích institucí: armády, policie atd. „Státní moc od jednotlivých 

                                                 
247 STUČKA, P., ed. Nastolnyj enciklopedičeskij slovar-spravočnik. 3. přepracované a doplněné vydání. Moskva: 
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251 ALEXEJEVA, L. B., ŠAROV, A. N. P. I. Stučka o gosudarstve i prave. Pravoveděnije. Izdatělstvo Leningrad. 

universitěta. 1965, č. 3, s. 132-138. 
252 STUČKA, P. Izbrannyje statji i reči. Moskva, 1939, s. 288-290. 
253 STUČKA, P. Učenije o gosudarstve proletariata i kresťjanstva i ego konstitucii SSSR i RSFSR, s. 25. 



 

 

 

67 

„účelových“ opatření přechází k organizovaným metodám obecných příkazů – zákonů a aplikace 

těchto zákonů – v jednotlivých případech bezprostředně nebo prostřednictvím zvláštních 

soudních orgánů“.254 Stučka zdůrazňoval třídní charakter státní moci: „...státní moc je mocí 

jedné třídy nad jinou třídou nebo jinými třídami“255 a dělal závěr, že „státní moc je - pouze s 

výjimkou přechodných epoch dvoj-či vícevládí – vždy jednotná, nedělená“.256 

Převládá názor, že idea právního státu po roce 1917 byla (při teoretickém vypracování 

modelu budoucího socialistického státu a práva) marxisticko-leninskou dogmatikou odmítnuta. 

Tento názor se však přesto zdá být sporným. I po Říjnové revoluci totiž v Rusku nadále 

vycházely práce známých vědců – zastánců doktríny právního (konstitučního) státu, včetně V. 

Hessena a P. Novgorodceva. Významným způsobem zasáhli představitelé státní moci do 

teoretického výzkumu, který do té doby spočíval převážně v odhalování údajných slabin a 

nedostatků koncepce právního státu, teprve koncem 20. let 20. století. Pojem „právní stát“ začal 

být zcela odmítán. Pozornost sovětské právní vědy se začala přesouvat směrem ke zdůvodňování 

efektivity a účelnosti nového politického zřízení sovětského státu. Tak známý stranický činitel 

Lazar Kaganovič 4. listopadu 1929 v projevu v Institutu sovětské výstavby a práva 

Komunistické akademie prohlásil: „...Vždyť my odmítáme pojem právního státu dokonce i pro 

buržoazní stát... Pojem „právní stát“ byl vynalezen buržoazními vědci k tomu, aby zakryli třídní 

podstatu buržoazního státu… Jestliže člověk, dělající si nárok na titul marxisty, hovoří vážně o 

právním státu, a tím spíše vztahuje pojem „právního státu“ k sovětskému státu, pak to znamená, 

že jde na ruku buržoazním právníkům“.257 

Upřednostňování „revoluční účelnosti“ a její stavění proti „buržoazní“ podstatě právního 

státu bylo nevyhnutelně podmíněno nutností zachování moci a výstavby socialistického systému 

nového státu. „Revoluční účelnost“ počala nahrazovat pojmy nadřazenosti práva a nadřazenosti 

zákona258, přesto Stučka nadále podporoval princip vázanosti státu zákonem, vydaným v souladu 

s politikou. 

Během revoluce byly vyhlášeny nové ústavní hodnoty. Na první místo byly vyzdviženy 

společenské vlastnictví a diktatura proletariátu ve formě silné všeruské sovětské moci. Ve 
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stejném duchu se konstruoval systém orgánů státní moci. Jak konstatuje I. Stěpanov: „v řídícím 

sytému se prosazoval princip jednoty zákonodárné a výkonné moci; v národně územním zásada 

federalismu; v hospodářském princip „kdo nepracuje, ať nejí“; v občanskoprávním systému 

princip nikoliv demokracie jako takové, ale demokracie pro pracující a vykořisťovaný lid“.259 

Stučka pokládal za základní funkci práva upevnění už existujících politických, sociálních 

a ekonomických reálií. Odtud pramenilo jeho poměrně negativní vnímání principu dělby moci. 

Odmítal teorie J. Locka a C. L. Montesquieua jako zcela zastaralé a k sovětskému systému 

nepoužitelné. Po Říjnové revoluci Stučka zdůrazňoval: „Sovětská moc je od 25. října 1917... 

zároveň mocí zákonodárnou a výkonnou a stejně tak i soudní“.260 Při analýze „skutečnosti 

buržoazní demokracie“ Stučka konstatoval ztrátu veškerého reálného významu parlamentu a 

koncentraci veškeré moci ve výkonných orgánech. Podle jeho názoru je teorie dělby moci 

symbolem víry buržoazní demokracie. Je využívána k „zamaskování třídního charakteru 

každého buržoazního státu a samotná tato teorie není zatím ničím jiným než teorií třídního 

boje“.261 Lze říci, že odmítnutí principu dělby mocí se odrazilo také na státní úrovni – ve 

stanovení rozsahu pravomocí Všeruského sjezdu sovětů jakožto vrcholného mocenského orgánu. 

Přestože P. Stučka spojoval všechny větve moci do jedné, neodmítal racionálnost principu 

„dělby mocí státu, jednajícího v souladu s právním řádem“.262 Jinými slovy, neodmítal 

racionálnost zásady „technické dělby práce“ v sovětské konstrukci moci. V této souvislosti 

napsal: „Naše ústava, jak jsme již řekli, odmítá teorii dělby moci, tento ideál buržoazní 

demokracie. Ale zároveň neodmítá technickou dělbu práce. Proto musela definovat, kdo u nás, 

aspoň především, tvoří zákony...“.263 Vyčlenění zákonodárné funkce u jednotlivých mocenských 

orgánů bylo tedy Stučkou zvažováno z hlediska účelnosti a efektivity a nikoliv demokratičnosti 

nebo zásady dělby moci. Neuváděl přitom žádná kritéria pro takovou „dělbu funkcí moci“. 

Jedinou podmínkou se stávala „pozornost a rychlost“ nejenom přijímání, ale i aplikace zákonů. 

Současně Stučka ve svých pracích nejednou konstatoval, že případy nátlaku na soudce určitými 

orgány nebo úředními osobami nebyly vzácné. Přitom však odmítal nezbytnost vyčlenění soudní 

moci. 
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Stučka se domníval, že kvalita státní moci je podmíněna její třídní podstatou: „to 

znamená třídní skladbou vykonavatelů této moci jak zákonodárné, tak i výkonné a soudní“. 

Rovněž nezřídka zdůrazňoval, že sovětský státní aparát musí nejenom plnit dekrety a nařízení, 

musí řídit stát. 

P. Stučka přistupoval skepticky nejen k parlamentu, ale i k parlamentarismu jako celku. 

Domníval se, že naděje buržoazních teoretiků na parlamentarismus se nepotvrdily. Jeho 

přesvědčení bylo založeno na názoru, že parlamentarismus rozšiřuje úřednický aparát výkonné 

moci do ohromných rozměrů. V parlamentních republikách zůstávají byrokratické aparáty při 

výměně stran a mocenských skupin na místě. Maloburžoazní demokracie podle Stučky zvyšuje 

počet úřednictva do nebývalých rozměrů. Má tendenci zajistit pro svoje stranické členy funkce a 

úřady. Zvlášť výrazně, domníval se Stučka, se tento boj rozhořívá v zemích se smíšeným 

národnostním složením. Špičky byrokracie zůstávají beze změny na svých místech. 

Parlamentarismus podle Stučky nevítězí a nevytěsňuje byrokratismus, ale jen ho omezuje na 

jednom místě, aby ho posílil na jiném.264 

V souvislosti s pojmem státní moci P. Stučka odhaloval podstatu forem a funkcí státu. 

Jedna z jeho klíčových tezí v teorii státu byla teze o totožnosti funkcí proletářského státu a 

práva.265 Podle Stučkova názoru proletářský stát a právo totiž představují prvky jednotného 

mechanismu třídního násilí. Stát je institutem organizovaného násilí k upevnění a ochraně těch 

společenských vztahů, na nichž je daná třída zainteresována. „…jestliže… třída je ve své podstatě 

určována její rolí ve výrobě, pak když se dostane k moci, třída ve státě nebo přesněji ve státní 

moci… vytváří aparát dobývání, upevnění, rozvoje své role ve výrobě.“266 

V sovětské právní vědě byl vznik práva bezprostředně vysvětlován třídním faktorem – 

tím, že právo bylo potřebné jako zbraň v rukou všemocného státu k zabezpečení politické 

diktatury vládnoucí třídy. Jak již bylo uvedeno výše, právo bylo Stučkou chápáno jako určitá 

pravidla, řád násilí. Tímto tedy Stučka odmítal jakoukoliv samostatnou roli práva, které se podle 

něj plně podřizuje státu. 

Na jaře 1918 v článku se symbolickým názvem Ústava občanské války P. Stučka napsal: 

„Přechodné období, v němž „jen pohyb je neustálý“, se nevejde do pevného rámce psaného 

zákona. V této přechodné epoše „stát nemůže být ničím jiným než revoluční diktaturou 

                                                 
264 STUČKA, P. Učenije o sovetskom gosudarstve i ego Konstitucii. 7. vydání. Moskva, Leningrad: Státní sociálně 

ekonomické nakladatelství, 1931, s. 198-200. 
265 Soulad reálného řádu společenských vztahů se zájmy vládnoucí třídy, které jsou chráněny jeho organizační silou. 
266 STUČKA, P. Učenije o gosudarstve proletariata i kresťjanstva i ego konstitucii SSSR i RSFSR, s. 10. 



 

 

 

70 

proletariátu a diktatura proletariátu se jaksi špatně spojuje se slovy „psaný zákon“.267 

Vycházeje z toho, že stát vystupuje nikoliv pouze jako ochránce práva, garant jeho 

životaschopnosti, ale především jako tvůrce práva, jeho stvořitel, se vytvořil svérázný stereotyp 

ve prospěch prvenství státu. 

V současném metodologickém kontextu je otázka federalismu otázkou o státu. Přitom 

sám stát může být definován jako specifická forma vzájemného působení obecných a zvláštních 

zájmů obyvatelstva, sjednoceného na územním principu. V sovětském období byl federalismus 

považován v podstatě za jednu z forem národnostně státního zřízení, za způsob řešení 

národnostní otázky. Od samotného počátku svého vzniku sovětský stát zakotvil ve svých 

dekretech principy řešení národnostní otázky: rovnoprávnost a suverenita národností, svoboda 

jejich státního zřízení, nedotknutelnost jejich zájmů a práv, jejich semknutí v jednom státě na 

základě socialistického internacionalismu. Právo národů na sebeurčení Stučka definoval z pozice 

proletářského přístupu (svobodný svazek pracujících všech národů). Proti tomu stavěl přístup 

buržoazní. Stučka zdůrazňoval: „Proti buržoaznímu heslu jednoty národa, tj. utlačování všech 

ostatních tříd vládnoucí třídou, se stavělo proletářské – v jeho základě stojí rovnoprávnost 

národů, jejich právo na sebeurčení, tj. oddělení“.268 Po Říjnové revoluci bylo právo na 

sebeurčení národů poprvé zakotveno v článku 4 prvního oddílu Deklarace práv pracujícího a 

vykořisťovaného lidu Ústavy RSFSR269 roku 1918.270 Při výkladu tohoto článku P. Stučka 

poukázal, že „Právo na oddělení není povinností oddělit se, stejně jako svoboda rozvodu vůbec 

neznamená povinnost se rozvádět. Deklarace proto vysvětluje, že „pouze v důsledku důvěry se 

může vytvořit poctivý a pevný svazek národů Ruska“. Úplné vzájemné důvěry národů může být 

dosaženo cestou otevřené a poctivé politiky, namísto nedůstojné politiky lži a nedůvěry, 

malicherných výtek a provokací minulých režimů včetně předříjnových vlád“.271 

Stučka rozlišoval mezi „národní suverenitou“, národnostní autonomií a samosprávou. Při 

charakteristice „národní suverenity“ se odvolával na definici pojmu „suverén“ a vykládal ho jako 

                                                 
267 GOJCHBARG, A. G., STUČKA, P., REJSNER, M. A. Proletarskaja revoljucija i pravo: izdanije Narodnogo 

komissariata justicii. 1918, č. 3/4, s. 15-21. 
268 STUČKA, P., ADORATSKIJ, V. V., BERMAN, Ja. A., BERMAN, Ja. L. Enciklopedija gosudarstva i prava: 

v 3-ch t., 1925, s. 682 (svazek 1). 
269 Ústava (Základní zákon) RSFSR (usnesení V. Všeruského sjezdu Sovětů ze dne 10. července 1918, Věstník 

VÚVV č. 151, s. 8). Dostupné z: http://base.garant.ru/185478/ 
270 Při charakteristice ústavy RSFSR z roku 1918 P. Stučka napsal: „ Je to ústava diktatury proletariátu a 

nejchudšího rolnictva, ústava občanské války. Vyzývá k boji za život a smrt, za Socialistickou Republiku a její 

heslem je „Proletáři všech zemí, spojte se!“ Viz STUČKA, P. Konstitucija v voprosach i otvetach. Perm: 

Permské oddělení Státního nakladatelství, 1920, s. 13. 
271 STUČKA, P. Nacionalnyj moment v Sovetskoj konstitucii. Sovetskoje stroitělstvo. 1928, č. 7, s. 26. 
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„nositel nejvyšší moci“.272 V pojetí P. Stučky byl suverén nositelem subjektivního práva, „přímo 

se vyjadřujícího jak v možnosti jednat určitým způsobem, tak i v požadavku určitého jednaní 

(nebo naopak zdržení se od něj) od jiných nositelů práva“.273 Jakožto nositel moci si suverén 

podřizuje jiné a nepodřizuje se jiným, přičemž od jiných. vyžaduje jednání nebo jeho zdržení se. 

„Jeho moci,  – zdůrazňoval Stučka - jsou na jedné straně podřízeny, podrobeny všechny osoby, 

ale na druhé straně tato moc podle práva „de iure” není podřízena žádné jiné“.274 Mezi nositele 

suverénní moci Stučka řadil státy, kde je suverénní moc skutečná, reálná. V suverénním státě 

není moc nijak omezena, je nezávislá a není odvozena od moci nějakého jiného státu.275 

Nesuverénní stát je naopak omezen v řadě svých mocenských funkcí mocí jiného státu, stojícího 

nad ním. I když jedná v důsledku „vlastního práva“, má vlastní, jím stanovenou organizaci, 

vlastní správu a soudy.276 Nesuverénní státy zpravidla nemají k dispozici všechna práva státu a 

jsou zbaveny některého z těchto práv. Například práva mezinárodního styku nebo práva být 

považován za samostatně bojující stranu. Základní podstatnou charakteristikou suverenity 

(svrchovanosti) však je neomezená moc a nezávislost při realizaci příslušných suverénních práv. 

Suverenitu lidu, na rozdíl od státní suverenity, pokládal Stučka za imaginární model. Svůj 

postoj vysvětloval tím, že „nejvyšší moc lidu ve skutečnosti patří vládnoucí třídě“.277 Tvrdil, že 

„ústava RSFSR z roku 1918 a ústavy sovětských republik zavádějí nikoliv iluzorní zásadu 

„lidové“ svrchovanosti, nýbrž potvrzují diktaturu městského a venkovského proletariátu a 

rolnictva“.278 

Moc pracujících mas spočívala v tom, že masy, „při jmenování vlády ochráncem své 

moci jednajícím jejich jménem, mohly jak omezit, tak změnit a kdykoliv odejmout jí předané 

pravomoci.279 „Pracujícími“ však byla v sovětském státě jen nemajetná část obyvatelstva. 

Zatímco majetná třída byla zbavena možnosti zúčastnit se formování řídícího aparátu. 

Vykořisťovatelům: nepracujícím a nepřátelským elementům – „protivníkům výstavby nového 

života“280 bylo zakázáno zaujímat jakákoliv místa v mocenských orgánech. Ta byla určena jen 

                                                 
272 STUČKA, P., ed. Nastolnyj enciklopedičeskij slovar-spravočnik. 3. přepracované a doplněné vydání. Moskva: 

Prometej, 1929, s. 559. 
273 PROCHOROV, A. M., ed. Bolšaja sovetskaja enciklopedija: v 30 t. 3. vydání. Moskva: Sov. encyklopedie, 1969, 

s. 60 (svazek 25). 
274 STUČKA, P. Učenije o Sovetskom gosudarstve i ego Konstitucii. 7. přepracované vydání. Moskva, Leningrad: 

Státní sociálně ekonomické nakladatelství, 1931, s. 38. 
275 STUČKA, P., ADORATSKIJ, V. V., BERMAN, Ja. A., BERMAN, Ja. L. Enciklopedija gosudarstva i prava: v 

3-ch t., 1925, s. 25 (svazek 1). 
276 Tamtéž. 
277 STUČKA, P., ed. Nastolnyj enciklopedičeskij slovar-spravočnik, s. 560. 
278 STUČKA, P. Konstitucija RSFSR v voprosach i otvetach. Moskva, Petrohrad: Kommunist, 1919, s. 19. 
279 STUČKA, P., ADORATSKIJ, V. V., BERMAN, Ja. A., BERMAN, Ja. L. Enciklopedija gosudarstva i prava: v 

3-ch t., 1927, s. 1077 (svazek 3). 
280 LENIN, V. I. Soč., svazek 27, s. 512. 
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pro pracující masy a sověty. K této otázce Stučka napsal: „Nemají právo volit či být zvoleni :а) 

osoby, uchylující se k námezdní práci za účelem zisku; b) osoby, žijící z  bezpracného zisku, jako: 

z úroků z kapitálu, zisku z podniků, příjmů z majetku; c) soukromí obchodníci, obchodní, 

komerční zprostředkovatelé; d) mniši a církevní duchovní ;e) úředníci a agenti bývalé policie, 

zvláštního útvaru četníků a ochranných oddělení, a rovněž členové panovnického rodu“.281 V 

představách Stučky byla tato omezení „vynuceným opatřením“ k potlačení odporu těchto 

kategorií občanů vůči sovětskému státu. A toto „vynucené opatření“ vedlo k „nedokonalé či 

neúplné suverenitě“.282 

Federativní zřízení RSFSR –založení Ruské sovětské republiky jako federace sovětských 

národních republik – zakotvila první sovětská ústava.283 Tato okolnost vedla k diskuzi o 

vzájemném vztahu autonomie a federace, právním postavení subjektů federace v Rusku. 

Koncepce „sovětského federalismu“ počátku 20. let 20. století zkoumaly práce V. 

Durděněvského, B. Pletňova, P. Stučky a dalších právních vědců. Po vzniku Svazu sovětských 

socialistických republik (SSSR) 30. prosince 1922 byla pozornost sovětských vědců v zásadě 

soustředěna na zkoumání federativního uspořádání nového svazového státu, odhalování právních 

problémů a zdůvodnění návrhů na jejich překonání. 

Svéráznost státně-právní podstaty RSFSR vyvolala rozporná hodnocení. Tak B. Pletňov 

v článku speciálně věnovaném právní podstatě RSFSR tvrdil: „současné sovětské Rusko nemůže 

být uznáno za federativní stát. Ale ve stejné míře ho nelze zjevně zahrnout mezi unitární 

státy...“.284 Nejradikálnější pozici zastával V. Durděněvskij, který tvrdil, že SSSR není „federací 

v klasickém smyslu slova“. Proto pojem „sovětská federace“ lze použít ve vztahu k SSSR jenom 

podmíněně, SSSR jsou vlastní „prvky konfederace“.285 

P. Stučka se nejprve domníval, že Rusko je federaci skládající se ze „základního státu – 

RSFSR a celé řady autonomních republik a autonomních oblastí“.286 V roce 1923 však Stučka 

změnil svůj názor a začal tvrdit, že „RSFSR má ve své soustavě více než 25 nezávislých 

svazových a autonomních republik, autonomních oblastí a pracovních komun…“.287 

                                                 
281 STUČKA, P. Konstitucija v voprosach i otvetach. Perm: Permské oddělení Státního nakladatelství, 1920, s. 52-

53. 
282 STUČKA, P., ADORATSKIJ, V. V., BERMAN, Ja. A., BERMAN, Ja. L. Enciklopedija gosudarstva i prava: v 

3-ch t., 1927, s. 1075 (svazek 3). 
283 Ustanovení ústavy z roku 1918 byla prakticky beze změn přenesena do ústavy SSSR z roku 1924. 
284 PLETŇOV, B. D. Gosudarstvennaja struktura RSFSR. Pravo i žizň. 1922, č. 1, s. 26. 
285 DURDĚNĚVSKIJ, V. N. Na puťach k russkomu feděralnomu pravu. Sovetskoje pravo. 1923, č. 1(4), s. 3-35. 
286 STUČKA, P. Učenije o gosudarstve i Konstitucii RSFSR. Moskva: Krasnaja Nov, 1922, s. 259. 
287 STUČKA, P. Učenije o gosudarstve i o Konstitucii RSFSR. 2. přepracované vydání. Moskva: Krasnaja Nov, 
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P. Stučka byl stoupencem myšlenky„omezenosti státní suverenity republik“. Zkoumal 

otázku vzájemného vztahu suverenity SSSR a svazových republik. A zdůrazňoval, že svazový 

stát se liší od svazu států tím, že má jednotnou nejvyšší (suverénní) moc. Jako důsledek toho 

Stučka poukazoval na „zvláštnost… státu“, v němž svazová, „nová moc není neomezená, neboť 

suverenita jednotlivých republik je zachována a je omezena jen v mezích uvedených v ústavě a 

jen v záležitostech, které jsou přeneseny do kompetence Svazu. Mimo těchto mezí každá svazová 

republika realizuje svou státní moc samostatně a právě Svaz je povolán chránit tato suverénní 

práva jednotlivých svazových republik“.288 

Po přijetí ústavy RSFSR v roce 1925 diskuze o federativním zřízení RSFSR nepolevily. 

A tak v roce 1929 při hodnocení federativního zřízení Ruska se Stučka domníval, že „RSFSR se 

skládá z celé řady jednotlivých autonomních částí, jmenovitě z 24 federativních jednotek: 

z Ruska, které nemá svou zvláštní autonomní moc, z 11 autonomních republik a 13 autonomních 

oblastí. Společným rysem všech těchto federativních částí je kromě základní a největší „buňky“ -  

Velkoruska -  jejich národnostní charakter“.289 

Stučka chápal autonomii takto: „jako autonomii v jejím obecném smyslu označují 

nezávislost někoho nebo něčeho na cizí vůli, moci a donucení“.290 Národnostní autonomii Stučka 

definoval jako „neúplnou samostatnost státu, kolonie či oblasti, závisející na zákonodárné moci 

státu stojícího nad nimi“.291 V tomto smyslu Stučka stavěl národnostní autonomii proti 

suverenitě: „Zatímco suverénní stát je plně určován svým vlastním právem, založeným na vlastní 

mocí, pak nesuverénní stát nebo autonomní oblast jsou omezeny v celé řadě funkcí, i když si 

zachovávají více či méně úplnou svobodu ve vnitřních záležitostech“.292 Při definování významu 

sovětské autonomie Stučka napsal, že je „postavena na ekonomické a politické jednotě - 

centralismu a na decentralizaci – kulturní (každodenního života) a národnostní“.293 

Současně Stučka stavěl proti národnostní autonomii běžnou „samosprávu“. Tedy právo 

územní jednotky vytvářet své vlastní orgány a spravovat místní administrativní a hospodářské 

záležitosti.294 „Tyto „samosprávné“ jednotky, – prohlašoval, – nejednají v důsledku a na základě 

vlastního zákonodárství, nýbrž získávají práva samosprávy od centra, tedy státní moci, 

                                                 
288 STUČKA, P. Učenije o sovetskom gosudarstve i ego konstitucii SSSR i RSFSR. Moskva, Leningrad: Státní 

sociálně ekonomické nakladatelství, 1929, s. 196. 
289 STUČKA, P. Sovetskaja Konstitucija. Moskva, 1929, s. 60. 
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„delegující“ (poskytující) zvláštním zákonem právo samostatně spravovat otázky místního 

života“.295 Jako příklad uváděl orgány obecní samosprávy. 

V souvislosti s hromaděním znalostí o vytváření a vývoji sovětské federace se v pracích 

P. Stučky projevovaly jednotlivé tendence a perspektivy rozvoje federativních vztahů. Stučka 

poukazoval na posilování centralizace ve federativním zřízení SSSR. Při analýze kompetencí 

Svazu SSR Stučka dospěl k závěru, že „seznam záležitosti přenesených do pravomocí Svazu je 

dost široký“. Upozorňoval na objevující se po vzniku SSSR „tendenci k rozšiřování pravomocí 

Svazu, zvlášť v oblasti všesvazového zákonodárství“. Z toho důvodu je podle Stučky „obtížné 

předpovědět průběh vývoje“, neboť „nejobtížnějším úkolem ve všech státech je vždy správné 

racionální rozdělení a vymezení předmětů centralizace a decentralizace. A náš Svaz v tomto 

směru samozřejmě nepředstavuje výjimku“.296 

Po přijetí Ústavy SSSR v roce 1936 byly vědecké diskuze, spory a práce v oblasti 

sovětského federalismu redukovány na kritiku buržoazních koncepcí, povinné citování prací 

Marxe, Engelse a Lenina, výklad stalinského ideového dědictví a komentování článků 

sovětských ústav. Veškerá vědecká práce v oblasti teorie sovětské federace byla soustředěna a 

bezprostředně řízena akademikem A. Vyšinským.297 Na první Všesvazové poradě k otázkám 

sovětské vědy práva a státu 16. července 1938 byly názory P. Stučky na problémy sovětské 

federace prohlášeny za nemarxistické.298 

Závěrečná (XV.) kapitola jeho práce Nauka o státu proletariátu a rolnictva byla Stučkou 

nazvána dosti příznačně: Poslední dějství: stát odumírá. „Je to logické dovršení koncepce, podle 

níž stát jako organizace vládnoucí třídy pro ochranu jeho vlastních zájmů….. odumírá“. Podle 

Stučky „stát není věčná, ale nacházející se v pohybu instituce, pro níž“ (Stučka) „určuje jen 

pevnou tendenci, nikoliv hotové schéma“.299 Teoretické zdůvodnění procesu odumírání státu P. 

Stučka nalézal v pracích Marxe, Engelse a Lenina. Domníval se, že socialismus hledá cesty pro 

„probuzení iniciativy a tvořivosti mas“. Že nyní, poté, kdy zrušil staré zřízení, „sonduje nový 

systém společenských vztahů, kdy už nebude státní mašinérie potřeba“.300 Proces odumírání státu 

se podle Stučkova názoru měl projevovat na jedné straně postupným zužováním role donucení. 
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doklada na 1 Soveščanii po voprosam nauki sovetskogo prava i gosudarstva 16.7.1938]. Sovetskoje gosudarstvo. 

1938, č. 4, s.4-55. 
298 Osnovnyje zadači nauki sovetskogo socialističeskogo prava. Matěrialy 1-go soveščanija naučných rabotnikov 

prava, 16.-19.7.1938. Moskva: Právnické nakladatelství LKS SSSR, 1938. 
299 ALEXEJEVA, L. B., ŠAROV, A. N. P. I. Stučka o gosudarstve i prave, s. 132-138. 
300 STUČKA, P. Revoljucionnaja rol prava i gosudarstva.Obščeje učenije o prave. 3. přepracované a doplněné 

vydání. Moskva: Nakladatelství Komunistické Akademie, 1924, s. 88. 
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Na straně druhé důsledným rozvojem ekonomické funkce státu, růstem úlohy hospodářských 

orgánů „dirigujících ekonomický orchestr“.301 

 

1.2.3. Zákonnost 

V sovětském období se zákonnost nejvíce definovala prostřednictvím „striktního a 

nezvratného dodržování zákonů a na zákonech založených jiných právních aktů sovětského státu 

všemi bez výjimky orgány, společenskými organizacemi, úředními osobami a občany“.302 

V období od února do října 1917 se Stučka vysmíval výzvám tehdejšího ministra 

spravedlnosti A. Kerenského k „dodržování přísné zákonnosti“ a tvrdil, že „podstata revoluce 

právě spočívá v „právu uzurpace““.303 Svou (bolševickou, proletářskou, marxistickou) pozici k 

otázce „revoluce a práva“ zformuloval v článku Na půdě zákona nebo na půdě revoluce, 

uveřejněném v Pravdě dne 24. května 1917. Stavěl proti sobě zákon a revoluci jako neslučitelné 

pojmy a tvrdil: „Proto znovu a znovu po Marxovi prohlašujeme, že musíme stát nikoliv na půdě 

zákonnosti, nýbrž na půdě revoluce“.304 Avšak v období po Říjnové revoluci se názory Stučky 

jako jednoho z vedoucích ideologů a vedoucích činitelů nových justičních orgánů rozvíjely 

směrem ke spojení revoluce a práva. 

Stučka věnoval revoluční zákonnosti velkou pozornost. Definoval ji z pozic sociologické 

jurisprudence. Tak revoluční zákonnost u něho znamená politický režim diktatury proletariátu 

v podmínkách radikálních sociálních přeměn a občanské války. Na jedné straně předpokládá 

omezené využívání předrevolučního zákonodárství a na druhé straně možné odchýlení se od 

dekretů sovětské moci v zájmu revoluce a použití stranických direktiv a standardů chování 

soudy.  V pracích věnovaných revolučnímu právu Stučka píše: „slovo „revoluční“ jsme přiřadili 

ke slovu „zákonnost“ zcela živelně nebo jednoduše proto, abychom odlišili naši zákonnost od 

buržoazní… Pod pojmem revoluční zákonnosti jsme začali chápat ten právní pořádek, který je 

„uznán za účelný nejvyššími orgány proletářské diktatury“. A je obecně závazný“.305 

Při hodnocení celkového stavu práva v roce 1930 Stučka psal, že závažným problémem 

se stala revoluční zákonnost, která byla spojujícím článkem mezi právem a sovětskou výstavbou. 

Tvrdil, že idea zákonnosti není v rozporu se socialistickou revolucí, protože jednou ze zbraní 

proletářské diktatury je zákon. 

                                                 
301 STUČKA, P. Učenije o gosudarstve proletariata i kresťjanstva i ego Konstitucii SSSR i RSFSR, s. 291. 
302 RABINOVIČ, P. M. Upročenije zakonnosti - zakonomernost socializma. Lvov: Viša šk. Nakladatelství Lvovské 

univerzity, 1975, s 31. 
303 STUČKA, P. Izbrannyje proizveděnija po marksistsko-leninskoj těorii prava, s. 225. 
304 Tamtéž, s. 225. 
305 Tamtéž, s. 245; STUČKA, P. Revoljucionno-marksistskoje ponimanije prava. Ježenědělnik sovetskoj justicii. 

1923, č. 2. [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: http://elib.uraic.ru/handle/123456789/3631 
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Revoluční zákonitost P. Stučka považoval za požadavek dodržování sovětských zákonů, 

především úředními osobami. Idea revoluční zákonnosti byla předmětem speciálních direktiv 

sovětské moci. K jejímu upevnění a rozšíření přispívalo přijetí základního zákona socialistického 

státu – Ústavy RSFSR v roce 1918. Stučka vysvětloval, že díky zavedení diktatury proletariátu 

se revolucionizujícím faktorem stává samotná státní moc a „část realizace státní moci spočívá 

právě v zákonech, v možnosti organizovaně, právním způsobem působit na vývoj, především 

v třídním boji“.306 Konečně v článku Revoluční zákonnost (Výsledky a perspektivy) položil 

otázky: „Jak tomu bude v budoucnosti se samotnou revoluční zákonitostí? Kam kráčíme? Snad 

směrem k jejímu oslabování nebo posilování“. P. Stučka odpověděl na tyto otázky lakonicky, ale 

zároveň vyčerpávajícím způsobem: „Směrem k jejímu posilování“.307 

Předpokladem zákonnosti jsou právní pravidla obsažená v zákonech a jiných normativně 

právních aktech. „První podmínkou zákonnosti“, psal P. Stučka „je samotný zákon“.308 Stučka 

řadil zákon k jedné z abstraktních forem práva, která musí odpovídat celému systému 

společenských vztahů. V tomto smyslu zákon představuje souhrn norem stanovených státem a 

odrážejících vytvořený sociální řád. Současně však zákony nemají brzdit rozvoj revoluce. Zákon 

je jedním ze způsobů organizovaného masového působení státu, tudíž je nutný jenom po dobu 

existence státu. 

Aby vysvětlil co je revoluční zákon, Stučka se obracel k vývoji Leninových názorů. 

Ukazoval, že Lenin v různých etapách dával různý význam pojmům dekret a zákon. „S 

příchodem k moci se program strany pro něho mění v dekret – zákon. Potom následují zákony 

jako „deklarace, prohlášení, manifesty, dekrety“, vůbec jako „forma propagandy“, které ne vždy 

bylo možné změnit ve skutek. Ústup k NEPu zapříčinil vznik nové formy zákona – kodexu, jehož 

význam jako regulátoru musel vyhovovat buržoaznímu zákonu a jeho pojetí. Samozřejmě s 

výhradami“.309 Stučka se pokoušel definovat sovětský zákon. Srovnával tento pojem s  pojetím 

zákona v buržoazním právu. „Jestliže se v buržoazní společnosti tyto vztahy realizují 

anarchicko-individualisticky v rámci norem občanského zákoníku… pak sovětský zákon - 

revoluční zákon neomezující pracující v budoucnu musí poskytnout určité obecné direktivy pro 

rozvoj směrem k socialismu“.310 Opíraje se o sociologickou interpretaci, Stučka definoval zákon 

                                                 
306 STUČKA, P. Pravo i zakon. [cit. 2018-10-12]. Dostupné z: http://kritikaprava.org/library/178/pravo_i_zakon 
307 STUČKA, P. Revoljucionnaja zakonnosť (Itogi i perspektivy). Sovetskaja justicija. 1930, č. 10, s. 1-2. 
308 STUČKA, P. Učenije o sovetskom gosudarstve i ego konstitucii. 7. vydání. Moskva, Leningrad: Státní sociálně 

ekonomické nakladatelství, 1931, s. 221. 
309 MAXIMOVA, O. D. Problemy těorii sovetskogo prava i poňatije zakona v SSSR v pervoj polovině 1930-ch 

godov. Jevrazijskij juridičeskij žurnal (Eurasijský právnický časopis). 2014, č. 6, s. 139-145. 
310 Tamtéž; Izvestija Akaděmii nauk Latvijskoj SSR (Věstník Akademie věd Lotyšské SSR). 1966, č. 222-227, s. 42. 
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takto: „Právní normou neboli zákonem nazýváme nucené právo, pocházející od státní moci a 

mající vztah k oblasti práva“.311 

Objektivní tendenci rozvoje sovětské společnosti spatřoval Stučka nikoliv ve zřeknutí se 

zákonů a zákonnosti, nýbrž v co nejrychlejším zrušení zastaralých zákonů. Domníval se, že 

zákon se musí změnit, že důraz musí být kladen nikoliv na odumírání zákona a práva, ale na 

„revoluční zákon“. 

Za problém revoluční zákonnosti Stučka označoval rezortní normotvorbu. Jak napsal, 

představuje opravdovou příštipkářskou výrobu. „Při každé vhodné i nevhodné příležitosti tyto 

rezorty vystřelují jako rakety své návrhy nových zákonů, protože každý z těchto rezortů má svoje 

„ruční stavy“, své právní projekty spolu s jejich autory – právními poradci.“312 Podmínkou 

zakotvení a následného upevnění revolučního zákona byl podle Stučky růst kulturní úrovně mas 

lidu. Tento úkol označoval za nejobtížnější: „Důvěra, kterou mají ke straně široké vrstvy 

pracujících, v nich vytváří jistotu, že politická direktiva strany a zákon jako formální výraz vůle 

vládnoucí třídy jako celek nemají a nemohou se rozcházet navzájem. Dnešní direktivní usnesení 

strany – to je zítřejší, dokonce dnešní revoluční zákon. To se samozřejmě plně vztahuje jen na 

centrální direktivy, neboť máme jen obecně závazné zákony“.313 

P. Stučka byl stoupencem odvětvového dělení sovětského práva. Sovětská právní věda 

měla zahrnovat dvě základní části: teorii práva (občanské právo a hospodářské právo) a techniku 

práva (technika přípravy právních aktů, právní proces). V roce 1918 Stučka poprvé vyslovil 

myšlenku o rozdělení zákonů na „základy“, které jsou závazné, a „technické instrukce a 

návody“, jejichž závaznost je relativní. Tuto myšlenku opakoval i ve svých pozdějších pracích. 

Příkladem může být jeho stať Zákonnost revoluční v Encyklopedii státu a práva. 

V roce 1929 Stučka v článku Revolučně právní perspektivy poukazoval na nezbytnost 

zjednodušení zákonů a právních vztahů. Rovněž vytyčil problém oddělení zákonů od jiných 

normativně právních aktů.314 Praktickou realizaci svých idejí Stučka viděl v sestavení 

systematického sborníku, který se měl stát základem budoucího právního systému.315 

Podle Stučkova názoru je hlavním úkolem práva zajistit pořádek a předejít chaosu a 

zvůli. „Zákon označuje mezníky, podle nichž se určují hranice daného právního řádu, dané 

soustavy právních vztahů… Teoreticky má zákon tvořit základní princip dané soustavy a to další 

                                                 
311 STUČKA, P. Izbrannyje proizveděnija po marksistsko-leninskoj těorii prava, s. 163-164. 
312 Tamtéž, s. 481. 
313 Tamtéž, s. 520–521. 
314 STUČKA, P. Revoljucionno-pravovyje perspektivy. Revoljucija prava. 1929, č. 2, s. 3-10. 
315 ISAJEV, I. A. Problema sistěmy prava v sovetskoj jurispruděncii 1920-1930ch gg. Istorija gosudarstva i prava. 

2012, č. 12, s. 3. 
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je již jen věcí proletářského soudu.“316 Proto ve sborníku měly být stanoveny pouze principy 

fungování sovětské společnosti a s takzvanou zvláštní částí se nepočítalo. Jiné právní akty měly 

být jen konkretizovanými technickými upřesněními ustanovení sborníku. Soudci by tak dostali 

širokou možnost vykládat a dotvářet navržená ustanovení. 

Sovětské soudy, ve své většině neprofesionální, se měly podle Stučkova názoru ve jménu 

rozvoje revoluce a za účelem podpořit revoluční zákonnost při projednávání případů řídit 

principem politické účelnosti. V podmínkách proletářské revoluce se soud podle Stučky „stává 

tvůrčí silou při vytváření nového právního pořádku“.317 Tvůrčí sílu revolučního soudu přitom 

Stučka vidí v třídním násilí. „Otevřeně prohlašujeme“, napsal, „že do té doby, dokud bude 

existovat rozdělení lidstva na třídy, tj. do konečného vítězství proletářské revoluce, také náš soud 

bude třídním soudem, avšak soudem třídy pracujících, tj. naprosté většiny obyvatelstva. Bude 

také prostředkem donucení menšiny, aby se podřídila třídní spravedlnosti naprosté většiny“.318 

Třídní násilí, které prošlo filtrem „revolučního svědomí a revolučního právního vědomí“ tu 

vystupuje bezprostředně jako třídní, revoluční tvorba práva. Důraz se tedy v takové právní 

koncepci přenáší z práva na činnost různých institucí diktatury proletariátu. „Avšak slovo 

revoluční zákonnost má ještě i jiný význam. Soudce při posuzování těchto nových zákonů musí 

mít na zřeteli, že tyto ústupky jsou udělány dobrovolně a v zájmu revoluce, čímž odpovídají 

třídním zájmům vítězné třídy proletariátu jako celku, tedy i jeho revolučnímu právnímu vědomí. 

Teprve tehdy bude možno spojit třídní spravedlnost se starou zákonností, tj. s dodržováním 

dekretů a kodexů dělnicko-rolnické vlády.“319 

Když Stučka uvažoval o sovětském státu, právu a zákonnosti, měl za to, že jsou to 

mohutné zbraně v boji za výstavbu socialismu a komunismu. Zdůrazňoval jejich revoluční úlohu 

při vývoji společnosti na cestě ke komunismu. Naléhavě požadoval, aby se všestranně upevňoval 

sovětský stát, revoluční zákonnost a právní pořádek. „Naše právní chápání a právní vědomí musí 

jako červená nit prostupovat revolučnost a proletářské uvědomění. Musíme opustit všechny 

revizionistické a ekonomistické teorie, které hlásají bezmocnost revolučního zákona vůči 

buržoazním výrobním vztahům. Ale stejně opatrně se musíme chovat i k revolučním zákoníkům, 

které věří ve všemocnost revolučního dekretu. Na síle vítězné třídy, na úspěších jejího třídního 

boje (který pokračuje, jen jinými formami) závisí konečné vítězství nové soustavy společenských 

vztahů v zájmu proletariátu.“320 

                                                 
316 STUČKA, P. Pravo i zakon. [cit. 2018-10-12]. Dostupné z: http://kritikaprava.org/library/178/pravo_i_zakon 
317 STUČKA, P. Izbrannyje proizveděnija po marksistsko-leninskoj těorii prava, s. 243. 
318 Tamtéž, s. 245. 
319 STUČKA, P. Pravo i zakon. 
320 Tamtéž. 
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P. Stučka vystupoval proti návrhům na omezení zákonnosti. Za pozornost stojí jeho 

článek Právo – zákon – technika (leden 1930), kde Stučka zdůrazňoval: „Kdo v současném 

okamžiku nejurputnějšího třídního boje tvrdí, že stát už má na čase odumřít, ten je buď 

negramota nebo vystupuje jako přímý přisluhovač kontrarevolučních teorií. Jen díky silnému 

proletářskému státu je možný ten nebývalý revoluční zvrat, který prožíváme dnes. Ale vždyť ani 

jeden stát, včetně proletářského, není bez svého práva, v daném případě sovětského práva, 

myslitelný“.321 Oblíbená Stučkova formulace byla: „Kupředu, s heslem „revoluční zákon – 

revoluční zákonnost“.  

Z výše uvedeného plyne, že Stučka se pokoušel vypracovat vlastní koncepci práva, 

přičemž jeho analýza ho přivedla ke ztotožnění revolučního zákona se stranickou směrnicí. 

Základní představy P. Stučky o právu a zákonnosti lze shrnout takto: za prvé, právo je uceleným 

systémem společenských vztahů, který odráží zájmy vládnoucí třídy. Za druhé, k formování 

právního systému odrážejícího nové společenskoekonomické reálie je nezbytné sestavit sborník, 

ve kterém budou promítnuty základní principy nového právního systému. Při tom však bude 

ponechána možnost pro jejich pružnou interpretaci. Za třetí, je třeba zbavit se klanění se právu a 

učinit právo nástrojem proletariátu pro dosažení jeho cílů. A za čtvrté, právo musí být zaměřeno 

na plnění konkrétních funkcí: upevnění a zakořenění ideologie, „vytvoření podmínek pro 

spravedlivé rozdělování bohatství; upevnění stávajícího společenského pořádku“.322 Je 

pravděpodobné, že pro takové závěry měl Stučka důvody, ale přesto lze takový přístup sotva 

považovat za vědecky opodstatněný. 

Lze shrnout, že názory P. Stučky jsou ve skutečnosti zajímavou a originální interpretací 

marxistické teorie práva, jednou z důležitých epizod procesu vytváření sovětské právní vědy. 

Jeho práce a praktická činnost nesporně přispěly k rozvoji sovětské teorie státu a práva. 

 

                                                 
321 STUČKA, P. Izbrannyje proizveděnija po marksistsko-leninskoj těorii prava, s. 465. 
322 ŽIGALOVA, K. A. Novaja ekonomičeskaja politika (pravovoje obosnovanije P. I. Stučki), str. 285. [cit. 2018-

10-12]. Dostupné z: http://ist-konkurs.ru/raboty/2014/1514-novaya-ekonomicheskaya-politika-pravovoe-

obosnovanie-p-i-stuchki 
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2. Jevgenij B. Pašukanis 

„Jsem spokojen už s tím, že se… našli lidé, pro které byl můj přístup k otázkám zajímavý 

a cosi slibující.“ 

J. B. Pašukanis 

 

Jevgenij Bronislavovič Pašukanis byl jedním z nejvýznamnějších právních vědců – 

marxistů minulého století, veřejným činitelem, a také jedním z autorů textu ústavy SSSR z roku 

1936. Sehrál významnou úlohu při vytváření a rozvoji právní vědy v Sovětském svazu a je 

právem považován za jednoho z těch právních vědců, kteří položili základy sovětského práva. 

Právní a státnické myšlenky J. B. Pašukanise přitahovaly a nadále přitahují pozornost právních 

vědců od doby svého zrodu až do dnešních dnů. Podle západního hodnocení byl Pašukanis 

předním ruským právníkem až do „epochy nadvlády Vyšinského“.323 Má se rovněž za to, že 

Pašukanis patří k ruským právním vědcům, kteří jsou nejčastěji citováni v současné západní 

právní vědě. 

Jeho vědecká produktivita byla nevídaná. Pašukanis napsal více než 100 vědeckých prací 

z obecné teorie státu a práva, právních dějin, mezinárodního a ústavního práva. V Rusku jsou 

jeho práce známy odborníkům v oblasti teorie státu a práva, avšak mimo oblast sociologické 

problematiky. Zatímco v zahraničí je nejznámější díky zkoumáním prováděným na hranici 

sociologie a práva. Pašukanisovy práce byly již v sovětských dobách přeloženy do angličtiny a 

byly tak přístupné pro studium západním právníkům. K jeho největším a nejvýznamnějším dílům 

patří Marxistická teorie práva a výstavba socialismu (1927), Nauka o státu a právu (1932), 

Nástin mezinárodního soukromého práva (1935), Kurs sovětského hospodářského práva (1935) 

nebo Stát a právo za socialismu (1936). Stěžejní Pašukanisovou prací je poté monografie Obecná 

teorie práva a marxismus. Zkušenosti z kritiky základních právních pojmů (1924, druhé vydání 

1926, třetí 1927). Do roku 1930 byla tato práce přeložena do němčiny, angličtiny, japonštiny a 

srbochorvatštiny. Při detailní analýze díla Obecná teorie práva a marxismus zdůrazňoval Fuller, 

že autor „zřetelně a důsledně vysvětluje originální rozvoj teorie Marxe“, a samotná kniha je 

„výsledkem vysoké vzdělanosti a informovanosti“.324 

Přes zásluhy J. Pašukanise byl jeho osud tragický: když se ve 30. letech 20. století dostal 

až na vrchol akademické a nomenklaturní hierarchie, byl poté obviněn z kontrarevoluční 

činnosti, prohlášen za „nepřítele lidu“ a zastřelen (posmrtně byl rehabilitován). Jméno tohoto 

                                                 
323 MUSATOV, F. V. Stanovlenije nauki těorii gosudarstva i prava v otěčestvennoj jurispruděncii. Rossijskij 

juridičeskij žurnal. 2013, č. 4, s. 12. 
324 FULLER, L. Pashukanis and Vyshinsky: a study in development of Marxian legal theory. Michigan law review. 

1949, č. 47, 8. s. 1158, 1159. 
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vynikajícího právníka a vědce bylo na dlouhá léta vyškrtnuto z ruských dějin a jeho stěžejní 

práce Obecná teorie práva a marxismus byla v Rusku znovu publikována až v roce 1980, a to 

pouze ve velmi nízkém nákladu. Jeho další práce jsou dodnes bibliografickou vzácností. 

Aby bylo možno se přesněji seznámit s názory J. Pašukanise a ukázat, jak výrazný přínos 

do rozvoje sovětské právní vědy J. Pašukanis poskytl, je třeba se seznámit se základními 

mezníky jeho života. 

 

2.1. J. Pašukanis: život a osobní profil 

2.1.1. V očekávání revoluce (1891-1917) 

Jevgenij Bronislavovič Pašukanis se narodil 10. (podle našeho datování 23.) února 1891 

(podle jiných údajů 11. února 1891) ve starobylém ruském městě Starica v Tverské gubernii.325 

Rok před jeho narozením do města přesídlil a začal tu pracovat jeho otec Bronislav Francevič 

Pašukanis – mladý 26letý lékař, který krátce předtím absolvoval Moskevskou imperiální 

univerzitu. Bronislav Francevič Pašukanis, etnický Litevec, pocházel z prosté rolnické rodiny 

Suvalské gubernie ruského impéria (dnes je to území Polska). Lékařskou praxi provozoval na 

takové úrovni, že se o něm brzy začalo mluvit nejenom ve městě, ale v celé gubernii. Poté, co 

ukončil praxi známý lékař A. Speranskij, se Bronislav Francevič stal vedoucím Zemské 

tutolminské nemocnice. Během prvního roku své činnosti získal pro nemocnici dezinfekční 

zařízení a zařídil ventilátory pro pokoje nemocných. V roce 1895 byla pod jeho vedením 

nemocnice komplexně rekonstruována a od podzimu 1898 tady začalo pracovat chirurgické 

oddělení. Všechna svědectví potvrzují, že zakladatelem chirurgie ve městě byl právě B. 

Pašukanis. Ten dále založil lazaret pro léčení raněných z 1. světové války. V roce 1918 stanul 

v čele neurologického oddělení nově otevřeného Ústavu fyzikálních metod léčení v Tveri (dnes 

je tu dětská oblastní nemocnice). Bronislav Pašukanis byl velmi aktivní ve veřejné činnosti. Řídil 

zdravotnické oddělení Tverského gubernského výkonného výboru a založil radu pro ochranu 

dětí, přičemž se stal jejím prvním předsedou. Z pozice zemského lékaře se vypracoval až na 

profesora lékařství v Sankt Petěrburgu a stal se nakonec dvorním radou a doktorem medicíny. 

Měl velký vliv na utváření charakteru svého syna.326 

V rodině Pašukanisových vládla víra v pokrok, ve světlou sociální budoucnost a rostoucí 

svobodu přinášející lidu štěstí. Toto rodinné směřování je pochopitelné, jelikož Jevgenijova 

                                                 
325 MAMUT, L. S. Velká ruská encyklopedie [online]. MK RF, 2017 [cit. 2018-08-06]. Dostupné z: 

https://bigenc.ru/law/text/2708285. 
326 ZVJAGINCEV, A. G. Rokovaja Femida. Dramatičeskije suďby znamenitych rossijskich juristov. Očerk Jevgenij 

Bronislavovič Pašukanis (1891 –1937) „Buděm rabotať radostno i družno“. Moskva: OLMA Media Grupp, 

2012, s. 314 -319. 
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matka Sofia Pavlovna byla členkou Ruské sociálně demokratické dělnické strany (RSDRP) – 

bolševiků od roku 1903, aktivně se podílela na organizování revoluční činnosti, jež přivedla 

k proslulým stávkám roku 1905. „Sofia Pavlovna stála vždy v centru bolševické organizace 

některé z institucí a spojovala v práci všechno, co bylo revoluční. Byla to skromná a trpělivá 

pracovnice, nikdy nezaváhala a neměnila svoje pozice“.327 V roce 1906 se rodina přestěhovala 

do Petrohradu a tam Jevgenij trávil hodně času v rodině svého strýce – profesionálního 

revolucionáře, bolševika M. Ljadova, který značnou měrou zapůsobil na světonázor svého 

příbuzného. 

Ve vzdělání Jevgenij pokračoval na Lentovském gymnáziu, považovaném za „politické“, 

protože se tu sešli ti, kteří byli z politických důvodů vyloučeni z jiných středních škol ve 

městě.328 V gymnaziálních letech se připojil k revoluční činnosti: zúčastnil se shromáždění a 

navštěvoval ilegální kroužky. V roce 1907 ho zvolili do ÚV sociálně demokratické dělnické a 

studentské mládeže při petrohradském výboru strany (RSDRP). Po absolvování Lentovského 

gymnázia v roce 1909 byl J. Pašukanis přijat na právnickou fakultu Petrohradské univerzity, ale 

studium nedokončil, když se dostal do hledáčku policie jako aktivní účastník revolučního hnutí. 

Na jaře 1910 po domovní prohlídce a zatčení ve věci Petrohradského výboru bolševiků 

měl být J. Pašukanis poslán do vyhnanství do Archangelské gubernie, což bylo na základě 

žádosti příbuzných nahrazeno souhlasem s odjezdem do zahraničí. Proto v dalším vzdělávání 

pokračoval na právnické fakultě mnichovské univerzity, kde se věnoval právu a politické 

ekonomii.329 Data jeho odjezdu se v literatuře různí – tak např. podle názoru A. Zvjaginceva 

odcestoval Pašukanis do Německa v roce 1911. Jiní autoři, např. Melkevik či Protopopov datují 

tuto událost již rokem 1910. Léta strávená v Německu měla silný vliv na utváření názorů raného 

Pašukanise. V Německu podrobně studoval teorii Karla Marxe a západní tradice marxismu jako 

celek. Kromě toho přijal prvky normativismu Hanse Kelsena i sociologii práva Léona Duguita a 

Maurice Hauriou.330 Studium probíhalo úspěšně. Na závěr studia J. Pašukanis napsal a obhájil 

doktorskou disertaci s názvem Statistika porušování zákonů na ochranu práce. 

Do Ruska se Pašukanis vrátil v roce 1914 a ihned se zapojil do revolučního hnutí. Vrchol 

jeho politické aktivity nastává v říjnu 1917. V té době je aktivně činný v Suševsko-Marijinském 

                                                 
327 Izvestija VCIK. Moskva, 09.07.1918, č. 142, s. 3. 
328 PROTOPOPOV, Je. Je. Politiko-pravovyje vzgljady J. B.. Pašukanisa. Moskva: ARP 837, 2007, s. 11 
329 ZVJAGINCEV, A. G., ORLOV Ju. G. Rossijskije juristy: kratkij bibliografičeskij slovar. Moskva: RIPOL 

klassik, 2004, s. 364-365. 
330 MELKEVIK, B. Marxizm i filosofija prava: slučaj Pašukanisa. Paříž: Buenos booksintern, 2016, s. 3. 
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vojensko-revolučním výboru Moskvy, píše články a překládá z němčiny. Je známo i to, že se 

zúčastnil přípravy návrhu protiválečné deklarace bolševické frakce v dumě v roce 1914.331 

2.1.2. Ve službách sovětského lidu: soudce, diplomat a vědec (1917-1929) 

Do Ruské komunistické strany bolševiků Pašukanis vstupuje v roce 1918 a od té doby 

zažívá jeho kariéra dramatický vzestup. Od prosince 1918 do ledna 1919 byl J. Pašukanis 

soudcem lidového soudu Suševsko-Marjinského obvodu Moskvy (podle jiných pramenů 

Miusského obvodu).332 Byl také zvolen za jednoho ze tří stálých členů Rady pro organizování 

činnosti lidových soudů v Moskvě. Později (od února do srpna 1919) se J. Pašukanis stává 

členem kasačního tribunálu při Všeruském ústředním výkonném výboru (VCIK). Ve 

vzpomínkách na tuto dobu Pašukanis v článku První měsíce existence Moskevského lidového 

soudu píše: „Brzy po uveřejnění prvního listopadového dekretu o lidovém soudu byla 

v Moskevské radě svolána porada právníků stojících… na platformě sovětské moci… Krátce po 

tomto shromáždění jsem byl zvolen za lidového soudce v Suševsko-Marjinském obvodu… Žádné 

praktické zkušenosti v soudní oblasti jsem neměl. Zabýval jsem se hlavně filozofií a obecnou 

teorií práva a o tom, jak funguje… soud, jsem měl mnohem mlhavější představu než kterýkoliv 

zřízenec… Musel jsem si vzpomenout na přísloví - „žádný učený z nebe nespadl“ - a pustit se do 

práce….“.333 

V lednu 1918 byla pod vedením levého esera lidového komisaře spravedlnosti I. 

Štejnberga zahájena příprava návrhu nového zákona o soudnictví. Dekret o soudu č. 2 byl Radou 

lidových komisařů schválen 30. ledna (podle našeho datování 12. února) 1918 a 15. února 1918 

byl tento dekret potvrzen VCIK.334 Během projednávání návrhu se v lidovém komisariátu 

rozhořel boj mezi bolševiky a levými esery. Jaro 1918 bylo totiž obdobím nepřetržitých sporů o 

nejpřijatelnějších formách organizace a činnosti sovětských soudů. Vnějším projevem tohoto 

boje názorů a stanovisek se stala bouřlivá činnost, vedoucí k vytvoření řady návrhů zákonů. 

V nich se odrážely zásadní názory představitelů vládnoucích stran na podstatu soudů, jejich cíle 

a principy realizace soudnictví. 

19. dubna 1918 Pašukanis, když hodnotil čtyřměsíční činnost lidových soudů v Moskvě, 

vyslovil příznačnou myšlenku: „Na úseku boje se specifickou zločinností jako je například 

obchodování alkoholem…. nabízí se nápad organizovat společnosti, které si vytyčí za úkol široký 

                                                 
331 Tamtéž, s. 4. 
332 Tamtéž, s. 4. 
333 PAŠUKANIS, J. B.. Pervyje mesjacy suščestvovanija Moskovskogo narodnogo suda. Ježenědělnik sovetskoj 
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boj s tímto zlem všemi způsoby včetně podnícení soudního řízení. Iniciativa obyvatelstva je tím 

spíše nezbytná, že aparát milice, který má za úkol bojovat ex officio, trpí nejvážnějšími 

nedostatky a jeho činnost často nedosahuje cíle. Pokud jde o samotné formy soudního řízení, 

nejsou samozřejmě ještě zdaleka detailně propracovány a nemají ještě konečnou formu… Přesto 

se lidové soudy… vyrovnávají se svým základním úkolem – uspokojovat potřebu obyvatelstva 

v justici“.335 

Nerozhodnost Šteinberga336 v otázce „postátnění obvinění“ a jiná ustanovení Dekretu o 

soudech č. 2 vyvolaly kritiku bolševiků. Stranou nezůstal ani Pašukanis, který 26. dubna 1918 

ještě nebyl proti lidovému obvinění a napsal: „Je zcela zřejmé, že ve skutečně demokratickém 

státě nemůže být nikomu z plnoprávných občanů zakázáno bránit před soudem spravedlnost tak, 

jak ji sám chápe. To je také uznáno v dekretech poskytujících každému občanovi právo 

vystupovat na soudu jako obhájce nebo žalobce. Tím se však nemůže omezovat úloha moci ve 

vztahu k institutu soudní ochrany. Nelze doufat, že poskytnutí svobodné iniciativy všem občanům 

bez rozdílu zajistí v dostatečné míře zájmy každého, kdo stane před soudem. K tomu je nezbytné, 

aby právní ochrana přijala organizační formy. Je nezbytné vytvořit sdružení, která by kontrolou 

nad každým ze svých členů zajišťovala patřičnou vysokou úroveň veřejné obhajoby i žaloby... 

Představujeme si ochránce práva jako sdružení osob, svobodně poskytujících své síly a svůj 

talent věci veřejné obhajoby a veřejné žaloby, které nejsou spojeny materiálně s kýmkoliv 

soukromými zájmy a které se ve svých vystoupeních řídí výhradně principy humanity… Je zcela 

nezbytné, aby ochránci práva byli voleni orgány sovětské moci a jimi byli odvoláváni“.337 

Na 1. všeruském sjezdu oblastních a gubernských komisařů justice (21.-25. dubna 1918) 

se delegáti rozhodně vyslovili proti řádu organizace „ochrany práva“, stanoveného Dekretem o 

soudu č. 2 a požadovali změnu tohoto institutu na „roli sovětských pracovníků působících v 

placené službě lidu“.338 Sovětská moc, která ocenila význam funkce obžaloby v trestním právu, 

se snažila soustředit tuto funkci ve svých rukou. J. Pašukanis rovněž upřesnil svoji pozici: 

„Záležitost právní pomoci musí vzít sovětská moc konečně do svých rukou… Potřebujeme… 

v osobě obhájce dát soudnictví takového soudce, který při vystupování jménem sovětské moci 

hájí ideály spravedlnosti, vyhlášené touto mocí.“339 K oblasti praktické právní výstavby se 

vztahovala tématika článků J. Pašukanise: Lidový soud (Izvestija ze dne 16. a 19. 4. 1918), 

Lidový soud a advokacie (Izvestija ze dne 22. 6. 1918). 

                                                 
335 Narodnyj sud. Izvestija VCIK. 19.04.1918, č. 77 (341). 
336 Podrobněji viz kapitola 1.1.  „P. Stučka - život a osobní profil“. 
337 Pravozastupničestvo i suděbnoje predstavitělstvo. Izvestija. 26.04.1918, č. 83 (347). 
338 Matěrialy Narodnogo Komissariata Justicii: Pervyj Vserossijskij Sjezd Oblastnych i Gubernskych Komissarov 

Justicii. Moskva: Nakladatelství Narkomjusta, 1918. 
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V letech 1919-1920 J. Pašukanis vedl oddělení justice Donského výkonného výboru. 

Činnost oddělení justice měla v tomto období mnohostranný charakter, avšak nejdůležitějším 

úkolem bylo zřízení lidových soudů na celém území oblasti a organizace jejich práce. J. 

Pašukanis se při své práci musel vypořádat s četnými obtížemi, jako např. s všeobecným 

rozvratem společnosti, hladem obyvatelstva nebo nízkou efektivitou práce justičních orgánů. 

Tyto obtíže se mu přesto podařilo překonat a vytvořit novou strukturu lidových soudů, 

fungujících ve všech regionech Donské oblasti. 

J. Pašukanis pracoval mnoho a intenzivně. V roce 1920 byl povolán do Lidového 

komisariátu zahraničních věcí do funkce zástupce vedoucího ekonomicko-právního oddělení, 

jinak řečeno, do funkce vedoucího právního referátu. Je také důvod domnívat se, že nějakou 

dobu Pašukanis plnil povinnosti vedoucího oddělení.340 

Své diplomatické síly a zahraniční politiku musela nově vznikající sovětská státní moc 

budovat v obtížných podmínkách diplomatické, ekonomické a obchodní blokády země i 

obrovského nedostatku kádrů připravených zaujmout pozice v diplomatickém sboru a státním 

aparátu. Byla to složitá a trnitá cesta, s chybami, omyly a neúspěchy, avšak také s úspěchy. 

V odborné literatuře byly uveřejněny jednotlivé části dopisu G. V. Čičerina Leninovi z 5. května 

1920 o tak zvaných „nočních bděních“.341 Je příznačné, že dva a půl roku po Říjnové revoluci 

lidový komisař Čičerin musel přiznat, že výstavba lidového komisariátu zahraničí se stále ještě 

nachází ve své počáteční etapě. „Ani komunisté k nám nepřicházejí, protože vědí, že budou 

hladovět.“.342 „Nejobtížnější je najít vedoucí oddělení, tedy osoby schopné vést samostatnou 

práci“.343 Při referování Leninovi byl šéf lidového komisariátu značně kritický také ve vztahu 

k již fungujícím složkám. Číčerin psal: „Velký rozvoj potřebuje naše embryonální ekonomicko-

právní oddělení, na němž spočívá kolosální práce…“.344 Sovětští diplomaté museli zvládat 

nejenom obrovský rozsah práce, ale také překonávat komplikace, přičemž se pokoušeli spojit 

normy, které už existovaly v mezinárodní praxi, se sovětskou právní koncepcí (systémem) a 

s některými ustanoveními sovětského práva. „Naše pozice v oblasti mezinárodně právní“ - 

napsal později Pašukanis - „jsou odvozeny od naší proletářské třídní politiky. Proto namísto 

neužitečných a scholastických pokusů budovat „systém mezinárodního práva přechodného 

období“ musí úkol sovětských pracovníků mezinárodní oblasti spočívat v tom, aby pečlivě 

                                                 
340 Dokumenty jsou dostupné na web. stránkách: Revoluce roku 1917. Osudy ruské a sovětské diplomacie (oficiální 

portál: http://www.1917.mid.ru).V lednu 2018 Ministerstvo zahraničních věcí RF uvolnilo přístup k asi 4.000 

archivních svazkům a 355.000 stranám dokumentů, osvětlujících časové období 1917-1924. 
341 Dopisy a zprávy zplnomocněného zastupitelského úřadu, Lidový komisariát zahraničních věcí: dopisy J. 

Pašukanise (01.01.1922-31.12.1922). Seznam 13. Spis 1095. Složka 76. 
342 Očerki istorii Ministerstva inostrannych děl Rossii: 1802-2002. Díl II. Moskva: OLMA-Press, 2002, s. 49-50. 
343 Archiv vnější politiky Ruské federace (dále - AVP RF). Fond 04. Seznam 59. Složka 390. Spis 56375. l. 2. 
344 AVP RF. Fond 04. Seznam 59. Složka 390. Spis 56375. l. 3,4. 
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studovali a zobecňovali praxi našeho státu a - vycházejíce ze základních principů naší 

zahraniční politiky - formulovali naše mezinárodně právní pozice“.345 V těchto podmínkách plní 

Pašukanis ve službě v Lidovém komisariátu zahraničních věcí (ve kterém působil až do roku 

1923) řadu odpovědných úkolů a rovněž vede aktivní činnost zaměřenou na ochranu zájmů 

spoluobčanů. Tak v roce 1921 jako atašé zastoupení RSFSR v Polsku dosahuje zlepšení 

podmínek pobytu rudoarmějců, zajatých polskou armádou při sovětsko-polské válce (1919–

1920), a jejich repatriace.346 Poměrně rychle byl Pašukanis jmenován radou zastoupení RSFSR v 

Berlíně. 

Sovětské vedení nejdříve považovalo tradiční diplomacii a zahraniční politiku za 

zbytečné přežitky minulých dob, jelikož bylo přesvědčeno o tom, že světová revoluce nastane 

„v nejbližší budoucnosti“. Avšak poté, co se přesvědčilo o iluzornosti svých nadějí, přehodnotilo 

sovětské vedení svůj postoj k diplomacii a přistoupilo k navazování vztahů se zahraničními státy. 

Při vytváření svých nových diplomatických vazeb přitom vycházelo ze zásad mírové 

koexistence. Byly podniknuty první kroky na cestě navazování kulturních kontaktů mezi 

sovětským Ruskem a Německem. Iniciativa patřila sovětské vládě, která ihned po ukončení 

občanské války a intervence začala těmto otázkám přikládat větší význam.347 Druhého února 

1922 proto J. Pašukanis sdělil německému ministerstvu zahraničních věcí, že sovětská vláda je 

připravena obnovit sovětsko-německé kulturní a vědecké styky. Požádal také německé 

ministerstvo zahraničních věcí o zprostředkování kontaktů astronomické observatoře v Pulkovu 

a ústřední astronomické stanice v Kielu.348 Změny v politické situaci přiměly německé vojenské 

činitele a politiky také k tomu, aby přehodnotili problém německo-sovětských vztahů. Na 

počátku byl přístup ignorující charakter sovětského režimu. S Ruskem počítali jako se silou 

stojící proti Dohodě;349 silou schopnou nějakým způsobem usnadnit situaci Německa.350 

Při plnění diplomatických úkolů se J. Pašukanis podílel na přípravě Rapallské smlouvy 

mezi RSFSR a Výmarskou republikou o vzájemném obnovení diplomatických vztahů a urovnání 

                                                 
345 PAŠUKANIS, J. B.. Očerki po meždunarodnomu pravu. Мoskva: Státní nakladatelství „Sovetskoje 

zakonodatělstvo“, 1935. s. 17. 
346 Má se za to, že bylo zajato přes 150.000 rudoarmějců. Celkem, spolu s politickými vězni a internovanými 

civilními osobami se ocitlo v polském zajetí přes 200.000 rudoarmějců, civilních osob, bělogvardějců a 

bojovníků protibolševických a nacionalistických (ukrajinských a běloruských) formací.  
347 ROSENFELD, G. Naučnyje i kulturnyje svjazi meždu SSSR i Vejmarskoj respublikoj. Voporosy istorii. Říjen 

1963, č. 10, s. 71-83. 
348 Státní ústřední archiv. Merseburg. Rep. 76 Vc. Oddíl I. Vložka 11. Část VII. č. 19. Díl III, s. 277. 
349 Sovětští zástupci věřili, že protrhnou diplomatickou, ekonomickou a obchodní blokádu země, němečtí se snažili o 

snížení reparací.  
350 První vojenské a obchodní kontakty mezi oběma zeměmi byly navázány v dubnu 1921. Sovětský stát počítal, že 

s pomocí německého kapitálu a technologie uskuteční rekonstrukci národního hospodářství. Představitelé 

německé strany doufali, že v sovětském Rusku umístí armádní učební střediska, jež byla zakázána v Německu 

Versaillskou smlouvou. Byli připraveni spolupracovat při přípravě kádrů pro Rudou armádu (PAŠUKANIS, J. 

B.. Rur i reparacii. Obzor diplomat. perepiski (01.- 09.1923). Meždunarodnaja letopis, 1924. č. 1). 
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všech sporných otázek.351 Uzavření smlouvy předcházela obtížná a usilovná práce.352 Do roku 

1934 zůstávala Rapallská smlouva353 nejdůležitější z mezinárodních smluv podepsaných 

sovětským vedením. Vztahy s Německem se ukázaly během desetiletí stěžejní částí sovětské 

diplomatické činnosti v Evropě (SSSR vznikl teprve 30. prosince 1922, tedy po uzavření 

smlouvy). J. Pašukanis se bezprostředně podílel na sovětsko-německých jednáních, která vedla 

k uzavření Rapallské smlouvy mezi RSFSR a Výmarskou republikou. Účastnil se tak rovněž 

interní porady sovětské delegace dne 1. dubna 1922, při které byly projednávány otázky týkající 

se rozdělení jednání na dvě větve: o politickém uznání RSFSR a o možnosti půjčky pro RSFSR. 

Do politické dohody bylo zahrnuto obnovení diplomatických vztahů a úplné vzájemné zřeknutí 

se požadavků včetně veškerých požadavků soukromých osob za ztráty, které jim byly způsobeny 

v Rusku během znárodnění. Dne 3. dubna 1922 se Pašukanis zúčastnil rozhovoru s říšským 

kancléřem Josephem Wirthem a říšským ministrem zahraničních věcí Dr. Waltherem 

Rathenauem. Podílel se i na přípravě samotného návrhu dohody. V Rapallské smlouvě se oba 

státy dohodly, že nadále nebudou přicházet se vzájemnými požadavky týkajícími se dluhů, 

náhrady škod a znárodněného majetku, poskytly si vzájemně režim nejvyšších výhod v obchodě 

a obnovily diplomatická a konzulární zastoupení. Podle mnohých historiků se Rapallská smlouva 

stala bombou, která vybuchla neočekávaně na Janovské konferenci. „To otřese světem! To je 

největší úder na konferenci“,354 – prohlásil americký velvyslanec v Itálii Child, když se dozvěděl 

o sovětsko-německé smlouvě. Po podpisu této dohody se sovětské Rusko i Německo dostaly 

z diplomatické izolace. Obě strany odmítly Versaillskou smlouvu, podle terminologie 

Kominterny vnucenou „imperialistickými bandity“ s cílem „kolonizovat Německo”. 

Ve své činnosti v oblasti diplomacie se Pašukanis bezprostředně zabýval otázkami 

navázání a realizace konzulárních kontaktů. Nedůvěra při navazování konzulárních vztahů, která 

existovala mezi oběma zeměmi, byla překonávána obtížně. Projevovaly se i bývalé stereotypy: 

v srpnu 1921, kdy se začalo hovořit o otevření sovětských konzulátů v Německu, na ministerstvu 

zahraničních věcí se „co nejrozhodněji“ vyslovili proti zřízení ruského konzulátu ve Štětíně, 

                                                 
351 Rapallská smlouva byla podepsána mezi RSFSR (Ruskou sovětskou federativní republikou) a Německem dne 

16.4.1922 a poté byla uveřejněna v sovětském listu Izvestija č. 102 ze dne 10.5.1922. 
352 Jednání o těchto otázkách byla zahájena v okamžiku, kdy se SSSR neúspěšně (s výjimkou obchodní smlouvy 

s Velkou Británií podepsané v březnu 1921) pokoušel normalizovat své ekonomické a diplomatické vztahy 

s předními evropskými zeměmi. Hlavní překážkou pro obnovení těchto vztahů byl problém splacení dluhů 

carské vlády. 
353 GRAČOV, P. S. Vojennaja enciklopedija. Díl. VI. Moskva: Vojenské nakladatelství, 2002, s. 182; CHROMOV, 

S. S. Grazdanskaja vojna i voennaja intervencija. Encyklopedie. Moskva: Sovětská encyklopedie, 1983.  
354 CHILD, R. A Diplomat Looks at Europe. New York, 1925, s. 38. 
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neboť by to podle tehdejšího mínění „znamenalo otevřít přístup bolševické propagandě do 

Německa“.355 

Práce na urovnání diplomatických vztahů s Německem byly zahájeny koncem roku 1921, 

kdy v Berlíně „Ago“ von Maltzan, vedoucí Východního oddělení MZV, a J. Pašukanis začali 

jednat o otázce otevření německého konzulátu v Petrohradě a sovětských konzulátů v Hamburku 

a Štětíně.356 Tím byl zahájen obtížný proces dosažení dohod o prvním německém a prvním 

ruském konzulátu. Postupně byla úspěšně vyřešena řada zdánlivě neřešitelných problémů 

spojených s různým přístupem obou stran k právům a privilegiím konzulárních představitelů: 

otázka o „právu bezprostředních styků“, tj. o právu konzulárního zástupce Německa v 

Petrohradě posílat kurýry nejen na svoje zastoupení v Moskvě, ale i bezprostředně do Berlína, 

jakož i o právu používat šifry. Stejné právo získal přirozeně také sovětský představitel 

v Hamburku. Proti tomu sovětská strana neměla námitky, avšak dlouho nesouhlasila 

s poskytnutím takového práva německé straně. „Zůstává tedy k řešení, – psal do Moskvy 

Pašukanis, – co je pro nás výhodnější – zříci se tohoto práva nebo za jeho cenu poskytnout 

odpovídající právo německému konzulovi v Petrohradě. Rozsah pošty a pravidla kurýrní služby 

lze pochopitelně omezit a přesně podmínit, ale je důležité vyřešit otázku v principu. Dosud, 

pokud je mi známo, úvahy interního charakteru u nás převažovaly a nutily řešit otázku 

negativně. Neposkytovali jsme zahraničním konzulům právo posílat kurýry do zahraničí ani 

právo používat šifrování. Možná, že teď přišel okamžik přezkoumat naše stanovisko“.357 

J. Pašukanis se také účastnil řešení otázek týkajících se amnestie vojáků 

bělogvardějských armád a pravidel jejich zbavení ruského občanství. Ve 20. letech minulého 

století se vedení sovětského státu pokoušelo zbavit se jen těch ruských občanů, které formálně 

považovalo za protivníky nové moci. Usnesením VCIK ze dne 10.2.1921 byla vytvořena 

mezirezortní komise k provedení amnestie v souladu s mezinárodní dohodou uzavřenou 

RSFSR,358 na jejíž činnosti se Pašukanis aktivně podílel. Ruský diplomat N. Kočkin s odvoláním 

na Oběžník všem zplnomocněným představitelům (s označením „důvěrné“) konstatuje, že v září 

1922 J. Pašukanis byl předsedou Komise pro občanství (Komise při Lidovém komisariátu 

zahraničí pro případy zbavení ruského občanství osob, nacházejících se v zahraničí).359 Obdobná 

                                                 
355 SABANIN, A. Sovetsko-germanskije dogovory 12 okťabrja 1925. Týdeník sovětské justice. 1926, č. 1, s. 360. 
356 BELKOVEC, L. P. Peregovory o Sovetsko-Germanskoj konsulskoj konvencii 1925 goda. In: Věstník 

Novosibirské státní univerzity (NGU). Právo. Díl 2. Novosibirsk: NGU, 2006, s. 3-9. 
357 AVP RF. Fond 04: Archiv G. V. Čičerina. Složka 75. Spis 1074. l. 5. 
358 Usnesení VCIK o vytvoření mezirezortní komise k provedení amnestie v souladu s mezinárodními smlouvami 

uzavřenými RSFSR (Izvestija, 12.2.1921, č. 31). 
359 KOČKIN, N. Pervyje gody Narkominděla v dokumentach Archiva MID Rossii [online]. Meždunarodnaja žizň. 

26.07.2018, č. 7 [cit. 2018-08-12]. Dostupné z: https://interaffairs.ru/news/show/20265 
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svědectví lze nalézt v oddílu 1 „Ústřední orgány“ adresáře a informační knihy Vsja Moskva 

(Celá Moskva) za rok 1923.360 

Bez ohledu na své mimořádné vytížení se J. Pašukanis aktivně podílel také na vědecké a 

vědecko-organizační činnosti. V roce 1921 vyšla jeho práce Buržoazní právník o podstatě státu, 

ve které byly zkoumány jednotlivé stránky politicko-právních názorů institucionalismu Maurice 

Hauriou.361 V roce 1922 Pašukanis spolu s P. Stučkou a V. Adoratským zakládají v nově 

vytvořené Socialistické (od roku 1924 Komunistické) akademii362 sekci obecné teorie práva a 

státu.363 Takto se Pašukanis a jeho kolegové v podstatě stali zakladateli vědeckého marxistického 

právního myšlení v SSSR a položili základ školy právních teoretiků v porevolučním Rusku. P. 

Stučka napsal: „Rok 1922 otevřel novou etapu už ne v mé, ale v „naší“ práci. Již jsem nebyl sám, 

byli jsme tři: já, soudruh Adoratskij a vzápětí po něm také s. Pašukanis. Náhodou jsme se sešli… 

se s. Pašukanisem na právním kolbišti jsme se poprvé setkali na poradě o právním programu 

sverdlovské univerzity a poté na mé přednášce na Komunistické akademii. Když jsem zjistil, že se 

naše názory v základních otázkách shodují, pozval jsem s. Pašukanise ke společné práci na teorii 

práva při Komunistické akademii, a on souhlasil… Tehdy jsem si ještě všiml jedné naší neshody: 

jeho podcenění… úlohy státu, která se tak posléze objevila nikoliv náhodou. A zatím pro mne už 

v první práci hrál stát vůči právu ústřední úlohu“.364 

Cílem sekce bylo studium teorie a dějin práva a státu z marxistického pohledu; šíření 

marxistického světového názoru mezi právníky - jak teoretiky, tak praktiky; vytvoření těsného 

spojení mezi teorií a praxí revolučního práva; popularizace marxistických názorů na otázky 

práva a státu mezi širokými lidovými masami.365 Směr vytyčený sekcí v obecně teoretických 

výzkumech se stal určujícím pro rozvoj obecné teorie práva v zemi a měl bezprostřední vliv na 

organizaci a činnost nových právnických vědeckých institucí v RSFSR a dalších svazových 

republikách. A samotná sekce se fakticky stala prvním centrem vědeckého marxistického 

právního myšlení v Rusku, a poté i v SSSR. 

Ve dvacátých letech se na pultech knihkupectví objevovaly nejen marxistické práce o 

státě a právu, ale také velké množství opětovně vydané staré literatury. Z tohoto důvodu Sekce 

                                                 
360 Státní úřad inzerátů. Vsja Moskva. Adresnaja i spravočnaja kniga na 1923 god. Мoskva: Státní vydavatelství, 

1923, s. 65. 
361 PAŠUKANIS, J. B.. Buržuaznyj jurist o prirodě gosudarstva. Dostupné z: 

http://www.ruthenia.ru/sovlit/j/106.html [cit. 2018-08-12].  
362 O založení Socialistické akademie společenských věd v Moskvě bylo rozhodnuto na zasedání Rady lidových 

komisařů RSFSR dne 25.5.1918. 
363 PLOTNIEKS, A. A. Petr Stučka i istoki sovetskoj pravovoj mysli, 1917-1925. Riga: Lotyšská státní univerzita P. 

Stučky, 1970, s. 26. 
364 STUČKA, P. I. Moj puť i moi ošibki. Sovetskoje gosudarstvo i revoljucija prava. 1931, č. 5-6, s. 70. 
365 O sekcii po obščej těorii i istorii prava i gosudarstva. In: Věstník Socialistické akademie, č. 2. Moskva, Petrohrad: 

Státní nakladatelství. Socialistická akademie v Moskvě, 1923, s. 297. 
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na svém zasedání 21.12.1923 přijala usnesení, aby každý člen na sebe vzal povinnost 

systematicky recenzovat vydávané knihy a sestavovat přehledy právnické literatury v příslušném 

oddílu. V roce 1923 J. Pašukanis uvedl přehled literatury z obecné teorie práva, kde 

z marxistických pozic zkritizoval normativismus H. Kelsena, jeho formálně logický přístup 

k právu a odtržení práva od reality.366 

Počátkem dvacátých let pokračoval ostrý boj mezi marxisticko-leninskými a buržoazními 

názory na právo. V chování odpůrců marxisticko-leninských názorů se však objevila tendence 

namísto otevřené obhajoby buržoazních koncepcí „protlačovat“ je pod rouškou koncepcí 

marxistických nebo slučitelných s marxismem. Jak se psalo v sovětské literatuře, „v tomto 

období neexistovala téměř jediná větší práce, kde by významné místo nezaujímala polemika 

s buržoazními koncepcemi“.367 V článku Cunow jako interpretátor Marxovy teorie společnosti a 

státu polemizuje Pašukanis s Henrichem Cunowem.368 Dále v Encyklopedii státu a práva J. 

Pašukanis kritizuje doktrínu sociální solidarity L. Duguita; v práci Nejnovější objevy Karla 

Kautského odhaluje údajnou antimarxistickou podstatu názorů K. Kautského na stát369 a v článku 

Hegel. Stát a právo, připraveném ke 100. výročí od úmrtí tohoto filosofa, Pašukanis klade důraz 

na hegelovskou dialektiku a bojuje s „fašistickými interpretacemi hegelovské filozofie práva“.370 

Pašukanis polemizoval rovněž s teorií normativismu a teorií intuitivního práva L. 

Petražického. Oficiální pozice té doby se omezovala na konstatování, že všemožné 

psychologické teorie, normativistické koncepce, teorie sociálních funkcí a „recidivy 

sociologických škol“ stále žijí a jsou propagovány na sovětských vysokých školách, a že dokonce 

existují celé vědecko-výzkumné ústavy, různá pracoviště pro studium kriminality apod., které 

jsou „bacilonosiči právního světového názoru“. Předpokládalo se tak například to, že teorie L. 

Petražického nemůže být s marxismem smířena. Ideologickým kritériem „vzdálenosti“ od 

marxismu se stala její popularita v kadetských kruzích carského Ruska. Pašukanis kritizoval tuto 

teorii za její netřídnost a „mimoekonomičnost“. Celkově Pašukanis a Stučka považovali 

„odhalení“ buržoazního pojetí práva za důležitý předpoklad potvrzení marxisticko-leninského 

pojetí jakožto jediného „skutečně vědeckého chápání práva“. 

                                                 
366 PAŠUKANIS, J. B.. Obzor litěratury po obščej těorii prava. In: Věstník Socialistické akademie, č. 5. Moskva, 

Petrohrad: Státní nakladatelství, 1923.  
367 KURICYN, V. M., ŠEBANOV, A. F. Očerki po istorii juridičeskich naučnych učrežděnij v SSSR. Moskva: AV 

SSSR. Institut státu a práva. Vydavatelství „Nauka“, 1976, s. 16. 
368 PAŠUKANIS, J. B.. Kunov, kak interpretator marxovoj těorii obščestva i gosudarstva. In: Věstník Socialistické 

akademie, č. 6. Moskva, Petrohrad: Státní nakladatelství, 1923. 
369 PAŠUKANIS, J. B.. Novejšije otkrovenija Karla Kautskogo. Revoljucija prava. 1929, č. 1, s. 15-41. 
370 PAŠUKANIS, J. B.. Hegel. Gosudarstvo i pravo (K stoletiju so dnja smerti). Sovetskoje gosudarstvo i revoljucija 

prava. 1931, č. 8, s. 16-32. 
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Od roku 1924 se Pašukanis začal plně věnovat své vědecké činnosti v Komunistické 

akademii. Sekce, v níž pracoval, navázala spojení se všemi vědecko-výzkumnými institucemi a 

právnickými vysokými školami v zemi. Byla vypracována řada studijních programů pro vysoké 

školy právního zaměření. 

Jako jeden z těch, kdo vypracovali nové sovětské právo, se Pašukanis ve svých 

teoreticko-politických názorech soustředil na problémy marxistické teorie práva v jednotě se 

společenskou evolucí a historií třídních vztahů. V roce 1924 vychází výše zmíněná, v podstatě 

hlavní vědecká práce J. Pašukanise Obecná teorie práva a marxismus (Zkušenosti z kritiky 

základních právních pojmů). V této práci Pašukanis poskytuje marxistické vysvětlení 

nejdůležitějších právních kategorií, podrobuje kritice buržoazní právo atd.371 Později P. Stučka 

napíše: „Když se objevilo první vydání práce s. Pašukanise Obecná teorie práva a marxismus, 

přivítal jsem ji jako nejskvělejší práci tohoto období. Neprávem mne však vinili…, že jsem 

nekritizoval její chyby. Při naší mimořádně přátelské práci proti „celému světu“ právníků jsem 

vystupovat s ostrou kritikou nemohl, když už i tak naši protivníci vyhledávali naše odlišné 

názory, a já jsem očekával pravděpodobné sblížení s mou koncepcí. Přece jen jsem od prvního 

okamžiku zdůrazňoval, že koncepce s. Pašukanise zahrnuje pouze buržoazní právo a když ho 

prohlašuje za právo obecně, stírá třídní charakter práva, to znamená odmítá feudální a dnes i 

právo přechodného období, sovětské právo“.372 

V roce 1925 byl vytvořen právní Ústav (Institut) sovětské výstavby při Komunistické 

akademii. Od roku 1926 dostává název Ústav (Institut) sovětské výstavby CIK (Ústředního 

výkonného výboru) SSSR a VCIK (Všesvazového ústředního výkonného výboru) při 

Komunistické akademii. Ta skutečnost, že Ústav zůstával v systému akademie a že jeho základní 

teoretické jádro tvořili právní vědci ze Sekce obecné teorie práva a státu, svědčila o jednotě 

vědecké platformy ústavu. Jmenovaná sekce spolu s prezidiem Komunistické akademie fakticky 

uskutečňovala metodologické řízení všech vědecko-výzkumných právnických institucí. 

V polovině dvacátých let vypracovali J. Pašukanis společně s P. Stučkou program 

předávání funkcí státních orgánů společenským sdružením, který se silně opíral o myšlenky 

Marxe o postupném odumírání státu v socialistické společnosti. Tím se však dostali do střetu se 

stalinským projektem formování stranicko-státního systému. Současně však Pašukanis do značné 

míry pomohl J. V. Stalinovi v boji proti L. Trockému svojí kritikou Trockého koncepce práva. V 
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roce 1925 v časopisu Revoljucija prava (Revoluce práva) Pašukanis uveřejnil redakční článek o 

Leninovu pojetí práva, kde Lenina stavěl proti Trockému.373 

Také je třeba se zmínit o tehdejších obtížných podmínkách výzkumné práce. V tehdejší 

době ještě nebyly zcela publikovány spisy Marxe a Engelse, ani díla V. I. Lenina, a mimo to 

právní vědci byli mimořádně přetíženi státní a stranickou prací i přednáškami a lektorskou 

činností.374 Přes všechny tyto obtíže však práce prvních právních vědců – marxistů, mezi něž 

nepochybně patřil i Pašukanis, představovala ohromný přínos pro sovětskou právní vědu a pro 

její vývoj v následujících letech. Mezi dalšími vynikajícími právními vědci své doby vykonal 

Pašukanis mnoho pro konkrétní teoretické zpracování řady zásadních problémů obecné teorie 

státu a práva, pro zlepšení organizace a činnosti sovětského státního aparátu, upevnění 

zákonnosti, pro rozvoj a zdokonalení sovětského zákonodárství. 

V Komunistické akademii byl J. Pašukanis iniciátorem projednávání řady důležitých 

otázek. Například 17. listopadu 1925 předal Pašukanis (jakožto vědecký tajemník Sekce) 

prezidiu Komunistické akademie zprávu O sjednocení marxistické vědecké práce v oblasti státu 

a práva. Navrhoval, aby byly sjednoceny výzkumy vedené v letech 1924-1925 kromě Sekce 

teorie práva také Institutem sovětské výstavby Komunistické akademie, Institutem sovětského 

práva Moskevské státní univerzity a Kabinetem filozofie práva Ústavu Marxe a Engelse. Na 

základě výzvy Pašukanise byro předsednictva Komunistické akademie dne 26.9.1925 rozhodlo o 

svolání koordinační konference zástupců zmíněných institucí. 

Je zajímavé, že ve většině životopisných článků se uvádí, že J. Pašukanis byl zvolen 

řádným členem Komunistické akademie a členem jejího prezidia v roce 1927. Ve sborníku 

dokumentů Organizace sovětské vědy v letech 1926-1932 se však uvádí, že byl členem prezidia 

Akademie již od roku 1925.375 V roce 1931 začal působit ve funkci náměstka předsedy 

Komunistické akademie, poté řídil zasedání byra jejího prezidia. 

Jevgenij Pašukanis působil aktivně také na vědeckém poli. Podílel se na vydání první 

třísvazkové Encyklopedie státu a práva. Zde je na místě poznamenat, že Komunistická akademie 

se již v roce 1922 rozhodla vydat velkou revolučně-marxistickou Encyklopedii společenských 

věd. Byla dokonce vytvořena komise a předpokládalo se, že do Encyklopedie bude zahrnut také 

oddíl o právu a státu jakožto práce Sekce. Protože se však proces vydání protahoval, P. Stučka 

navrhl vydat zvláštní Encyklopedii státu a práva. Tuto myšlenku řídící orgány Akademie uvítaly 
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nejprve s pochybami, neboť panoval názor, že vydat podobnou encyklopedii je možné teprve po 

revoluci, tj. v době, kdy už nebude existovat ani právo ani stát. „Museli jsme překonat 

neuvěřitelné překážky, když jsme získávali množství autorů“, napsal P. Stučka, „avšak tato práce 

byla nezbytná, protože nás přiměla mít vlastní názor na každou otázku“. „Naši encyklopedii je 

třeba hodnotit jako práci odpovídající určité etapě revoluce, nic více a nic méně“.376 Práce na 

Encyklopedii státu a práva – největším díle Sekce – začala v červnu 1925 a byla ukončena 

tiskem v září 1927.377 V Encyklopedii J. Pašukanis uveřejnil řadu svých článků z oblasti 

mezinárodního a státního práva: Válka, Diplomatické akty, Velmoci, Vydávání zločinců, 

Internacionalizace, Neutralita a jiné.378 

V práci Buržoazní stát a problém suverenity Pašukanis analyzoval myšlenky mladého 

autora Harolda Laskiho. Zkoumal spojení mezi logikou vývoje kapitalistického státu a logikou 

politického vědomí a kritizoval Laskiho za pokus zrušit pojem suverenity.379 

O mimořádné vědecké produktivitě J. Pašukanise svědčí například Výroční zpráva o 

činnosti Sekce obecné teorie státu a práva Komunistické akademie za akademický rok 1926-27. 

Sekce vydala 3. vydání Pašukanisovy knihy Obecná teorie práva a marxismus, vyšly jeho 

přednášky Imperialismus a koloniální politika. Pašukanis měl veřejnou celoakademickou 

přednášku Fašismus. V roce 1927 byl delegován do komise připravující základy občanského 

zákonodárství. V plánu na akademický rok 1927-28 se počítalo s přípravou k tisku jeho učebnice 

obecné teorie práva.380 Teoretické výzkumy J. Pašukanise nalezly vyjádření v řadě publikací. Dá 

se říci, že jeho vědecké práce určovaly hlavní milníky ve vývoji marxistické teorie práva. 

Celkově se Pašukanis pokoušel nově analyzovat známé postuláty K. Marxe, B. Engelse a 

V. I. Lenina a odhalit nové stránky právní teorie marxismu-leninismu, ukázat, že na základě 
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marxismu je možné rozvíjet nejenom normativistické, ale i sociologické přístupy, a prozkoumat 

úlohu Lenina při vytvoření sovětské státnosti. V časopisu Revoljucija prava (Revoluce práva) 

vyšel jeho článek Lenin a otázky práva381 a poté v různých publikacích a v různých letech práce 

Marx a Lenin při hodnocení buržoazní vědy, Lenin a první program naší strany, K Leninovu 

učení o povstání, Desetiletí Leninovy práce Stát a revoluce, Lenin a boj s byrokracií, Lenin a 

zahraniční politika,382 Marxistická teorie práva a výstavba socialismu,383 Marx a proletářský 

stát,384 Za marxisticko-leninskou teorii státu a práva: Referát na I. všesvazovém sjezdu marxistů-

teoretiků státu,385 Leninismus vítězí386 a další. 

Předmětem jeho sociálně-filozofické analýzy byla rovněž politicko-právní kultura.387 J. 

Pašukanis projevoval velký zájem o otázky historie práva, zvláště o ty, které byly spojeny 

s revolučními momenty při vývoji politicko-právních institucí. Prováděl výzkumy právních 

institutů období buržoazních revolucí (anglické a francouzské), jejich vlivu na rozvoj státu a 

práva. V pracích Pašukanise byly zkoumány revoluce a povstání, probíhající během celého 

období dějin Anglie. Vycházely jeho stati o občanském zákonodárství francouzské revoluce 

v letech 1789-1804, o demokracii a organizaci politických stran. Tak například publikoval práce: 

Buržoazní stát a problém suverenity (1925);388 Přehled základních směrů ve francouzské 

literatuře státního práva (1925);389 O revolučních momentech v historii rozvoje anglického státu 

a anglického práva (1927)390 a další. 

Mnoho pozornosti věnoval Pašukanis ve svých výzkumech koloniálnímu problému. 

V článku Koloniální politika a její nejnovější apologetové odsuzuje systém kolonialismu. Přitom 

zdůrazňuje, že „koloniální problém bude v centru nadcházejících velkých třídních bitev epochy 

imperialismu“.391 V roce 1928 vyšla kniha Imperialismus a koloniální politika, ve které 

Pašukanis hájil leninskou teorii imperialismu a kritizoval některé teze R. Luxemburgové.392 
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Významné místo ve vědeckém dědictví Pašukanise zaujímá kritická analýza fašismu. Tak 

například v článku K charakteristice fašistické diktatury autor upozorňuje na prameny fašistické 

politické ideologie.393 

Značnou pozornost Pašukanis věnoval otázkám mezinárodního práva – v práci K otázce o 

úkolech sovětské vědy mezinárodního práva v roce 1928 napsal: „Při veškeré chaotičnosti a 

pestrosti, jakými se vyznačuje mezinárodní právo jakožto právo nekodifikované a ve značné míře 

nepsané, při existenci nejrůznějších historických nánosů v něm je velmi důležité pečlivě studovat 

jeho jednotlivé instituty s cílem odhalit to, co je vhodné a prakticky použitelné v našich 

mezinárodních vztazích, a nemilosrdně odstranit veškerou veteš, která se jen tradičně přenáší 

z jedné „práce“ do druhé, měníc učebnice mezinárodního práva ve folianty o mnoha 

svazcích“.394 Problémům mezinárodního práva Pašukanis věnoval například články Světová 

politika v roce 1927,395 Válka a mezinárodní právo,396 Vstup SSSR do Ligy národů (1934).397 

Poté i knihu Nástin mezinárodního práva (1935), v níž ukázal to nové, co přinesl Sovětský svaz, 

a podrobil kritice názory fašistických teoretiků mezinárodního práva.398 

Marxistická teorie státu a práva byla základním předmětem zkoumání J. Pašukanise. 

Mezi jeho hlavními pracemi je třeba vyzdvihnout článek Marxistická teorie práva a výstavba 

socialismu,399 ve kterém J. Pašukanis podrobil kritice některé teze knihy Obecná teorie práva a 

marxismus. P. Stučka později vzpomínal: „Mimořádnou abstraktnost své práce uznával i 

samotný s. Pašukanis a spolu jsme nejednou žertovali nad jeho žáky či následovníky, kteří byli 

ještě „pašukanovští“ než samotný Jevgenij Bronislavovič, který měl do určité míry sklony 

kabinetního vědce, ale nikdy neztrácel instinkt konkrétního boje. Byli jsme například vždycky 

solidární v požadavku na studium revolučních období v historii, abychom jejich správným 

chápáním přispívali k upevnění naší revoluční proletářské dialektiky“.400 

Ve svém článku Marxistická teorie práva a výstavba socialismu J. Pašukanis objasňoval 

podstatu nejenom buržoazního práva, ale i práva jiných společensko-ekonomických formací. 

Poukazoval na jeho třídní určení, funkce, zvláštnosti jeho obsahu a formy. Zdůrazňoval úlohu 
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státní moci při urychlování přechodu od jednoho způsobu výroby k jinému a popsal specifické 

rysy právní nadstavby. Zkoumal také vliv státu na ekonomiku.401 Marxistickou teorii práva 

podroboval ve svém výzkumu kritice zejména s ohledem na její praktické využití při budování 

socialismu. Poukazoval na zvláštní podstatu sovětského práva, vyplývající z jeho revolučního 

původu a obsahu. Zkoumal otázku odumírání práva. 

Zájem budí Pašukanisovy články o perspektivách státu a práva, a to například: Kam kráčí 

náš stát,402 Základní problémy marxistické teorie práva a státu,403 Proletářský stát a výstavba 

socialismu,404 Proletářský stát a výstavba beztřídní společnosti,405 K otázce o třídním boji 

v přechodném období,406 Teorie boje a vítězství proletariátu,407 Problémy státu a práva ve světle 

závěrů XVII. konference strany408 a jiné. Později v této souvislosti Pašukanis napsal: „Sovětský 

stát svou patnáctiletou existencí demonstruje všem pracujícím jedině správnou cestu osvobození 

od kapitalistického otroctví, od krizí a nezaměstnanosti, od hrůz imperialistických válek. Je to 

cesta bezvýhradného třídního boje proletariátu, cesta jeho svazku se základními masami 

rolnictva při zachování vedoucí úlohy proletariátu, cesta dotažení třídního boje po diktaturu 

proletariátu a pokračování tohoto boje po vybojování moci až do úplného zničení tříd“.409 

V období 1927-1930 vycházejí jeho díla Desetiletí Státu a revoluce Lenina, ve kterém 

zkoumá knihu Stát a revoluce: k historii vzniku díla; marxismus, bakuninismus, kautskiánství; 

od Státu a revoluce do (článku) Lépe méně, ale lépe;410 Diktatura proletariátu a opozice, 

věnovaná ideové porážce trockismu a opozičního neomenševického proudu.411 

Místo J. Pašukanise při vypracování obecné teorie práva je určeno jeho přínosem k řešení 

takových problémů jako je třídní pojetí práva, historický charakter práva, upevňování zákonnosti 

ve státě aj.412 Pašukanis významně přispěl k rozpracování vědecké metodologie obecné teorie 

práva. Hájil historický materialismus jako hlavní metodu výzkumu, avšak také zdůrazňoval 

                                                 
401 PAŠUKANIS, J. B.. Ekonomika i pravovoje regulirovanije. Revoljucija prava. 1929, č. 4, s. 12-32; č. 5, s. 20-37.  
402 PAŠUKANIS, J. B.. Kuda iďot naše gosudarstvo. Pravda. 30.10.1929. 
403 PAŠUKANIS, J. B.. Osnovnyje problemy marksistskoj těorii prava i gosudarstva. Sov. gos. i revoljucija prava. 

1931, č. 1, s. 11-40. 
404 PAŠUKANIS, J. B.. Proletarskoje gosudarstvo i stroitělstvo socializma. Sov. gos. i revoljucija prava. 1931, č. 

10/12, s. 3-14. 
405 PAŠUKANIS, J. B.. Proletarskoje gosudarstvo i postrojenije besklassovogo obščestva. Moskva: Partizdat, 1932. 
406 PAŠUKANIS, J. B.. K voprosu o klassovoj borbe v perechodnyj period. Sov. gos. i revoljucija prava. 1930, č. 

5/6. 
407 PAŠUKANIS, J. B.. Těorija borby i pobedy proletariata (K 50-letiju so dňa smerti Marksa). Sovetskoje 

gosudarstvo. 1933, č. 3, s. 3-20. 
408 PAŠUKANIS, J. B.. Problemy gosudarstva i prava v svetě rešenij XVII partkonferencii. Sovetskoje gosudarstvo. 

1932, č. 4, s. 5-33. 
409 PAŠUKANIS, J. B.. Pjatnadcať let. Sovetskoje gosudarstvo. 1932, č. 9-10, s. 5-33. 
410 PAŠUKANIS, J. B.. Děsjatiletije „Gosudarstva i revoljucii“ Lenina. Revoljucija prava. 1927, č. 4, s. 9-22.  
411 PAŠUKANIS, J. B.. Diktatura proletariata i oppozicija. Revoljucija prava. 1928, č. 1, s. 5-14. 
412 PAŠUKANIS, J. B.. Sovetskoje pravo i revoljucionnaja zakonnosť. IKP. 1934, č. 2, s. 13-28. 
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nezbytnost využití i jiných vědeckých metod studia práva včetně například sociologické a 

srovnávací. 

Pozoruhodný je rovněž Pašukanisův názor na to, že právo a zákon nejsou totožné. Přesné 

ujasnění shodných momentů, stejně jako rozdílů existujících mezi těmito jevy je nezbytné 

z mnoha důvodů. Je nezbytné pro poznání objektivní logiky formování, fungování a rozvoje 

práva. Takové ujasnění přispívá k lepšímu pochopení obsahu a smyslu zákonodárné činnosti. 

Když hájil tezi, že právo se neomezuje pouze na zákony, Pašukanis zároveň nejednou 

konstatoval, že existuje těsné spojení mezi právem a zákony jakožto státem stanovenými obecně 

závaznými pravidly chování. Zákonodárství je podle něho nástroj, s jehož pomocí stát vnáší do 

právních vztahů potřebný pořádek a stabilitu a v nezbytném směru garantuje právní styk. Toto 

stanovisko J. Pašukanise umožňuje dále odhalit zvláštnost a kvalitativní určitost každého z jevů, 

které se nějakým způsobem vztahují k právu, objasnit politicko-právní mechanismus fungování 

zákonů vývoje společnosti. 

Mezi pracemi J. Pašukanise se lze setkat také s výzkumy bezprostředně praktického a 

užitého charakteru. Jako jeden z prvních sovětských teoretiků práva se zaměřil na význam 

zkoumání problémů řízení, státního aparátu a otázek role byrokracie ve státě. Tak v roce 1929 

uveřejnil brožuru o boji s byrokracií413 a později se k tomuto tématu znovu vracel. 

Byrokratismus je podle Pašukanise „nevyhnutelná vlastnost aparátu odtrženého od mas, 

stojícího proti nim“.414 Boj s byrokracií v sovětském státním aparátu „ve všech našich 

organizacích je jedním z nejdůležitějších odkazů Lenina. V současné etapě výstavby beztřídní 

socialistické společnosti získává tento boj zcela zvláštní význam…“.415 V této souvislosti 

kritizoval Bucharina, který se podle jeho názoru dopouštěl teoretické chyby, když viděl pramen 

byrokratismu v centralizovaném socialistickém hospodářství.416 Poněkud však ve svých pracích 

idealizoval systém řízení za socialismu a měl za to, že zárukou progresivity jsou její třídní obsah 

a politické zaměření. Přitom neabsolutizoval úlohu práva v socialistické společnosti – tvrdil, že 

sovětské právo je jednou z forem politiky proletariátu. Pašukanis se domníval, že ve státním 

hospodářství je třeba zavést správný poměr centralizace a autonomie, osobní zainteresovanosti a 

pracovní povinnosti, reglementace a svobodné iniciativy apod., a rovněž nepřipustit takový stav, 

při němž by se záležitost řízení nalézala v rukou vybrané privilegované kasty a masy k němu 

neměly přístup. Zdůrazňoval, že základní odlišností proletářského státu od buržoazního je to, že 

                                                 
413 PAŠUKANIS, J. B.. Sovetskij gosudarstvennyj apparat i borba s bjurokratizmom. In: PAŠUKANIS, Je., IGNAT, 

S. Očerednyje zadači borby s bjurokratizmom. Moskva: Nakladatelství Komunistické Akademie, 1929. 
414 PAŠUKANIS, J. B.. Rekonstrukcija gosapparata i borba s bjurokratizmom: Tězisy doklada k naučnoj sessii 

ISSP. Moskva, 1934, s. 3. 
415 Tamtéž, s. 13. 
416 Tamtéž, s. 5. 
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„právo“ v podmínkách proletářské diktatury chrání zájmy pracující většiny a je zaměřeno na 

potlačování třídních elementů nepřátelských proletariátu“.417 J. Pašukanis upozorňoval na to, že 

je velmi důležité neomezovat se na vyzdvihování jen jednotlivých, schopných a vhodných 

představitelů pracujících, nýbrž „získat veškerou masu…, vždyť sovětský stát musí přitahovat 

k řízení právě ty nejzaostalejší, nejméně vzdělané, nejostýchavější, aby je rozvinul a pozvedl 

jejich úroveň“.418 A jestliže v buržoazním státu má státní mašinérie množství mistrných 

způsobů, jak odradit masy od podílu na řízení, pak sověty naopak zajišťují širokým masám 

pracujících možnost řídit stát.419 

Pašukanise zajímaly také problémy kriminologie. Vystoupil například proti 

neolombroziánství, neboť považoval za chybné vyvozovat z individuálního chování příčiny tak 

složitého sociálního jevu jako je kriminalita. Počátkem roku 1929 organizovala Sekce práva a 

státu Komunistické akademie diskusi o studiu kriminality v SSSR. Zdůrazňovalo se, že závěry 

získané studiem jednotlivé osobnosti nelze přenášet na společnost a tím spíše budovat na tomto 

základě jakékoliv teorie. „Do základu studia kriminality jako sociálního jevu nelze klást jen 

zkoumání osobnosti zločince…. Jinak v praxi zkoumání kriminality nejsou vzácné případy, kdy je 

výzkum kriminality nahrazován studiem osobnosti zločince, tím, co v kriminologii je 

„populárně“ nazýváno individuální kriminální konstelací“. Pašukanis zdůraznil, že „sociální jev 

nemůže být vysvětlen metodami přírodních věd, ani metodami psychiatrie“.420 

Počínaje rokem 1925 až do svého zatčení J. Pašukanis aktivně vystupoval na stránkách 

právnických časopisů, zejména v prvním sborníku Revoluce práva byla vyložena platforma 

marxistů-právníků a byla obsažena řada jeho principiálně důležitých statí k otázkám práva. Byl 

členem redakčních rad řady právnických časopisů: Věstník Komunistické akademie, Světové 

hospodářství a světová politika, Sovětské právo. Od roku 1931 stál v čele časopisu Sovětský stát 

a revoluce práva (dříve – Revoluce práva), když nahradil ve funkci šéfredaktora P. Stučku.421 

V prosinci 1929 se Pašukanis podílel na práci mezinárodní konference v Berlíně, kde 

vystoupil s obsáhlým referátem o mimořádném zákonodárství kapitalistických zemí. Měl za to, 

že konference „musí být zajímavá pro každého právníka i ne-právníka přejícího si zúčastnit se 

                                                 
417 PAŠUKANIS, J. B.. Proletarskoje gosudarstvo i postrojenije besklassovogo obščestva. Moskva, 1932, s. 26-27. 
418 PAŠUKANIS, J. B.. Sovetskij gosudarstvennyj apparat i borba s bjurokratizmom, 1929, s. 19-20. 
419 PAŠUKANIS, J. B.. Diktatura proletariata i sovremennyj revizionizm. Moskva: Nakladatelství Komunistické 

Akademie, 1930, s. 169-170. 
420 Disput k voprosu ob izučenii prestupnosti v SSSR. Revoljucija prava. 1929, č. 3, s. 47-78. 
421 V roce 1927 začal vycházet periodický tisk Sekce obecné teorie práva a státu Komunistické akademie – Revoluce 

práva. Za dobu své existence časopis nejednou měnil svůj název. Od roku 1930 se začal jmenovat Sovětský 

stát a revoluce práva, od roku 1932 Sovětský stát, od roku 1939 se časopis nazýval Sovětský stát a právo a 

později – Stát a právo. 
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boje proti bílému teroru a proti buržoazní justici“.422 Stručný přehled příprav a průběhu 

konference obsahuje práce Boj proti bílému teroru v buržoazní justici.423 Pašukanis připomínal, 

že „poprvé byl v mezinárodním měřítku učiněn pokus sjednotit levicové právníky, připravené 

vystoupit na straně pracujících mas, na straně revolučního proletariátu a utlačených 

koloniálních národů a dát do služby těmto masám své profesionální znalosti“.424 

Je na místě říci, že 20. léta a první polovina let 30. dvacátého století (až do Porady 

k otázkám vědy sovětského státu a práva v roce 1938) byla poznamenána neustálým střetem 

různých směrů v sovětské právní vědě. Autentické myšlenky Karla Marxe přestaly odpovídat 

prohlubující se ideologizaci sovětské jurisprudence a světového názoru vůbec. Z jeho odkazu se 

vybíralo jenom to, co odpovídalo výrokům Lenina a Stalina. Vytvořila se tak zvaná „právní 

fronta“. V řečišti zesilujícího boje na právní frontě proti „buržoaznímu právnímu světovému 

názoru“ každý sovětský právní vědec spěchal, aby přispěl k ospravedlnění redukce NEP (Nové 

ekonomické politiky) a za doby jejího trvání připuštěných norem buržoazního práva. Aby 

omluvil násilné protiprávní metody industrializace a kolektivizace a „nástup socialismu na všech 

frontách“. Podřízení právní teorie konjunkturálním požadavkům tehdejší praxe se zřetelně 

projevilo v nových pohledech na výklad sovětského práva jako „formy politiky proletariátu“, 

„jedné z forem politického působení proletariátu“. 

V těchto podmínkách se zostřil boj mezi dvěma základními, nejvlivnějšími koncepcemi 

v sovětské právní vědě té doby – pozicemi J. Pašukanise a P. Stučky. Autoři úvodníku předního 

právnického časopisu té doby Sovětský stát a revoluce práva, když v souladu se závěry XVI. 

sjezdu VKS(b) psali o tom, že diktatura proletariátu vstupuje „do poslední etapy NEPu“, 

zdůrazňovali: „Zaostávání teorie za praxí musíme nyní překonat a překonáme, jestliže si pro tuto 

práci teoretici osvojí problémy vytyčené v rezolucích sjezdu, jestliže je učiní základním obsahem 

svých teoretických prací“.425 

 

2.1.3. Sebekritika a veřejné pokání (1929-1936) 

Přímá orientace na další politizaci právní vědy (v duchu tehdejší politické praxe a „kursu 

strany“ na boj proti pravici a levici, proti trockistům a bucharinovcům, proti „oportunismu“ a 

buržoazní ideologii) byla obsažena už v zahajovacím referátu L. Kaganoviče v Ústavu (Institutu) 

sovětské výstavby a práva Komunistické akademie (4. listopadu 1929). Nejenom buržoazní 

                                                 
422 Proslov J. Pašukanise ze dne 7.1.1931. Sovetskaja justicija. 1931, č. 1, s. 8. 
423 D. R. Borba protiv belogo těrrora v buržuaznoj justicii. Sovetskaja justicija. 1930, č. 6, s. 17-21. 
424 PAŠUKANIS, J. B.. Meždunarodnaja juridičeskaja konferencija. Sov. gos. i revoljucija prava. 1930, č. 2, s. 139-

149. 
425 XVI sjezd i naši zadači na novom etape. Sov. gos. i revoljucija prava. 1930, č. 7, s. 12-13.  
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právníci, ale i část komunistů – teoretiků práva se podle jeho hodnocení ocitli „v zajetí staré 

buržoazní právní metodologie“. Kaganovič svá obvinění vysvětlil: „Namísto hluboké analýzy 

sociální podstaty a třídních úkolů sovětského státu jednoduše studují právní formu našeho 

státu“.426 K překonání takového stavu věcí v právní vědě vyzval právní vědce, aby aktivizovali 

boj s oportunismem, přenesli do vědy „politické spory“ a rozvinuli také v této sféře bolševickou 

kritiku a sebekritiku, které zachvátily celou zemi. 

Vzápětí po vystoupení Kaganoviče úvodník časopisu Sovětský stát a revoluce práva 

zdůraznil, že „pokyny s. Kaganoviče musejí být v centru pozornosti teorie státu a práva… 

Soudruh Kaganovič doporučil „co nejtěsněji spojovat teorii s praxí“, rozvíjet sebekritiku, neboť 

„u nás je velmi slabě rozvinuta kritika vědců samotnými vědci“. Existuje jakási vzájemná 

smířlivost, jakási snaha otupovat ostré hrany: „proč máme do vědy vnášet politické spory?“. Bez 

ohledu na mimořádně zřetelné politicky aktuální a teoreticky správné pokyny, a po vystoupení 

Stalina a referátu Kaganoviče se ozývala naivní, poraženecká tvrzení, že hovořit na naší frontě o 

odlišných názorech Stučky a Pašukanise znamená být nepřítelem marxismu. Zvlášť výrazně se 

takový pokus mechanického spojování názorů Stučky a Pašukanise jako dvou základních 

předáků teoretické fronty projevil v diskusi zahájené na jaře 1930“.427 V duchu směrnic na 

zesílení kritiky časopis konstatoval, že „mechanistická metodologie Bucharina“ se odrazila i 

v pracích Stučky a Pašukanise. „Pro zodpovězení základních otázek sovětského práva však bylo 

v první řadě nezbytné vyznat se v neshodách, přezkoumat teoretické výdobytky za minulé období 

a odhalit existující chyby spojené s nesprávnou aplikací marxisticko-leninské metodologie, 

zejména s nekritickým osvojením mechanistické metodologie Bucharina, která se projevila 

v pracích jak Stučky, tak Pašukanise (teorie rovnováhy, zákon pracovních nákladů aj.). 

V základu obou odchylek je buď úplný odklon od třídního boje nebo „nedovedení třídního boje 

do konce“. A to je také jedním z nejdůležitějších pramenů oportunismu“.428 Je pravda, že zásluhy 

těchto dvou vedoucích teoretiků zatím nebyly popírány. Stučka podle hodnocení úvodníku začal 

jako první se systematickým rozpracováním marxistické teorie práva a poukázal na třídní 

charakter veškerého práva. Zároveň časopis za nedostatek Stučkovy pozice označil zjednodušený 

a nedialektický přístup k právu a ztotožňování právních a ekonomických vztahů, ignorování 

„formální stránky právní nadstavby“ atd. „…jak pro Stučka, tak pro Pašukanise při existenci 

jednostrannosti v přístupu k právu u obou i za přítomnosti chyb v metodologii existuje 

                                                 
426 KAGANOVIČ, L. Dvenadcať let stroitělstva sovetskogo gosudarstva i borba s opportunizmom. Sov. gos. i 

revoljucija prava. 1930, č. 1, s. 8. 
427 V nastuplenije po vsemu frontu. Sov. gos. i revoljucija prava. 1930, č. 11-12, s. 5. 
428 Tamtéž. 
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mechanistická shoda u jednoho a formalistické odtržení obsahu a formy u druhého, 

komplikovalo se správné řešení, hlavně problémů sovětského práva“.429 

Referát J. Pašukanise o situaci na teoretické frontě430 znamenal obrat v charakteru diskuse 

a její přesun na jiné koleje. Na byru Institutu a v dalších veřejných vystoupeních a pracích P. 

Stučka prohlašoval: „Pro nikoho není tajemstvím, že náš Institut v sektoru práva (bývalá Sekce 

práva) prožívá velmi vážnou krizi. Po těch tezích, které byly předneseny soudruhem 

Pašukanisem, se zdánlivě objevila cesta k překonání této krize, ale z referátu jsem usoudil, že 

ještě není překonána. V čem tato krize spočívá? V tom, že úkoly vytyčené před námi (revolucí) a 

práce, kterými jsme se zabývali, neodpovídaly navzájem. Vznikly neshody, ty nůžky, které měly 

dovést a přivedly k této krizi“.431 „…z krize musíme vyjít s bezpodmínečným vítězstvím, tj. 

seriózní prací pro budoucnost“.432 

Jak boj mezi dvěma směry, tak i spory kolem nich dost zřetelně odrážely tendence a puls 

sociálních, politických a sociologických změn v Rusku. Neustále se zesilující polemika se 

nakonec zvrhla ve vzájemné obviňování. A tak v zápalu polemiky se protivníci navzájem 

obviňovali z pomluv, šíření lživých zpráv, nemorálnosti a nepoctivosti teorií, podceňování 

spojení práva a státu i třídního charakteru práva apod. Pro názornost je možné podívat se na 

jejich pozice formou stručných citátů. P. Stučka: „Musím začít základním obviněním – 

obviněním z přímé kontrarevoluce. Soudruh Pašukanis píše: „Jak to, soudruzi, můžeme 

kvalifikovat, ptám se vás? Zdá se, že nelze jinak než jako zkreslení třídní linie…“ …Proč s. 

Pašukanis zpochybnil moji revolučnost, nevím…. Jsem důsledný leninista... On přitom ignoruje 

vztah Lenina k zákonu… Já... mám právo požadovat na něm, aby… buď uznal svou chybu, nebo 

poskytl konkrétní fakta o mé údajné třídně škodlivé činnosti na Nejvyšším soudu, protože jinak 

jsem oprávněn ho označit za zlovolného pomlouvače“.433 J. Pašukanis na toto odpověděl: P. 

Stučka „celou svou energii zaměřuje na to, aby „pohřbil“ své kritiky. Jsem např. postaven před 

alternativu: buď přiznej neomylnost všech teoretických a praktických směrnic kdykoliv 

poskytnutých P. Stučkou, nebo tě označí za zlovolného pomlouvače. Musím říci, že při veškeré 

úctě k zásluhám P. Stučky nemohu uznat za správné to, co jsem po zralé úvaze shledal chybným 

a nutným opravit… Z jakého důvodu si P. Stučka vztáhl na sebe, co jsem říkal o deformacích 

soudní praxe... Proč myslí, že každé mé kritické vystoupení má na mysli právě P. Stučka… Jsem 

                                                 
429 Tamtéž. 
430 PAŠUKANIS, J. B.. Položenije na těoretičeskom frontě (K někotorym itogam diskussii). Sov. gos. i revoljucija 

prava. 1930, č. 11-12, s. 25-26. 
431 STUČKA, P. I. Za jedinyj front („Ně nazad k Stučka, a ot Stučka vpered). Sov. gos. i revoljucija prava. 1931, č. 

1, s. 41-50. 
432 Proslov P. Stučky v ISSP Komunistické akademie. Sovetskaja justicija. 1931, č. 1, s. 9-14. 
433 STUČKA, P. I. Moj puť i moi ošibki. 1931, s. 67-97. 
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přesvědčen, že P. Stučka s tímto vysvětlením nebude souhlasit. Avšak proč obrací své rozhořčení 

proti mně… mi zůstává záhadou…“.434 

Pod vlivem stranicko-politických usnesení a direktiv konce 20. - počátku 30. let o NEPu, 

kolektivizaci, tempu industrializace, boji proti různým „úchylkám“ atd. J. Pašukanis (a rovněž P. 

Stučka) vnášel podstatné změny a korekce do svého přístupu k problémům práva a státu. „Na 

pozadí tohoto grandiózního pohybu vpřed je třeba nově pojmout celou řadu problémů“,435 

napsal J. Pašukanis. Pod heslem překonání „odtržení teorie od praxe“ se úloha a cíl 

společenských věd včetně právní redukovaly na obdobu „generální linie“ strany, její ideologie a 

praktické politiky. 

Poté, co se uskutečnila diskuse k základním problémům obecné teorie státu a práva, 

zahájená na jaře 1930, byla Pašukanisova směnná koncepce sovětskou právní vědou odmítnuta a 

sám její autor se jejích základních postulátů zřekl. K této záležitosti P. Stučka konstatoval: 

„Soudruh Pašukanis se zřekl své abstraktní teorie, proklel ji, ale není snadné se osvobodit od 

jejích pout, když přistupuje ke konkrétním právním otázkám“.436 Po obviněních vznesených vůči 

jeho teorii Pašukanis v duchu tehdejší „sebekritiky“ nejen že uznal řadu nedostatků své pozice 

poprvé předložené v roce 1924, ale v podstatě začal od ní ustupovat směrem ke ztotožnění práva 

a politiky, výkladu práva jako jedné z forem politiky a dokonce jako „části politiky“. Polemika 

přiměla Pašukanise, aby udělal ve svých teoreticko-právních konstrukcích řadu podstatných 

úprav. O něm lze proto říci to samé, co o sobě říkal P. Stučka: „Myslíte, že jsme ihned přišli 

k marxisticko-leninské teorii práva, že jsme nalezli už hotovou novou konstrukci práva a nový 

světový názor? Tak to přece nikdy nebývá. Pokud jsem se mýlil, říkal jsem: zmýlil jsem se, tak 

tady máte něco nového. Nejenom jsem to říkal, ale přišel jsem s tím novým“.437 

V knize Obecná teorie práva a marxismus se podle slov J. Pašukanise projevil především 

„příliš abstraktní a jednostranný přístup k problému práva“. Takový přístup měl za následek 

mimo jiné nedostatečné chápání aktivní úlohy státu při rozvoji a realizaci práva. Pašukanis byl 

nucen sebekriticky uznat i skutečnost, že zpočátku se v jeho koncepci každé právo v podstatě 

omezovalo na buržoazní, a jeden ze subsystémů tohoto práva – právo soukromé – bylo 

prohlašováno za prvotní a základní prvek práva vůbec. Tímto přiznáním se do značné míry 

omezovala přípustnost ztotožňovat definice buržoazního práva s definicemi „formy práva“ jako 

takové, vzácněji byla zdůrazňována historická omezenost buržoazního typu práva. S přímostí 

jemu vlastní Pašukanis hovořil o tom, že nedostatečně rozlišoval buržoazní právo a právo vůbec, 

                                                 
434 PAŠUKANIS, J. B.. Vynužděnnyj otvet. Sov. gos. i revoljucija prava. 1931, č. 5-6, s. 98-102. 
435 PAŠUKANIS, J. B.. Položenije na těoretičeskom frontě, 1930, s. 17. 
436 STUČKA, P. I. Moj puť i moi ošibki. 1931, s. 67-97. 
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o tom, že docházelo z jeho strany k přecenění úlohy a významu živelně tržních vztahů při 

odhalení podstaty práva.438 „Má základní chyba spočívala ve smíšení specifických příznaků 

buržoazně právní formy práva a práva jako celku, což zdaleka není jedno a totéž.“439 

Ještě v jedné zásadní otázce začal Pašukanis podrobovat přezkoumání a upřesnění svou 

dříve zformulovanou představu o odumírání práva, o podstatě a rozvoji sovětského 

socialistického práva. Původně soudil, že jestliže je každé právo nakonec buržoazním právem, 

pak jeho zrušení socialistickou revolucí znamená výchozí hranici procesu odumírání práva 

vůbec. Avšak už v roce 1927 Pašukanis přechází na nové pozice v otázce odumírání sovětského 

práva a jeho podstaty. Vysvětlil, že si nepředstavuje proces odumírání práva jako bezprostřední 

skok od buržoazního práva, jak říkali ve 20. letech, k „neprávu“. Buržoazní právo chráněné silou 

buržoazního státu neodumírá. Může být jen zničeno revolucí proletariátu. Po revoluci zůstává 

zachován princip rozdělování proporcionálně podle vynaložených nákladů práce. To vyžaduje 

pro své vyjádření takové právo, které podle svých třídních a funkčních charakteristik stojí proti 

buržoaznímu právu. Takže odumírat může jen toto právo. Pašukanisovi se však nezdálo, že 

odumírání práva je tak blízkou perspektivou. 

J. Pašukanise přiměli k sebekritice několikrát, například když 10. listopadu 1930 

vystoupil v Ústavu (Institutu) sovětské výstavby a práva a v Komunistické akademii s referátem 

a pronesl svoje pokání za to, že nedostatečně rozvinul kritiku zákona pracovních nákladů a že 

nesprávně hodnotil Bucharinovu teorii výbuchu. Rovněž se omluvil za „nesprávnou formulaci“ 

ve své práci o imperialismu, kdy napsal, že „volná konkurence mizí a ponechává místo 

monopolu“. Pokud jde o Pašukanisovy názory na otázky mezinárodního práva, měl za to, že je 

třeba tento problém zpracovávat ve světle Leninových myšlenek s ohledem na jedné straně na to, 

že právo bez donucovacího aparátu není ničím; na druhé straně na Leninovy směrnice o 

možnosti dočasných kompromisů. Když přešel ke kritice své práce Obecná teorie práva a 

marxismus, poukázal, „že práce vyžaduje vážnou kritiku a bez toho se nemůžeme pohnout 

kupředu“.440 

Obecně teoretické spory o pojetí práva se svým způsobem měnily a rozvíjely 

v jednotlivých odvětvích právní vědy. Na I. všesvazovém sjezdu marxistů – teoretiků státu a 

práva (1931) byl podniknut pokus zformulovat nějakou jednotnou „správnou“ pozici a linii 

(obdobně s „generální linií“ v politice) v pojetí práva. J. Pašukanis, který na sjezdu vystoupil 

jako jeden z referujících, podrobil kritice četné z premis, jež dříve zastával. Namísto nich poté 

                                                 
438 KULČAR, K. Osnovy sociologii prava. Moskva: Progress, 1981. 
439 PAŠUKANIS, J. B.. Položenije na těoretičeskom frontě, 1930, s. 34. 
440 Na pravovom frontě: Doklad tov. Pašukanisa v ISSiP i v Komakaděmii 10.11.1930. Sovetskaja justicija. 1931, č. 
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navrhl novou definici práva. To znamenalo zřeknutí se směnné koncepce se všemi nedostatky jí 

vlastními. Méně ostré, ale dosti podstatné kritice sjezd podrobil názory na podstatu práva, 

zastávané P. Stučkou. Na rozdíl od Pašukanise totiž P. Stučka naléhavě zdůrazňoval revoluční 

roli sovětského práva a růst jeho významu podle stupně přibližování k socialismu. Nezavdal 

proto příčinu pro výtky, že odděluje právo od politiky. Protože Pašukanis nyní hovořil nejen o 

směnných, ale vůbec o výrobních a dokonce jiných společenských vztazích, nelze se nezmínit o 

podstatném sblížení mezi jeho pozicí a názory P. Stučky.441 

Zmíněným sjezdem předložená obecná pozice měla celkově eklektický charakter a 

pokoušela se spojit navzájem neslučitelné představy. Zvlášť názorně se to projevilo v tom, že i 

když autoři rezoluce uznávali proletářskou třídní podstatu sovětského práva, zároveň odmítali 

koncepci „proletářského práva“, aby nějakým způsobem „zachránili“ doktrinální představy (a 

zároveň i zbytky předchozích Pašukanisových názorů) o „buržoazním rovném právu“ po 

proletářské revoluci. Tak v bodech 6, 7 a 9 Rezoluce se uvádělo: „6. Nejvýznamnějším 

představitelem marxisticko-leninské teorie práva je P. Stučka. Jako první rozvinul marxisticko-

leninské revoluční pojetí práva, když zdůraznil tezi, že každé právo je třídním právem – právem 

vládnoucí třídy. Pojetí práva jako systému objektivních společenských vztahů způsobilo 

rozhodující ránu metafyzickým, ideologickým a psychologickým teoriím práva, zakořeněným 

dokonce mezi lidmi považujícími se za marxisty...Dalším výrazným představitelem marxisticko-

leninské teorie práva je s. Pašukanis. Velký pozitivní význam práce s. Pašukanise spočívá v tom, 

v souladu s materialistickou kritikou, s níž přišli Marx, Engels a Lenin, odhalil a demaskoval 

fetišismus buržoazního práva s jeho základním pojmem abstraktního subjektu – nositele formální 

svobody a formální rovnosti, přičemž poskytl klíč k pochopení jak buržoazního systému práva 

jako celku, ve všech jeho částech a ve všech oblastech, tak i buržoazně právní ideologie a 

filosofie práva. Práce s. Pašukanise poskytla ucelenou představu o buržoazně právním systému, 

odhalila princip ležící v jeho základu a pronikající ho, vyzbrojila proti buržoazně právnímu 

světovému názoru a zamezila pronikání do sovětské teorie a praxe jednotlivých elementů pod 

maskou nevinných technických postupů. Kromě toho s. Pašukanis zpracoval také řadu problémů 

z oblasti sovětské výstavby (třídní boj, boj s byrokracií), z historie revolučních období ve státu a 

právu a koloniální politiky a fašismu. 

7. Pozitivní význam prací P. Stučky a J. Pašukanise by nemělo zabránit kritice těch 

nedostatků, které jsou v nich obsaženy a které – pokud nebudou odhaleny a napraveny – se 

mohou stát, a zčásti se už staly, výchozím bodem pro další prohlubování a násobení chyb. Mezi 
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největší chyby mechanistického druhu patří: ochrana zákona o nákladech práce; přebírání 

mechanistické teorie rovnováhy; chybné formulace v teorii imperialismu odporující leninskému 

chápání vzájemného vztahu monopolu a konkurence a vedoucí k bucharinovské teorii 

organizovaného kapitalismu (Stučka, Pašukanis); pokusy postavit zákon o pracovních nákladech 

do základů sovětského občanského práva za pomoci myšlenky materiálního pracovního 

ekvivalentu (Stučka); smířlivý vztah k bucharinovské teorii tříd a stírání principiálního rozdílu 

mezi touto teorií a teorií Marxe a Lenina (Pašukanis); stírání hloubky rozporů mezi Leninem a 

Bucharinem v otázce státu a smířlivost k bucharinovské teorii „výbuchu“ (Pašukanis)... 

Základním metodologickým nedostatkem práce s. Pašukanise Obecná teorie práva a marxismus 

je abstraktní přístup s přítomností formalistických chyb vedoucích k odtržení formy od obsahu. 

V knize není vyřešen problém jednoty materiálně třídního obsahu práva a jeho formy. Forma 

buržoazního práva promítnutá v abstraktních kategoriích je prohlašována za předmět práva a 

ztotožňována s právem jako celkem... Ze základní metodologické chyby vyplývala chybná 

orientace v celé řadě problémů teorie práva a státu (nesprávný výklad před-buržoazních systémů 

práva, odsouvání do pozadí… panství-podřízení a třídně represivního významu práva, chyba 

v otázce vzájemného vztahu státu a práva, v otázkách morálky, v otázkách trestního práva)… 

V poslední době s. Pašukanis vystoupil s důslednou rozsáhlou kritikou své práce, odhalující 

všechny její omyly a poskytující jistotu, že všechny tyto chyby budou překonány a nebudou mít 

vliv na další práci… 

9. Kladnou stránkou diskuse k teorii práva bylo, že bez ohledu na její v podstatě 

scholastický charakter pomohla soudruhům uvědomit si chyby, které udělali, a dát se na cestu 

jejich nápravy a překonání. Tím byly vytvořeny předpoklady pro přeorientování veškeré 

teoretické práce na problémy socialistické výstavby sovětského státu a sovětského práva. 

Skutečnost, že vedení nejenom že se nebránilo rozvíjející se sebekritice, jak tomu bylo na jiných 

teoretických frontách, ale dokázalo jít jí vstříc, aktivně se jí účastnit a postavit se do jejího čela 

poskytuje jistotu, že obrat bude proveden s maximální rychlostí a v nejbližší budoucnosti přinese 

kladné výsledky“.442 

Přes vše, co bylo řečeno, i po I. sjezdu marxistů-teoretiků státu a práva, nějaký jednotný 

přístup a tím spíše „generální linie“ v pojetí práva nenastaly. Spory mezi různými koncepcemi, a 

to především mezi koncepcemi Stučky a Pašukanise, pokračovaly a dokonce sílily a zostřovaly 

se. 
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Je třeba ocenit J. Pašukanise, který otevřeně hájil své názory, přičemž to dělal bez ohledu 

na ostatní. Avšak občas dělal i nepředložené činy. Přesto se lze domnívat, že celkově postupoval 

zcela upřímně, v duchu doby a v plném souladu se svým přesvědčením. Proto poznámky 

k portrétu J. Pašukanise se občas jeví také jako poznámky k portrétu celé historické epochy. Tak 

např. prezidium Komunistické akademie obdrželo prohlášení O. Dzennise, К. Ostrovitjanova a J. 

Pašukanise o stavu věcí v historické sekci akademie. V tomto tzv. „prohlášení tří“, 

vyslechnutém 15. ledna 1931, byl ostré kritice podroben zakladatel sovětské historické vědy, 

předseda prezidia Komunistické akademie akademik M. Pokrovskij. Předem ho o tom 

informovat však autoři nepovažovali za nutné.443 M. Pokrovskij nemlčel. Dne 25. ledna 1931 se 

na něho Dzennis, Ostrovitjanov a Pašukanis obrátili s dopisem: „Velmi litujeme, že naše 

prohlášení k prezidiu… nedosáhlo svého cíle a zejména bylo Vámi pochopeno jako nepřátelský 

výpad proti Vám a jako přání poškodit nesporné úspěchy existující na historické frontě na úseku 

boje za generální linii strany a rozvoj bolševické sebekritiky. Hrubá a neodpustitelná chyba 

z naší strany byla, že jsme s Vámi nejednali před tím, než jsme vystoupili s dopisem a 

neseznámili Vás předem s jeho obsahem. Tato naše hrubá chyba… Vás přiměla, abyste zhodnotil 

celé naše vystoupení… jako nějaký „útok do zad“. Další naší chybou byla nedbalá a nesprávná 

formulace v té části dopisu, kde se hovoří o stavu věcí v historické sekci Komunistické akademie. 

Souhlasíme s Vámi, že na historické frontě je situace daleko lepší než na jiných frontách. Jsme 

přesvědčeni, že přijmete naše vysvětlení a odvoláte pro nás těžké obvinění z pomluvy vůči Vám 

jako vedoucímu historické fronty“.444 

J. Pašukanis vystupoval s kritikou chyb, které byly učiněny na „přírodovědecké frontě“ a 

vyzýval ke kritickému vztahu k buržoazní vědě.445 Zúčastnil se práce prověrkové komise 

prezidia Akademie věd SSSR pro hodnocení Hlavní astronomické observatoře RAV v Pulkovu, 

která byla v korespondenci s Akademií věd nazývána „Pašukanisova komise“- 

Koncem 20. - počátkem 30. let minulého století – v období vytváření sovětské státnosti – 

byla jedním z nejsložitějších problémů tvorba institutu kvalifikovaných kádrů a zajištění těchto 

kádrů pro všechny sektory a odvětví ekonomiky státu. Rozvíjející se socialistická výstavba a 

v této souvislosti rostoucí potřeba kádrů právníků podmínily nezbytnost dalšího rozšiřování 

právnického vzdělání a zdokonalení jeho kvality. Tak 6. dubna 1928 na zasedání v „centru 

komunistického myšlení SSSR“ - Komunistické akademii - se hovořilo o zlepšení teoretické 

                                                 
443 Přitom bylo všeobecně známo, M. Pokrovskij byl těžce nemocen a hodně času trávil na nemocniční posteli 

(zemřel 10.04.1932 na onkologické onemocnění).  
444 Rossijskij Centr chraněnija i uzučenija dokumentov novejšej istorii. Fond 147. Soupis 1. Spis 33. l. 38. 
445 O položenii na frontě jestěstvoznanija (stenografický záznam zasedání prezidia Komunistické akademie 

23.12.1931 a 6.1.1931). In: Věstník Komunistické akademie, č. 4. Moskva: SSE nakladatelství, 1931, s. 105. 
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přípravy pracovníků justice s cílem učinit přípravu marxistů na úseku práva racionální. 

Poukazovalo se na to, že „nelze hovořit o zvládnutí marxistické teorie práva v provinčních 

univerzitách, pokud sekce tam nebude mít základ z přednášejících – absolventů právního 

oddělení Institutu rudé profesury. Ale i dnes je možné aspoň částečně se spojit s provincií formou 

předpokládaných výjezdů pracovníků sekce na místa. V uplynulém (akademickém 1927/28) roce 

došlo k jedinému takovému výjezdu – s. Pašukanise do Saratova – a zájem projevený studentskou 

mládeží k referátům sekce umožňuje počítat s plodností takové formy spojení“.446 

Bylo zřejmé, že technická rekonstrukce národního hospodářství vyžaduje získání 

širokých vědeckých sil. Pro dosažení tohoto cíle stát usiloval o posílení své pozice nejenom 

v otázkách řízení vědeckých institucí, ale také v organizování vědecké činnosti v zemi. 

Prostředkem podřízení vědy zájmům socialistické výstavby se stalo její zapojení do plánovité 

soustavy hospodářství. Otázka o účelnosti, formách a metodách reorganizace vědy na 

plánovitých základech byla tehdy diskutována jak ve vědecké obci, tak i ve vedoucích státních 

orgánech.447 K aktivizaci této práce přispívalo usnesení ÚV VKS(b) ze dne 27. května 1929, 

které počítalo s  vytvořením centra (nebo stálé porady), které bude plánovat vědeckovýzkumnou 

práci v celostátním měřítku. Tehdy také byla vytvořena zvláštní komise, která dostala za úkol 

během dvou měsíců dát sekretariátu ÚV návrh takového centra. V jejím čele stanul výše 

zmíněný M. Pokrovskij a členem se stal také J. Pašukanis.448 

V té době se ve společnosti začaly objevovat pochybnosti o tom, zda má vůbec smysl 

připravovat právní odborníky. Potřeba sovětských právníků byla spojována s existencí různých 

systémů hospodaření. A protože v druhé pětiletce všechny systémy, kromě socialistického, měly 

zmizet, měla zmizet i potřeba právníků. Mládež neměla příliš zájmu studovat právnické fakulty a 

měla za to, že tato specializace je odsouzena k zániku a že tam jdou ti neúspěšní, kterým se 

nepodařilo dostat se na žádnou jinou vysokou školu. Převládaly nálady, že k tomu, aby se člověk 

vypořádal s prací v justičních orgánech, vůbec není třeba nějaká odborná příprava. V praxi se 

dokonce u vedoucích pracovníků sovětských a hospodářských orgánů nezřídka vyskytoval 

pohrdavý vztah „ke všelijakým těm právnickým detailům“. „Pramenem tohoto podceňování – 

napsal Pašukanis - je často psychologie, kterou odhalil tak zřetelně s. Stalin v referátu na XVII. 

sjezdu strany, kdy hovořil o lidech myslících si, že sovětské zákony se píší pro hlupáky a že je lze 

                                                 
446 Zpráva o práci Sekce obecné teorie práva a státu Komunistické akademie za akadem. rok 1927/1928. 
447 TASIC, N. Dokumenty GARF o sozdanii vsesojuznogo centra planirovanija naučných issledovanij na rubeže 

1920-1930 g.g. Otěčestvennyje archivy. 2007, č. 2, s. 65-73. 
448 S organizací centra plánujícího vědeckovýzkumnou práci v celostátním měřítku se počítalo rovněž usnesením 

ÚV VKS(b) z 27.5. 1929, v němž byly shrnuty závěry 2. všesvazové konference marxisticko-leninských 

vědeckovýzkumných institucí, konané 8.-13.4.1929. 
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beztrestně porušovat“.449 V takových podmínkách se J. Pašukanis v roce 1931 stává ředitelem 

Institutu (Ústavu) sovětské výstavby a práva (ISSiP) Komunistické akademie a jedním ze 

zakladatelů společnosti marxistů-státovědců. O něco později iniciuje vytvoření Asociace 

mezinárodního práva. 

Nejdůležitějším úkolem stojícím před Institutem sovětské výstavby a práva bylo 

rozpracování otázek organizace městských a obvodních sovětů v Moskvě, příprava nového 

Zákoníku práce, návrhu Trestního zákoníku a základů občanského zákonodárství, zpracování 

materiálů byra pro žaloby lidového komisariátu Dělnicko-rolnické inspekce a vypracování 

závěrů týkajících se rekonstrukce sovětského aparátu, spojení vědecké práce s výukou. Vedení 

ústavů Komunistické akademie bylo svěřeno celkové řízení vědecké práce i výuky jako 

například: schválení náboru, potvrzení plánů a učebních programů, schválení seznamu 

vyučujících a plánovité rozmísťování absolventů. Ve světle toho, co již bylo řečeno výše, činnost 

Pašukanise ve funkci ředitele ISSiP Komunistické akademie, jeho řízení teoretické a praktické 

práce sehrály významnou úlohu v rozvoji sovětské právní vědy a měly mimořádný vliv na 

právnické vzdělání v sovětském Rusku. 

Vážnou brzdou při výuce byla absence učebnic pro řadu velmi důležitých disciplín a 

studijních programů pro celou řadu předmětů. Jen za léta 1932 a 1933 ISSiP Komunistické 

akademie vydal 7 učebnic a 4 programy. Pašukanis se stal redaktorem a autorem prvního oddílu 

a řady kapitol v učební pomůcce s názvem Nauka o státu a právu (1932), ve které byly obsaženy 

cenné myšlenky k základním problémům teorie státu a práva.450 

Plodná byla také vědecko-pedagogická činnost doktora právních věd, a od roku 1925 

profesora, J. Pašukanise při přípravě právnických kádrů. Řídil katedry v Ústavu rudé profesury, 

v Ruské asociaci vědecko-výzkumných ústavů společenských věd, na fakultě sovětského práva 

1. Moskevské státní univerzity. Přednášel na vysokých školách předmět „nauka o státu a ústavě 

RSFSR a SSSR“. „Plán výuky je sestaven tak, že v 1. ročníku se posluchači zabývají obecnou 

teorií práva a státu (vedoucí J. Pašukanis)…; ve druhém – historií revolučních momentů 

v rozvoji institutů práva (vedoucí J. Pašukanis); ve 3. problémy práva a státu v přechodném 

období (témata podle specializace); ve 4. – závěrečném: diplomovou prací“.451 

Žádný vysokoškolský vyučující právních disciplín nemohl předstoupit před studenty, aniž 

by se seznámil s pracemi J. Pašukanise. Jeho práce byly v té době považovány za zlatý standard 

                                                 
449 PAŠUKANIS, J. B.. K voprosu o podgotovke kadrov sovetskogo stroitělstva i prava. Sovetskoje gosudarstvo. 

1934, č. 2, s. 35-41. 
450 PAŠUKANIS, J. B.., ANGAROV, A. I., AŠRAFJAN, Z. A., DOCENKO, M. N. Učenije o gosudarstve i prave: 

Učebnoje posobije dlya komvuzov i vuzov. Moskva, 1932.  
451 DZENIS, O, P. O pravovom otdělenii Instituta krasnoj professury. Revoljucija prava. 1929, č. 2, s. 157-160. 
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tehdejší právní vědy a v podstatě plnily funkci učebnic. Pašukanis měl početnou skupinu žáků, 

kteří posléze vedli řadu kateder na vysokých školách právnického zaměření Sovětského svazu. 

Díky jeho ohromné vědecko-teoretické, pedagogické a organizátorské činnosti byly 

„vypěstovány“ kádry nových, sovětských znalců práva. 

J. Pašukanis vytyčoval i ambicióznější úkoly, protože věřil, že to odpovídá duchu 

marxismu. Měl za to, že posílení základů plánu povede k slábnutí zákona a zužování sféry 

zbožních vztahů. Vyzýval ke zjednodušení zákonů a dokonce k jejich odstraňování: „Vytyčuji 

termín – pětiletku, abychom ke konci pětiletky měli i nové zákony452 (mluvím o rozměru RSFSR, 

v SSSR to zřejmě prakticky nebude možné). Je třeba rozdělit všechny existující zákony a nařízení 

na dvě části: nevelký populárně napsaný zákoník a technická pravidla“.453 

Ústav využíval tehdy dostupné možnosti k navázání styků s vědeckými institucemi jiných 

zemí a k účasti na mezinárodních fórech sociologů a právníků. J. Pašukanis se těšil velké autoritě 

v prostředí vědců a byl pozván k vystoupení jako přednášející sekce Normativní a popisná 

sociologie VIII. Světového filozofického kongresu, který se konal v Praze od 2. do 7. září 

1934.454 V srpnu 1935 se jako delegát ISSiP Pašukanis účastnil VI. mezinárodní konference pro 

unifikaci trestního práva.455 Tam se také uskutečnilo poslední vystoupení J. Pašukanise 

v zahraničí – byl to referát o boji s terorismem. Dne 15.9.1935 Pašukanis referoval o práci 

konference, jejích výsledcích a významu.456 V Ústavu sovětské výstavby a práva byly 

projednávány i Pašukanisovy referáty o sovětském správním právu.457 

Od samotného počátku vytváření specializovaných vědecko-výzkumných zařízení 

v oblasti státu a práva byla značná pozornost věnována problematice ústavního (státního) práva. 

V souvislosti s usnesením pléna ÚV VKS(b) z 1. února 1935 a závěry VII. sjezdu sovětů SSSR o 

některých změnách sovětské ústavy bylo v Ústavu socialistické výstavby a práva zahájeno 

aktivní zpracování a studium materiálů k různým ústavním otázkám a problémům socialistické 

demokracie. Ve dnech 27.- 28. února a 4. března 1935 tam vystoupil J. Pašukanis s referátem O 

změnách sovětské ústavy. Při objasňování otázky o nezbytnosti uvedení státně-právní nadstavby 

do souladu se zásadními změnami v ekonomice a sociální struktuře sovětské společnosti, zazněly 

                                                 
452 Jak známo, zásluha o přesnou definici zákona patřila A. Vyšinskému, který stanovil pojem práva a zákona 

v duchu normativismu v roce 1938.  
453 Na pravovom frontě: Doklad tov. Pašukanisa v ISSiP i v Komakaděmii 10.11.1930. Sovetskaja justicija. 1931, č. 

1, s. 12-15. 
454 V důsledku řady příčin se sovětská delegace nemohla účastnit práce pražského kongresu. 
455 LAPTĚV, A. V. K itogam VI Meždunarodnoj konferencii po unifikacii ugolovnogo prava. Sovetskoje 

gosudarstvo. 1935, č. 5, s. 124-131. 
456 Rezoljucii, prinjatyje VI meždunarodnoj konferencijej po unifikacii ugolovnogo prava. In: Ugolovnaja politika 

kapitalističeskich stran (sborník). Moskva: Nakladatelství LKS SSSR, 1937, s. 122-126.  
457 Chronika raboty ISSiP. Sovetskoje gosudarstvo. 1935, č. 1-2, s. 173-178. 
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úvahy o cestách demokratizace sovětského volebního práva. Pašukanis v této souvislosti tvrdil, 

že: „Toto řešení je zaměřeno na to, aby se uvedl do souladu základní zákon sovětského státu 

s těmi grandiózními pohyby, k nimž došlo v ekonomice a ve vzájemném vztahu třídních sil“.458 

V červenci 1935 byl do ústavní komise zvolené Ústředním výkonným výborem SSSR 

přizván i J. Pašukanis, který v té době působil jako ředitel Ústavu sovětské výstavby a práva. 

Přestože ústavní komise měla k dispozici významnou evropskou a starou ruskou literaturu 

k problémům ústavnosti, a také texty a výzkumy západních právních vědců, veškeré tyto 

informace neměly bezprostřední vliv na program jednání o návrhu ústavy roku 1936. Pašukanis 

to vysvětloval tím, že „sovětské právo je nové, v historii nevídané socialistické právo“, 

prostředek „dalšího pohybu vpřed, k vyšší fázi komunismu“.459 Ústav vypracoval návrh oddílu 

ústavy pod názvem Politická a občanská práva pracovníků socialistické společnosti. Řadu tezí 

tohoto návrhu ústavní komise při zpracování textu ústavy SSSR z roku 1936 akceptovala. Pokud 

jde o ústavně zaručená politická práva: svobodu kritiky, svobodu projevu, svobodu sdružování, 

pak pokusy je realizovat byly Pašukanisem celkově definovány jako snaha podrýt diktaturu 

proletariátu - „obrátit se od sovětského k buržoazně demokratickému systému“.460 

Během vypracování ústavy z roku 1936 se středem pozornosti staly otázky 

institucionalizace a její právní zakotvení. Byla vytyčena otázka, zda je účelné zachovat právo na 

odštěpení republik, utvrdit stávající administrativně územní členění republik a autonomií či 

zavést novou hierarchii administrativního řízení. Klíčovými zpracovateli celkové koncepce se 

stali Krylenko a Pašukanis (usnesením ze dne 27.6.1935 byli jmenováni jako vedoucí 

specializované „brigády“ zpracovatelů), jimž bylo doporučeno, aby během dvou dnů předložili 

návrh úvodní části oddílu O ústředních a místních orgánech moci.461 Výsledkem byl Krylenkův 

Návrh o ústředních a místních orgánech moci SSSR.462 Obdobně bylo dne 8. října 1935 

rozhodnuto: „Uložit soudruhům Krylenkovi, Lebeďovi a Pašukanisovi, aby zpracovali oddíl 

kapitoly“ o zvláštnostech městských a venkovských sovětů, které je odlišují od jiných orgánů 

sovětské moci.463 

                                                 
458 PAŠUKANIS, J. B.. Ob izmeněnijach sovetskoj konstitucii. Sovetskoje gosudarstvo. 1935, č. 1-2, s. 17-33. 
459 PAŠUKANIS, J. B. Sovetskoje socialističeskoje pravo. Bolševik. 1935, č. 22, s. 23. 
460 PAŠUKANIS, J. B. Borba partii s trockistami i pravymi po voprosam gosudarstva i diktatury proletariata. 

Bolševik. 1935, č. 7, s. 67. 
461 Protokol č. 2 porady vedoucích „brigád“ zpracovatelů oddílu Ústavy SSSR „O ústředních a místních orgánech 

moci“. Státní archiv RF. F. 3316. S. 40. S. 28. l. 6. 
462 KRYLENKO, N. V.: Návrh „O ústředních a místních orgánech moci SSSR“. Státní archiv RF. F. 3316. S. 40. S. 

28. l. 7-34. 
463 Protokol porady vedoucích „brigád“ zpracovatelů oddílu Ústavy SSSR „O ústředních a místních orgánech 

moci“ ze dne 8.10.1935. Státní archiv RF. F. 3316. S. 40. S. 28. l. 35-36. 
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Je pochopitelné, že ústava SSSR byla plodem kolektivní práce, ale J. Pašukanise můžeme 

směle nazvat jedním z hlavních autorů jejího textu. Je příznačné, že jeho poslední publikací se 

stal článek Stalinská ústava a socialistická zákonnost, uveřejněný v čísle 4 ročníku 1936 časopisu 

Sovětský stát. Když rozvíjel myšlenky uznání a ochrany „systému sovětského socialistického 

práva“, „socialistického právního řádu“, Pašukanis otevřel otázku o překonávání zaostávání 

sovětské právní vědy v oblasti státního a správního práva. Napsal: „Systematické zpracování 

těchto odvětví práva, hluboký vědecký komentář k ústavě, popularizace jejích principů a 

výstavba na jejím základě uceleného systému sovětského socialistického práva – to je další úkol 

sovětských teoretiků práva“.464 

 

2.1.4. Nepřítel lidu na právní frontě (1936-1937) 

Přišel rok 1936. Pro J. Pašukanise to byl rok úvah, nadějí, ale také obav a změn. Vítězství 

socialismu vyžadovalo nové pojetí chápání problémů státu a práva s ohledem na postuláty 

doktríny a reálie praxe. V těchto podmínkách přišel Pašukanis s koncepcí „socialistického 

práva“, podporovanou jeho stoupencem Michailem Docenko (1903-1937). Zřekl se své 

předchozí pozice - koncepce „buržoaznosti každého práva“ jako „antimarxistického zmatku“ a 

začal vykládat sovětské právo jako socialistické od samého počátku jeho vzniku. Vystupoval 

však fakticky proti koncepci „proletářského práva“, jejímž stoupencem byl A. Vyšinskij. 

Pašukanis se odvolával na marxistickou teorii a domníval se, že proletariát nevytváří absolutně 

nový právní systém. Právo a stát se podle něj zachovávají jen za socialismu. Socialismus je (tj. 

právo i stát) pak v procesu rozvoje musí vykořenit. „Velká říjnová socialistická revoluce,“- 

vysvětloval, - „zasadila ránu kapitalistickému soukromému vlastnictví a položila základ novému 

socialistickému systému práva. V tom spočívá základní a hlavní chápání sovětského práva, jeho 

socialistické podstaty jako práva proletářského státu“. S ohledem na stranická usnesení o tom, 

že v zemi byla v zásadě vybudována „beztřídní socialistická společnost“, Pašukanis začal hovořit 

o nezbytnosti rozvíjet „zkoumání socialistického státu a úlohy socialistického sovětského 

práva“.465 

Andrej Vyšinskij, který ve 30. letech značně posílil své pozice, nesdílel Pašukanisovy 

názory v řadě koncepčních právních otázek. Nejasnost ve formulacích J. Pašukanise posloužila 

Vyšinskému za dostatečný základ k tomu, aby Pašukanisovi i Stučkovi přisoudil (i když 

neprávem) myšlenky o odmítání možnosti vytvořit systém sovětského socialistického práva.466 

                                                 
464 PAŠUKANIS, J. B.. Stalinskaja Konstitucija i socialističeskaja zakonnosť. Sovetskoje gosudarstvo. 1936, č. 4, s. 

18-28. 
465 PAŠUKANIS, J. B.. Gosudarstvo i pravo pri socializme. Sovetskoje gosudarstvo. 1936, č. 3, s. 4. 
466 VYŠINSKIJ, A. Ja. Voprosy těorii gosudarstva i prava. Moskva: Gosjurizdat, 1949, s. 77. 
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Ke sporům mezi Pašukanisem a Vyšinským nedocházelo jen ve formě polemických střetů 

v otázkách pojetí práva. Během řady let mezi nimi existovalo skutečné nepřátelství. Andrej 

Gromyko, který byl dlouhou dobu členem politického byra ÚV KSSS, předsedou prezidia 

Nejvyššího sovětu SSSR, ministrem zahraničí SSSR, a který znal J. Pašukanise osobně, 

vzpomínal: „Po jedné z Pašukanisoých přednášek se ho zeptali: Jak hodnotíte krédo Vyšinského: 

přiznání je korunním důkazem viny? Pašukanis odpověděl: K pravdě někdy vede dlouhá cesta, 

dokonce i tehdy, kdy obžalovaný zdánlivě složil zbraně a nemá, co by dále dodal na důkaz své 

neviny. Taková odpověď samozřejmě nebyla kategorickým odsouzením pozice Vyšinského, ale je 

třeba mít na zřeteli, jaká byla tehdy doba…. Pašukanisova odpověď vyzněla přece jen jako výzva 

organizátorům neodůvodněných represí. Svou zásadovost a vědeckou svědomitost nepřinesl jako 

oběť protivědecké zločinné koncepci, jíž se zaprodal Vyšinskij“.467 

Jakmile se stal prokurátorem SSSR, Andrej Vyšinskij otevřeně vystoupil proti lidovému 

komisaři spravedlnosti N. Krylenkovi, bezprostřednímu nadřízenému J. Pašukanise. Došlo to tak 

daleko, že v jednom z oběžníků Vyšinskij upozorňoval svoje podřízené, že v Krylenkově brožuře 

Stalinská ústava v otázkách a odpovědích je nesprávně vykládán článek 128 Ústavy. Kopii této 

direktivy Vyšinskij vypočítavě zaslal i na sekretariát J. V. Stalina. Po nějaké době pak byl 

Krylenko obviněn z toho, že nejednou vystoupil s protistranickými tvrzeními v otázkách 

sovětského práva a „že se spolčil s Pašukanisem“.468 O tom, že vztahy mezi Pašukanisem a 

Krylenkem byly přátelské, vědělo mnoho lidí. V dopise zaslaném v roce 1935 Krylenkovi u 

příležitosti 30. výročí jeho stranické práce, Pašukanis mimo jiné napsal: „Spolu jsme pracovali a 

budeme pracovat radostně a přátelsky“. Krylenko mu odpovídal vzájemnými sympatiemi, což se 

nedalo říci o Vyšinském. Když v témže roce Andreje Vyšinského jmenovali prokurátorem 

SSSR, Krylenko byl otřesen a znepokojen. Dá-li se věřit osobám z jeho okolí, neměl daleko k 

sebevraždě. 

V roce 1936 Pašukanis změnil místo. Dne 16. listopadu 1936 prezidium Ústředního 

výkonného výboru SSSR jmenovalo J. Pašukanise náměstkem lidového komisaře spravedlnosti 

SSSR a vědecko-výzkumné právnické instituce ho prosadily za kandidáta řádného členství 

Akademie věd SSSR. V tomtéž roce se stal předsedou vědeckometodické Rady při lidovém 

komisariátu spravedlnosti SSSR a pokračoval i ve spolupráci s redakcemi odborných časopisů. 

Přes úspěšnou kariéru státního činitele J. Pašukanis cítil, že se vztah k němu ze strany moci 

                                                 
467 GROMYKO, A. A. Pašukanis protiv Vyšinskogo. In: Pamjatnoe. 2. dopl. vydání. Moskva: Politizdat, 1990. 

Dostupné také z: https://profilib.net/chtenie/93888/andrey-gromyko-pamyatnoe-kniga-pervaya-16.php. 
468 ZVJAGINCEV, A. G. Rokovaja Femida. Dramatičeskije suďby znamenitych rossijskich juristov. Dostupné také 

z: https://profilib.net/chtenie/108675/aleksandr-zvyagintsev-rokovaya-femida-dramaticheskie-sudby-

znamenitykh-rossiyskikh-70.php  
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změnil. V roce 1936 začala ve stranickém a právnickém tisku oficiální kampaň za porážku 

„nepřátel na „právní frontě“.469 Úvodník čísla 6 ročníku 1936 časopisu Sovětský stát opakoval 

stranicko-ideologickou diagnózu o „krajně nepříznivém stavu na právním úseku teoretické 

fronty“ a zahájil palbu kritiky na „zde operující nepřátele lidu“ Pašukanise, Dzennise, 

Ašrafjana, Docenka a jiné.470 J. Pašukanis, který v roce 1936 zastával funkci náměstka lidového 

komisaře spravedlnosti SSSR, ředitele Ústavu sovětské výstavby a práva, šéfredaktora časopisu 

Sovětský stát, a který ještě nedávno byl označován za „významného představitele marxisticko-

leninské teorie práva“,471 začal být v úvodníku vedoucího právnického časopisu Sovětský stát 

nečekaně označován jako „zrádce“, „přímý nepřítel marxismu-leninismu“, „ochránce 

trockistických a bucharinovských idejí“ atd.472 Lze říci, že pro J. Pašukanise to byl začátek 

konce. 

Když byl J. Pašukanis ve funkci náměstka lidového komisaře spravedlnosti krátce přes 

dva měsíce, 20. ledna 1937 byl zatčen pro v té době standardní obvinění – z účasti v antisovětské 

kontrarevoluční teroristické organizaci. Údajné nedostatky v jeho práci byly kvalifikovány jako 

záškodnictví. Zcela bezdůvodná obvinění na Pašukanisovu adresu prohlašovala: „od roku 1933 

byl aktivním účastníkem teroristické organizace…“, „osobně získal do organizace Dzennise a 

Ašrafjana…“, „byl informován o teroristické činnosti a sám byl zastáncem teroru na vůdce 

VKS(b) a sovětské vlády...“; „...společně s účastníky organizace Ančarovem a Bermanem 

prováděl kontrarevoluční činnost v oblasti teorie sovětského práva“.473 Později bude zjištěno, že 

prohlášení o jeho „antisovětské činnosti“, které napsal během vyšetřování, bylo získáno 

mučením a jinými nepovolenými metodami. Na plénu ÚV VKS(b) 3. března 1937 J. V. Stalin 

řekl: „V boji se současným trockismem potřebujeme nyní nikoliv staré metody diskuzí, ale nové 

metody, metody vykořeňování a zničení“.474 Proto v soudních procesech té doby nebyli trestáni 

ti, kdo skutečně páchali zločiny ve jménu kultu osobnosti, ale ti, kdo hledali spravedlnost. Krutě 

za to zaplatil i J. Pašukanis, a to trestem nejvyšším - svým životem. 

Dne 4. září 1937 byl prohlášen za „nepřítele lidu“ a odsouzen Vojenským kolegiem 

Nejvyššího soudu SSSR k nejvyššímu trestu. Projednání případu J. Pašukanise na Vojenském 

kolegiu trvalo pouhých 20 minut. Jak uvádí V. Martěmjanov: „Zlověstná postava... V. Ulricha se 

                                                 
469 JUDIN, P. F. O gosudarstve pri socializme. Bolševik. 1936, č. 8. 
470 Za markso-leninskuju nauku o prave. Sovetskoje gosudarstvo. 1936, č. 6, s. 48, 49. 
471 Rezoljucija I. Vsesojuznogo sjezda marksistov-gosudarstvennikov i pravovikov po dokladam J. Pašukanisa i Ja. 

Bermana. Sov. gos. i revoljucija prava. 1931, č. 3, s. 141. 
472 Za markso-leninskuju nauku o prave. Sovetskoje gosudarstvo. 1936, č. 6, s. 44-46. 
473 MARTĚMJANOV, V. S. Juridičeskaja tragedija (Pamjati V. S. Martěmjanova). Moskva: Nakladatelství 

MGJuA, 2006, s. 2-11. 
474 STALIN, I. V. Soč., díl 9. s. 5.  
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objevila za předsednickým stolem v 16 hodin a v 16,20 už vyhlásil rozsudek“.475 Rozsudek byl 

vykonán tentýž den. 

Jako bezděčný kritik stalinského státního systému byl Pašukanis prohlášen za 

„kontrarevolučního trockisticko-bucharinovského parazita“, „zrádce“ „přímého nepřítele 

marxismu-leninismu“ a ochránce trockistických a bucharinovských idejí. Podle názoru P. Judina 

byl Pašukanis „zakladatelem vulgarizace marxismu“.476 Právě jemu byly v první řadě 

připisovány kontrarevoluční deformace marxisticko-leninské teorie, které údajně měly „zhoubný 

vliv“ na sovětskou právní vědu té doby a vedly k vytvoření zejména „škodlivé“ teorie sovětského 

hospodářského, občanského, pracovního a trestního práva a dokonce kriminalistiky. V článku 

Stav na frontě právní teorie (Socialistická zákonnost č. 5/1937) A. Vyšinskij napsal: „...Sotva se 

najde taková zaostalá, taková zaneřáděná všelijakou nemarxistickou, antivědeckou hnilobou a 

veteší oblast teorie, jako je oblast práva. Sotva v jakékoliv jiné oblasti tak dlouho a tak 

nestoudně“ existovaly „a i dnes ještě dále existují „teorie“… prosáklé jedem nejhrubších 

deformací učení Marxe - Lenina - Stalina o státu a právu… Jak známo, Pašukanis vycházel ze 

základní představy o právu jako buržoazní kategorie a měl za to, že v buržoazní společnosti 

právo dosahuje kulminačního bodu, po němž začíná zánik práva... Jako věrný žák Buchariana a 

spolupachatel jeho kontrarevoluční spiklenecké činnosti Pašukanis pokrytecky vykřikoval o 

odhalení Bucharina, o odhalení bucharinovské abstraktní… menševické představy o 

socialismu… V oblasti teorie trestního práva Pašukanis prosazoval stejnou škodlivou koncepci 

proti trestu a vině, proti soudům a zákoníkům, proti soudním rozsudkům a právníkům… 

Pašukanis tak náš trest omezoval na buržoazní odplatu. Dával rovnítko mezi trestem v sovětském 

právu a trestem v buržoazním právu a odmítal účelný charakter našeho trestu a tudíž 

pomlouvačně haněl celý systém sovětských trestních a nápravných akcí. Nemenší nesmysly 

hlásal Pašukanis i v části týkající se trestního procesu. Sovětský soud líčil jako jakési tržiště, 

zcela připodobňoval náš soud a soudní proces buržoaznímu soudu a buržoaznímu procesu…477 

Ve svém referátu na stranické schůzi pracovníků prokuratury SSSR (5.5.1937) Vyšinskij tvrdil, 

že názory Stučky a Pašukanise jsou v rozporu s leninskou směrnicí o nepřiznání „ničeho 

soukromého“ v sovětském zákonodárství, o boji proti „zneužívání NEPu“ atd. „V právní vědě 

Pašukanis protlačoval podlou trockistickou pomluvu sovětského hospodářského a politického 

zřízení… Pašukanis zkresloval obsah naší zákonodárné politiky…“ A. Vyšinskij se považoval za 

někoho, kdo je povinen očistit vědu od této „hniloby a veteše“, „obojetníka Pašukanise“, který 

                                                 
475 MARTĚMJANOV, V. S. Juridičeskaja tragedija, 2006, s. 2-11. 
476 JUDIN, P. F. Protiv putanicy, pošlosti i revizionizma. Sovetskaja justicija. 1937, č. 5, s. 1-2. 
477 VYŠINKSIJ, A. Ja. Položenije na pravovom frontě: Vypravlennaja stěnogramma doklada na partijnom sobranii 

rabotnikov Prokuratury SSSR 3.05.1937. Sovetskoje gosudarstvo. 1937, č. 3-4, s. 29-51. 
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„nekontrolovaně hospodařil v Institutu sovětské výstavby a práva“, ve kterém „působili… zarytí 

trockističtí obojetníci…“.478 

Když byla v roce 1937 kvůli údajné podpoře programu postupného „odumírání státu“ 

zlikvidována škola práva vedená J. Pašukanisem, Vyšinskij se prosadil jako hlavní organizátor 

nové právní vědy. Jako tehdejší ředitel Ústavu práva a zároveň prokurátor SSSR se také stal 

organizátorem I. porady o otázkách vědy sovětského státu a práva (16.-19.6.1938). V tezích 

Vyšinského a následné diskusi byla hlavní pozornost věnována „odhalení“ pouček 

„trockisticko-bucharinovské bandy“ v čele s Pašukanisem, Krylenkem a řadou dalších zrádců“. 

Vyšinskij znehodnocoval boj těchto právních teoretiků s buržoazním učením, v důsledku čehož 

podstatné výsledky tohoto boje byly vyloučeny z vědeckého užívání. Orientoval sovětské právní 

vědce na dogmatický přístup ke studiu státu a práva. Sovětské noviny publikovaly vystoupení 

prokurátora na prvních stranách: „Uplyne nějaká doba. Hroby nenávistných zrádců zarostou 

býlím a bodláčím, budou pokryty věčným opovržením poctivých sovětských lidí a všeho 

sovětského lidu...!“479 

Před právními teoretiky vyvstala otázka, na čí stranu se přikloní. Jestliže na začátku 

s teoretickými názory Vyšinského dovedně polemizovali, pak v následujícím období (po zničení 

Pašukanise a dalších vědců) se s ním do otevřeného střetu nikdo pustit neodvážil. „Činnost 

Pašukanise je nekončícím řetězem protistranických deformací a třídně nepřátelských směrnic… 

Využívaje toho“ [nedostatečného studia a nesprávného chápání marxismu], – rozhořčoval se 

sovětský právník M. Aržanov, – „pašukanisovská banda až do poslední doby, dokud ji 

neodhalili a nezneškodnily orgány NKVD a bolševický tisk, bez překážek prováděla svou 

nepřátelskou činnost a podle deformovala marxisticko-leninské učení o státu a právu a 

pomlouvala náš sovětský stát a právo… Nepřítel Pašukanis se svou „školičkou“ rozvíjel zcela 

opačný, kontrarevoluční „výklad“ marxisticko-leninských výroků o „buržoazním právu“.480 

N. Krylenko, který dříve podporoval J. Pašukanise, začal tvrdit, že právě Pašukanis ve 

svých rukou monopolizoval Institut sovětské výstavby a práva, vytvořil svou školu a rozšiřoval 

škodlivé teorie, aniž připustil k vědě stoupence marxisticko-leninského názoru na stát a právo. 

Výsledkem podle něj bylo, že v zemi nebyla „ani jedna dobrá teoretická práce k otázkám práva 

a státu“, neexistovaly „dobré učebnice ani žádný autor, který by nemusel o sobě říci, že v tomto 

směru udělal chybu…“.481 Krylenko ujišťoval, že on osobně utrpěl ze škodlivé teorie J. 

                                                 
478 VYŠINKSIJ, A. Ja. 20 let proletarskoj diktatury i Stalinskaja Konstitucija. Sovetskoje gosudarstvo. 1937, č. 6, s. 

10. 
479 Suděbnyj otčot po dělu Antisovetskogo „pravo-trockistskogo bloka“. Moskva: Právnické nakladatelství, 1938. 
480 ARŽANOV, M. A. K dvadcatiletiju knigi „Gosudarstvo i revoljucija“. Sovetskoje gosudarstvo. 1937, č. 5, s. 5. 
481 KRYLENKO, N. V.: K položeniju na pravovom těoretičeskom frontě. Sovetskaja justicija. 1937, č. 6, s. 5. 
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Pašukanise, když bezmyšlenkovitě používal ve svých pracích „vyumělkovanost a nevědeckost 

Pašukanisovy koncepce“.482 Jeho první dojem z práce Pašukanise byl údajně negativní: „tato 

zmatená, obtížně napsaná kniha“. A přesto „zlý duch ho popletl“. Rovněž ujišťoval, že při 

vypracovávání návrhu Trestního zákoníku z roku 1930 uvěřil Pašukanisovi a jeho škodlivé teorii 

a upadl do hlubokého omylů v zásadních otázkách trestního práva a trestního procesu. To se 

projevilo v tendenci omezit zvláštní část trestního práva orientačním seznamem trestných činů a 

stejně orientačním seznamem druhů trestů.483 

J. Pašukanis byl uznán za hlavního viníka chyb a omylů nejen ve sféře trestního práva, 

ale i sovětské právní vědy jako celku. „Uvědomělé odvedení Pašukanisem pozornosti vědeckých 

spolupracovníků od ostrých politických aktuálních problémů socialistického práva do oblasti 

abstrakcí, empirismu a příštipkaření, pevně zakořeněné rodinkaření a skupinkaření ve sféře 

teoretiků práva - to vše výrazně přispívalo ke škodlivým výsledkům ve vědě“.484 Krylenko navrhl, 

aby bylo realizováno „sebekritické přezkoumání veškeré právnické literatury, definitivní 

odhalení všech faktů záškodnictví, deformací a chyb“, aby byly provedeny skutečné vědecké 

analýzy institutů socialistického práva „na základě hlubokého a systematického studia 

marxisticko-leninského odkazu а prací soudruha Stalina“.485 

Najednou se údajně ukázalo: „Jakkoliv je to smutné, ale je třeba říci“, přiznával oficiální 

stalinský filosof P. Judin, „že téměř veškerou odbornou právnickou literaturu je nutno vytvářet 

znovu. Příliš hluboko se v této literatuře zakořenily nepřátelské a antivědecké, antimarxistické 

teorie, že je příliš primitivní a kusá pro to, aby pretendovala na učební a vědeckou literaturu“.486 

Obdobného mínění byl i teoretik práva Asskij.487 O „škodlivých deformacích“ v oblasti obecné 

teorie práva psal V. Bělousov;488 v jednotlivých právních odvětvích: v teorii sovětského 

občanského práva – A. Pavlov,489 S. Bratus,490 B. Borisov,491 o kontrarevoluční činnosti a 

                                                 
482 KRYLENKO, N. V.: K kritike nedavněgo prošlogo (Projekt Ugolovnogo koděksa 1930). In: KRYLENKO, N. V. 

et al.: Problemy socialističeskogo prava. Moskva: Právnické nakladatelství LKJ SSSR, 1937, s. 6-24. 
483 KRYLENKO, N. V.: K položeniju na pravovom těoretičeskom frontě. Sovetskaja justicija. 1937, č. 6, s. 5-7. 
484 Tamtéž, s. 6. 
485 Avšak i samotný N. Krylenko se stal obětí represí. 29. června 1938 se při výslechu doznal k tomu, že vytvořil 

v aparátu lidového komisariátu antisovětskou organizaci. Jmenoval řadu lidí, které získal, včetně J. Pašukanise.  
486 JUDIN, P. F. O gosudarstve pri socializme. Bolševik. 1936, č. 8, s. 43. 
487 ASSKIJ. Nužno dať chorošije učebniki. Socialističeskaja zakonnosť. 1938, č. 7, s. 64-69. 
488 BELOUSOV, V. Recenzija na kn. prof. M. S. Strogovič. Ugolovnyj process. Socialističeskaja zakonnosť. 1938, 

č. 10, s. 85-88. 
489 PAVLOV, A. Protiv vreditělskich izvraščenij v těorii sovetskogo graždanskogo prava. In: KRYLENKO, N. V. et 

al.: Problemy socialističeskogo prava, s. 49-62. 
490 BRATUS, S. N. O sostojanii těoretičeskoj raboty po sovetskomu graždanskomu pravu. Sovetskoje gosudarstvo. 

1937, č. 1-2, s. 48-64. 
491 BORISOV, B. Položenije na frontě těorii graždanskogo prava. In: KRYLENKO, N. V. et al.: Problemy 

socialističeskogo prava, s. 25-33. 
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nepřátelských názorech J. Pašukanise v oblasti mezinárodního práva – M. Rapoport492 a K. 

Antonov.493 I. Vojtinskij prohlašoval, že „Pašukanis prováděl svou linii ideologického 

záškodnictví v oblasti sovětského pracovního práva“;494 S. Studěnikin ukazoval na nezbytnost 

„vykořenit“ do konce všechny „kontrarevoluční teorie Pašukanise“ a jeho „školičky“, 

demaskování „buržoazně právního světového názoru, který pronikl na stránky sovětské 

právnické literatury“.495 V přezíravém a ponižujícím smyslu o „antileninské koncepci zrádce“, 

„kontrarevolucionáře“ a „nepřítele lidu“ Pašukanise se v různých letech vyjadřovali N. 

Alexandrov,496 V. Dogadov,497 M. Strogovič,498 S. Golunskij,499 L. Ratněr500 a další. 

S. Mitričev v článku K otázce o sovětské kriminalistice napsal: „Tvrzení škůdců ze 

školičky Pašukanise o buržoazní formě sovětského práva našlo odezvu v pracích některých 

sovětských kriminalistů, kteří otrocky následovali buržoazní kriminalisty a omlouvali to tím, že 

mezi sovětskou a buržoazní kriminalistikou velký rozdíl neexistuje“.501 „Boj s kontrarevolučním 

záškodnictvím … vyžadoval zásadní přehodnocení studijních programů kurzu trestního práva, 

přednášeného na právnických fakultách a školách. V roce 1937 vydaný nový program předmětu 

obecná část pro právnické fakulty vyčistila kurs trestního práva od vlivu kontrarevoluční 

„školičky Pašukanise“.502 

Ve stejně útočném stylu museli psát i vynikající předrevoluční právní civilisté, jako 

například Ivan Novickij (1880-1958) a Lazar Lunc (1892-1979) v učebnici sovětského 

občanského práva v roce 1950: „Zároveň koncem dvacátých let – první polovině let třicátých 

existovalo v sovětském občanském právu (stejně jako v řadě jiných vědeckých odvětví) hodně 

deformací podstaty sovětského práva a dokonce přímého záškodnictví… Jiní (Pašukanis) 

předkládali názor, že sovětské občanské právo je odumírající buržoazní právo, jako právo 

                                                 
492 RAPOPORT, M. Ja. Protiv vražděbnych těorij meždunarodnogo prava. Sovetskoje gosudarstvo. 1937, č. 1-2, s. 
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494 VOJTINSKIJ, I. S. Protiv izvraščenij v těoretičeskoj rabotě po sovetskomu trudovomu pravu. In: KRYLENKO, 

N. V. et al.: Problemy socialističeskogo prava, s. 63-84. 
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tržních vztahů. V tom je opět vyjádřena stejná myšlenka, že plán ubíjí právo. Avšak škůdce 

Pašukanis představoval svůj antisovětský závěr ještě šíř a hlouběji: podle jeho „učení“ regulace 

přináší výsledek tím spíše, čím slabší je role zákona a vůbec právní nadstavby. Tyto škodlivé 

myšlenky vedly k „učení“ o dvousektorovosti občanského práva, rozlišující sektor socialistický a 

(odumírající) soukromý sektor. V souvislosti s odumíráním soukromého sektoru bylo rozhodnuto 

občanské právo likvidovat a nahradit ho „hospodářským právem“. Tyto antisovětské teze nalezly 

svůj úplný výraz ve dvousvazkovém Kurzu hospodářského práva pod redakcí Pašukanise, 

Gincburga a Docenka [1935]… Vztahy v socialistickém sektoru někteří lidé charakterizovali 

jako organizačně technické a nikoliv právní. Jednotliví autoři přejali tuto škodlivou směrnici 

v podobě „učení“, že plánování je omezováno na vztahy chozrasčotních organizací tvořících 

socialistický sektor (to jsou vztahy „regulované“); na vztahy občanů, na soukromý sektor se 

z tohoto hlediska plánovité řízení proletářským státem nevztahuje (to jsou vztahy „autonomní“). 

K této teorii A. Vyšinskij svého času radil: Záměna „občanského práva tak zvaným 

„hospodářským právem“ je cenná služba nepřátelům komunismu, pomlouvačům vyprávějícím 

bajky o komunismu, údajně potlačujícím osobnost a neuznávajícím žádné jiné kategorie kromě: 

společnost, hospodářství, výroba“.503 

V sovětském totalitním systému bylo jedině správným marxistické učení; antimarxistické 

názory byly považovány za výsledek úmyslné deformace učení Marxe-Engelse-Lenina-Stalina, 

za „kalení čistého pramene veliké, skutečně marxistické myšlenky trockisticko-bucharinovskou 

bandou v čele s Pašukanisem“ za účelem oslabit diktaturu proletariátu „zvlášť před tváří po zuby 

ozbrojených imperialistických dravců a jejich podlých agentů z řad trockisticko-bucharinovských 

zrádců“,504 výsledek „záškodnictví nepřátel lidu“, „trockistů“, „bucharinovců“, „agentů“, 

„zrádců na právní frontě“ socialismu. „Pašukanis se svou knížkou Obecná teorie práva a 

marxismus… Krylenko s antimarxistickými brožurkami o trestním právu… – každý z nich ve své 

oblasti udělal hodně pro to, aby zkreslili velké učení Marxe-Engelse-Lenina-Stalina, aby těmito 

deformacemi odzbrojili sovětské právníky, zasmrádli všemožnými antimarxistickými a 

antileninskými „teoriemi“, jimiž se naši nepřátelé pokoušeli zkalit čistý pramen velikého, 

skutečně vědeckého myšlení… To je jen několik příkladů toho, jak různí lživědci deformovali 

marxisticko-leninské názory na obsah a podstatu sovětského práva a úkoly sovětské zákonnosti. 

                                                 
503 NOVICKIJ, I. B., LUNC, L. A. Obščeje učenije ob objazatělstve. Moskva: Státní nakladatelství právnické 

literatury, 1950, s. 25. 
504 VYŠINSKIJ, A. Ja. Dvadcať let Sovetskogo gosudarstva. Sovetskoje gosudarstvo. 1937, č. 5, s. 25. 
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Dnes odhalený škůdce Pašukanis „dokazoval“, že „zákonodárné a správní akty, měnící se 

v operativní pokyny, si zachovávají jen slabou příměs elementů právních, tj. formálních“.505 

Jestliže však vycházíme z faktů, spojení teorie J. Pašukanise s trockismem nalézt nelze: 

když Pašukanis psal svou práci Obecná teorie práva a marxismus,506 „kontrarevoluční 

trockismus“ ještě vůbec neexistoval (Lev Trockij byl ještě považován za spojence V. Lenina a 

jednoho z aktivních činitelů proletářské revoluce), tím spíše že v jeho práci nejen nejsou odkazy 

na Trockého, ale není dokonce zmiňováno ani jeho jméno. Pašukanis nikomu násilně svou teorii 

nevnucoval. V předmluvě ke 2. vydání knihy Obecná teorie práva a marxismus přímo a poctivě 

napsal, že práce je připravena v rámci tříbení svých vlastních názorů a nijak neaspiruje na 

„ctihodný titul marxistického návodu na obecnou teorii práva“.507 Látka je převážně 

vysvětlována abstraktně, jednostranně a místy i konspektivně. 

Ve skutečnosti obvinění z „antimarxistického“ a „antileninského“ výkladu problémů státu 

a práva na adresu Pašukanise a dalších sovětských právních vědců byla neopodstatněná. Tak 

například podle názoru akademika V. Něrsesjance tato obvinění „představovala hrubou 

falzifikaci reálného obsahu a charakteru celého předchozího období utváření a rozvoje sovětské 

marxisticko-leninské právní vědy, skutečného smyslu evoluce názorů jejích tvůrců spolu s evolucí 

– mimochodem řečeno – samotné „generální linie“ vládnoucí strany, její politickoideologické 

orientace a představ o „skutečném“ pro daný okamžik marxismu-leninismu. Pašukanis a další 

právní teoretici předchozího období byli v podstatě obviňováni z toho, že oficiální „marxismus-

leninismus“ (a odpovídající marxisticko-leninské učení o státu a právu) „20. a počátku 30. let 

byl jiný než ten, který se hodil totalitnímu systému v podmínkách masových represí druhé 

poloviny 30. let“.508 

Sovětští vědci museli „kolísat“ podle nepředvídatelných změn generální linie strany. 

Dokonce po smrti Stalina (5. března 1953) se v pracích některých sovětských vědců ze 

setrvačnosti stále objevovala tvrzení ze slovníků předchozích let o „škůdcích na frontě právní 

teorie“, „ze školičky Pašukanise“. Tak V. Martěmjanov vzpomínal, že v říjnu 1955 vědci 

Ústavu (Institutu) státu a práva AV SSSR došli k závěru o „škodlivosti a nihilističnosti“ 

koncepce J. Pašukanise, „který prohluboval škodu“ svým postavením vedoucího ústavu. A o tom 

„že odhalení jeho hrubých chyb bylo nezbytné pro další rozvoj právní vědy“.509 

                                                 
505 VYŠINSKIJ, A. Ja. Voprosy těorii gosudarstva i prava. Moskva: Gosjurizdat, 1949, s. 59. 
506 PAŠUKANIS, J. B.. Obščaja těorija prava i marxizm. Opyt kritiky osnovnych juridičeskich ponjatij. Moskva: 

Nakladatelství Socialistické akademie, 1924. 
507 PAŠUKANIS, J. B.. Izbrannyje proizveděnija po obščej těorii gosudarstva i prava. Moskva, 1980, s. 33. 
508 NĚRSESJANC, V. S. Filosofija prava. Učebnik dlja vuzov. Moskva: INFRA-M-NORMA, 1997. 
509 MARTĚMJANOV, V. S. Juridičeskaja tragedija (Pamjati V. S. Martěmjanova). Moskva: Nakladatelství 

MGJuA, 2006, s. 2-11. 
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V sovětské literatuře tak o J. Pašukanisovi psali hodně za jeho života (v zásadě nadšeně), 

ale dost i po jeho smrti (pouze negativně a kriticky). Ale, jak tomu nejčastěji bývá, doba smazala 

krajní hodnocení. Začala být vyvážená. Pašukanisovy práce byly v zahraničí vysoce hodnoceny. 

Specifika tehdejší sovětské skutečnosti nepřekážela vědcům jiných zemí, aby viděli v jeho 

pracích hodně hodnotného pro světovou právní vědu, zvláště v obecné teorii práva a také 

v oblasti historie práva a politických teorií. 

Dne 31. března 1956 Vojenské kolegium Nejvyššího soudu SSSR zrušilo rozsudek ve 

věci J. Pašukanise. Po 19 letech byl plně posmrtně rehabilitován. Rovněž tragicky skončil život 

jeho bratrance – Vikentije Pašukanise, který byl odpovědným sekretářem a vedoucím 

obchodního úseku vydavatelství Musageta. Byl jedním z hlavních vydavatelů Igora Severjanina. 

Vydával také K. Balmonta, A. Bělého, V. Brjusova (knihy s logotypem Vydání V. V. 

Pašukanise). Vedl jednání o vydání spisů s A. Blokem. Po revoluci se stal předním muzejním 

kurátorem. Vikentij byl zatčen 12. prosince 1919. Obvinili ho, že se v jeho bytě konala schůzka 

dvou představitelů kontrarevolučních organizací. Přes úsilí N. Sedové (manželky Lva Trockého) 

byl usnesením trojky čeky ze dne 13. ledna 1920 odsouzen k zastřelení. Nakonec byl posmrtně 

rehabilitován. 

O osobním životě J. Pašukanise není mnoho známo. Rodina právního vědce vedla 

skromný život. Po Velké čistce by jakákoliv oficiální zmínka o členech rodiny nepřítele lidu 

znamenala vystavit svůj život nebezpečí. Jediné, co se dá nyní vypátrat je to, že byl ženatý a měl 

dvě děti. Podle vzpomínek současníků Pašukanisova žena částečně sdílela tragický osud svého 

muže. Byla zatčena a odbývala si trest v nápravně pracovních táborech. Na rozdíl od Pašukanise 

však svůj trest přežila. V 50. letech 20. století se po propuštění vrátila do Moskvy. Syna Ljutika 

si vzali k sobě a vychovávali ho vzdálení příbuzní Jevgenije Pašukanise.510 Dcera Soňa žila 

samostatně. V roce 1941 odešla jako studentka hornické průmyslovky dobrovolně na frontu. Po 

třídenním výcviku bojovala ve zvláštní partyzánské organizaci rozvědčíků složené z dvanácti 

dívek – diverzantek v týlu nepřítele v okolí Moskvy. Podle dostupných pramenů Sofia 

Pašukanisová hrdinsky zahynula v boji v lesích Brjanské oblasti v roce 1942.511 Svým činem 

chtěla rehabilitovat otcovo jméno. V padesátých letech však v Moskvě o hrdinství Soni nikdo nic 

nevěděl. 

V březnu 1968 sekce práva Domu vědců uspořádala večer na památku Jevgenije 

Pašukanise - „vynikajícího sovětského právního vědce, viceprezidenta Komunistické akademie, 

                                                 
510 ŠULC, V. A. Taganka: V Sredněj Azii. In: VILENSKIJ, S. S. Dodnes tjagotějet. Vyp. 1: Zapiski vašej 

sovremennicy. Moskva, 1989. 
511 SUKAČOVA, K. Vojennyje partizany v brjanskich lesach (vospominanija vetěrana v/č 9903). Moskva. 

Dostupné také z: http://libryansk.ru/files/text_news/70_let/zhukova/sukacheva_voen.pdf. 
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ředitele Institutu sovětské výstavby a práva“. Na večer přišli Pašukanisovi přátelé, spolužáci 

z gymnázia, žáci a spolupracovníci z Lidového komisariátu zahraničních věcí, právní vědci, jeho 

žena a syn. Brzy vyšel článek L. Ratněra Památce J. Pašukanise, avšak bylo třeba ještě čtvrt 

století, než v Rusku byly v roce 1980 znovu vydány jeho Vybrané spisy z obecné teorie státu a 

práva.512 

Ironií osudu se J. Pašukanis stal nenadále obětí režimu, jehož ideologii plně sdílel, 

aktivně obhajoval a zdůvodňoval. A přesto je jeho přínos do porevolučního vývoje práva 

významný. 

 

2.2. Právní učení J. Pašukanise 

V roce 1927 J. Pašukanis prohlásil, že se mu podařilo vytvořit více či méně harmonickou 

koncepci práva, „která je mimo jiné v souladu i s těmi letmými poznámkami, které existují u 

Marxe ohledně práva období přechodu k socialismu“.513 Svou koncepci označil za dostatečně 

zdůvodněnou a zcela dokázanou. Později však byl nucen svou teorii pod vlivem změněných 

společenských poměrů a tlakem odborné vědecké veřejnosti podstatně korigovat. Je proto značně 

obtížné podat ucelený výklad jeho názorů. 

Přesto však nemůže být sporu o tom, že Pašukanis vytvořil originální a nejvíce 

fundovanou marxistickou teorii práva. Jeho tvůrčí aplikace metodologie marxismu v oblasti 

právních výzkumů znamenala ve své době skutečný převrat v právní vědě. Isaac Balbus nazval 

Pašukanise „prvním marxistou po Marxovi“, který zkoumal sociologii práva z 

nevulgarizovaných pozic.514 Pašukanisova právní teorie tak dodnes zůstává předmětem četných 

diskusí. 

 

2.2.1. Právo 

Pašukanis je autorem koncepce práva, podle níž je třeba všechny právní formy pokládat 

za objektivní důsledek ekvivalence v procesu směny. Jinými slovy, Pašukanis vyvozoval právo z 

tržních směnných vztahů majitelů zboží. Jeho teorie proto dostala později název „směnná teorie 

práva“ nebo také „pracovní teorie práva“, jak ji nazval Petr Stučka. Zdá se, že Pašukanis s tímto 

označením v zásadě souhlasil: „koncepce, kterou jsem podal - stručně ji budeme nazývat hned po 

s. Stučkovi „pracovní teorie“.515 

                                                 
512 PAŠUKANIS, J. B.. Izbrannyje proizveděnija po obščej těorii gosudarstva i prava. Moskva, 1980. 
513 PAŠUKANIS, J. B. Marksistskaja těorija prava i stroitělstvo socializma. Revoljucija prava. 1927, č. 3, s. 8. 
514 BALBUS, I. D. Commodity Form and Legal Form: An Essay on the 'Relative Autonomy' of the Law. Law & 

Society Review. 1977, č. 11/3, s. 571-588. 
515 PAŠUKANIS, J. B. Marksistskaja těorija prava i stroitělstvo socializma. Revoljucija prava. 1927, č. 3, s. 8. 
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J. Pašukanis zdůrazňoval, že skutečná právní teorie musí vycházet z ekonomického 

směnného vztahu, neboť ekonomické vztahy jsou skutečným zdrojem vztahů právních, a tudíž i 

celé právní nadstavby. Právo podle něj vzniká v rámci styku majitelů zboží, v mezích aktu 

směny: „v aktu směny dostává právní forma svůj materiální základ v jednoduché a nejčistší 

podobě. Akt směny tedy soustřeďuje v sobě jako v ohnisku nejpodstatnější momenty jak pro 

politickou ekonomii, tak i pro právo“.516 Aneb, jak napsal v článku „Marxistická teorie práva a 

výstavba socialismu“, „Nejcharakterističtější kategorie pro buržoazní právo — subjekt práva, 

vlastnictví, smlouva atd. – především a nejzřetelněji odhalují svůj materiální základ v aktu 

směny.“517 

Směnnou koncepci práva Pašukanis důkladně objasnil v knize „Obecná teorie práva a 

marxismus. Zkušenosti z kritiky základních právních pojmů“. Tato práce, poprvé vydaná v roce 

1924, se stala klasikou světového právního myšlení a jednou z nejautoritativnějších prací 

marxistické teorie práva 20. století. A to i přesto, že byla podle autorových slov zamýšlena jako 

pouhý „stručný nástin“, napsaný „do značné míry pro vlastní objasnění“ a pouze nastiňující 

„základní rysy historického a dialektického vývoje právní formy“ .518 Kniha začíná odvoláním se 

na první kapitoly Kapitálu K. Marxe. Podle Pašukanise to, co zde Marx říká o ekonomických 

kategoriích, plně platí i pro kategorie právní, neboť formální, abstraktní pojmy práva, jako jsou 

například „právní norma“, „právní vztah“ a „subjekt práva“, jsou výrazem ekonomických vztahů. 

A základní kategorie tržní ekonomiky (zboží, užitná hodnota, směnná hodnota) odpovídají 

kategoriím právním. Tak například v Pašukanisově koncepci „Kategorii pracovní hodnoty 

odpovídá kategorie právního subjektu. Neosobní, všeobecná, jen kvantitativně měřitelná 

vlastnost zboží je doplňována formálními vlastnostmi rovnosti a svobody, jež si navzájem 

poskytují majitelé zboží. To je výchozí bod ke kritice abstraktních právních kategorií, který 

existuje u samotného Marxe“.519 V této souvislosti O. Ioffe poznamenal:„J. B. Pašukanis se 

vydal cestou mechanického přenášení těch konkrétních závěrů, které Marx učinil ve vztahu 

ekonomiky kapitalismu nejen vůči buržoaznímu, ale vůči celému právu vůbec včetně práva 

vytvořeného v důsledku vítězství Říjnové revoluce“.520 
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Pašukanis věřil, že zdrojem právních vztahů jsou vztahy ekonomické, a že právo (právní 

nadstavba) vzniká v momentu sporu, střetnutí izolovaných protikladných soukromých zájmů.521 

Soudní proces, „soud dokonce v jeho nejprimitivnější formě, to je“ podle Pašukanise „právní 

nadstavba především“.522 V protikladu k normativistickému přístupu tvrdil, že státní (politická) 

moc právo nevytváří, pouze do něj vnáší stabilnost a přesnost. Pravdivost tohoto svého tvrzení 

dokládal na příkladu kupní smlouvy. Pro to aby vznikl závazkový právní vztah koupě-prodej, 

musí existovat ekonomický směnný vztah. Vnější autoritativní příkaz může „nejrůznějším 

způsobem regulovat, měnit, podmiňovat a konkretizovat formu a obsah“ závazkového vztahu ze 

smlouvy kupní. Tak například zákon může „detailnějším způsobem určovat to, co, jak a za 

jakých podmínek a kdo může prodávat a kupovat“.523 Podle Pašukanise z toho však nelze 

dovozovat, že právní vztah (všechny jeho prvky) je vyvolán zákonem. Ve skutečnosti právní 

vztah je bezprostředně vyvoláván existencí materiálních výrobních vztahů mezi lidmi.524 Totéž 

platí i o právním vztahu mezi věřitelem a dlužníkem. Ani tento vztah není vyvolán právní 

normou. Zákon o vymáhání pohledávek tento vztah pouze zabezpečuje, zajištuje, avšak samotný 

právní vztah nevyvolává.525 Základ práva je proto třeba hledat, nikoliv v povolení vládců, nýbrž 

ve výrobních vztazích. Opačný závěr by podle Pašukanise vedl k popření základních tézí 

marxismu: „Přiznáme-li, že norma je ve všech vztazích prvotním momentem, tak musíme 

předtím, než najdeme nějakou právní nadstavbu, předpokládat existenci autority, jež stanoví 

normu, tj., jinak řečeno, politickou organizaci. Tak bychom došli k závěru, že právní nadstavba 

je důsledkem nadstavby politické. Avšak sám Marx podtrhuje tu skutečnost, že základní, 

nejhlouběji položená vrstva právní nadstavby - vlastnické vztahy - se tak blízce dotýká základny, 

že se zdá být „stejnými výrobními vztahy, vyjádřenými právnickým jazykem“. Právní vztahy jsou 

                                                 
521 Spor je podle Pašukanise skutečnou příčinou vývoje právní nadstavby. Střetnutí protikladných a izolovaných 
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tedy mnohem těsněji spojeny s ekonomickou základnou, než vztahy politické. „Politická 

nadstavba, a tedy oficiální státnost, je druhotným výrobním momentem.“526 

Základním předpokladem právních norem, předpokladem toho, „aby všechny tyto 

konkrétní normy měly smysl“, je podle Pašukanise existence zbožního a peněžního hospodářství. 

„Pouze za tohoto předpokladu má právní subjekt svůj materiální substrát v egoistickém 

hospodářském subjektu, který zákon nevytváří, ale nalézá. Tam, kde tento substrát schází, jsou 

příslušné právní vztahy a priori nemyslitelné.“527 Jinými slovy, Pašukanis dokazoval, že právo je 

objektivním sociálním jevem, jehož podstata se nemůže vyčerpat pouhým souhrnem právních 

norem, ať už psaných nebo nepsaných pravidel chování. Tvrdil, že tento souhrn norem dostává 

reálný význam „jen díky těm vztahům, které jsou pokládány za vznikající a které skutečně 

vznikají v souladu s těmito pravidly“.528 Zároveň Pašukanis zdůrazňoval, že „…pro to, abychom 

mohli dokázat objektivní existenci práva, nestačí znát jeho normativní obsah, ale je třeba vědět, 

zda se tento normativní obsah uskutečňuje v životě, tj. ve speciálních vztazích“.529 

Pašukanis pojímal právo nikoliv jako strnulý, formalizovaný soubor pravidel, nýbrž jako 

živý, proměnlivý jev, citlivě reagující na procesy, probíhající ve společnosti.530 Otevřeně se proto 

postavil proti teoriím, které se zabývají pouze normami a pojem práva definují omezeně jako 

souhrn norem. Svůj negativní postoj k těmto teoriím objasňoval Pašukanis na výše uvedeném 

příkladu vztahu mezi věřitelem a dlužníkem: „Kdyby ani jeden dlužník nevracel dluhy, pak by se 

příslušné pravidlo muselo uznat za reálně neexistující, a kdybychom přece jen chtěli dokázat 

jeho existenci, museli bychom tím či jiným způsobem fetišizovat tuto normu.“531 Takové teorie 

odmítal jako neživotné abstrakce patřící spíše do oblasti literární tvorby,532 neboť nepřihlíží k 

faktické skutečnosti a faktickému chování lidí (sociálnímu životu) a ani se nepokouší odhalit 

zákonitosti vzniku pozitivní právní normy. Neptají se, „jaké byly příčiny toho, že se člověk 

změnil ze zoologické bytosti“ v abstraktní, neosobní právní subjekt, nebo vycházejí z „právního 

zobecnění jako hotové, předem dané formy“. Pašukanis vyzýval právní teoretiky, aby zkoumali 

každou společenskou formu jako historickou, tj. zkoumali ty historické materiální předpoklady, 
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které realizovaly tu či onu právní kategorii. Pašukanis vystoupil s kritikou právníků-dogmatiků, 

pro než je charakteristická zjednodušující představa, že „…ve vztazích koupě-prodej, půjčky atd. 

je základním určujícím momentem ne samotný materiální ekonomický obsah těchto vztahů, ale 

imperativ použitý jménem státu na jednotlivou osobnost;“ Toto východisko je podle Pašukanise 

nevhodné, a to jak pro výzkum konkrétního právního řádu, tak zejména pro analýzu základních 

určení právní formy.533 Pašukanis soudil, že častým omylem právníků-dogmatiků je nesprávné 

pojetí pojmu platnosti právní normy: „právník-dogmatik když řeší otázku, je-li daná norma práva 

platná či nikoli, nejčastěji vůbec nemá na mysli stanovit existenci nebo neexistenci nějakého 

objektivního sociálního jevu, ale pouze existenci nebo neexistenci logického vztahu mezi daným 

normativním stavem a obecnější normativní premisou“.534 Jinak řečeno, právní dogmatika vkládá 

do pojmu platnosti právní normy specifický smysl, který neodpovídá objektivní existenci práva. 

Naproti tomu skutečná právní věda musí podle Pašukanise vycházet pouze z faktů: „Jestliže se 

určité vztahy skutečně vytvořily, znamená to, že se vytvořilo odpovídající právo; jestliže však byl 

vydán zákon nebo dekret, ale odpovídající vztahy v praxi nevznikly, znamená to, že byla snaha 

právo vytvořit, ale tato snaha se nepodařila“. Tento názor, tvrdil Pašukanis, „vůbec neznamená 

odmítání třídní vůle jako faktoru vývoje, zavržení plánovitého vměšování do společenského 

vývoje, „ekonomismu", fatalismu a ostatních strašných věcí. Politická revoluční činnost může 

udělat velmi mnoho; může zítra uskutečnit to, co neexistuje dnes, ale nemůže udělat skutečným 

to, co nikdy v minulosti neexistovalo“.535 I přesto, že Pašukanis výslovně prohlásil, že neodmítá 

možnost plánovitého vměšování do společenského vývoje ze strany státu, a naopak tvrdil, že stát 

je schopen významně přispět k ekonomickému rozvoji, pokud co nejúplněji sankcionuje 

existující ekonomické vztahy v normách pozitivního práva, spatřil P. Stučka v Pašukanisových 

tezích: „určitou nejasnost a nedořečenost v tomto směru“. Varoval před ustupováním vůči 

ekonomismu a překrucováním Marxova učení o rozvoji společnosti. Pašukanis s výtkami Stučky 

nesouhlasil a polemizoval s nim na stránkách časopisu Revoluce práva (č. 3, 1927). „Za prvé“, 

psal Pašukanis, „já jsem varoval před směšováním skutečných možností státní moci a jí skutečně 

dosahovaných výsledků s tím, co je obsaženo ve státem vydávaných zákonech. Pro revoluční 

období je zvlášť důležité rozlišovat tyto dvě věci… Dále jsem tvrdil, že společenská dělba práce a 

tedy vystupování hospodářských subjektů jako účastníků směny jsou skutečnosti nezavázané 
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svým vznikem příkazům státní moci… bylo by hloupé omezovat při analýze právní regulace… 

všechno na objektivní normu, pravidlo jako takové, „rušit“ subjektivní právo…“.536 

Stejně jako většina sovětských právních vědců hájil Pašukanis třídnost práva. Zároveň si 

vytknul cíl překonat dilema instrumentálního a formálního přístupu k právu. Pod 

instrumentálním přístupem bylo myšleno pojetí práva jako přímého výrazu vůle vládnoucí třídy, 

jako nástroje chránícího zájmy této třídy. Základním nedostatkem tohoto přístupu je neschopnost 

vysvětlit formální stránku práva. Jeho jednostrannost spočívá v tom, že přihlíží pouze k vnitřní 

logice vývoje práva, která vylučuje sociologické interpretace. Podle Pašukanise je pro 

instrumentální přístup k právu typické to, že „Právo, právní formu jako formu historickou se 

nepokouší zkoumat, neboť vůbec nebere zřetel na zkoumání toho, co existuje.“537 Pašukanis měl 

za to, že Marx nepovažoval právní normy za bezprostřední výraz státní vůle. Podle jeho mínění 

se Marx držel představy o závislosti práva na ekonomické základně. Z toho Pašukanis 

dovozoval, že právo vzniká v momentu, kdy existuje styk jednotlivých izolovaných subjektů 

spojených prostřednictvím ekvivalentní směny. 

J. Pašukanis se domníval, že právo se odlišuje od každého jiného sociálního systému 

především tím, že je založeno na soukromých izolovaných subjektech: „Právní norma získává 

svoji differentia specifica, jež ji vyděluje z masy regulujících pravidel - mravních, estetických, 

utilitárních atd., hlavně tím, že předpokládá osobu obdařenou právem a přitom aktivně 

náročnou“.538 Z tvrzení, že „každý právní vztah je vztahem mezi subjekty“,539 Pašukanis 

dovozoval, že při zkoumání právní formy má být rozhodující význam přikládán právě kategorii 

subjektu. K odůvodnění tohoto svého stanoviska uváděl příklad dohody Varjagů a Řeků, kdy do 

vztahu vstupovaly pouze dvě strany a třetí síla (stát), která by stanovila normy a zabezpečovala 

jejich dodržování, scházela. Přesto závazky z této dohody byly dodržovány.540 Dohoda Varjagů s 

Řeky tedy vyvolávala právní vztah i bez účasti třetí síly, která by stanovila normy práva. Avšak 

zmizení jedné ze stran smlouvy (subjektu práva) by mělo za následek zmizení samotné možnosti 
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vztahu.541 Bez subjektu jako nositele zvláštního autonomního zájmu není tedy právní vztah 

vůbec možný. Analýzu pojmu subjekt proto Pašukanis pokládal za základ zkoumání práva. 

Soudil, že obecná teorie práva (stejně jako ekonomická teorie) musí vycházet ze základního 

předpokladu, jímž je člověk vyrábějící ve společnosti - „nositel i adresát všemožných potřeb“.542 

V rozporu se současným přístupem k právní subjektivitě se J. Pašukanis domníval, že 

způsobilost být právním subjektem, nositelem práv a povinností, není přirozeným právem 

člověka. Není podle něj ani vrozenou, ani přirozenou, ani žádnou jinou vlastností člověka, nýbrž 

sociálním jevem, výsledkem ekonomického vývoje společnosti. Pašukanis věřil, že nelze 

vycházet z „právního zobecnění jako hotové, předem dané formy“, naopak každou společenskou 

(tj. i právní) formu je třeba zkoumat jako formu historickou. Je tak třeba se ptát: „jaké byly 

příčiny toho, že se člověk změnil ze zoologické bytosti v právní subjekt“. Jinými slovy, je nutno 

objasňovat historické materiální předpoklady, které realizovaly tu či onu právní kategorii.543 

Pašukanis považoval subjekt za „atom právní teorie, jednoduchý, dále nerozložitelný 

element“.544 Řetěz subjektů spojených vzájemnými potřebami, pak označoval za „základní 

právní tkáň, jež odpovídá tkání ekonomické, tj. společenským výrobním vztahům, které jsou 

založeny na dělbě práce a směně“.545 Právě teze o subjektu jako atomu právní teorie se stala 

terčem kritiky mnoha sovětských právních vědců. „Nesporně“, psal Pašukanis, „je co 

kritizovat“. Pod tlakem akademické veřejnosti a svých kolegů byl nucen tuto svou tezi prohlásit 

za vyjádření nešťastné a strojené. Pašukanis uznal, že neexistuje žádná teorie, pro niž by právní 

subjekt byl dále nerozložitelným atomem. Současně se však pokoušel svou pozici obhajovat. 

Konstatoval, že: „V buržoazní právní ideologii však subjekt skutečně představuje ústřední figuru, 

nejjednodušší pojem, a veškerý další výklad mé knihy byl věnován tomu, abych odhalil pozemský 

původ této nejcitlivější abstrakce“. Dále si Pašukanis pokládal otázku, zda se mu podařilo tento 

úkol splnit. Odpověděl si následovně: „Odvolám se na svědectví s. Stučky, který napsal svého 

času v Encyklopedii: „Jak se mohl z konkrétního nositele práva vytvořit abstraktní pojem 
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subjektu práva vůbec – přesněji, formální pojem holé právní způsobilosti, který sehrál tak velkou 

roli v teorii práva? U nás tato otázka byla vytyčena a do značné míry vyřešena s. Pašukanisem v 

jeho knize Obecná teorie práva a marxismus“.546 Pašukanis uváděl i jinou stať Stučky, v níž se 

psalo: „Dnes u nás existuje revolučně marxistické pojetí podstaty buržoazního práva v práci s. 

Pašukanise Obecná teorie práva a marxismus, ten odhalil i tajemství fetiše subjektu práva“.547 

Na rozdíl od většiny sovětských právních vědců Pašukanis hovořil o nutnosti dělení práva 

na veřejné a soukromé.548 Své stanovisko zdůvodňoval tím, že „rozdělení práva na veřejné a 

soukromé charakterizuje tuto formu jak logicky, tak i historicky. Vyhlásíme-li tento rozdíl za 

neexistující, vůbec se nepozdvihneme nad „zaostalé“ právníky-praktiky, ale naopak, budeme 

nuceni používat tatáž formálně scholastická́ určení, kterými operují i oni. Proto samotný pojem 

veřejného práva může muže byt rozvíjen pouze v tom směru, ve kterém jaksi neustále odpuzuje 

právo soukromé, snaží se určit sám sebe jako jeho protiklad a pak se k němu znovu vrací jako ke 

svému těžišti“.549 Zároveň varoval před určitými specifickými těžkostmi, které mohou nastat při 

snaze zařadit jednotlivé právní instituty do oblasti práva veřejného nebo soukromého. 

Zdůrazňoval, že „vést hranici mezi egoistickým zájmem člověka jako člena občanské společnosti 

a všeobecným odtažitým zájmem politického celku je možné pouze abstraktně. Ve skutečnosti se 

tyto momenty navzájem prolínají. Z toho vyplývá, že je nemožné ukázat ty konkrétní právní 

instituce, ve kterých je plně, beze zbytku a v čisté podobě ztělesněn tento přeslavný soukromý 

zájem“.550 

Za jedno z „nejtemnějších a nejspornějších míst obecné teorie práva“ Pašukanis pokládal 

rozštěpení pojmu práva na dva aspekty, objektivní a subjektivní. Právo, tvrdil Pašukanis, „je 

současně v jednom aspektu formou vnějšího autoritativního regulování a v druhém formou 

subjektivní soukromé autonomie. V jednom případě je základním a skutečným znakem 

bezpodmínečné povinnosti a vnějšího donucení, v druhém je znakem svobody, zabezpečené a 

přiznané v určitých hranicích. Právo vystupuje tu jako princip sociální organizace, tu jako 

prostředek individuí, aby se mohla „oddělovat, nacházejíce se ve společnosti“. V jednom 

případě právo jako celek splývá s vnější autoritou, v druhém se také jako celek staví proti 
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550 PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské právní myšlení ve 20. letech, s. 229. 
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jakékoli vnější autoritě , jež jej nepřiznává“.551 Podle jeho názoru se v tomto případě jedná o 

jakousi „podivnou dvojakost pojmu, přičemž oba jeho aspekty, i když se nacházejí v různých 

rovinách, se bezesporu navzájem podmiňují“.552 Objektivní právo Pašukanis chápal jako „výraz 

buržoazního státu jako celku, který „se pokládá za politický stát, vyhlašuje svůj princip 

všeobecnosti a staví se pouze proti svým elementům“, zatímco subjektivní právo pojímal jako 

„charakteristiku egoistického člověka, člena občanské společnosti „soustředěného na svoje 

soukromé zájmy a svoji libovůli, izolovaného od společnosti“.553 Pašukanis si také kladl otázku, 

co je prvotní, subjektivní právo nebo právo objektivní. Jeho odpověď byla jednoznačná: 

„Subjektivní právo je prvotní, protože se koneckonců opírá o materiální zájmy, které existují 

nezávisle na vnějším, vědomě regulovaném sociálním životě.“554 

J. Pašukanis věnoval ve svých výzkumech značnou pozornost problematice odumírání 

práva. Zůstal věrný klasické marxistické tezi o odumírání práva a státu a stejně jako Stučka 

podporoval ideu úplného odumírání práva. Byl přesvědčen, že právo a stát mají dočasný, 

přechodný charakter. Proces jejich odumírání proto chápal jako zákonitou etapu společenského 

vývoje. Pašukanis věřil, že právo dosahuje svého vrcholného rozvoje v buržoazně kapitalistické 

společnosti, která jako jediná vytváří podmínky pro plný rozkvět právní formy. Naopak v 

socialistické společnosti se právo již nevyvíjí a směřuje ke svému naprostému zániku. Pašukanis 

dokazoval, že buržoazní právo je historicky nejrozvinutější, poslední typ práva, po němž není 

možný žádný jiný typ nového práva, tedy jakéhosi nového, postburžoazní právo. 

Vypracoval koncepci, podle níž je právo přechodného období krátkodobým jevem, 

odumírajícím již od prvního okamžiku svého vzniku. Tuto svou myšlenku posílil poukazem na 

to, že za diktatury proletariátu již neexistuje „reálný protiklad zájmů uvnitř znárodněného 

průmyslu a izolovanost nebo autonomie jednotlivých hospodářských organismů…se zachovává 

jen jako metoda. Takže tyto kvazi-soukromohospodářské vztahy, které se vytvářejí mezi státním 

průmyslem a malým pracovním hospodářstvím a také mezi jednotlivými podniky a sdruženími 

podniků uvnitř státního průmyslu samotného, jsou postaveny do přísných rámců, které se v každý 

daný moment určují úspěchy dosaženými ve sféře plánovité výstavby. Proto forma práva jako 

taková neobsahuje v našem přechodném období ty neomezené možnosti, které se v ní odkrývaly 

pro buržoazně kapitalistickou společnost na úsvitu jejího vzniku. Naopak, tato forma nás 
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dočasně uzavírá do svých úzkých obzorů. Existuje pouze proto, aby naprosto vyčerpala sama 

sebe.“555 

Pašukanis předpokládal, že plánovité hospodářství povede k postupnému odumírání 

právního momentu v lidských vztazích. Administrativně-technická nařízení vycházející z 

jednotného hospodářského plánu podle něj zcela nahradí právní formu.556 Jinak řečeno, 

Pašukanis se domníval, že odumírání jednotlivých kategorií buržoazního práva neznamená jejich 

nahrazení novými kategoriemi práva proletářského, nýbrž odumírání práva jako takového. Věřil, 

že proces přechodu k socialismu nebude znamenat vznik nových kategorií proletářského práva, 

nýbrž postupné odumírání právního momentu v sociálních vztazích.557 Jak ekonomické, tak i 

právní formy jsou podle Pašukanise nerozlučně spjaty s určitými historickými podmínkami, které 

zabezpečují jejich existenci. To ho vedlo k závěru, že vytváření nových abstraktních, 

zobecňujících pojmů proletářského práva je proklamací nesmrtelnosti formy práva, „neboť se 

snaží vyrvat tuto formu z těch určitých historických podmínek, které jí zabezpečily plný rozkvět, a 

vyhlásit ji za schopnou stálého obnovování“.558 Pašukanis tak rozhodně vystupoval proti 

koncepci „proletářského práva“ jako zvláštního historického typu práva, jejímž stoupencem byl 

například A. Vyšinskij.559 

Pašukanis předpokládal, že v období přechodu k socialismu stále přetrvávají prvky 

buržoazního práva. Tvrdil, že v tomto období platí normy buržoazního práva rozdělování 

hmotných statků, avšak již bez buržoazie a soukromého vlastnictví. I přesto, že se v tomto 

shodoval s Marxem, dočkal se od kolegů ostré kritiky svých závěrů. To, že uznává existenci 

práva jen v buržoazní společnosti, mu vytýkal například P. Stučka. Pašukanis jeho výtku přijal, 

avšak s určitými výhradami: „Skutečně jsem tvrdil a stále ještě tvrdím, že nejrozvinutější, 

všestranné a dokonalé právní zprostředkování je vyvoláno vztahy mezi výrobci zboží; že proto 

každá obecná teorie práva a každá „čistá právní věda" je jednostranný, od všech ostatních 

podmínek abstrahovaný popis vztahů mezi lidmi, kteří vystupují na trhu v roli majitelů zboží. 

Vždyť rozvinutá a konečná forma nevylučuje nerozvinuté a počáteční formy, ale naopak, 
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předpokládá je.“560 Stoupenci koncepce proletářského práva kritizovali Pašukanise i za to, že 

používá zobecňující pojmy, které se podle nich vztahují pouze k buržoaznímu právu, avšak 

nikoliv k právu proletářskému. Proletářské právo podle jejich názoru totiž potřebuje vlastní 

zobecňující pojmy. Pašukanis tyto výtky považoval za nedorozumění.561 Svým kritikům 

odpovídal: „Tato námitka se na první pohled zdá velmi seriózní, je však založena na 

nedorozumění. Tím, že pro proletářské právo požaduje vlastní nové zobecňující pojmy, zdá se 

tento směr jakoby revoluční par excellence. V podstatě však proklamuje nesmrtelné formy 

práva…“.562 

Pozornosti si zaslouží také otázka pojmenování práva přechodného období. Pašukanis si 

ve svých pracích výzkumu pojmů „sovětské právo“ a „proletářské právo“ všiml 

terminologického zmatku panujícího v této otázce. Podstatu tohoto terminologického zmatku pak 

Pašukanis vysvětloval následovně: Teoretický zmatek, kterého se dopouštějí někteří soudruzi…. 

Je spojen s tím, že používají pojem „proletářské právo“. Používání pojmu „proletářské právo“ 

prosazoval například S. Liberman. Pašukanis se proto na něj obrátil s otázkou: „proč 

nenavrhujete pojmenovat toto právo socialistickým?“563 Libermanova argumentace ve prospěch 

pojmu proletářského práva byla založena na tom, že „právo je organizované regulování 

společenských „vztahů“ vládnoucí třídou. Vládnoucí třída je u nás proletariát. Naše právo je 

proto právem proletářským“.564 Označení „sovětské právo“ proto považoval za nedostatečné pro 

objasnění třídní podstaty práva epochy proletářské diktatury. Pašukanis vyjádřil lítost, že pojem 

„proletářské právo“ používá dokonce i P. Stučka.565 Soudil, že se v zemi dosud nevytvořil 

ukončený systém výrobních vztahů, neboť je měněn „každým dnem, každou hodinou“. Z toho 

vyvozoval, že „přechodné období, kdy diktatura proletariátu realizuje revoluční přechod od 

kapitalismu ke komunismu, nelze považovat za zvláštní ukončenou sociálně ekonomickou 

formaci, a proto nelze pro ni vytvářet zvláštní ukončený systém práva, hledat nějakou zvláštní 
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formu práva vycházeje z takové symetrie: právo – feudální, právo – buržoazní a právo - 

proletářské“.566 

Pašukanis upozorňoval na nebezpečnou tendenci zbrzdit pohyb k socialismu. Domníval 

se totiž, že v koncepci proletářského práva se nehledě na vnější revoluční fráze skrývá 

konzervativní podstata, a to „snaha zadržet se na dané etapě, povýšit ji na systém, přeměnit 

přechodné období ve zvláštní formaci…“. Vystoupil proto s kritikou S. Libermana:567 „Liberman 

nás chce přimět, abychom bojovali s touto neřešitelnou úlohou – vytvořit proletářský systém 

práva, vyhodit přes palubu to, co napsali Marx a Lenin o přežitcích buržoazního práva, o vývoji 

komunistické společnosti z kapitalistické, zříci se objektivního pojetí práva, postavit se na 

subjektivní volní či normativní stanovisko a konečně darovat nám ukončený, důsledný, strnulý, a 

tedy mrtvý systém proletářského práva“.568 V tomto se podle Pašukanise zvlášť zřetelně 

projevuje vlastnost každého právníka - snaha za každou cenu vytvořit systém zbavený vnitřních 

rozporů. Konečně argumentoval také tím, že vytvoření systému proletářského práva jako 

systému „stejně ukončeného jako byly soustavy buržoazního a feudálního práva…“ by 

znamenalo „obrátit se zády k ekonomice a k politice“. Pašukanis měl přitom za to, že právní 

vědci musejí udělat pravý opak: postavit se čelem k ekonomice, k politice a k třídám.569 

Zvláštní pozornosti si zaslouží pokus A. Stalgeviče o vypracování nové, zdokonalené 

směnné teorie práva. Dne 30. března 1930 Stalgevič vystoupil na spojeném zasedání sekcí 

obecné teorie práva a konkrétního práva Ústavu sovětské výstavby a práva Komunistické 

akademie s referátem na téma Systém a principy předmětu obecné teorie práva. V jeho 

přednesených tezích byl cítit silný vliv názorů J. Pašukanise. Genezi práva Stalgevič spatřoval v 

prvotních směnných aktech, právní vztah a jeho prvky vyvozoval ze směnného vztahu, odmítal 

socialistický charakter práva přechodného období atd. Přitom se Stalgevič neomezoval na pouhé 

reprodukování Pašukanisovy teze o určující úloze právních vztahů v právní nadstavbě, ale 

naopak, jak tvrdil Plotnieks, „nepřiměřeně rozšířil tuto stránku práva“,570 když do ní zahrnul 

vedle objektu a subjektu i právní normu a právní ideologii, tj. téměř všechny právní jevy.571 
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V sedmém a desátém čísle časopisu Sovětský stát a revoluce práva (1930) Stalgevič 

publikoval článek Základní otázky marxistické teorie práva, v němž podrobil Pašukanise ostré 

kritice. Vytýkal mu otupení třídního charakteru práva a požadoval, aby byla zvláštní pozornost 

věnována popisu kvalitativních znaků historických typů práva. Stalgevič tvrdil, že teorie 

Pašukanise „jako teorie subjektivní není s to odhalit skutečně třídní podstatu práva, která se 

skrývá nikoliv v abstraktní osobnosti subjektu – majitele zboží, nýbrž ve skrytých hlubinách 

zbožní výroby“.572 „Jak je vidět“, psal Stalgevič, „pro J. Pašukanise neexistuje zvláštní nový typ 

práva – práva sovětského jako kvalitativně odlišného práva přechodného období. Pro něho 

existují pouze kategorie buržoazního práva, které… nejsou nahrazovány novými kategoriemi, ale 

odumírají stejně jako odumírají kategorie hodnoty…, zisku atd. Základní chyba J. Pašukanise 

spočívá v tom, že vychází z pouhých „abstraktních právních pojmů“ a nikoliv z objektivních 

podmínek ekonomického života vyvíjejících se v historickém procesu, z třídních vztahů a… 

střídajících se typů státu a právních vztahů“.573 K tomu je nutno podotknout, že Pašukanis za 

klíčovou otázku pro odhalení podstaty práva přechodného období skutečně považoval nikoliv 

otázku třídnosti, nýbrž otázku toho: „co se zachovává z buržoazní formy práva v dané etapě a co 

odchází a odešlo do minulosti“.574 

Pašukanis nenechal kritiku Stalgeviče bez odpovědi a reagoval na ni slovy: „Je třeba říci, 

že když jsem četl úvahy Stalgeviče zaměřené proti směnné koncepci, nevěřil jsem jednoduše svým 

vlastním očím, neboť jestliže někdo uvízl v této směnné koncepci po uši, pak to byl právě 

Stalgevič…“.575 Jako příklad uváděl Stalgevičův článek Cesty rozvoje sovětského právního 

myšlení:576„…v Cestách rozvoje napsal, že „ve vztazích zbožního oběhu a v tržních vztazích je 

zakořeněno naše chápání práva“… Teď se toho možná zřekne a řekne, že v tom není nic 

zakořeněno a že jsem nic nepochopil“. Pašukanis zdůrazňoval, že i Stalgevič ve svých 

pozdějších pracích hovořil o specifických ekonomických vztazích, jejichž projevem je právo, a 

že docházel k závěru: „Toto specifikum jsem pochopil poněkud jinak než J. Pašukanis. Pochopil 

jsem ho v tom smyslu, že právo jako určitá forma společenských vztahů je zakořeněno nikoliv ve 

všech ekonomických vztazích: nejen ve vztazích směny, nejen ve vztazích výroby, ale ve vztazích 

zbožní výroby a směny“. Stalgevič vzal za základ dialektickou jednotu subjektu a objektu, kde 

primát patří objektu, tj. zboží. Odtud podle Pašukanise pramení Stalgevičův závěr: „Proto 
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vycházíme z právních vztahů… pro to, abychom přes ně... „přišli na stopu“ podstaty specifických 

vztahů (zboží jako vztahů výroby a přisvojení nadhodnoty, tj. vztahů třídního vykořisťování), 

jejichž výrazem je objekt právního vztahu“.577 Na stránkách listů Pravda, Izvestija a časopisu 

Sovětský stát a revoluce práva se rozvinula celostátní vědecká diskuze. S kritikou Stalgeviče 

vystoupili například A. Angarov, Ja. Berman a M. Docenko. 

A. Plotnieks upozornil na zvláštnost situace, která se vytvořila v oblasti obecné teorie 

práva. Ta spočívala v tom, že na půdě Komunistické akademie vznikly dva samostatné vědecké 

proudy, dvě koncepce práva – Stučky a Pašukanise. Plotnieks napsal: „Obě koncepce, původně 

shodné v kritickém přepracování názorů na právo cestou použití metody dialektického 

materialismu, uznání právních vztahů a jimi regulovaných společenských vztahů jako formy a 

obsahu, hodnocení právních vztahů jako nejdůležitější části struktury práva již od okamžiku 

svého vzniku obsahovaly zárodky budoucích rozporů. Přístupy P. I. Stučka a J. B. Pašukanis 

představovali odlišné praktické využití metody dialektického materialismu při vypracování 

obecného učení o právu, ekonomické podmíněnost práva, vztahu práva a státu“.578 Zatímco Petr 

Stučka se domníval, že odlišnosti v názorech sovětských právních vědců pramení z toho, že 

práce „Revoluční úloha práva a státu“ a „Obecná teorie práva a marxismus“ byly napsány v 

různou dobu, a že on a Pašukanis si tak stanovili odlišné úkoly a zvolily odlišné přístupy k řešení 

předestřených vědeckých problémů. Tak Pašukanis předpokládal, že jejich názorová neshoda 

byla zapříčiněna tím, že určení Stučky vyšlo z NKS a bylo časově přizpůsobeno potřebám 

právníka-praktika. Pašukanis Stučkovi vytýkal, že jeho definice práva sice „odhaluje třídní 

obsah zahrnutý v právních formách, ale neobjasňuje nám, proč tento obsah přijímá takovou 

formu“.579 

K odstranění rozporů na „právní frontě“ a z důvodu potřeby vypracovat jednotnou 

vědeckou koncepci, bylo svoláno zasedání byra Ústavu sovětské výstavby a práva Komunistické 

akademie. Pašukanis přednesl svůj referát „Situace na teoretické právní frontě“.580 Účastníci 

zasedání však měli daleko k jednotnému stanovisku. Jedni kritizovali J. Pašukanise (G. Kljava, 

S. Liberman), zatímco jiní P. Stučku (A. Angarov, M. Docenko, F. Kornilov). Další poté nalézali 

podstatné omyly v pracích obou uvedených teoretiků práva (Z. Grišin, M. Klimov, A. Pavlov, M. 

Rezunov, A. Stalgevič, N. Čeljapov, A. Šljapočnikov). 
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Razumovskij a I. Iljinskij obvinili Pašukanise z pokusu vybudovat „teorii čisté právní 

vědy“. Pašukanis oponoval, že jako marxista si takový úkol nestanovil a ani stanovit nemohl. 

Naopak od samého počátku údajně sledoval cíl - „sociologicky vyložit právní formu a specifické 

kategorie, jež ji vyjadřují“581 

Na stránkách časopisu Sovetskoje gosudarstvo i revoljucija prava (Sovětský stát a 

revoluce práva) vystoupili S. Liberman a L. Rezcov s kritikou směnné teorie práva. Liberman 

srovnával pojetí problému geneze práva u J. Pašukanise a P. Stučky, přičemž preferoval názory 

Stučky.582 Kritizoval Pašukanise za údajně antimarxistickou představu o vzájemném vztahu 

formy a obsahu, za to, že upřednostňoval směnu před výrobou, formy vlastnictví před samotným 

vlastnictvím a také za to, že ignoroval třídní charakter práva. Právo je podle Libermana vyvoláno 

nikoliv „potřebami obchodního oběhu“,583 jak to tvrdil Pašukanis, nýbrž potřebami panství, 

„podřízení jedné třídy druhou třídou“.584 

Z normativistických pozic „směnnou“ koncepci práva kritizoval L. Rezcov: „Pašukanis 

nás zavádí... do romantických hlubin středověku. Ukazuje se: „Veškerý feudální systém práva byl 

založen na... smluvních vztazích, negarantovaných žádnou „třetí silou“.585 Rezcov vytýkal 

Pašukanisovi také to, že si protiřečí. Na jedné straně Pašukanis podceňuje význam státního 

donucení (jakožto definičního znaku práva), a na druhé straně pokládá za nejdůležitější znak 

práva ochranu práva ze strany státu. Rezcov věřil, že za diktatury proletariátu se normativita 

práva dostává do popředí, a to z důvodu objektivně nezbytného normování práce a rozdělování 

produktů.586 

Analýzu tezí směnné teorie poskytl i P. Stučka. Ve svém článku Stát a právo v období 

socialistické výstavby587 vytkl řadu bodů, které podle něj vyžadovaly upřesnění, doplnění a 

opravu. Ve své stati Marxistická teorie práva a výstavba socialismu přijal Pašukanis kritické 

připomínky Stučky a uznal, že mnoho právních problémů zůstalo mimo jeho pozornost a 

vyžaduje detailnější rozpracování a dokonce přepracování. Napsal: „Především ochotně 

souhlasím, že výše zmíněná stať vyžaduje v mnoha směrech dalšího zpracování a možná i 
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přepracování. Celá řada problémů nemohla najít místo v knize, ani jednoduše nebyla tehdy ještě 

v zorném poli autora. Takovým případem je například problematika práva přechodného období 

nebo sovětského práva, kterou vytyčil… Stučka, což také patří k jeho velkým zásluhám v teorii 

práva“.588 J. Pašukanis přezkoumal některé teze knihy Obecná teorie práva a marxismus a nově 

definoval nejen buržoazní právo, ale i právo jiných společenskoekonomických formací. Poukázal 

na jeho třídní určení, funkce a zvláštnosti jeho obsahu a formy. 

Pašukanis postupně měnil své právní názory a dělal kroky směrem k uznání nového 

porevolučního a postburžoazního sovětského práva jakožto práva se zvláštní, specifickou 

podstatou. V jeho soudech začíná prosvítat viditelná orientace směrem k třídnosti a pozitivismu, 

k tzv. třídnímu sovětskému právnímu pozitivismu. Příkladem může posloužit následující 

Pašukanisovo prohlášení: „Opakuji, že velkou zásluhou s. Stučky je jeho neustálé zdůrazňování 

zvláštní specifické podstaty sovětského práva, vyplývající z jeho revolučního původu, jako 

protiváha všelijakým pokusům zkoumat naše sovětské právo jako nejúplnější dovršení jakýchsi 

„sociálních“ tendencí, které lze pozorovat v buržoazním právním řádu“.589 

I přes provedené úpravy se koncem 20. - počátkem 30. let stává zřejmým, že 

Pašukanisovy teze jsou ve zjevném rozporu se sovětskou právní praxí a dokonce „v určité míře 

slouží jako teoretické zdůvodnění nihilistického vztahu k sovětskému právu“.590 Ve 30. letech s 

kritikou směnné teorie vystupují stále další právní vědci. Pašukanis s nimi horlivě polemizuje a 

přichází s novou, zdokonalenou variantou směnné koncepce. Pokouší se o sblížení se Stučkou v 

otázce vztahu práva a ekonomické základny a činí nový závěr: „…podstatou každého 

historického systému práva, jeho obsahem je vztah mezi vlastníky výrobních prostředků a 

bezprostředními výrobci. Tento vztah odpovídá základnímu třídnímu zájmu vládnoucí třídy a je 

podporován jeho organizovanou silou. Přechod jednoho systému k jinému se realizuje cestou 

revoluce. Revoluce kladou předěl mezi různými sociálně ekonomickými formacemi a jim 

odpovídajícími systémy práva. Tímto se, soudruzi, domnívám, že se rýsuje známá cesta syntézy 

těch stanovisek, která obhajoval s. Stučka a mého systému názorů“.591 Nutno dodat, že Stučka o 

sblížení s Pašukanisem neusiloval a jediné východisko vzniklých rozporů viděl v tom, že 

Pašukanis odstraní všechny teoretické chyby, jichž se podle Stučky ve svých pracích dopustil a 

dosáhne tak souladu svých teorií s teoriemi Stučky. 

Pašukanis uznal za oprávněnou kritiku své teorie v části redukce práva jako celku na 

právo buržoazní, ztotožnění buržoazního práva s právem vůbec. Tuto tezi označil za nedostatek 
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své „někdejší koncepce“ a vysvětlil, že „buržoazní právo jako celek se nevyčerpává těmi znaky, 

které ho odlišují od feudálního práva, ale zahrnuje i takové, které jsou vlastní jak jemu, tak i 

feudálnímu právu.“592 Přiznával, že je „zcela nesporný fakt existence feudálního práva, které 

mělo svůj specifický třídní funkční význam a celou řadu zvláštností vyplývajících převážně ze 

specifické formy vykořisťování“.593 

Mezi základní nedostatky prvního vydání své práce řadil to, že v něm nebyla historicky 

konkrétně vytyčena otázka přechodu od jedné společenskoekonomické formace k druhé, 

„zejména přechodu od feudalismu ke kapitalismu, s čímž je také spojen přechod od jednoho 

systému práva k jinému“.594 Vyjmenoval i další chyby a nepřesnosti: např. zaměňovaní 

specifických znaků buržoazní právní formy a práva jako celku595 nebo přecenění role a významu 

tržních vztahů při definici podstaty práva. Uznával i to, že podcenil úlohu státu596 a ignoroval 

význam normativní stránky práva. I přesto, že nadále považoval za nejrozvinutější systém práva 

právo buržoazní, připustil existenci i jiných právních systémů. Buržoazní stát poté definoval jako 

jednu z forem státu. 

Jak již bylo uvedeno výše, Pašukanis postupem času zrevidoval některé své dřívější 

názory. Připustil například existenci sovětského práva, avšak stále ještě kategoricky odmítal 

možnost vybudování jeho právního systému. Prohlásil: „U nás existuje systém proletářské 

politiky, ale nepotřebujeme žádný právní systém proletářského práva“.597 Pašukanis se postavil 

proti vytvoření „systému proletářského práva“, neboli „právního systému proletářského práva“ a 

argumentoval tím, že: za prvé, z důvodu dynamičnosti společenských vztahů v přechodném 

období jde o praktický neřešitelný úkol: „Nemůžeme si svazovat ruce žádnými systémy, neboť 

každý den lámeme strukturu výrobních vztahů a na jejich místo stavíme nové, děláme to 

uvědoměle, pomocí státu, což nedělá buržoazní stát“;598 za druhé, povýšení přechodné etapy na 

ukončený právní systém je faktorem schopným zabrzdit společenský vývoj: „Ve skutečnosti se tu 

ukrývá přání zabrzdit vývoj na dané etapě, povýšit tuto etapu na ukončený systém. Tady se také 

projevuje neštěstí lidí, kteří si zvolili povolání sovětských právníků“;599 za třetí, společenské 

vztahy panující v přechodné etapě zahrnují „nevyhnutelnost odumírání každého práva“;600 a za 

čtvrté, je zřejmý systém proletářské politiky, ve vztahu k níž právo zaujímá podřízené postavení. 
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Sovětské právo se podle Pašukanise samo přemění v právní systém. Avšak pro přeměnu 

sovětského práva v právní systém je podle něj nezbytné položit do základu „takový systém 

výrobních vztahů, jaký zahrnuje pouze veřejné vlastnictví výrobních prostředků a rovné 

rozdělování podle práce. Vycházeje z těchto dvou principů, je možno vybudovat uzavřený právní 

systém. Měl by vystačit i na celý socialismus, až do odumření práva“.601 

Na Všesvazovém sjezd marxistů – státovědců (3.-14. ledna 1931, Moskva) Pašukanis 

navrhl pojetí práva jako formy „politiky vládnoucí třídy, která je prováděna prostřednictvím 

aparátu státní moci“.602 Je třeba říci, že o spojení práva a politiky hovořil i dříve. Konstatoval, 

že politika má primát nad právem, proto je podle něj nutná větší pružnost při formování právního 

systému. Psal: „Vztah práva k politice a k ekonomice je u nás zcela jiný než v buržoazní 

společnosti... pro buržoazní právníky je charakteristická tendence vytvářet ukončené, zbavené 

vnitřních rozporů ucelené systémy práva. U nás je tomu jinak, u nás je potřebná maximální 

pružnost našeho zákonodárství. Nemůžeme se svazovat žádnými systémy… zatímco buržoazní 

státovědci se pokoušejí samotnou politiku zobrazit jako právo, rozpustit v právu, — u nás naopak 

právo zaujímá podřízené postavení ve vztahu k politice.“603 K tomu dodával: „Máme systém 

proletářské politiky, na ni musí být orientováno právo. Je třeba obrátit se čelem k třídnímu boji, 

k ekonomice, k politice. Jsme proti tomu, aby právo politiku pohlcovalo a odsouvalo do pozadí. 

Jsme pro to, aby v právu na prvním místě stála politika, aby politika převládala nad právem, 

protože ona vede vpřed.“604 Pašukanis měl za to, že sovětské právo je třeba vybudovat tak, aby 

nejen chránilo, upevňovalo a rozvíjelo ekonomické vztahy, ale především aby nepřekáželo 

pohybu vpřed. Pašukanisovo pojetí práva však nedává odpověď na otázku, v čem tkví podstata 

samotného práva. A. Vyšinskij tvrdil, že při takovém výkladu právo „ztrácí vlastní specifikum a 

fakticky se rozpouští v politice“. Jinak řečeno, specifika právní formy se stírají, právo se rozplývá 

v politice a spolu s tím pozbývá své specifické účinnosti. Ve skutečnosti se přitom politické 

úkoly plní s pomocí nejrůznějších nástrojů a prostředků, přičemž právo je jen jedním z nich. 

Pod vlivem změněných poměrů a tlakem odborné vědecké veřejnosti začal Pašukanis 

podstatně korigoval své soudy o odumírání práva. Hlavní pozornost zaměřil na komentování tzv. 

„úzkého horizontu buržoazního práva“ zkoumaného Marxem v Kritice Gothajského programu. 

Když Marx hovořil o „buržoazním právu bez buržoazie“, měl podle Pašukanisova názoru na 
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602 PAŠUKANIS, J. B. Za markso-leninskuju těoriju gosudarstva i práva. Referát na I. všesvazovém sjezdu 

marxistů-teoretiků státu. Moskva, Leningrad: Státní sociálně-ekonomické nakladatelství, 1931, s. 17. 

PAŠUKANIS, J. B. Osnovnyje problemy marksistskoj těorii prava i gosudarstva. Sovetskoje gosudarstvo i 

revoljucija prava. 1931, č. 1 (leden), s. 23. 
603PAŠUKANIS, J. B. Položenije na těoretičeskom pravovom frontě, s. 47-48. 
604 Tamtéž, s. 48. 
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mysli takový stupeň společenského vývoje, kdy třídy jsou již zničeny a zachoval se pouze 

princip rozdělování podle pracovního vynaložení. Pašukanis se distancoval od představ o 

bezprostředním přechodu od „buržoazního práva k neprávu“ a zdůraznil zásadní odlišnost, 

protiklad mezi skutečným (za kapitalismu) a nikoliv skutečným (po proletářské revoluci) 

buržoazním právem. „Rozumí se“, napsal, „nepředstavoval jsem si proces odumírání práva jako 

„bezprostřední přechod od buržoazního práva k neprávu…Třídní, funkční charakteristika tohoto 

práva a nejenom toho, ale i našeho současného sovětského práva odpovídajícího nižšímu stupni 

vývoje než ten, který měl na mysli Marx v Kritice Gothajského programu, jsou principiálně 

odlišné, protikladné ke stejné charakteristice pravého buržoazního práva.“605 Pašukanis tvrdil, 

že odumřít může pouze toto nepravé buržoazní právo, „buržoazní právo v uvozovkách“. Zatímco 

pravé buržoazní právo (chráněné silou buržoazního státu) může být jen a pouze zničeno revolucí 

proletariátu.606 Domníval se, že hovořit konkrétně o odumírání práva je prozatím značně obtížné. 

Opíraje se o Marxe měl za to, že nejdříve „musí zmizet moc dělby práce nad člověkem, musí 

zmizet… protiklad duševní a fyzické práce jako jeden z nejdůležitějších zdrojů společenské 

nerovnosti, musí zmizet protiklad mezi soukromým a veřejným zájmem a s tím spojený 

donucovací charakter práce, a konečně musí zmizet také státní donucení. Jen tehdy komunistická 

společnost svlékne „starého Adama“ a jen tehdy odumře i právo“.607 Z uvedeného je zřejmé, že 

Pašukanis se držel teoretického názoru o odumírání práva podle stupně vývoje socialismu a 

přechodu ke komunismu. 

Jak již bylo uvedeno výše, v lednu 1931 Pašukanis vystoupil s referátem na Všesvazovém 

sjezdu marxistů - státovědců. Ve srovnání s jeho předchozími vystoupeními již Pašukanis 

nevyzýval, aby hlavní pozornost byla věnována procesu odumírání práva. Místo toho navrhoval: 

za prvé přesně položit otázku o sovětském právu jako zvláštním právu přechodného období, 

kvalitativně se lišícím od práva buržoazně kapitalistické společnosti; za druhé, soustředit úsilí na 

studium jednoty a zvláštní kvality sovětského práva atp.608 Zvláštní kvalitu sovětského práva 

Pašukanis vyvozoval z následujících skutečnosti: „přeměna proletariátu ve vládnoucí třídu, 

vytvoření sovětského státu, znárodnění základních výrobních prostředků, znárodnění půdy, 

dopravy, bank, monopol zahraničního obchodu…“.609 Jednotu práva pak vyvozoval z jednoty 

                                                 
605 PAŠUKANIS, J. B. Marksistskaja těorija prava i stroitělstvo socializma. Revoljucija prava. 1927, č. 3, s. 8-9. 
606 Tamtéž, s. 9. 
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politiky dělnické třídy: „Sovětské právo je jednotné, protože jednotná je politika dělnické třídy, 

která uchopila moc do svých rukou a uskutečňuje přechod od kapitalismu k socialismu“.610 

Na tomto sjezdu Pašukanis sebekriticky odvolal řadu svých názorů. Zároveň však 

prohlásil, že zvláštnost a hodnota jeho práce „Obecná teorie práva a marxismus“ spočívá v tom, 

že v ní byly odhaleny specifické vlastnosti buržoazního práva jako nejrozvinutějšího systému 

práva. Do základu analýzy buržoazního práva Pašukanis vložil od Marxe vypůjčený zcela 

jednoduchý ekonomický vztah směny zboží podle hodnoty. Tvrdil, že jeho práce odhalovala 

fetišismus buržoazního právního systému a současně „vyzbrojovala proti veškerým pokusům 

nekritického přenášení těch či oněch částí tohoto systému do sovětské teorie, do sovětské praxe, 

a proti uvědomělému vnášení buržoazní právní ideologie pod záminkou jakkoliv nevinných, 

údajně čistě technických prostředků“.611 

Pašukanisův referát měl převážně kritický charakter. Podrobil přísné kritice koncepci 

Stučky pro její nesoulad mezi objektivní a subjektivní stránkou práva. Zdůraznil, že jeho práce 

byla, na rozdíl od prací Stučkových, „napsána nanejvýš…abstraktním jazykem a i obsahem není 

téměř spojena s praxí sovětského práva, neposkytuje bezprostřední odpověď na praktické 

otázky“. Nakonec Pašukanis uznal existenci „formalistických chyb vedoucích k odtržení formální 

stránky práva od jeho materiálně třídního obsahu“ ve své teorii. Prohlásil, že předmětem studia 

marxistické teorie práva nemůže být forma jako taková, navíc ještě vyjádřená v abstraktních 

kategoriích: „To je nesporná a hrubá formalistická chyba, která při dalším prohloubení a rozvoji 

přivádí k obnově abstraktní teorie nebo filosofie práva, které marxismus vůbec nepotřebuje.“612 

V usnesení sjezdu se říkalo, že Pašukanis vystoupil s důslednou a rozvinutou sebekritikou 

odhalující všechny chyby jeho koncepce a poskytující jistotu, že všechny tyto chyby budou 

překonány a nebudou mít vliv na další vědeckou činnost.613 Byla zdůrazněna revolučně 

přetvářející role sovětského práva a byla uznána nezbytnost kontinuity ve vývoji marxisticko-

leninské obecné teorie práva. Pašukanis a Stučka byli označeni za přední představitele 

marxisticko-leninské obecné teorie práva,614 kteří se dokázali aktivně účastnit rozvíjející se 

sebekritiky a stanout v jejím čele. 

V reakci na usnesení sjezdu navrhl Pašukanis v učebnici „Nauka o státu a právu“ (1932) 

novou definici pojmu právo, které definoval jako způsob regulace a upevnění výrobních a jiných 

společenských vztahů třídní společnosti. „Vyčleňujeme-li nejobecnější a nejcharakterističtější 
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znaky“, napsal Pašukanis, „můžeme definovat právo jako formu regulace a upevnění výrobních a 

také dalších společenských vztahů třídní společnosti; právo se opírá o aparát státní moci 

vládnoucí třídy a vyjadřuje jeho zájmy“.615 

O. Ioffe konstatoval, že v Pašukanisově nové definici práva nejenom, že chybí poukázání 

na systém norem, ale že se v ní přímo odmítá možnost jeho využití616. Došel k závěru, že pod 

„formou regulace a upevnění společenských vztahů“ Pašukanis nadále chápe právní vztahy. Tyto 

vztahy však již dovozuje nejen ze směnných, nýbrž vůbec z výrobních a jiných společenských 

vztahů jako takových, což znamená zřeknutí se směnné koncepce se všemi jí vlastními 

nedostatky.617 Po mnohých diskusích tak byla směnná teorie práva v letech 1930-1931 nakonec 

definitivně zavržena. 

Ve změněných společenských podmínkách druhé poloviny třicátých let Pašukanis opět 

reviduje své názory na právo a plně přechází na pozice socialistického právního pozitivismu. V 

referátu na teoretické konferenci Moskevského právního ústava (3.4.1936) znovu veřejně odvolal 

své původní názory a označil své někdejší teze za chybné. Prohlásil: „… v knize Obecná teorie 

práva a marxismus… je otázka vyložena zcela nesprávně. Právo, stát a dokonce morálka se tam 

jednoduše prohlašují za buržoazní formy, které nemohou být naplněny žádným socialistickým 

obsahem a musejí odumírat podle míry realizace tohoto obsahu. Při této, od základu chybné 

orientaci nemající nic společného s marxismem-leninismem, byl zcela deformován význam 

proletářského státu, proletářské komunistické morálky a konečně i význam sovětského práva jako 

práva proletářského státu, práva sloužícího jako nástroj výstavby socialismu“.618 

Pašukanis se zřekl své původní téze o „buržoaznosti“ každého práva a začal vykládat 

sovětské právo jako právo od samotného počátku socialistické. Tvrdil, že „…právo zavedené 

diktaturou proletariátu je právem socialistického státu“,619 právem, které slouží zájmům 

pracujících, zájmům rozvoje socialistické výroby. Socialistické právní normy jsou vydávány 

orgány diktatury proletariátu a slouží jako nástroj politiky proletariátu. „Velká říjnová 

socialistická revoluce“, vysvětloval Pašukanis, „způsobila ránu kapitalistickému soukromému 

vlastnictví a položila základ nového socialistického systému práva. To je základní a hlavní klíč k 
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pochopení sovětského práva, jeho socialistické podstaty, jako práva proletářského státu“. 

Vyzýval také ke zkoumání role sovětského socialistického práva.620 

Pašukanis se dotkl i otázky odumírání práva. „Vítězství socialismu…“, napsal, „to je 

vůbec ne počátek jakéhosi odumírání práva, nýbrž nástup toho období, kdy se obsahem 

sovětského socialistického práva i ve městě i na vesnici staly identické socialistické výrobní 

vztahy.“621 Socialistická společnost je podle Pašukanise „organizována jako společnost státní. Až 

do nejvyšší fáze komunismu si socialistický stát a socialistické právo zachovávají svůj význam. 

Neboť jen v nejvyšší fázi komunismu se lidé naučí pracovat bez dozorců a bez právních 

norem“.622 Nabádal proto k posílení státní moci.  

Nutno dodat, že výše uvedené je v přímém rozporu s jeho původním názorem, že právo 

jako přežitek buržoazní společnosti existuje po revoluci i nadále jen díky zaostalosti sovětské 

ekonomiky a dočasné potřebě zachovat soukromé vlastnictví.623 

K tomu Pašukanis dodával, že: „Zmatené úvahy o odumírání „formy práva“ jako jevu 

zděděného po buržoazním světě odváděly od konkrétního úkolu boje s buržoazními vlivy a pokusy 

buržoazních překrucování sovětských zákonů a sovětského práva“.624 

Veškeré Pašukanisovy původní postoje, jeho teze o buržoazním „rovném právu“ 

existujícím za socialismu, a také jeho interpretace Marxe a Lenina, to vše zcela vylučovalo 

možnost uznání existence „socialistického práva“. Lze proto konstatovat, že se vzrůstajícím 

tlakem na revizi svých názorů na právo se Pašukanis ocitl v nejednoduché situaci. Musel 

přehodnotit většinu svých dřívějších závěrů a provést tak doslova veletoč ve svém pohledu na 

právo. V roce 1936 Pašukanis dokonce uznal i jím dříve odmítanou představu o „systému 

sovětského práva“, kterou poté rozvíjel až do svého zatčení a následné popravy v roce 1937 (viz 

například práce „Stalinská ústava a socialistická zákonnost“).625 

 

2.2.2. Stát 

Ve své vědecké a akademické činnosti J. Pašukanis plynule přechází od teorie práva k 

analýze řízení a fungování státu. Mezi sovětskými teoretiky práva tak jako jeden z prvních 

upozornil na význam zkoumání mnohých otázek týkajících se mechanismů řízení a zajištění 

optimálního fungování státního aparátu nebo cest překonávání přílišné byrokratizace státního 
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aparátu. Pašukanisovy názory na stát našly svůj odraz v řadě monografií a učebnic, jako např. 

Historie politických věd v redakci O. Martyšina (autor kapitoly V. Žukov),626 Historie 

politických a právních věd v redakci V. Něrsesjance627 a mnoho dalších. 

Pašukanisova stěžejní práce Obecná teorie práva a marxismus - Zkušenosti z kritiky 

základních právních pojmů (1. vydání - 1924)628 je plná protikladných tézí. Tak například Je. 

Protopopov upozorňuje na rozpor mezi Pašukanisovým pojetím státu jako veřejné moci a jeho 

pojetím státu jako aparátu třídního násilí. A zejména na to, že následkem tohoto rozporu 

Pašukanisova teorie státu neodpovídá jeho směnné teorii práva.629 

Při vypracování své vlastní koncepce práva J. Pašukanis analyzoval řadu cizích 

státoprávních teorií. Tak například polemizoval s K. Kautským, jedním z předních představitelů 

teorie vnějšího násilí. Podstata této teorie spočívá v tom, že prvotní vznik státu spojuje výhradně 

s násilím a podmaněním jednoho kmene jiným kmenem. Vznik soukromého vlastnictví, tříd a 

státu je poté touto teorií pokládán za výsledek vnitřního a vnějšího násilí, tedy výsledek přímé 

politické činnosti. Žádné jiné příčiny, zejména např. vnitřní ekonomický vývoj rodové 

společnosti, vznik majetkové nerovnosti a třídních antagonismů, pak v rámci této politické teorie 

nejsou považovány za důležité pro vznik státu. V souladu s touto teorií je tak stát nadále 

orgánem útlaku pouze v těch zemích, kde ještě nebyly odstraněny právní rozdíly mezi vítězi a 

poraženými. 

Kautský rovněž spatřoval pramen státu ve vnějším násilí, ve válkách. Podle jeho názoru 

vítězný kmen si podmaňuje poražený kmen, přivlastňuje si jeho území a poté ho nutí, aby pro něj 

systematicky pracoval a platil mu tributy a daně. V důsledku takového podmanění jiného kmene 

vzniká dělení na třídy a donucovací aparát, vytvářený vítězi za účelem ovládání poražených, se 

mění ve stát. Jinými slovy, Kautský věřil, že pouze tam, kde je vnější násilí, dochází k dělení 

společnosti na třídy. Avšak nikoli z důvodu dělení občiny na různé části, nýbrž v důsledku 

spojení dvou občin v jeden celek. Jedna z občin se v takovém případě podle Kautského stává 

vládnoucí a vykořisťovatelskou třídou, druhá třídou utlačovanou a vykořisťovanou, zatímco 

„donucovací aparát, který vytvářejí vítězové pro řízení poražených, se přetváří ve stát“.630 
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Pašukanis nesouhlasil s Kautským v tom, že majetková nerovnost, třídní rozdíly a 

vykořisťování vznikly z důvodu dobytí a podmanění jednoho kmene jiným.631 Kautský zase 

pokládal za neudržitelnou hypotézu Engelse, kterou ve svých pracích obhajoval Pašukanis, o 

tom, že rodová organizace se rozpadá pod vlivem vnitřních ekonomických procesů. V zobecněné 

podobě Engels tvrdil, že rodové zřízení bylo zničeno a nahrazeno státem v důsledku působení 

ekonomicko-výrobních faktorů, dělby práce a jejím následkem (tj. rozpadem společnosti na 

protichůdné třídy). „Rodové zřízení,“ napsal B. Engels v práci Původ (Vznik) rodiny, 

soukromého vlastnictví a státu, „se přežilo. Bylo zničeno dělbou práce a jejím důsledkem – 

rozdělením společnosti na třídy. Bylo nahrazeno státem. Státní orgány a organizace se částečně 

objevily v důsledku přeměny orgánů a organizací, vytvořených v rámci prvobytně pospolného 

společenství. Částečně pak cestou jejich úplného vytěsnění.“632 Engels považoval stát za projev 

toho, že se společnost beznadějně zamotala do třídních rozporů: „stát rozhodně není mocí, 

vnucenou společnosti zvenčí... Stát je výtvorem společnosti na jistém stupni jejího vývoje; stát je 

doznáním, že společnost zabředla do neřešitelného rozporu sama se sebou, rozštěpila se na 

nesmiřitelné protiklady, jež není s to zvládnout.“633 K vyřešení tohoto konfliktu je podle něj 

nezbytná nová moc, která by zdánlivě stála nad společností a tyto protiklady tlumila a udržovala 

v mezích pořádku. Engels věřil, že touto mocí, „která vzešla ze společnosti, ale staví se nad ni a 

stále více se jí odcizuje“, je stát.634 

Na základě důkladné analýzy Engelsovy teorie dospěl Pašukanis k závěru, že státní moc 

se dostává do rukou nejmocnější třídy, která se jejím prostřednictvím „stává také politicky 

vládnoucí třídou“.635 I když to podle něj „svádí k myšlence, že státní moc vzniká ne jako třídní 

moc, ale jako něco, co stojí nad třídami a zachraňuje je před rozpadem a že jen po svém vzniku 

se stává objektem uzurpace“636, takové pojetí by bylo v rozporu s historickými fakty, neboť 

aparát moci se všude vytvářel silami vládnoucí třídy a byl tak jejím dílem. Pašukanis proto věřil, 

                                                 
631 Viz např. PAŠUKANIS, J. B. Těorija borby i pobedy proletariata (K 50-letiju so dňa smerti Marksa). Sovetskoje 

gosudarstvo. 1933, č. 3, s. 3-20. 
632 ENGELS, F. Proischožděnije semji, častnoj sobstvennosti i gosudarstva. V svjazi s issledovanijami L .G. 

Morgana. Moskva: Partizdat CK VKP(b), 1937. 
633 ENGELS, F. Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu. Praha: Svoboda, 1948, s. 162-165. 
634 Tamtéž; MARX, K., ENGELS, F. Sobranije sočiněnij Marksa i Engelsa. Svazek 21. Moskva: Státní 

nakladatelství politické literatury (Gos. Izdat. Polit. Litěratury), 1961, s. 196. Dostupné také z: 

https://www.marxists.org/russkij/marx/cw/t21.pdf. 
635 LENIN, V. I. Gosudarstvo i revoljucija: Učenije marksizma o gosudarstve i zadači proletariata v revoljucii. In: 

LENIN, V. I. Polnoje sobranije sočiněnij. Svazek 33. 5. vydání. Moskva: Nakladatelství politické literatury, 

1969, s. 15. Dostupné také z: http://esperanto.mv.ru/Marksismo/Lenin_StateRev/strev.html#c1.3. 
636 PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské právní myšlení ve 20. letech. Praha: Svoboda, 1968, s. 256. 
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že „i sám Engels by se postavil proti takovémuto výkladu. Ale ať je to jakkoli, daná formulace 

zůstane přesto nejasnou“.637 

Pašukanis se domníval, že bez státu by třídy zničily sebe samy v urputném boji proti sobě 

navzájem a zničily by společnost. Podle jeho názoru stát vzniká teprve v okamžiku, kdy ani 

jedna z bojujících tříd není schopná získat rozhodující vítězství. „V takovém případě může být 

jen jedno ze dvou: buď stát posiluje tento vztah, tehdy je nadtřídní silou, a to uznat nemůžeme – 

nebo je výsledkem vítězství nějaké třídy, ale v takovém případě odpadá pro společnost potřeba 

státu, neboť rozhodujícím vítězstvím třídy je stanovena rovnováha a společnost je 

zachráněna.“638 Za těmito kontroverzemi se podle Pašukanise skrývá základní otázka: proč 

třídní panství nezůstává pouze faktickým podřízením jedné třídy druhé (tj. tím, čím ve 

skutečnosti je), ale přijímá formu oficiální státní vlády. Pašukanis si dále také kladl otázku: 

„proč aparát vládnoucího donucení se nevytvoří jako soukromý aparát vládnoucí třídy, ale 

odděluje se od ní, přijímá formu neosobního, od společnosti odtrženého aparátu veřejné 

moci“.639 

Odpověď na tuto otázku podle Pašukanise spočívá v tom, že v podmínkách buržoazní 

společnosti vystupují proletář a kapitalista jako dva zdánlivě nezávislí a rovní640 kontrahenti, z 

nichž jeden (proletář) prodává pracovní sílu, a druhý (kapitalista) ji kupuje.641 Jinými slovy, 

dochází tedy ke styku kontrahentů v mezích směnného aktu. Základní principy směny jako 

svoboda osobnosti (pod donucením není směna možná), soukromé vlastnictví (směňovat lze 

pouze to, co náleží subjektu v souladu s právem), formální rovnost (vyjádřená tím, že při směně 

není možné vnutit svou vůli jinému subjektu) a ekvivalentnost směňovaného (důsledek formální 

rovnosti) vyžadují existenci někoho třetího, jenž by garantoval dodržování těchto principů. Jak 

tvrdil Pašukanis: „je k tomu zapotřebí někoho třetího, jenž ztělesňuje vzájemnou záruku, kterou si 

majitelé zboží jako vlastníci navzájem poskytují“.642 Směnný akt tedy vyžaduje odpovídající, 

adekvátní formu a touto formou je podle Pašukanise právo a stát jakožto nositel všeobecného 

zájmu.643 

                                                 
637 Tamtéž. 
638 Tamtéž, s. 256-257. 
639 Tamtéž, s. 257. 
640 Pašukanis dále v této souvislosti dodává: „svobodní a rovní majitelé zboží, kteří se setkávají na trhu, jsou 

takovými pouze v abstraktním vztahu přisvojení a zcizení“. Viz PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské právní 

myšlení ve 20. letech. Praha: Svoboda, 1968, s. 262. 
641 Tamtéž, s. 258. 
642 Tamtéž, s. 264. 
643 Na tomto tvrzení Pašukanise je zajímavé to, že i když Pašukanis odmítal buržoazní ideu státu jako zástupce 

zájmů celé společnosti, toto pojetí se v určitém smyslu shodovalo s jeho vlastními názory. 
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Ze dvou kontrahentů, kteří spolu na trhu směňují, ani jeden nemůže vystupovat jako 

mocenský regulátor tohoto směnného vztahu. Podřízení jednoho z nich druhému by totiž podle 

Pašukanise bylo totožné s podřízením svévoli. Proto i donucení jakožto příkaz jednoho z 

kontrahentů druhému (příkaz podpořený mocí) by bylo v rozporu se základní podmínkou 

svobodného styku takovýchto kontrahentů.644 Z toho Pašukunis dovodil, že právě proto ve 

společnosti těchto kontrahentů a v mezích směnného aktu nemůže donucení „vystoupit ve své 

nezamaskované formě jako akt prosté užitečnosti. Musí vystupovat jako donucení, které vychází 

od nějaké abstraktní obecné osoby, jako donucení, které se realizuje ne v zájmu tohoto individua, 

od něhož vychází – neboť každý člověk ve společnosti, která vyrábí zboží, je člověkem 

egoistickým, ale v zájmu všech účastníků právního styku.645 Pašukanis byl přesvědčen, že když 

moc vystupuje jako ručitel směnných vztahů, stává se mocí společenskou a veřejnou,646 

abstraktní mocí, která sleduje neosobní zájem všech účastníků právního styku.647 Tímto si tedy 

Pašukanis odpovídá na výše položenou otázku. 

Při vypracovávání koncepce své vlastní právní teorie se J. Pašukanis pouštěl do studia a 

polemiky s přirozenoprávní doktrínu, která dominovala právnímu myšlení v období buržoazních 

revolucí, a rovněž s doktrínou právního pozitivismu. Pašukanis zaměřoval svoji kritiku doktríny 

přirozeného práva zejména na to, že podle jeho názoru zakotvila neosobní charakter státní moci. 

Teoretici přirozeného práva totiž chápali buržoazní vztahy jako věčný jev, daný přírodou či 

Bohem.648 Pašukanis proto dokazoval, že ius naturalisté považují majitelé zboží a jimi vytvořený 

trh za prvotní základ sociálního života, zatímco moc je jimi pokládaná za (od majitelů zboží a 

trhu) odvozenou funkci, jež je povolána podporovat existující právní řád. Tj. za něco druhotného, 

co je „zvnějšku přidáno ke skutečným majitelům zboží“.649 Přirozenoprávní teorie tedy, alespoň 

podle Pašukanise, chybně redukuje funkce moci výlučně na podporu míru a stát považuje pouze 

za „zbraň práva“. Jako nejnaivnější část tohoto učení poté Pašukanis označuje ideu styku 

nezávislých a rovných subjektů.650 Jinými slovy, ius naturalismus zkoumá moc abstraktně a 

racionalistky.651 Tento přístup k moci je však podle Pašukanise nesprávný, jelikož moc je podle 

něj jev, jenž historicky vznikl, a je tudíž spojen se skutečnými silami dané společnosti. 

                                                 
644 PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské právní myšlení ve 20. letech, s. 262. 
645 Tamtéž, s. 259-260. 
646 Zároveň Pašukanis dodává: „Moc jako „obecná vůle“, jako „moc práva“, se v buržoazní společnosti realizuje 

potud, pokud je tato společnost trhem. Z tohoto hlediska může před námi vystoupit i policejní řád jako ztělesnění 

Kantových idejí o svobodě, jež je omezena svobodou druhého.“ Viz PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské právní 

myšlení ve 20. letech, s. 262. 
647 Tamtéž, s. 255. 
648 Tamtéž, s. 258. 
649 Tamtéž, s. 260. 
650 PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské právní myšlení ve 20. letech, s. 260. 
651 Tamtéž. 
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Pašukanis prohlašoval, že právní pozitivismus, k němuž se buržoazie uchýlila v 19. 

století, překrucuje reálnou skutečnost v nemenší míře. I přesto, že se ius pozitivismus zřekl 

revolučního elementu přirozenoprávní teorie, přejal podle Pašukanise její ideu o neosobním, 

nadtřídním charakteru státní moci, jakož i ideu, podle níž abstraktní státní moc je součástí každé 

společnosti.652 Právní pozitivisté se podle Pašukanise přespříliš soustředí na všemocnost státu v 

oblasti tvorby práva. Předpokládají: „za prvé, že přikazují ne osoby, ale stát, a za druhé, že jejich 

příkazy jsou podřízeny obecným zákonným normám, jež zase vyjadřují vůli státu“.653 Tímto pak 

„Vědomě či nevědomě zatemňují mnohem důležitější mimoprávní, mimozákonnou… sílu státu, 

která je zaměřena na ochranu třídní nadvlády všemi prostředky a mimo jakékoliv právní 

formy“.654 

V sovětské právní vědě dlouhou dobu panoval odmítavý postoj k teorii právního státu. 

Tak i Pašukanis pokládal koncepci právního státu za přelud, přelud údajně velmi pohodlný pro 

buržoazii, protože před masami zakrývá fakt panství buržoazie. Ideologie právního státu je podle 

Pašukanise dokonce pohodlnější než náboženská i proto, že „i když plně neodráží objektivní 

skutečnost, přesto se o ni opírá“.655 Pašukanis měl za to, že teorie právního stát je jednostranná a 

zahrnuje pouze nevelkou část státních a společenských reálií. Stejně jako každá právní koncepce 

státu, která chce obsáhnout všechny jeho funkce, je tak podle Pašukanise i teorie právního státu 

neadekvátní. Není věrným odrazem „státního života, ale dává pouze ideologický, tj. zkreslený 

odraz skutečnosti“. 656 Podle Pašukanise se skutečný život státu naopak skládá z boje různých 

politických sil, tříd, stran a všelijakých dalších seskupení. Právě zde se podle něj „skrývají reálná 

hybná pera státního mechanismu“. V jakémkoli usnesení parlamentu nebo nějakého jiného 

státního orgánu proto Pašukanis spatřuje nikoliv akt státu, nýbrž usnesení, jež bylo přijato 

určitou skupinou řídící se individuálně egoistickými nebo třídními motivy. Tato skutečnost je 

přitom podle Pašukanise právem zcela opomíjena.657 

Za základní nedostatek teorie právního státu Pašukanis pokládal to, že absolutně 

nepřihlíží k třídní složce ve státních vztazích. Opomíjel však, že rovněž marxistický přístup k 

právu a státu, který sám rozvíjel, je krajně ideologizován. Třídní antipatie k právu a státu jako k 

buržoazním jevům umožňuje Pašukanisovi vypořádat se s nimi jako s „ideologickými 

zkresleními“ na základě pouhé třídní ideologické kritiky.658 Pašukanis se totiž domníval, že tím, 

                                                 
652 Tamtéž. 
653 Tamtéž, s. 261. 
654 PAŠUKANIS, J. B. Marksistskaja těorija prava i stroitělstvo socializma. Revoljucija prava. 1927, č. 3, s. 12. 
655 PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské právní myšlení ve 20. letech, s. 260. 
656 Tamtéž, s. 255. 
657 Tamtéž, s. 263. 
658 NĚRSESJANC, V. S. Filosofija prava. Učebnik dlja vuzov. Moskva: NORMA, 2005, s. 116. 
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že poukazoval na trh jako na skrytý základ právního státu, odhaloval současně všechny údajné 

iluze o svobodách a právech jednotlivců v buržoazní společnosti. Avšak bez ohledu na 

Pašukanisovo „odhalení“ všech těchto údajných přeludů (jako například právo, právní stát, 

individuální svobody aj.) tyto nepřestávají být méně reálné než trh. Kritika Pašukanise je tudíž 

spíše povolána potvrdit jeho negativní vztah ke všem (základním i nadstavbovým) jevům 

kapitalismu a dokázat, že zničení soukromého vlastnictví, zbožních vztahů a trhu v procesu 

proletářské revoluce znamená zároveň i likvidaci práva, právního státu a rovněž všech dalších 

údajných přeludů starého světa. 

J. Pašukanis se opakovaně pokoušel dokázat, že jak teorie právního státu, tak i právní 

teorie státu vůbec jsou jako takové nemožné. V. Něrsesjanc tuto jeho snahu vysvětluje tím, že 

Pašukanis si byl vědom nemožnosti zformulování skutečné marxistické právní teorie státu a 

rozhodl se proto tuto nemožnost vydávat za nemožnost právní teorie státu jako takové.659 

Pašukanis tvrdil, že právní přístup ke státu je nedostatečný, neboť neumožňuje zkoumat 

problémy „politického státu“. Musí být proto doplněn sociologickým přístupem vlastním 

marxistické teorii. Podle Pašukanise pouze marxismus je schopen odhalit skutečnou podstatu 

státu.660 „Mezi pravdou právní a pravdou, která je cílem historického a sociologického 

zkoumání, je bezesporu určitý rozdíl. Nejde jen o to, že dynamika sociálního života odhazuje 

ustrnulé právní formy a že proto právník je se svou analýzou předurčen opožďovat se o několik 

temp; dokonce i když zůstává u svých tvrzení, tak řečeno a jour fakta, předává je jinak než 

sociolog, neboť zůstávaje právníkem, vychází z pojmu státu jako samostatné síly, která stojí proti 

jiným individuálním a společenským silám.“661 

Kromě teorií státu a právního státu se J. Pašukanis rovněž zabýval otázkou vzniku a vývoje 

státu jako takového. V souladu s marxistickou tradicí vložil Pašukanis do základu vědeckého 

vymezení různých typů států a různých právních systémů učení o sociálně ekonomických 

formacích.662 Jádrem každého systému práva je tak podle něj vztah mezi vlastníky výrobních 

prostředků a bezprostředními výrobci. 

                                                 
659 NĚRSESJANC, V. S. Obščaja těorija prava i gosudarstva. Moskva: INFRA, 1999, s. 163. 
660 Ve své knize Obecná teorie práva a marxismus Pašukanis rozlišoval teologické, právní a sociologické (tj. 

marxistické, jediné skutečně vědecké) pojetí státu. Teologické pojetí státní moci bylo údajně rozšířeno v 

období feudalismu, kdy se zbožní výroba nacházela v zárodku a garantem míru a stability ve sféře obchodu byl 

feudální vládce. 
661 PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské právní myšlení ve 20. letech. Praha: Svoboda, 1968, s. 262-263; 

PAŠUKANIS, J. B. Obščaja těorija prava i marxizm. Opyt kritiky osnovnych juridičeskich ponjatij. 2. revid. a 

dopl. vydání Moskva: Nakladatelství Komunistické Akademie, 1926, s. 93-94. 
662 PAŠUKANIS, J. B., ANGAROV, A. I., AŠRAFJAN, Z. A., DOCENKO, M. N. Učenije o gosudarstve i prave: 

Učebnoje posobije dlya komvuzov i vtuzov. Moskva: Partizdat, 1932, s. 9. 
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J. Pašukanis věřil, že proces budování buržoazního státu započal v městských komunách 

v západní Evropě. Vznik společných městských pokladen, a tudíž i státních prostředků umožnil 

objevení se lidí, jejichž existence je na těchto prostředcích založena (hodnostářů a úředníků). „V 

městských komunách se poprvé objevují společenské hodnosti v pravém smyslu slova; veřejnost 

moci si nachází materiální ztělesnění.“  Absolutní monarchie později pouze převzala veřejnou 

formu moci, která se vytvořila ve městech, a realizovala ji na širším území.663 Pro vznik 

„současného“ v buržoazním smyslu státu“ bylo podle Pašukanise potřeba dostatečně širokého 

tržního styku v rámci skupinové nebo třídní organizace moci.664 Domníval se, že z toho důvodu 

pouze kapitalismus vytváří podmínky pro rozkvět státu (a práva) a jejich vývoj tudíž dosahuje 

kulminačního bodu v buržoazně kapitalistické společnosti, ve které dochází k rozpadu 

organických patriarchálních vztahů a jejich záměnu vztahy právními. 665 

Pašukanis byl přesvědčen, že současný stát je třeba chápat ve dvou rovinách: za prvé jako 

organizaci třídní nadvlády buržoazie a za druhé jako státní aparát. Stát ve svém prvním významu 

(tj. tzv. „politický stát“) není s právem nijak spojen. Jeho činnost je založena na principech řízení 

a holé užitečnosti. Buržoazie tak v tomto chápání státu realizuje svou moc prostřednictvím 

ekonomické nadvlády, která je vyjádřena např. v závislosti jednotlivého dělníka na svém 

zaměstnavateli, v závislosti vlády na bankách a jiných kapitalistických organizacích a „i v tom, 

že složení státního aparátu je personálně spjato s vládnoucí třídou“.666 Všechna tato fakta 

nemají podle Pašukanise žádné oficiální, právní vyjádření, „ale velkolepě odpovídají svým 

významem těm faktům, jež nacházejí svoje právní, oficiální vyjádření a znamenají podřízení se 

těchto dělníků zákonům buržoazního státu, příkazům a nařízením jeho orgánů, trestům jeho 

soudů atd.“667 Lze tedy shrnout, že podle Pašukanise nepotřebuje stát, ve svém smyslu 

organizace třídního panství, právní výklad a dokonce ani takový výklad nepřipouští. Státní moc 

jakožto organizované násilí jedné třídy nad jinou se totiž řídí holou užitečností a nepotřebuje 

právo.668 V tomto kontextu pak Pašukanis osočuje buržoazii, že se svou teorií právního státu 

údajně pouze pokouší zamaskovat skutečnou podstatu moci jako organizovaného násilí jedné 

třídy na druhé. Předpovídá poté, že nakonec výjimečné zostření třídního boje donutí buržoazii 

úplně odhodit stranou masku právního státu a obnažit skutečnou podstatu moci. 669 

                                                 
663 PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské právní myšlení ve 20. letech. Praha: Svoboda, 1968, s. 263-264. 
664 Tamtéž, s. 254-255. 
665 Tamtéž, s. 183. 
666 Tamtéž, s. 256. 
667 Tamtéž, s. 256. 
668 Tamtéž, s. 255. 
669 Tamtéž, s. 265. 
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Stát ve svém druhém významu (tj. tzv. „právní stát“) vystupuje, na rozdíl od politického 

státu, jako garant tržní směny, jako nezainteresovaná třetí osoba, rozhodující ve sporech mezi 

kontrahenty. Buržoazie zde realizuje svou moc prostřednictvím legislativy.670 Ve své činnosti se 

řídí ústavou, zákony, dekrety vydávanými státním aparátem, akumuluje v sobě všechna politická, 

ekonomická a sociální práva a svobody a donucuje lid, aby dodržoval právní normy. V této 

souvislosti Pašukanis upozorňoval, že „třídní společnost je nejen trhem, kde se setkávají 

nezávislí majitelé zboží, ale současně i arénou ostrého třídního boje, v němž je státní aparát 

jednou z nejmocnějších zbraní“.671 

Právě tento druhý význam pojmu stát pokládal Pašukanis za převažující, neboť stát podle 

něj představuje spíše „moc práva“, než „mašinérii třídního útlaku“.672 Složitou úvahou pak 

dospěl k závěru, že pokud sovětský stát rovněž zajišťuje fungování tržních vztahů, je do té míry 

taktéž státem právním a buržoazním. Pašukanis dokonce předpokládal, že i za komunismu (tj. v 

době, kdy již neexistuje dělení na třídy) trvá po určitou dobu buržoazní právo a „buržoazní stát 

bez buržoazie“. Tyto rozpory v názorech Pašukanise nejsou něčím náhodným, naopak jsou 

nezbytným odrazem a vyjádřením těch rozporných podmínek, do nichž byla postavena sovětská 

právní teorie v počátečním období svého vzniku. Ve vypjaté situaci konce 20. let a počátku 30. 

let minulého století Pašukanis jen sotva „mohl otevřeně prohlásit, že činnost státu zahrnuje 

kromě zcela třídních funkcí také obecné záležitosti, vyplývající z podstaty každé společnosti“.673 

Pašukanis se ve své vědecké a publikační činnosti mnohokrát vracel k problematice 

právního státu. Tak například v roce 1932 ve své práci Nauka o státu a právu používal tradiční 

liberální definici pojmu právního státu, porovnával ho se státem policejním a hovořil o vytvoření 

demokratických institucí ve vlastním zájmu vládnoucí třídy.674 

Na počátku 30. let 20. století bylo veškeré úsilí sovětských právníků tzv. prvního 

pokolení (J. Pašukanise, N. Krylenka, I. Razumovského, M. Rejsnera, P. Stučky ad.) zaměřeno 

na vypracování takové teoretické koncepce sovětského státu a práva, která by nebyla v rozporu 

ani s ideály socialistické revoluce a zkušenostmi z více než desetileté socialistické výstavby, ale 

především s představami vedoucích představitelů sovětského státu. 

                                                 
670 Pašukanis konstatoval: „Moc jako ručitel tržní směny nejenže může být vyjádřena v právních termínech, ale sama 

se jeví jako právo a jenom právo, tj. splývá úplně s abstraktní objektivní normou“. PAŠUKANIS, J., 

STUČKA, P. Sovětské právní myšlení ve 20. letech. Praha: Svoboda, 1968, s. 255. 
671 Tamtéž, s. 264. 
672 Tamtéž, s. 259. 
673 PROTOPOPOV, Je. Je. Politiko-pravovyje vzgljady J. B. Pašukanisa. Moskva: ARP 837, 2007. 
674 PAŠUKANIS, J. B., ANGAROV, A. I., AŠRAFJAN, Z. A., DOCENKO, M. N. Učenije o gosudarstve i prave: 

Učebnoje posobije dlya komvuzov i vtuzov. Moskva: Partizdat, 1932, s. 156. 
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V roce 1929 se Pašukanis stále ještě řídil marxistickou teorií vypracovanou před 

Říjnovou revolucí a nadále proto hájil myšlenky o odumírání práva a státu,675 a to nehledě na 

více než desetileté zkušenosti socialistické výstavby. Pašukanis se snažil obhájit svůj postoj tím, 

že tvrdil: „…moje práce pomáhala strhávat masky z těch, kdo ve skutečnosti obhajovali 

buržoazně právní světový názor a prosazovali jeho principy do… praxe, přičemž se někdy 

dokonce skrývali pod rouškou pseudorevolučních frází…“.676 

Zároveň připouštěl existenci chyb i ve svých vlastních názorech, a to zejména jeho 

podcenění role státu. Podle Pašukanise se zvlášť zřetelně nedostatky jeho teorie projevily v 

otázce vzájemného vztahu státu a práva. „Vycházeje z Marxe jsem vysvětloval tuto formu z faktu 

rozštěpení osobnosti na člověka a občana, z faktu oddělení majetku od společenské organizace, v 

souvislosti s čímž také dochází k vyčlenění státu jako zvláštního jevu vedle občanské společnosti 

a mimo ni“.677 „Moje základní chyba,“ otevřeně prohlásil v referátu z roku 1930, „spočívala v 

zaměnění specifických znaků buržoazně právní formy práva a práva jako celku, což není zdaleka 

jedno a totéž“.678 Pašukanis nově uznal, že vítězství třídy vykořisťovatelů nemůže automaticky 

vést ke zničení vykořisťovaných. „…je třeba uznat za nejvíce nezdařené moje úvahy o známém 

místě z Engelse, kde se hovoří o vzniku státu… Jmenovitě, že vítězství třídy vykořisťovatelů 

nemůže nikdy přivést ke zničení vykořisťovaných“.679 Uznáním výše uvedeného Pašukanis 

vyvrátil i své dřívější úvahy o tom, že v případě vítězství jedné třídy odpadá potřeba existence 

státu. Jinými slovy, přehodnotil i svůj postoj k buducnosti státu. Nově stát byl podle Pašukanise 

potřeba i v případě vítězství vykořisťovatelů i v případě vítězství proletariátu. Vládnoucí třída 

(ať už buržoazie či proletariát) totiž chrání a upevňuje nikoliv nějakou abstraktní společnost, 

nýbrž své třídní panství a svoje základní třídní zájmy. Jejich zájmy si však vzájemně odporují, 

neboť každá z těchto tříd chce využít stát k jiným účelům - vykořisťovatele k útlaku, zatímco 

proletariát k výstavbě socialismu. „Vítězství vykořisťovatelů znamená zakotvení jejich panství, 

upevnění jejich útlaku, a k tomu právě je nezbytná existence státu“.„Proletariát, který zvítězil v 

boji o moc, zachovává stát během celého přechodného období jako nejdůležitější zbraň výstavby 

socialismu.“680 Skutečný třídní boj se proto podle Pašukanise vede o státní moc, „neboť 

ovládání státní moci vše rozhoduje“.681 

                                                 
675 Pašukanis čerpal především z práce V. Lenina Stát a revoluce. 
676 PAŠUKANIS, J. B. Položenije na těoretičeskom pravovom frontě (K někotorym itogam diskussii). Sovetskoje 

gosudarstvo i revoljucija prava. 1930, č. 11-12 (listopad - prosinec), s. 30. 
677 Tamtéž, s. 36. 
678 Tamtéž, s. 34. 
679 Tamtéž, s. 37. 
680 Tamtéž, s. 37. 
681 PAŠUKANIS, J. B. K voprosu o klassovoj borbe v perechodnyj period. Sovetskoje gosudarstvo i revoljucija 

prava. 1930, č. 5 - 6 (květen - červen), s. 10. 
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Na I. všesvazovém sjezdu marxistů – teoretiků státu a práva (1931) Pašukanis podrobil 

kritice mnohé z tezí, s nimiž dříve přicházel. V jeho úsudcích došlo k viditelné změně směrem k 

třídnímu přístupu. Přehodnotil i některé své teze, vyjádřené v knize Obecná teorie práva a 

marxismus. Nově Pašukanis téměř doslova reprodukoval základní teoretické teze Marxe, 

Engelse a Lenina o státu jako nástroji nadvlády jedné třídy nad druhou. Přesto však nebyl 

připraven se plně zříci všech svých základních názorů a tezí. Tak J. Pašukanis učiní až později, 

ve druhé polovině 30. let minulého století, aby vyhověl tehdejší ideologické konjunktuře. 

„…když se žádá, aby byla plně rozbita a odvržena moje práce jako projev buržoazně právního 

individualismu, jako směnná, „subjektivní“ atd., a abych se vrátil ať už k teorii sociálních 

funkcí, ať už k normativně ideologickému pojetí práva, ať už k teorii donucení, - pak já se na 

touto cestou vydat nechystám“.682 

Shodně s Leninem Pašukanis tvrdil, že problém přechodu od kapitalismu k socialismu je 

nerozlučně spjat s hledáním nové formy demokracie a nového typu státu, který by odpovídal 

změněné třídní struktuře a mohl se stát nástrojem nebývalých sociálně ekonomických přeměn.683 

Později Pašukanis napsal, že Lenin rozvinul učení o proletářské diktatuře jako zvláštní formě 

třídního boje, jako nejvyšší formě demokracie. Leninovi taktéž připisoval teoretické zdůvodnění 

teze možnosti výstavby socialismu v jedné zemi (a to v souladu se zákonem o nerovnoměrnosti 

kapitalistického rozvoje v období imperialismu). Podle Pašukanise Lenin rovněž ukázal: „cesty a 

metody výstavby socialismu: ovládnutí velitelských postů a postupná přeměna drobného 

rolnického hospodářství cestou kooperace a kolektivizace“.684 

Pašukanis věřil, že stát je budován zdola samotnými masami. Kritizoval politicko-právní 

teorie, podle kterých se v SSSR diktatura proletariátu transformovala v diktaturu strany – 

totalitní diktaturu malé menšiny nad mnohamilionovou zemí. A že v důsledku takové 

transformace byli sovětští pracující odcizeni od moci, realizace vlastnického práva 

(spoluvlastnického práva), disponování, využívání a řízení celonárodního majetku a disponování 

veřejným produktem. Pašukanis kritizoval všechny, kdo poukazovali na problémy sovětského 

federalismu a demokratického centralismu. „Buržoazní právníci, kteří píší o sovětském státu, 

rádi uvažují o tom, že u nás prý existují rozpory mezi ústavou a skutečností. Ústava - prohlašují - 

je vybudována na principu masovosti, na principu kolektivu; kolektivní člověk je nositelem státní 

moci na vesnici a v podniku. Stát je budován zdola samotnými masami. To však prý je jen 

                                                 
682 PAŠUKANIS, J. B. Položenije na těoretičeskom pravovom frontě (K někotorym itogam diskussii). Sovetskoje 

gosudarstvo i revoljucija prava. 1930, č. 11-12 (listopad - prosinec), s. 31. 
683 PAŠUKANIS, J. B. Lenin i borba s bjurokratizmom. In: PAŠUKANIS, J. B. Iz leninskogo nasledija: Sbornik 

statěj. Moskva: Gosizdat RSFSR. Moskovskij rabočij, 1930. 
684 PAŠUKANIS, J. B. Proletarskoje gosudarstvo i postrojenije besklassovogo obščestva. Moskva: Partizdat, 1932, 

s. 6. 
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sovětská právní teorie; je to právní forma, a ve skutečnosti prý jedná a rozhoduje shora malá 

hrstka lidí, strana vybudovaná na principu přísné centralizace. Zvlášť horlivě hlásají tuto 

„teorii“ zahraniční bělogvardějci a menševici. Ti s pěnou u úst dokazují, že v SSSR existuje 

diktatura menšiny, diktatura Strany, diktatura politbyra. Stejný trik používají, když hovoří o 

našem federativním zřízení, že údajně formálně existují svazové republiky, ale ve skutečnosti jsou 

tyto svazové republiky pouhou fraškou. Politický cíl takových úvah je zcela zřejmý. Jejich 

smyslem je snaha odtrhnout stranu od sovětů, postavit proti sobě stranu a sovětský stát“.685 

Pašukanis soudil, že hodnoty demokracie a sociálního blahobytu společnosti jsou 

organicky spojeny. S odvoláním na Leninova slova „Demokracie pro mizivou menšinu, 

demokracie pro bohaté, takový je demokratismus kapitalistické společnosti“ Pašukanis kritizoval 

demokracii v kapitalistickém zřízení. Tvrdil, že například německý právník K. von Hellingrath 

byl nucen přiznat, že sovětský stát je diktaturou realizovanou dělnickou třídou, tj. na rozdíl od 

všech dříve existujících států, které byly diktaturou menšiny, sovětský stát je skutečnou 

diktaturou většiny. Podle Pašukanise: „Když Hellingrath hovořil o sovětské národnostní politice, 

byl nucen uznat její plný soulad s principy sebeurčení národů, který vyhlásila strana bolševiků. 

Nepokouší se zpochybňovat fakt, že v sovětském státě je přísná centralizace jenom výsledkem 

dobrovolného uznání nezbytnosti centralizace ze strany lidových mas sovětských států“.686 

Pašukanis rovněž kritizoval H. Laskiho za údajně „kontrarevoluční, dělnickou třídu 

rozvracející kázání pokojných reforem a postupné evoluce“. „Nejsou žádné historické důvody 

předpokládat, že takový stát (založený na všeobecném volebním právu — J. P.) bude schopen 

zásadně změnit sociální důsledky ekonomické nerovnosti… Proletářská diktatura je nejvyšší 

historickou formou demokracie…; a i do nejtupějších… hlav se začíná vkrádat myšlenka, že 

vysvětlení faktu existence Sovětského státu tím, že jakási hrstka uchvátila moc, naprosto 

nevyhovuje a že „mystickými vlastnostmi ruské duše“ to už neodbydeš…“.687 Při analýze 

myšlenek a prací H. Laskiho Pašukanis zkoumal vztah mezi logikou vývoje kapitalistického 

státu a logikou politického vědomí. Soudil, že kapitalistický stát se nemůže nadále držet 

ideologických pozic nedosažitelné mimotřídní suverenity. Je nucen hledat nové cesty k 

rozkládání a podplácení určitých vrstev proletariátu podobně jako římská říše v období svého 

                                                 
685 PAŠUKANIS, J. B. Problemy gosudarstva i prava v svetě rešenij XVII partkonferencii. Sovetskoje gosudarstvo. 

1932, č. 4 (duben), s. 18. 
686 Tamtéž, s. 21, 24-25;  
687 PAŠUKANIS, J. B. Proletarskoje gosudarstvo i postrojenije besklassovogo obščestva. Moskva: Partizdat, 1932, 

s. 23 
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úpadku usilovala o oddálení své nevyhnutelné záhuby „najímáním stále nových a nových 

germánských kmenů pro ochranu svých hranic“.688 

J. Pašukanis idealizoval proletářský stát a domníval se, že na rozdíl od buržoazní 

parlamentní demokracie představuje již od okamžiku svého vzniku demokracii vyššího typu. 

Proletářský stát pokládal za demokracii „…pro ty, kdo v kapitalistické společnosti – nehledě na 

všechny na papíře poskytované možnosti – jsou ve skutečnosti zbaveni účasti na politickém 

životě.“ Sovětský stát podle Pašukanise znamená pro pracující nevídané rozšíření demokracie.689 

Jako jednu ze zvláštností třídního boje v nejbližší době proto Pašukanis viděl v tom, že se stále 

širší masy stávají uvědomělými budovateli socialistické společnosti.690 

Podle Pašukanisova názoru je základním rozdílem mezi proletářským státem a 

buržoazním právním státem to, že právo v podmínkách proletářské diktatury chrání zájmy 

pracující většiny a je zaměřeno na potlačení třídních elementů nepřátelských proletariátu. Přitom 

Pašukanis obviňoval Paula Leviho691 z toho, že údajně překrucuje Leninova slova: „Jestliže 

Lenin hovoří o tom, že sovětský systém otevírá široké možnosti pracujícím masám, aby se 

podílely na řízení státu, pak Levi toto dynamické hledisko překrucuje v tom smyslu, jakoby Lenin 

připouštěl existenci diktatury proletariátu bez jakékoliv účasti mas“.692 

Jak již bylo uvedeno výše, od konce 20. let minulého století Pašukanis reprodukoval 

myšlenky hlavních představitelů marxismu-leninismu. Neustále se odvolával na Lenina a citoval 

jeho práce. Tak například v souladu s Leninem uváděl čtyři základní znaky, které odlišují 

„proletářský stát, stát-komunu, od nejdemokratičtější buržoazní republiky: všeobecnou účast 

mas na řízení státu, volitelnost a odvolatelnost všech úředních osob, plnění těmito osobami jejich 

povinností za průměrnou mzdu dělníka, náhrada parlamentních institucí institucemi 

„fungujícími“, tj. vydávajícími zákony a uvádějícími je v život“.693 Pašukanis s Leninem 

souhlasil rovněž v tom, že proletářský stát představuje nový, vyšší stupeň demokratismu, při 

němž (slovy Lenina) „kvantita přechází v kvalitu: Takový stupeň demokratismu je spjat s 

prolomením rámce buržoazní společnosti a počátkem jejího socialistického přebudování. 

Účastní-li se opravdu všichni správy státu, pak se kapitalismus nebude již moci udržet.“694 Jako 

                                                 
688 PAŠUKANIS, J. B. Buržuaznoje gosudarstvo i problema suverenitěta. In: Věstník Komunistické akademie, č. 10. 

Moskva: Státní nakladatelství, 1925, s. 300-312. 
689 PAŠUKANIS, J. B. Ob izmeněnijach sovetskoj konstitucii. Sovetskoje gosudarstvo. 1935, č. 1-2, s. 22. 
690 PAŠUKANIS, J. B. Problemy gosudarstva i prava v svetě rešenij XVII partkonferencii. Sovetskoje gosudarstvo. 

1932, č. 4 (duben), s. 14. 
691 Paul Levi (11.03.1883 - 09.02.1930) - činitel německého socialistického a komunistického hnutí, vůdce 

Komunistické strany Německa v březnu 1919 - únoru 1921, poté znovu sociální demokrat. 
692 PAŠUKANIS, J. B. Diktatura proletariata i oppozicija. Revoljucija prava. 1928, č. 1 (leden - únor), s. 7. 
693 PAŠUKANIS, J. B. Děsjatiletije „Gosudarstva i revoljucii“ Lenina. Revoljucija prava. 1927, č. 4, s. 19. 
694 LENIN, V. I. Stát a revoluce. Praha: Nakladatelství Michal Zítko - Otakar II, 2000, s. 114; PAŠUKANIS, J. B. 

Děsjatiletije „Gosudarstva i revoljucii“ Lenina. Revoljucija prava. 1927, č. 4, s. 19. 
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příklady projevů tohoto nového typu demokratismu Pašukanis uváděl: změnu volebního systému 

ve smyslu přechodu k rovným a přímým volbám s tajným hlasováním a vytvoření systému 

mnohastupňových (nepřímých) voleb; likvidaci kulaků jako třídy; zbavení politického a 

společenského života vlivu církve; rovnoprávnost žen v rodině, v každodenním životě, ve 

výrobě, v továrně, v kolchozu; vítězství kolchozního zřízení; překonání nezaměstnanosti a krizí; 

„odpor kapitalistickým podněcovatelům války“ atd. 

J. Pašukanis věřil, že v okamžiku, kdy buržoazie cítí nestabilitu své moci, cítí, že už 

nemůže ovlivňovat masy, v okamžiku, kdy vidí, že kapitalistická ekonomika se rozkládá, začíná 

spoléhat na teror, násilí a bezvýhradnou poslušnost vojáků.695 V takových podmínkách začíná 

hlavní roli ve státě hrát represivní aparát a právní stát se mění v mlhavý stín.696 Pašukanis proto 

souhlasil s Leninem i v tom, že „čím úplnější je demokracie, tím bližší je chvíle, kdy se stává 

zbytečnou. Čím demokratičtější je „stát“, který se skládá z ozbrojených dělníků a „není už 

státem ve vlastním slova smyslu“, tím rychleji začíná odumírat jakýkoli stát“.697 Byl rovněž 

přesvědčen o tom, že plánovací základ postupně nahradí základ formálně právní. Jinými slovy: 

že plánovité hospodářství povede k postupnému odumírání právního momentu v lidských 

vztazích. Administrativně-technická nařízení vycházející z jednotného hospodářského plánu 

podle něj v budoucnu zcela zastoupí a nahradí právní normy. Podporu této myšlenky považoval 

za obecné kritérium oddanosti marxismu. 

Pod pojmem splynutí zákonodárství se správou Pašukanis chápal proces postupného 

odumírání státu a práva. Do té doby, než k tomu však dojde, byl zachován stát přechodného 

typu, který se musel ještě stále zabývat systematizací formálních momentů. Dočasně se tedy 

zachovával i právní systém, který Pašukanis označoval jako systém správního hospodářského 

práva. Teprve ve vyšší fázi komunistické společnosti, kdy se práce stane první životní potřebou a 

bude používán princip rozdělování „každý podle schopností, každému podle potřeb“, stát podle 

Pašukanise definitivně zmizí. Avšak předtím, než odumře a zmizí, „stát bude muset projít 

takovou etapou, kdy jeho funkce se omezí výhradně na evidenci a kontrolu práce a rozdělování“.  

Pašukanis se odvolával na Lenina a tvrdil, že takový stát přestane být „politickým 

státem“ a jeho společenské funkce se přemění z politické na pouhou administrativní.698 Na tomto 

stupni vývoje „budou dokořán otevřeny dveře k přechodu od první fáze komunistické společnosti 

                                                 
695 - PAŠUKANIS, J. B. Ob izmeněnijach sovetskoj konstitucii. Sovetskoje gosudarstvo. 1935, č. 1-2, s. 23. 
696 PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské právní myšlení ve 20. letech. Praha: Svoboda, 1968, s. 265. 
697 LENIN, V. I. Stát a revoluce, s. 115. PAŠUKANIS, J. B. Děsjatiletije „Gosudarstva i revoljucii“ Lenina. 

Revoljucija prava. 1927, č. 4, s. 19. 
698 PAŠUKANIS, J. B. Problemy gosudarstva i prava v svetě rešenij XVII partkonferencii. Sovetskoje gosudarstvo. 

1932, č. 4 (duben), s. 26. 
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k její vyšší fázi, a tím zároveň také k úplnému odumírání státu“.699 Pašukanis soudil, že „proces 

odumírání státu předpokládá, že socialismus se stal ukončenou a jedinou formou společenského 

života, předpokládá úplné a konečné zničení tříd a třídních protikladů, předpokládá zničení 

protikladnosti mezi městem a vesnicí a také vítězství nad dělbou práce vůbec a nad rozdělením 

duševní a fyzické práce zejména…“700 Ekonomické základy odumírání státu podle něj zahrnují: 

za prvé vysokou produktivitu práce; a za druhé hluboce zakořeněný zvyk dodržovat pravidla 

společenského soužití (což znamená například i to, že každý bude dobrovolně pracovat podle 

svých schopností a nebude sledovat, aby nepracoval trochu déle než druhý). Pašukanis 

předpokládal, že díky výše uvedenému a za podmínky, že se práce stane první životní potřebou, 

zmizí nezbytnost organizovaného donucení, násilí a tedy vůbec i státu jako takového. 

Byl však přesvědčen, že v nejbližší perspektivě proletářský stát odumřít nemůže. Naopak 

v období výstavby beztřídní společnosti lze podle něj hovořit pouze o upevňování proletářského 

státu. Předpoklady pro odumírání státu se však vytvářejí již od okamžiku vítězství proletářské 

revoluce, od okamžiku zavedení diktatury proletariátu. Tyto předpoklady podle něj spočívají v 

tom, že na rozdíl od všech jiných států, které jsou údajně nástrojem násilí a útlaku hrstkou 

vykořisťovatelů nad většinou pracujících, sovětský proletářský stát se poprvé v historii stal 

nástrojem většiny pro potlačení hrstky vykořisťovatelů.701 Proces odumírání státu Pašukanis 

spojoval se zmizením donucovacího charakteru práce, nezbytnosti plnit pracovní povinnosti z 

donucení, práce proti vlastnímu přání jedince. V tom, jak se domníval Pašukanis, spočívá 

základní ekonomický předpoklad pro zahájení procesu odumírání státní moci. 

Tyto změny v názorech Pašukanise ve druhé polovině 30. let byly zřejmě podmíněny 

změnami ve veřejném životě SSSR. V této době začaly nabírat na obrátkách represe, například v 

roce 1936 se konal velký proces ve věci vraždy Kirova. Pašukanis pravděpodobně v reakci na 

tuto situaci při každé vhodné příležitosti zdůrazňoval nezbytnost upevňovat státní zřízení. 

Všemožně projevoval loajalitu k moci, teoreticky zdůvodňoval své myšlenky odkazy na práce 

Lenina a Stalina. 

Změnu svých názorů v otázce odumírání proletářského státu vysvětloval zmatkem, který 

byl podle něj zapříčiněn tím, že „tato otázka byla směšována s otázkou o podstatě proletářského 

státu jako polostátu, jako státu, který na rozdíl od vykořisťovatelských států neusiluje o to, aby 

byl věčný, ale naopak připravuje podmínky a předpoklady pro svoje vlastní zničení“.702 Nově se 

                                                 
699 LENIN, V. I. Stát a revoluce, s. 115. 
700 PAŠUKANIS, J. B. Problemy gosudarstva i prava v svetě rešenij XVII partkonferencii. Sovetskoje gosudarstvo. 

1932, č. 4 (duben), s. 26. 
701 Tamtéž. 
702 PAŠUKANIS, J. B. Gosudarstvo i pravo pri socializme. Sovetskoje gosudarstvo. 1936, č. 3, s. 5-6. 
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podle Pašukanise po svržení buržoazie proletariátem vytváří stát zvláštního typu. Na rozdíl od 

vykořisťovatelských států tento nový stát není mocí vykořisťovatelské menšiny nad většinou. 

Naopak, představuje „nástroj pracující většiny zaměřený proti vykořisťovatelům“. Jde tedy 

pouze o přípravu podmínek k odumírání státu. Samotné odumírání státu tak Pašukanis nově 

odkládá v čase a předpokládá, že k odumření státu dojde až v druhé fázi komunismu. 

Zdá se, že Pašukanis přepracoval svou původní koncepci v souladu s teorií A. 

Vyšinského, kterému se v polovině 30. let minulého století podařilo prosadit monopol svého 

právního učení a stát se tvůrcem a vedoucím představitelem údajně jediné skutečně vědecké 

koncepce práva. Vyšinskij prohlašoval, že k odumírání státu a práva nedochází v přechodném 

období diktatury proletariátu. Termín tohoto odumírání odsouval až do nejvyšší fáze komunismu 

(ovšem za podmínky, že na předcházejících stupních historického vývoje dojde k maximálnímu 

upevnění státní moci).703 Úplného odstranění státu (práva) lze podle Vyšinského dosáhnout 

nikoliv zeslabením státní moci, nýbrž jejím „maximálním zesílením, kterého je nezbytně třeba, 

aby pozůstatky umírajících tříd byly úplně vyhlazeny a aby byla zorganizována obrana proti 

kapitalistickému světu“704 obklopujícímu Sovětský svaz. Právní teoretiky, kteří počátek procesu 

odumírání datovali již od okamžiku proletářské revoluce (tj. tak, jak Pašukanis tvrdil ve své 

původní koncepci) označil za zrádce a nepřátele lidu, kteří se „pouští... do učených výkladů... 

žvaní jakási učená slova“, jen aby zahladili stopy své zločinecké činnosti.705 Obvinil je z toho, že 

svými „pavědeckými“ teoriemi podrývají vojenskou moc SSSR a pokoušejí se vyprovokovat 

válečné přepadení Sovětského svazu.706 

Nepřekvapí proto, že i Pašukanis se vzdal intelektuální nezávislosti a nezbytné kritičnosti 

a bezvýhradně podporoval oficiální dogma.707 Od tohoto okamžiku proto již nelze hovořit o 

vědecké polemice v pravém smyslu slova. Provedl zásadní revizi své teorie odumírání státu. 

Vytvoření podmínek pro budoucí bezstátní společnost podle něj nově (stejně jako u Vyšinského) 

nepředstavuje proces oslabování státní moci, nýbrž naopak proces jejího upevňování, „zejména a 

                                                 
703 Podle A. Vyšinského za určitých historických podmínek neodumře stát (státní organizace) ani v období 

komunismu. K. Marx a F. Engels totiž podmiňovali odumírání státu a práva vítězstvím světové socialistické 

revoluce. Věřili, že revoluce musí proběhnout současně ve všech (nebo alespoň ve většině) vyspělých 

kapitalistických zemí, neboť by jinak byla potlačena. Další vývoj však jednoznačně prokázal nerealizovatelnost 

ideje světové proletářské revoluce. A tak klasická marxistická formule o odumírání státu a práva musela být 

částečná revidována a přizpůsobena nové dějinné situaci. Vyšinskij ji proto doplnil tezí o nezbytnosti jejich 

existence v podmínkách vnějšího kapitalistického obklíčení a tzv. zákonem odporu kapitalistických živlů. 
704 STALIN, J. V. Otázky leninismu. Praha: Svoboda, 1950, s. 395. 
705 Viz řeč veřejného žalobce prokurátora SSSR A. J. Vyšinského (Proces s protisovětským „pravičácko-

trockistickým blokem“, dopolední přelíčení 11. března 1938. In: VYŠINSKIJ, A. J. Soudní řeči. Praha: Orbis, 

1951, s. 521-598). 
706 VYŠINSKIJ, A. J. Hlavní úkoly sovětské socialistické právní vědy. Praha: Orbis, 1950, s. 12. 
707 Od tohoto okamžiku proto již nelze hovořit o vědecké polemice Pašukanise a Vyšinského nebo i jiných právních 

vědců v pravém smyslu slova. 
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zvlášť cestou zapojení stále širších a širších mas pracujících ke správě státu“.708 Stát se podle 

Pašukanise už neizoluje od pracujících mas, nýbrž naopak zapojuje stále širší a širší masy 

pracujících. Zapojuje je do účasti na vládnutí a správě státu. A to je podle něj také podmínkou a 

předpokladem procesu odumírání státu. Pašukanis psal: „…prostřednictvím posilování 

proletářské diktatury připravujeme podmínky pro odumírání státnosti vůbec. Každý krok, který 

děláme směrem k cíli, tj. k bezstátní společnosti – vyšší fázi komunismu, zvyšuje moc sovětského 

státu,…. neboť zapojuje do jeho aparátu stále širší masy pracujících“.709 Proto, aby odůvodnil 

své stanovisko, se Pašukanis odvolával na slova Lenina:„Proletariát potřebuje stát“, — ale 

„podle Marxe… proletariát potřebuje pouze odumírající stát, tj. stát uspořádaný tak, aby ihned 

začal odumírat a nemohl neodumírat“, a „...pracující potřebují „stát“, tj. proletariát 

zorganizovaný v panující třídu“.710 

Pašukanis byl přesvědčen, že většina se sama může (namísto zvláštních institucí 

privilegované menšiny, jako např. privilegované úřednictvo, velení stálé armády) bezprostředně 

podílet na řízení státu a organizaci výroby. A čím více se stává všelidovým plnění funkcí státní 

moci, tím méně nezbytnou se tato samotná moc stává. Jinými slovy: v proletářském státě údajně 

neexistuje bariéra mezi státním aparátem a celou masou pracujících. Pašukanis věřil, že tyto 

znaky proletářského státu „existují od toho okamžiku, kdy vznikl samotný tento stát, tj. od 

Říjnové revoluce“.711 

Tvrdil, že státní aparát v širokém smyslu slova představuje souhrn masových organizací, 

spojujících stranu s třídou. Tyto masové organizace sjednocují pracující, sdružené společnými 

zájmy podle druhu jejich činnosti ve výrobě, ve sféře služeb a kultury. Zvláštní role masových 

organizací, např. odborů a všech dalších organizací pracujících je podle něj charakteristická pro 

proletářský stát a odpovídá jeho podstatě. V duchu doby se Pašukanis odvolával na slova Stalina 

o tom, že pouze sovětská forma státu „je schopna připravit to odumírání státnosti, které je 

jedním ze základních prvků budoucí bezstátní, komunistické společnosti“.712 Tak podle 

Pašukanise: „Konečně v referátu na XVI. sjezdu strany poskytl soudruh Stalin brilantní 

formulaci, vyčerpávajícím způsobem osvětlující dialektiku proletářského státu. „Jsme pro 

odumírání státu, — říká — A zároveň jsme pro posilování diktatury proletariátu, která 

představuje nejmohutnější a nejsilnější moc ze všech státních mocí, které dosud existovaly. 

Nejvyšší rozvoj státní moci s cílem připravit podmínky pro odumírání státní moci – to je 

                                                 
708 PAŠUKANIS, J. B. Gosudarstvo i pravo pri socializme. Sovetskoje gosudarstvo. 1936, č. 3, s. 5-6. 
709 PAŠUKANIS, J. B. Pjatnadcať let. Sovetskoje gosudarstvo. 1932, č. 9-10 (září - říjen), s. 33. 
710 LENIN, V. I. Stát a revoluce, s. 58; LENIN, V. I. Polnoje sobranije sočiněnij. Svazek 33. 5. vydání. Moskva: 

Nakladatelství politické literatury, 1969, s. 24. Dostupné také z: http://leninvi.com/t33/p024. 
711 PAŠUKANIS, J. B. Gosudarstvo i pravo pri socializme. Sovetskoje gosudarstvo. 1936, č. 3, s. 8. 
712 STALIN, J. V. Voprosy leninizma. 11. vydání. Moskva: Gospolitizdat, 1945, s. 36. 
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marxistická formule“.713 Ukazuje se, že pro samotného J. Pašukanise byla otázka odumírání státu 

podle stupně vývoje socialismu jakýmsi kamenem úrazu. Neustále se k této otázce ve svých 

pracích vracel a byl zřejmě přesvědčen o správnosti této teze. Proces odumírání či „rozpouštění 

státu ve společnosti“ podle něj „vrcholí teprve se zničením tříd“, a jak znovu a znovu zdůrazňuje 

Pašukanis, „předpokládá zapojení nejširších mas pracujících do řízení“.714 

Jak již bylo řečeno výše, Pašukanis jako jeden z prvních sovětských teoretiků práva 

upozornil na význam zkoumání otázky role byrokracie ve státě a, což je velmi důležité, na 

nezbytnost studia problémů řízení státu. Jako hlavní úkol v této oblasti si vytyčil osvojení 

nových metod řízení a realizaci „možnosti pro vykořenění škůdcovství a byrokratismu, 

založených v samotném sovětském systému/daných samotným sovětským systémem…“, 

vykořenění „všeho toho, co… překáží při socialistické přestavbě“.715 

Pašukanis poněkud idealizoval systém řízení za socialismu. Domníval se totiž, že zárukou 

progresivity je její třídní obsah a politické zaměření. Věřil, že státní moc, chránící zájmy nevelké 

skupiny lidí proti mohutné většině pracujících, je vždy zainteresována na tom, aby obklopila 

státní instituce a vše, co se v nich odehrává, aureolou zvláštní slavnostnosti, vznešenosti, téměř 

posvátnosti: „…státní orgány, v teorii i slovně se považující za vykonavatele a „sluhy lidu“, se 

pokoušejí namluvit všem a každému zvláštní úctu a uctivý strach“.716 

Pašukanis prohlašoval, že v epoše imperialismu buržoazní stát a právo doznávají 

výrazných změn a státní aparát je plně podřízen monopolistickým organizacím kapitálu. Tak 

podle něj: „rozvoj monopolů podrývá celistvost, logičnost systému individualistického 

buržoazního práva, jeho základy hospodářské autonomie, svobodné smlouvy a státního 

nevměšování. Odraz toho vidíme v teorii buržoazních právníků v podobě teorie „sociálního“ či 

„hospodářského práva“.717 J. Pašukanis proto věřil, že přechod od epochy průmyslového 

kapitalismu k finančnímu kapitalismu staví před řízením nové úkoly. Státní organizace, spojená s 

monopolistickými organizacemi finančního kapitálu, pociťuje potřebu nového typu úředních 

osob – úředníků spojených s obchodními, bankovními a finančními kruhy. Jestliže v epoše 

průmyslového kapitalismu byl ideální byrokrat považován pouze za ochránce formálních 

                                                 
713 PAŠUKANIS, J. B. Proletarskoje gosudarstvo i postrojenije besklassovogo obščestva. Moskva: Partizdat, 1932, 

s. 33; PAŠUKANIS, J. B. Problemy gosudarstva i prava v svetě rešenij XVII partkonferencii. Sovetskoje 

gosudarstvo. 1932, č. 4 (duben), s. 27; 
714 Viz například: PAŠUKANIS, J. B. Proletarskoje gosudarstvo i stroitělstvo socializma. Sovetskoje gosudarstvo i 

revoljucija prava. 1931, č. 10 - 12 (říjen - prosinec), s. 7. 
715 PAŠUKANIS, J. B. Proletarskoje gosudarstvo i stroitělstvo socializma. Sovetskoje gosudarstvo i revoljucija 

prava. 1931, č. 10 - 12 (říjen - prosinec), s. 12. 
716 PAŠUKANIS, J. B. Lenin i borba s bjurokratizmom. In: PAŠUKANIS, J. B. Iz leninskogo nasledija: Sbornik 

statěj. Moskva: Gosizdat RSFSR. Moskovskij rabočij, 1930, s. 62-63. 
717 PAŠUKANIS, J. B. Za markso-leninskuju těoriju gosudarstva i práva. Referát na I. všesvazovém sjezdu 

marxistů-teoretiků státu. Moskva, Leningrad: Státní sociálně-ekonomické nakladatelství, 1931, s. 5-6. 
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podmínek obratu, pak dnes, jak se Pašukanis domníval, je potřebný úředník-organizátor. 

Funkcionář schopný rozhodovat o hospodářských úkolech co nejtěsněji spojených s těmi 

politickými. Odtud pramení racionalizace byrokracie, nový komerční duch státního aparátu. 

Pašukanis upozorňoval na to, že před revolucí rozšířené chápání „společenskosti“ a 

„byrokratismu“ jako protikladů bylo spojeno s bojem dvou představ o kvalitách, jimiž se má 

vyznačovat úředník. Požadavek liberálů, aby byrokratická správa byla nahrazena společenskou 

samosprávou, měl údajně demonstrovat přání přejít od byrokratismu epochy obchodního kapitálu 

a polofeudalismu k byrokracii epochy průmyslového kapitálu. Jako příklad Pašukanis uváděl 

období Únorové revoluce, kdy advokáti a další představitelé odborné právní veřejnosti se 

„najednou ocitají na všech rozhodných byrokratických místech, ministerskými kancelářemi 

počínaje a obvody milice konče“.718 

Podle Pašukanise určitý stupeň byrokratismu v buržoazní společnosti jde na ruku 

soukromému vlastníkovi, neboť brzdí zákonodárnou tvorbu (například v sociálních otázkách), 

jež může poškodit majetné třídy. Na druhé straně vlastník požaduje od státního aparátu, aby se 

méně vměšoval, méně reglementoval atp. Ideologové buržoazního státu a buržoazní společnosti, 

konstatoval Pašukanis, dokonce s uspokojením říkají, že pomalost parlamentních a 

administrativních procedur je zárukou stability společnosti, a tudíž je největším blahem.719 V této 

souvislosti Pašukanis polemizoval s Kautským, kterému připisoval názor, že „byrokratickou 

strnulost nebo korupci nelze léčit jinak než pomocí parlamentní žvanírny a svobody (pro 

kapitalisty) kupovat si pro sebe noviny a celé politické strany – neboť to jsou přece podmínky 

„demokratické kritiky a demokratické kontroly“… Kautský zřejmě nemá ponětí o té mohutné 

praktické práci, která se v tomto směru provádí v Sovětském svazu… prostřednictvím třídních 

organizací proletariátu, zejména odborových svazů“.720 

J. Pašukanis upozorňoval, že kromě nebezpečí byrokratismu se Kautský taktéž věnoval 

otázkám spojeným s nezbytností dosáhnout za socialismu větší produktivity práce než za 

kapitalistické organizace hospodářství. Pašukanis předpokládal, že se to stane možným, pokud se 

dělník bude chovat k socialistickému podniku tak, jako se choval ke svým bojovým třídním 

organizacím a ke straně. Domníval se proto, že při přechodu k socialistickému hospodářství 

vzniká obtížný úkol: „řídit výrobu na základě zcela jiných podnětů a rozvíjet tyto nové 

socialistické podněty“.721 

                                                 
718 PAŠUKANIS, J. B. Lenin i borba s bjurokratizmom, s. 9. 
719 Tamtéž, s. 11. 
720 PAŠUKANIS, J. B. Novejšije otkrovenija Karla Kautskogo. Revoljucija prava. 1929, č. 1 (leden - únor), s. 40. 
721 Tamtéž. 
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Pašukanis souhlasil s tím, že výstavba socialismu v SSSR probíhá cestou posilování 

plánovitosti v organizaci a fungování národního hospodářství, cestou zavádění centralizovaného 

plánování ekonomiky.722 Věřil, že ve státním hospodářství je třeba stanovit správný vztah 

hierarchie, centralizace a autonomie, osobní zainteresovanosti a služebních povinností atp. 

Vyzýval, aby nebyl připuštěn takový pořádek, při němž se řízení nachází v rukou vyvolené 

privilegované kasty a masy k němu nemají přístup.723 Pašukanis zdůrazňoval, že třídní 

historickou charakteristiku byrokratismu nelze nahrazovat technickou a psychologickou 

charakteristikou, jak to dělají buržoazní badatelé, pro něž byrokratismus je věčnou kategorií. 

Byrokratismus je podle Pašukanise nevyhnutelnou vlastností aparátu odtrženého od mas a 

stojícího proti nim. Sovětským organizacím je byrokratismus naopak cizí: „Zatímco buržoazní 

stát, který je nástrojem k potlačování vykořisťovaných, rodí byrokratismus jako zákonnou a 

nevyhnutelnou vlastnost aparátu odtrženého od mas a stojícího proti nim, v sovětském státě je 

byrokratismus cizí nádor, příčící se principiální podstatě sovětské organizace založené na 

samosprávě pracujících pod vedením proletariátu a jeho strany“.724 

Pašukanis měl za to, že zničit byrokratismus neznamená zničit stát, ale že to znamená 

přeměnit ho ve „stát bez byrokratických deformací“. Nejdůležitějším znakem každého státu je 

podle něj potlačování a donucování, která jedna třída realizuje vůči jiné. Tyto funkce v 

podmínkách diktatury proletariátu zůstávají zachovány. A co víc, aparát plnící tyto funkce se 

stává výjimečně silným, protože hraje v tomto boji nejpodstatnější úlohu. Pašukanis to spojoval s 

účastí širokých mas pracujících na organizaci výroby a v řízení státního aparátu. Trval na tom, že 

plánovité hospodářství lze zakotvit v nebyrokratické formě. Jinými slovy, že stát může plnit 

funkce potlačování a donucování, aniž by ztratil svůj „antibyrokratický charakter“.725 V 

podmínkách přechodného období k socialismu se podle Pašukanise překonání byrokratismu 

stává součástí třídního boje. Přitom odlišující rys boje s byrokratismem spočívá v tom, že nejde 

pouze o snahu zdokonalit řídící aparát (zrušení privilegií a nerovnosti, zjednodušení, zlevnění 

státního aparátu atp.), nýbrž o změnu jeho cílů a funkcí na opačné než jsou ty, které plnil v třídní 

společnosti.726 

                                                 
722 V této souvislosti se jeví jako pozoruhodné dřívější tvrzení Pašukanise, že je-li směnná proporce stanovena 

autoritou (tj. nikoliv imanentními zákony trhu), v takovém případě „směnná hodnota přestane být směnnou 

hodnotou a zboží přestane být zbožím“. PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské právní myšlení ve 20. letech. Praha: 

Svoboda, 1968, s. 259. 
723 PAŠUKANIS, J. B. Lenin i borba s bjurokratizmom. In: PAŠUKANIS, J. B. Iz leninskogo nasledija: Sbornik 

statěj. Moskva: Gosizdat RSFSR. Moskovskij rabočij, 1930, s. 54-55. 
724 PAŠUKANIS, J. B. Rekonstrukcija gosapparata i borba s bjurokratizmom: Tězisy doklada k naučnoj sessii ISSP. 

Moskva: Komunistická Akademie, nakladatelství „Děr Emes“, 1934, s. 3. 
725 PAŠUKANIS, J. B. Lenin i borba s bjurokratizmom. 
726 PAŠUKANIS, J. B. Sovetskij gosudarstvennyj apparat i borba s bjurokratizmom. In: PAŠUKANIS, Je., IGNAT, 

S. Očerednyje zadači borby s bjurokratizmom. Moskva: Nakladatelství Komunistické Akademie, 1929, s. 5. 
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Pašukanis ostře kritizoval N. Bucharina, který se podle jeho názoru dopouštěl teoretické 

chyby, když spatřoval zdroj byrokratismu v centralizovaném socialistickém hospodářství: 

„Někteří vidí zdroj byrokratismu v centralizovaném socialistickém hospodářství samotném, v 

plánovitosti, v tom, že řízení takového hospodářství vyžaduje gigantický aparát, „mohutný stroj“ 

(Bucharin, Izvestija 30/III 1934)“.727 Připomeňme, že ještě v polovině 20. let minulého století se 

sovětský ekonom a politický činitel N. Bucharin pokoušel varovat masy před různými iluzemi, 

uměle vytvářenými stranickou mocí. Bucharin psal: „Dělníci jsou zcela izolováni od jakéhokoliv 

podílu na řízení státu“.728 Tuto myšlenku posléze ve svých pracích rozvíjel L. Trockij. 

Kritizoval Stalinova sofismata o účasti širokého počtu společenských organizací ve státních 

institucích a poukazoval na to, že aktivní role v nich patří výhradně představitelům 

privilegovaných špiček a poslední slovo zůstává vedoucí straně; „ústava jednoduše posílá voliče 

od Pontia k Pilátovi“.729 

I přes kritiku namířenou proti Bucharinovi Pašukanis přece jen shodně s ním varoval před 

byrokratizací sovětů,730 odborů a dalších sdružení občanů. Vystupoval proti přílišné „juridizaci“ 

sovětů a proti pojetí sovětů jako pouhé právní formy diktatury proletariátu, „neboť... sověty 

nejsou pouze právně vytvořené instituce: je to organizační forma vytvořená tvorbou 

mnohamilionových mas a spojující je při státní činnosti“.731 Podle Pašukanise právě tato 

zvláštnost sovětů jim umožňuje, aby prováděly nezbytné reformy bez byrokratismu. A zatímco v 

buržoazním státě má státní mašinérie množství dovedných způsobů jak odradit masy od podílu 

na řízení, pak sověty naopak zajišťují širokým masám pracujících možnost řídit stát.732 Pašukanis 

rovněž věřil, že výstavba státu vyžaduje „tisíce a desítky tisíc lidí připravených, znalých, 

vyzbrojených marxisticko-leninskou teorií a speciální přípravou“.733 

Ideje J. Pašukanise o byrokratismu a předpokladech jeho překonání jsou zajímavé 

především tím, že za prvé v nich byl poprvé zdůrazněn třídní charakter tohoto fenoménu. Za 

                                                 
727 PAŠUKANIS, J. B. Rekonstrukcija gosapparata i borba s bjurokratizmom: Tězisy doklada k naučnoj sessii ISSP. 

Moskva: Komunistická Akademie, nakladatelství „Děr Emes“, 1934, s. 5. 
728 BUCHARIN, N. I. Těorija proletarskoj diktatury. Moskva: 1925, s. 17. 
729 Viz TROCKIJ, L. D. Predannaja revoljucija: Čto takoje SSSR i kuda on iďot?, 1937. 
730 V souladu s Leninem Pašukanis spojoval spory o významu sovětů s otázkou diktatury. Psal: „v podobě sovětů 

roku 1905 vznikala v zárodku revoluční moc, moc diktátorská, opírající se o ozbrojený lid… Neomezená, 

stojící mimo zákon, opírající se o sílu, ve vlastním slova smyslu moc - to je diktatura“. PAŠUKANIS, J. B. 

Bolševizm i sovety 1905 goda. Sovetskoje gosudarstvo. 1935, č. 6, s. 22; 
731 PAŠUKANIS, J. B. Proletarskoje gosudarstvo i postrojenije besklassovogo obščestva. Moskva: Partizdat, 1932, 

s. 33. 
732 PAŠUKANIS, J. B. Diktatura proletariata i sovremennyj revizionizm. Moskva: Nakladatelství Komunistické 

Akademie, 1930, s. 169-170. 
733 PAŠUKANIS, J. B. K voprosu o podgotovke kadrov sovetskogo stroitělstva i prava. Sovetskoje gosudarstvo. 

1934, č. 2, s. 41. 
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druhé tím, že Pašukanis poskytl konkrétní historickou analýzu specifiky byrokratizace státního 

aparátu. 

Ve 30. letech 20. století Pašukanis zohlednil stranické teze o tom, že v zemi byla téměř 

vybudována „beztřídní socialistická společnost“, a přišel s koncepcí tak zvaného 

„socialistického práva“. Zároveň ve stejné době začal hovořit o nezbytnosti rozvinout zkoumání 

„socialistického státu“. Tím popřel jednu ze svých stěžejních tézi, podle níž přechod ke 

komunismu neznamená přechod k novým formám práva a státu, ale naopak znamená odumírání 

práva a státu vůbec (slovy Pašukanise: „osvobození od tohoto dědictví buržoazní epochy“).734 

Pašukanis uznal chybnost i svých dalších názorů, potvrdil správnost generální linie 

marxistického učení o státu a právu a prohlásil: „V knize Obecná teorie práva a marxismus… 

byla otázka vyložena zcela nesprávně. Právo, stát a dokonce morálka jsou tam jednoduše 

prohlašovány za buržoazní formy, jež nemohou být naplněny žádným socialistickým obsahem a 

musejí odumírat podle stupně realizace tohoto obsahu. V tomto od základu chybném stanovisku, 

které nemá nic společného s marxismem-leninismem, byl zcela deformován význam 

proletářského státu, proletářské komunistické morálky a konečně význam sovětského práva jako 

práva proletářského státu, jako práva sloužícího jako nástroj výstavby socialismu.“.735 

Pašukanis veřejně proklamoval, že „pouze v nezlomném boji za čistotu marxisticko-leninské 

teorie, v nezlomném boji se všemi pokusy ji deformovat se může naše práce plodně rozvíjet“,736 a 

provolával: „pod praporem Marxe, Engelse, Lenina a Stalina kráčí mohutná armáda světového 

proletariátu do posledního boje za komunismus“.737 Nicméně i přes svou snahu Pašukanis 

nevzbuzoval důvěru těch, kteří obklopovali Stalina. Jeho názory byly podrobeny kritice,738 a 

teorie byly prohlášeny za neužitečné a dokonce škodlivé. Tak například A. Vyšinskij neuvěřil v 

upřímnost a bezelstnost jeho sebekritiky a napsal: „teorie“ Pašukanise je záškodnická, její 

škodlivost nijak nezmenšuje to, že na sjezdu marxistických teoretiků státu v roce 1931 se 

Pašukanis jakoby zřekl celé řady svých chybných tezí. Ve skutečnosti to bylo obojetnické 

zřeknutí.“739 Otázkou o odumírání státu a práva se „pašukanisové“ měli pokoušet zaměnit 

otázku o úkolech a metodách realizace proletářské diktatury s pomocí státu. Vyšinskij obvinil 

                                                 
734 PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské právní myšlení ve 20. letech. Praha: Svoboda, 1968, s. 198. 
735 PAŠUKANIS, J. B. Gosudarstvo i pravo pri socializme. Sovetskoje gosudarstvo. 1936, č. 3, s. 8-9. 
736 PAŠUKANIS, J. B. Sjezd dějatělej sovetskogo stroitělstva i prava (otkrytije sjezda 7/I 1931 g): Iz reči t. 

Pašukanis. Sovetskaja justicija. 1931, č. 1 (10. ledna), s. 8. 
737 PAŠUKANIS, J. B. Těorija borby i pobedy proletariata (K 50-letiju so dňa smerti Marksa). Sovetskoje 

gosudarstvo. 1933, č. 3, s. 20. 
738 Viz například REZCOV, L. Pravo-otnošenije i pravo-norma (Těorija J. Pašukanisa, kak recidiv buržuazno-

pravovogo individualizma). Sovetskoje gosudarstvo i revoljucija prava. 1930, č. 8-9 (srpen - září), s. 168-180. 
739 VYŠINSKIJ, A. J. Rol processualnogo socialističeskogo zakona v gosudarstve rabočich i kresťjan. 

Socialističeskaja zakonnosť. 1937, č. 4 (duben), s. 6. 



 

 

 

164 

Pašukanise i z toho, že záškodnicky tvrdil, že si proletářská revoluce zachovala a využila pro své 

cíle buržoazní stát, tj. nezničila ho, což Vyšinskij označil za absurdní. „Stát – to není souhrn 

názvů institucí, je to systém řízení, jsou to lidé, jsou to principy a cíle, jsou to metody a úkoly. To 

je to, čím je stát. Nesprávné je tvrzení, že údajně využíváme stát, který je formou buržoazní 

společnosti. Rovněž je nesprávné, že používáme právo, které je formou buržoazní společnosti. 

Taktéž je nesprávné, že používáme morálku, která je formou buržoazní společnosti. To vše je 

hrubé zkreslení …“.740 

Poté, co Vyšinskij dosáhl vysokých funkcí a stal se nezpochybnitelnou autoritou v oblasti 

teorie práva a státu, neváhal podrobit nekompromisní kritice teze svých kolegů právních vědců. 

Vše, co se neslučovalo s jeho teorií (v té době již považovanou za jedinou správnou), nazýval 

protimarxistickým, protileninským, protisovětským a kontrarevolučním, a nemilosrdně potíral 

coby ideovou úchylku. Neváhal rozdávat nálepky zrádců, škůdců, nepřátel lidu, špionů ad. Zdá 

se, že někdy se jakoby snažil obhájit a zdůvodnit své jednání bojem za zájmy sovětského lidu a 

státu. V souvislosti s Pašukanisem například napsal: „…když říkáme škůdcovská teorie, neříkáme 

to pro krásná slovíčka, ale proto, že… přistoupit k soudnímu projednávání na základě takových 

„principů“ by znamenalo jít na ruku nepřátelům našeho státu.741 

Jak již bylo uvedeno výše, v době represí a pronásledování se Pašukanis stal obětí 

režimu, jemuž sloužil. Dne 20. ledna 1937 byl zatčen orgány NKVD a obviněn z účasti v 

antisovětské teroristické organizaci pravičáků. Pašukanisovi nepomohlo ani pokání a přiznání 

chybnosti jeho názorů, ani žádná ujištění o loajalitě a oddanosti sovětské moci, které nuceně 

učinil ve svých pracích. 4. září 1937 byl vojenským kolegiem Nejvyššího soudu SSSR odsouzen 

k nejvyššímu trestu – zastřelení. Rozsudek byl vykonán týž den. 

 

2.2.3. Zákonnost 

Ačkoli J. Pašukanis nenapsal žádnou speciální studii o zákonnosti, vyjádřil se k této 

problematice v několika svých pracích z obecné teorie státu a práva. Zákonnost totiž pojímal 

jako jednu z nejúčinnějších metod k ochraně výdobytků revoluce, ochraně bezpečnosti 

socialistického státu a socialistického společenského zřízení, ochraně osobních majetkových 

práv občanů a k ochraně a upevňování sovětské socialistické rodiny. 

                                                 
740 Tamtéž, s. 10. 
741 Tamtéž, s. 12. 
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Zákonnost si podle Pašukanise měla uchovat svůj význam po celou dobu diktatury 

proletariátu, při všech pěti formách třídního boje,742 jak je zformuloval V. Lenin.743 Pašukanis 

byl přesvědčen, že revoluční zákonnost je na 99 procent politický úkol, který nelze vyřešit jinak 

než orientací na politiku.744 Trval na přísném dodržování zákonnosti. Zákonnost, prohlašoval 

Pašukanis, musí být upevněná a co nejpřísněji dodržována, neboť sovětský zákon je vyjádřením 

vůle proletariátu.745 Orgány Čeky-GPU Pašukanis nazýval trestajícím mečem revoluce 

namířeným proti kontrarevolučním spiklencům, spekulantům a banditům, jehož úkolem je 

chránit spolu se soudními orgány revoluční zákonnost.746 Zároveň zdůrazňoval, že boj za 

revoluční zákonnost se nevyčerpává oblastí represí. Je ho třeba chápat mnohem šířeji. Bojem za 

revoluční zákonnost se tak podle Pašukanise rozumí rovněž: „zavedení přísného pořádku do 

práce všech sovětských orgánů, stanovení jejich kompetencí, jejich struktury, jejich vzájemných 

vztahů, odstranění nezodpovědnosti“.747 Boj za revoluční zákonnost, tvrdil Pašukanis, „zahrnuje 

nejenom činnost soudů, prokuratury, správních úřadů, ale i zavedení pořádku v zákonodárství 

samém, zlepšení kvality… zákonodárné techniky“.748 V této souvislosti hovořil o rostoucí roli 

sovětského práva a zákona, což podle něj staví do popředí požadavek tvorby co nejúčinnějších a 

nejpružnějších právních předpisů. Nejednou proto poukazoval na nutnost zabezpečení řádné 

přípravy kádrů sovětské justice.749 

Problematikou zákonnosti se Pašukanis zabýval také v souvislosti s trestním právem. 

Vypracoval velmi zajímavou teorii ekvivalentnosti trestního postihu. Stejně tak jako v případě 

obecné teorie práva, tak i v oblasti trestního práva vycházel z ekonomického směnného vztahu 

jakožto pravého zdroje celé právní nadstavby. Jinými slovy, trestní právo, stejně tak jako právo 

vůbec, pojímal jako „formu styku egoistických izolovaných subjektů, nositelů autonomního 

soukromého zajmu nebo ideálních vlastníků“.750 Na trestný čin se Pašukanis díval jako na 

zvláštní druh oběhu, ve kterém se směnný, tj. smluvní vztah stanoví post factum, tj. po svévolné 

                                                 
742 V konceptech brožury „O diktatuře proletariátu“ (1919-1920) V. Lenin zformuloval pět forem třídního boje v 

období diktatury proletariátu, a to: 1) potlačení odporu vykořisťovatelů; 2) občanská válka; 3) neutralizace 

drobné buržoazie; 4) „využívání“ buržoazie; 5) výchova k nové kázni. 
743 PAŠUKANIS, J. B. Sovetskoje pravo i revoljucionnaja zakonnost’. IKP - Organ institutov krasnoj professury po 

zaočnomu obučeniju. 1934, č. 2, s. 17. 
744 PAŠUKANIS, J. B. Položenije na těoretičeskom pravovom frontě, s. 49. 
745 PAŠUKANIS, J. B. K voprosu o podgotovke kadrov sovetskogo stroitělstva i prava. Sovetskoje gosudarstvo. 

1934, č. 2, s. 40-41. 
746 PAŠUKANIS, J. B. Pjatnadcať let sovetskogo stroitělstva. 1917-1932. Moskva: Sovetskoje zakonodatělstvo, 

1932, s. 8. 
747 PAŠUKANIS, J. B. Problemy gosudarstva i prava v svetě rešenij XVII partkonferencii. Sovetskoje gosudarstvo. 

1932, č. 4 (duben), s. 31. 
748 Tamtéž. 
749 PAŠUKANIS, J. B. K voprosu o podgotovke kadrov sovetskogo stroitělstva i prava, s. 41. 
750 PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské právní myšlení ve 20. letech. Praha: Svoboda, 1968, s. 293. 
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činnosti jedné ze stran.751 I. Guljajev ve svých pracích upozorňuje na to, že tyto Pašukanisovy 

závěry nelze přijmout bez výhrad.752 Pašukanis totiž ve vztahu k běžné smlouvě (například 

smlouvě kupní) dovozoval, že v takovém případě není nutná účast státní moci, která by svým 

donucením zabezpečovala její splnění. To samé však podle I. Guljajeva neplatí ve vztahu 

k trestnému činu, kde smluvní vztah vzniklý v důsledku trestné činnosti nemůže existovat bez 

státního donucení, neboť je obtížné představit si situaci, kdy se pachatel bude ochoten 

dobrovolně podrobit trestu. Pašukanis si však tohoto rozporu ve své teorii nevšímal. 

Shodně s Aristotelem se Pašukanis domníval, že existují dva druhy vyrovnání ve směně: 

za prvé, vyrovnání v dobrovolné směně, tj. v rámci „normálního“ komerčního oběhu“ 

(ekonomických vztahů jako např. koupě-prodej, půjčka atd.). A za druhé, vyrovnání v 

nedobrovolné směně, tj. vyrovnání proti vůli v případě trestných činů, „za nimiž následuje 

potrestání jako určitý ekvivalent“.753 Chápeme-li tak trestný čin jako smlouvu, která je uzavřena 

proti vůli, pak potrestání je třeba chápat jako směnnou hodnotu, která vyrovnává škodu 

poškozeným. Proporce mezi trestným činem a trestem je podle Pašukanise toutéž směnnou 

proporcí.754 Pachatel odpovídá například svou svobodou nebo svým majetkem za trestný čin 

takovým dílem svobody nebo majetku, který je přiměřený závažnosti činu, jehož se dopustil. 

Ekvivalentní vztah mezi trestným činem a trestem je tedy určován podle stejných pravidel jako 

při stanovení směnné hodnoty v obyčejné kupní smlouvě. Pašukanis zároveň zdůrazňoval, že 

„Zločinec musí předem znát, za co mu patří a co mu patří: nullum crimen, nulla poena sine 

lege.“755 I k této zásadě přistupoval ekonomicky a objasňoval ji jako vyjádření toho, že „stát 

staví svůj vztah k zločinci do rámce svědomitého obchodního oběhu včetně i tzv. trestně 

procesuální záruky“.756 

K problematice zákonnosti se Pašukanis vrátil v polovině 30. let v souvislosti s 

předložením návrhu ústavy SSSR k všelidové diskusi.757 Konstatoval, že návrh ústavy stanovil 

tři záruky zákonnosti: svrchovanost sovětského zákona, přesné stanovení a ohraničení soudní 

                                                 
751 PAŠUKANIS, J. B. Obščaja těorija prava i marxizm. 3. vydání, s. 113. PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské 

právní myšlení ve 20. letech, s. 278. 
752 GULJAJEV, I. B. Poňatije dogovora v rabotach J. B. Pašukanisa. Molodoj učenyj. 2016, č. 24. s. 335-337. 
753 PAŠUKANIS, J. B. Obščaja těorija prava i marxizm. 3. vydání, s. 112. PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské 

právní myšlení ve 20. letech, s. 278. 
754 Tamtéž. 
755 PAŠUKANIS, J. B. Obščaja těorija prava i marxizm. 3. vydání, s. 124. PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské 

právní myšlení ve 20. letech, s. 290. 
756 Tamtéž. 
757 PLOTNIEKS, A. A. Těoretičeskaja razrabotka voprosov zakonnosti v period stroitělstva osnov socializma v 

SSSR. In: Socialističeskaja revoljucija i pravovaja iděologija. Respublikanskij mežvuzovskij sbornik naučnych 

trudov. Riga: Izd-vo Latv. un-ta, 1977, s. 82. 
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funkce a vytvoření centralizovaného aparátu prokuratury.758 Je dějinnou ironií, že Pašukanisovou 

poslední publikovanou prací byl článek „Stalinská ústava a socialistická zákonnost“. Již brzy po 

jeho publikaci totiž na sobě zakusil celou sílu této „zákonnosti“.759 

 

2.2.4. Spravedlnost 

Kategorie spravedlnosti byla v sovětské právní teorii opomíjena. Většina právních vědců 

jí věnovala jen velmi malou pozornost.760 Totéž byl případ i J. Pašukanise. 

Z těch několika málo zmínek o spravedlnosti, které nalezneme v jeho pracích, je možné 

usuzovat, že k ní Pašukanis přistupoval dosti skepticky. Domníval se , že pojem spravedlnosti „je 

převzat ze směnného vztahu a mimo něj nic nevyjadřuje“. Dokonce se mu zdálo směšné 

považovat ideu spravedlnosti za samostatnou a absolutní kategorii, neboť nezahrnuje „nic v 

podstatě nového ve srovnání s pojmem rovnosti lidí“. „Pravda, při obratném použití“, dodával 

Pašukanis, „dává více možností vykládat nerovnost jako rovnost, a proto se zvlášť hodí pro 

zakrývání dvojakosti etické formy. Z druhé strany je spravedlnost stupínkem, po kterém etika 

sestupuje k právu. Morální chování musí být„svobodné"; spravedlnost může být vynucena.761 

Přejímal Marxovu myšlenku, že abstraktní pojetí spravedlnosti nelze považovat za absolutní a 

věčné kritérium, jehož použitím by bylo možné vytvořit ideální, tj. spravedlivý vztah směny. 

Podle Pašukanise by to „znamenalo snahu „přetvořit chemickou přeměnu látek ve shodě s 

„věčnými ideami“, „zvláštními vlastnostmi“ a „příbuznostmi“ místo toho, abychom studovali 

její skutečné zákony“.762 

Výsledky patnáctileté vědecké činnosti Pašukanise jsou různorodé a působivé. 

Samostatně přišel s řadou životaschopných myšlenek a rozpracoval je. Takových myšlenek, jaké 

obvykle rozpracovávají celé ústavy a dokonce akademie věd po mnohá desetiletí. Především se 

jedná o jeho analýzu jevů, týkajících se základních kategorií obecné teorie státu a práva. Podle 

ruského právního teoretika J. Protopopova Pašukanis definoval: „vznik, historické metamorfózy 

a budoucnost práva, ekonomickou podmíněnost a třídní podstatu práva, sociální určení práva, 

zvláštnosti práva v různých společenských formacích, normu a vztah, strukturu práva jako 

vztahu, politickou moc a právo, právo – stát – zákonodárství, spojení ideologie s právem, právní 

                                                 
758 PAŠUKANIS, J. B. Stalinskaja Konstitucija i socialističeskaja zakonnosť. Sovetskoje gosudarstvo. 1936, č. 4, s. 

24-25. 
759 Jak již bylo uvedeno výše, v roce 1937 byl na základě vykonstruovaného obvinění z provádění kontrarevoluční 

činnosti odsouzen k trestu smrti zastřelením. 
760 SIŇUTIN, M. V. Spravedlivosť i tovarnaja ekvivalentnosť: suďba kapitalističeskoj dobrodětěli v 

kapitalističeskoje obščestvo: problema spravedlivosti. Moskva: Izdatělskij dom NIU VŠE, 2011, s. 152-189. 
761 PAŠUKANIS, J. B. Obščaja těorija prava i marxizm. 3. vydání, s. 105. PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské 

právní myšlení ve 20. letech, s. 273. 
762 PAŠUKANIS, J. B. Obščaja těorija prava i marxizm. 3. vydání, s. 105. PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské 

právní myšlení ve 20. letech, s. 272-273. 
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vědomí, právo a mravnost, občanské právo, trestní právo atp., právní styky atd., tj. složitý svět 

práva jako celku“.763 Významné místo v tvůrčím dědictví Pašukanise zaujímá jeho kritická 

analýza fašismu. Pašukanis vystupoval proti přímé analogii mezi totalitní fašistickou a 

komunistickou ideologií a diktaturou. Ve svých pracích rovněž poukazoval na prameny 

fašistické politické ideologie.764 

I přestože Pašukanisovy právně-teoretické studie byly v sovětské právní vědě na dlouhou 

dobu zatraceny a odsouzeny k zapomnění, budily stále velký zájem na západě. Nutno dodat, že 

zájem o jeho dílo neslábne ani dnes. Jedním z ukazatelů vážného zájmu o jeho právní koncepce 

je neutichající kritika těchto jeho teoreticko-právních koncepcí.765 V současnosti je Pašukanisovi 

vytýkáno, že přistupoval k právu jako k abstraktnímu buržoaznímu právu, a tedy ve svých 

úvahách opomíjel reflektovat značné rozdíly mezi jednotlivými typy práva odpovídajícími 

různým hospodářským systémům. Nepřesně kladl hranici mezi společností prostých výrobců 

zboží a kapitalistickým hospodářstvím, což vedlo k směšování dvou odlišných typů soukromého 

vlastnictví, k přisouzení právní formy odpovídající prostému zbožnímu hospodářství 

kapitalistickým vztahům. J. Protopopov ho kritizuje za to, že popíral skutečnost, že „právní 

formy, které se vytvořily v jedné společenskoekonomické formaci, mohou být přizpůsobeny k jiné 

společenskoekonomické formaci, neboť zprostředkovávají zbožně peněžní vztahy“766. Dalším 

slabým místem Pašukanisovy koncepce se ukázal být jeho jednostranný přístup k funkci práva. 

Přes všechny výše uvedené nedostatky položila práce J. Pašukanise základy k dalšímu rozvoji 

nejenom marxistické teorie práva, ale přímo celého oboru právní teorie. Nutno dodat, že 

Pašukanisovy studie dosud neztratily svou teoreticko-poznávací hodnotu a zachovávají si 

význam pro rozvoj současné právní vědy. 767 Vliv směnné koncepce práva je dnes patrný také v 

oblasti trestního práva, kde údajně přispěl k legalizaci dohody o vině a trestu. (Plea bargaining). 

                                                 
763 PROTOPOPOV, Je. Je. Politiko-pravovyje vzgljady J. B. Pašukanisa. Moskva: ARP 837, 2007. 
764 PAŠUKANIS, J. B. K charaktěristike fašistskoj diktatury. In: Věstník Komunistické akademie č. 19. Moskva: 

Státní nakladatelství, 1927; s. 62-91; PAŠUKANIS, J. B. Krizis kapitalizma i fašistskije těorii gosudarstva. 

Sovetskoje gosudarstvo i revoljucija prava. 1931, č. 10 - 12 (říjen - prosinec), s. 33-54. 
765 BEIRNE, P., SHARLET, R., eds. Editor Introduction to Evgeny Pashukanis, Selected Writings on Marxism and 

Law. London: Academic Press, 1980; HEAD, M. Evgeny Pashukanis: A Critical Reappraisal. Abingdon: 

Routledge-Cavendish, 2008.; HEAD, M. The rise and fall of a Soviet jurist: Evgeny Pashukanis and Stalinism. 

Canadian Journal of Law and Jusrisprudence. 2004, Volume 17, Issue 2 (July), pp. 269-294; DUBBER, M. D. 

Foundational Texts in Modern Criminal Law. Oxford: Oxford University Press, 2014. 
766 PROTOPOPOV, Je. Je. Politiko-pravovyje vzgljady J. B. Pašukanisa: dissertacija kandidata juridičeskich nauk 

Moskva: Mosk. gos. jurid. akad, 2007. Dostupné také z: http://www.dslib.net/teoria-prava/politiko-pravovye-

vzgljady-e-b-pashukanisa.html 
767 Podle D. Garlanda dal Pašukanis svým výzkumem trestu vážnou lekci dalším generacím sociologů (Viz 

GARLAND, D. Punishment and Modern Society: A Study in Social Theory. Chicago: University of Chicago 

Press, 1990). Koncepce J. Pašukanise měla velký vliv rovněž na I. Balbuse, který ji rozvinul v souladu se 

současným stavem kapitalistické společnosti. Za významný přínos Pašukanise Balbus označuje jeho tvrzení, že 

v té či oné míře, v jaké právo neodpovídá bezprostředně požadavkům dominující (vládnoucí) sociální skupiny, 

je autonomní. A funguje v souladu se svou vnitřní dynamikou (Viz BALBUS, I. D. Commodity Form and 
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Jeho teorie, stejně jako každá z teorií zkoumaných v této práci, mají poznávací hodnotu, 

protože se navzájem doplňují a přispívají k úplnější rekonstrukci obrazu procesu vzniku a vývoje 

sovětského státu a práva. Pochopitelně, že každá z teorií má své přednosti a nedostatky. Jejich 

zrod a vývoj jsou podmíněny přirozeným vývojem lidské společnosti a svědčí o nezbytnosti a 

sociální hodnotě státu a práva v životě lidí. 

                                                                                                                                                             
Legal Form: An Essay on the 'Relative Autonomy' of the Law. Law & Society Review. 1977, č. 11/3, s. 571-

588; ŠČITOV, N. G. Sociologo-pravovaja těorija nakazanija J. B. Pašukanisa. SocIs. 2012, č 3, s. 48. 
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3. Andrej J. Vyšinskij 

„Trest bdí, když lidé spí. Trest to je sama spravedlnost.“ 

A. Vyšinskij 

 

V současnosti je jméno Andreje Vyšinského zpravidla spojováno s vykonstruovanými 

soudními procesy z 30. let minulého století. Vyšinskij v nich vystupoval jako státní žalobce, 

čímž si vysloužil mnohé přezdívky, jako například „rudý inkvizitor“, „kormidelník Velkého 

teroru“ nebo „stvořitel „nepřátel lidu“. 

Ve skutečnosti Vyšinskij strávil v roli prokurátora pouze deset let svého života. V letech 

1923 až 1925 působil ve funkci prokurátora soudního kolegia Nejvyššího soudu RSFSR v 

trestních věcech. Od roku 1931 do roku 1933 byl poté prokurátorem RSFSR a následně rok a 

osm měsíců zástupcem prokurátora SSSR. V poslední fázi své prokurátorské kariéry byl od 

března 1935 do května 1939 prokurátorem SSSR.768 Na tomto místě je také třeba poznamenat, že 

Vyšinskij je mnohými autory nazýván generálním prokurátorem SSSR. Toto označení je však 

nepřesné, jelikož tato pozice se v systému sovětské prokuratury vyskytuje až po 2. světové válce, 

a to na základě Zákona o udělení prokurátorovi SSSR označení generálního prokurátora SSSR ze 

dne 19.3.1946. 

Jelikož Vyšinského role v politických procesech s bývalými čelními funkcionáři 

sovětského státu byla velmi výrazná, dá se říct, že zastínila jeho další činnost. Přitom Vyšinskij 

nepůsobil pouze jako prokurátor, ale zastával za svůj život celou řadu dalších významných 

funkcí. Byl například více než pět let zástupcem předsedy Rady lidových komisařů a prvním 

zástupcem lidového komisaře zahraničních věcí SSSR. Čtyři roky také působil v čele 

Ministerstva zahraničních věcí SSSR a více než rok byl stálým zástupcem SSSR v OSN.769 

Vyšinskij si během svého života dokázal vybudovat také významnou pozici v akademické sféře. 

Byl např. rektorem První moskevské státní univerzity. Ve Velké sovětské encyklopedii (9. 

svazek, 1951) lze nalézt biografickou stať věnovanou A. J. Vyšinskému, ve které je nazýván 

„státníkem“ a „velkým právním vědcem“.770 To, že byl Vyšinskij skutečně významným a 

plodným akademikem, dokládá mimo jiné seznam jeho publikací z roku 1941, který obsahuje na 

256 článků, knih a referátů věnovaných právním otázkám.771 Jako právní vědec byl Vyšinskij 

známý také na západě. Tak například Lon L. Fuller, jeden z nejvýznamnějších představitelů 

                                                 
768 TOMSINOV, V. A. Andrej Januarjevič Vyšinskij (1883-1954): gosudarstvennyj dějatěl i pravoved. Časť pervaja. 

Zakonodatělstvo. 2017, č. 8, s. 87–94; č. 9, s. 87–94; č. 10, s. 87–94; č. 11, s. 87–94. 
769 Tamtéž. 
770 Bolšaja sovetskaja enciklopedija, svazek 9. 2. vydání. Moskva: 1951, s. 540. 
771 KUZJATINA, V. Je. Matěrialy k bibliografii trudov učjonych SSSR. Serija prava. Andrej Januarjevič Vyšinskij. 

Moskva: 1941. 
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právní filozofie a teorie 20. století, Vyšinskému přiznával vůdčí roli ve vypracování 

doktrinálních základů sovětské právní vědy.772 Profesor Kolumbijské univerzity a americký 

odborník na sovětské právo John N. Hazard poté o Vyšinském hovořil dokonce jako o hlavním 

organizátorovi nové právní vědy: „Když byla právní škola vedená J. B. Pašukanisem v roce 1937 

potlačena z důvodu její podpory programu postupného „odumírání“ státu, vystoupil Vyšinskij do 

popředí jako hlavní protagonista nové právní vědy.“773 

Výše uvedené svědčí o tom, že vnímat Vyšinského pouze jako nelítostného prokurátora z 

období stalinských procesů by bylo přespříliš jednostranným a zjednodušujícím pohledem na 

tohoto významného představitele sovětské právní vědy, pohledem opírajícím se o pouze o jednu, 

i když nepochybně zcela zásadní, etapu jeho života. Pro pochopení samotného Vyšinského a jeho 

přínosu pro sovětskou právní vědu je však třeba přihlédnout ke všem etapám jeho života. Tak 

například V. A. Tomsinov se domnívá, že právě postava A. Vyšinského je klíčem pro 

„rozšifrování mnohých tajemství politického života sovětského státu“ v prvních desetiletích jeho 

existence a především jevu stalinských represí.774 

 

3.1. Andrej Vyšinskij: život a osobní profil 

3.1.1. V očekávání revoluce (1865-1917) 

Andrej J. Vyšinskij se narodil 28. listopadu (10. prosince podle našeho datování) 1883 v 

Oděse do rodiny prosperujícího lékárníka Januarije Felixoviče Vyšinského a klavíristky a 

učitelky hudby Feodosie Saveljevny Šapkiny. V mnoha biografických statích o Vyšinském se 

uvádí, že jeho otec pocházel ze zchudlého polského šlechtického rodu, nicméně neexistují žádné 

důkazy, které by tuto skutečnost jednoznačně potvrzovaly. Taktéž se někdy tvrdí, že A. 

Vyšinskij byl „příbuzným kardinála Stefana Wyszyńského, hlavy katolické církve v Polsku“.775 

Opět ale neexistují žádné potvrzující důkazy a obecně se tato hypotéza jeví jako velmi 

nepravděpodobná. Ani shoda příjmení nám totiž nemůže být alespoň nápomocným vodítkem, 

jelikož příjmení Vyšinskij bylo v Polsku v 19. století poměrně rozšířené. 

Když bylo A. Vyšinskému pět let, přestěhovala se jeho rodina do Baku. Podle oficiální 

biografie zde byl Vyšinskij přijat na první mužské klasické gymnázium, jež absolvoval s 

                                                 
772 FULLER, L. L. Pashukanis and Vyshinsky: A Study in the Development of Marxian Legal Theory. Michigan 

Law Review. 1949, roč. 47, č. 8, s. 1157-1166. 
773 HAZARD, J. N. Introduction. In: VYSHINSKY, A. I. The Law of the Soviet State. New York: 1948, s. IX-X. 
774 TOMSINOV, V. A. Andrej Januarjevič Vyšinskij (1883-1954): gosudarstvennyj dějatěl i pravoved. Časť pervaja. 

Zakonodatělstvo. 2017, č. 8, s. 87–94; č. 9, s. 87–94; č. 10, s. 87–94; č. 11, s. 87–94. 
775 BELADI, L., KRAUS, T. Stalin. Moskva: Politizdat, 1989, s. 249. 
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vyznamenáním ve věku sedmnácti let.776 V. Tomsinov však tuto skutečnost zpochybňuje a uvádí, 

že až do 1. září 1896 v Baku neexistovalo ani jedno klasické gymnázium a působilo zde pouze 

jedno reálné učiliště. Tomsinov proto předpokládá, že ve skutečnosti Vyšinskij v roce 1892 

nastoupil na soukromé čtyřleté gymnázium založené A. I. Pobedonoscevem. Toto všeobecně 

vzdělávací zařízení přitom zajišťovalo pouze výuku prvního stupně základního vzdělání (tj. 

pouze první čtyři třídy). Školné se pohybovalo ve výši od 80 rublů do 100 rublů ročně.777 Teprve 

když Vyšinskij studoval ve třetí třídě, gymnázium se reformovalo na klasické gymnázium 

financované z městského rozpočtu. Jako gymnazista se poté Vyšinskij na jednom z gymnazijních 

plesů zamiloval do půvabné dívky Kapitoliny Isidorovny Michajlovové (1884-1973). Ta se po 

několika letech (roku 1903) stala jeho ženou, aby pak společně prožili půl století.778 Jejích 

manželství je mnohými historiky popisováno jako velice šťastné a harmonické.779 Je 

pozoruhodné, že nelítostný prokurátor byl doma milujícím manželem a laskavým otcem. 

V roce 1901 byl A. J. Vyšinskij zapsán na Právnickou fakultu Kyjevské univerzity 

(Univerzita svatého Vladimira v Kyjevě), kterou se mu podařilo ukončit teprve po dvanácti 

letech, neboť byl za účast na studentských nepokojích v roce 1902 z univerzity vyloučen, a to 

bez práva na opětovné přijetí. Je pravděpodobné, že právě tato příhoda je důvodem, proč 

Vyšinskij později ve svém životopise jako datum přimknutí k revolučnímu hnutí vždy uváděl 

právě rok 1902. Po svém vyloučení se Vyšinskij vrátil do Baku, kde v roce 1903 vstoupil do 

Ruské sociálně demokratické dělnické strany (RSDRP).780 Měl duchem blíže k menševikům, k 

nimž se také přimkl. Byl členem přesvědčeným a velmi činorodým. Vedl aktivní revoluční 

propagandu mezi dělníky a projevil se jako brilantní řečník. V roce 1905 se Vyšinskij měl údajně 

stát organizátorem bojové sociálně demokratické jednotky, v níž měl působit pod přezdívkou 

Ryžij (Zrzek). V letech 1906-1907 byl Vyšinskij dvakrát zatčen, avšak pokaždé byl po krátkém 

věznění osvobozen pro nedostatek důkazů.781 Teprve v roce 1908 byl A. Vyšinskij odsouzen za 

„protivládní projevy na veřejnosti“ k trestu odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců. V 

Bailovském vězení, kde si tento trest odpykával, se poté měl seznámit s J. V. Džugašvilim (tehdy 

známým jako Koba, budoucím J. Stalinem). Vězeňské podmínky byly velmi těžké, což bylo 

                                                 
776 Vyšinskij byl nadaným studentem, který ovládal několik cizích jazyků (mluvil polsky, francouzsky, anglicky a 

německy).  
777 Pro lepší představu dodejme, že průměrná roční mzda dělníka se pohybovala ve výši 187 rublů 60 kopějek. 

MICHAJLOVSKIJ, Ja. T. Zarabotnaja plata i prodolžitělnosť rabočego vremeni na fabrikach i zavodach. In: 

Fabrično-zavodskaya promyšlennosť i torgovlja Rossii. Sankt-Petěrburg: 1893, s. 288. 
778 VAKSBERG, A. I. Carica dokazatělstv. Vyšinskij i jego žertvy. Moskva: Kniga i biznes, 1992. 
779 KUTAFIN, O. Je. Inkvizitor: Stalinskij prokuror Vyšinskij. Moskva: Respublika, 1992, s. 5; VAKSBERG, A. I. 

Carica dokazatělstv. Vyšinskij i jego žertvy, s. 18. 
780 ŠIKMAN, A. P. Dějatěli otěčestvennoj istorii: biografičeskij slovar-spravočnik. Moskva: AST, 1997. 
781 V. Tomsinov jako důvod zatčení uvádí železniční stávku, která se uskutečnila v prosinci 1905 v Baku. 



 

 

 

173 

dáno především tím, že cely byly kvůli prudkému navýšení počtu odsouzených zcela přeplněné. 

Jak později vzpomínal revolucionář a od roku 1917 člen VÚVV S. Vereščak, Bailovské vězení 

bylo určeno pouze pro 400 odsouzených, v roce 1908 si tam však svůj trest odpykávalo více než 

1500 vězňů.782 I přesto zde však panovala poměrně uvolněná atmosféra. Stalin se údajně celé 

dny věnoval studiu esperanta (jazyka, který byl ve 30. letech prohlášen za jazyk zrádců), zatímco 

Vyšinskij si většinu času četl.783 Ačkoliv oba patřili k různým frakcím ruské sociální demokracie 

a často zastávali protichůdné názory, jejich osobní vztah byl údajně poměrně pozitivní.784 

Vyšinskij pravidelně dostával balíčky s jídlem a vždy štědře hostil svého spoluvězně, na což 

Stalin údajně nikdy nezapomněl. Přesto však, když se po letech znovu setkal se Stalinem, 

dokázal Vyšinskij přesně vycítit jeho náladu. Nezmínil se ani slovem o časech společně 

strávených v Bailovském vězení, Stalinovi vykal a choval se k němu uctivě. 

Vyšinskij byl propuštěn na svobodu v roce 1909. V tomtéž roce se mu narodila dcera 

Zinaida a jeho rodina se opět přestěhovala do Kyjeva s nadějí, že zde Vyšinskij dokončí své 

vzdělání. Zpočátku mu bylo opětovné přijetí na univerzitu odepřeno, avšak nakonec přeci jen 

dosáhl svého cíle. Promoval v roce 1913 ve věku třiceti let. Poté zůstal na Právnické fakultě a 

připravoval se na profesuru na katedře trestního práva a trestního řízení. Jeho akademická kariéra 

se však nevydařila, neboť byl, údajně z důvodu „politické nespolehlivosti“, nucen univerzitu 

opustit. Politické důvody jeho odchodu z univerzity se uvádí v jemu věnované biografické státi 

ve Velké sovětské encyklopedii.785 Tyto důvody svého odchodu přitom uváděl i sám Vyšinskij. 

Avšak V. Tomsinov toto zpochybňuje a předpokládá, že ve skutečnosti mohl Vyšinskij 

univerzitu opustit dobrovolně proto, aby dokázal lépe uživit svou rodinu. Tomsinova verze se 

jeví jako pravděpodobná, jelikož u Vyšinského bylo obvyklé, že během života svou oficiální 

biografii několikrát upravoval. Je proto možné, že tomu tak bylo i v tomto případě. 

Po svém návratu do Baku A. Vyšinskij vystřídal několik zaměstnání, nedokázal však najít 

práci v oboru. Psal proto články do novin a dával soukromé hodiny zeměpisu, ruské literatury a 

latiny. Později také přednášel na soukromém gymnáziu. Až v roce 1915 zakotvil v Moskvě v 

kanceláři jednoho z nejslavnějších advokátů předrevolučního Ruska Pavla N. Maljantoviče.786 

Maljantovič se specializoval na tzv. politické případy a proslavil se jako obhájce L. Trockého a 

P. Zalomova, předlohy literární postavy P. Vlasova z románu M. Gorkého Matka. A také tím, že 

                                                 
782 Později v emigraci v Paříží S. I. Vereščak vydal své vzpomínky na pobyt ve společné cele se Stalinem, a to pod 

příznačným názvem Stalin ve vězení (noviny Dny, Paříž, 1928, 22. a 24.května). 
783 VAKSBERG, A. I. Carica dokazatělstv. Vyšinskij i jego žertvy. Moskva: Kniga i biznes, 1992. 
784 V této souvislosti jsou zajímavé vzpomínky S. Vereščaka „… v Zakavkazsku Koba proslul jako druhý Lenin. 

Odsud jeho naprosto mimořádná nenávist k menševikům. Podle jeho názoru každý, kdo sebe nazývá marxistou, 

avšak vykládá Marxe nebolševický, je darebák“. 
785 Bolšaja sovetskaja enciklopedija, svazek 9. 2. vydání. Moskva: 1951, s. 540. 
786 STĚCOVSKIJ, J. I. Stanovlenije advokatury v Rossii. Moskva: Wolters Kluwer, 2010. 
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vyhrál spor o 100 tisíc rublů, které S. Morozov odkázal bolševikům.787 Vyšinskij pracoval jako 

jeden z osmi asistentů Maljantoviče, a to až do roku 1917. 

 

3.1.2. Pád a vzestup (1917–1932) 

Po únorové revoluci roku 1917 byl výkon advokátní praxe velmi obtížný, neboť státní 

orgány, které měly udržovat právní pořádek, se hroutily nebo byly cíleně likvidovány. Vyšinskij 

tak byl nucen hledat nové možnosti svého uplatnění. Krátce po revoluci byl Andrej Vyšinskij 

jmenován předsedou Jakimanské obvodní správy a komisařem 1. okrsku milice Jakimanského 

obvodu Moskvy. Poté byl v létě téhož roku zvolen do Kalužské obvodní dumy, kde zastupoval 

frakci menševiků RSDRP. Ve stejné době Vyšinskij vydal brožuru s názvem Jaké potřebujeme 

městské dumy? (1917), v níž velmi oceňoval reformu místní správy, kterou provedla Prozatímní 

vláda a tvrdil, že tato reforma „předčila nejsmělejší očekávání“. 

Funkce předsedy obvodní správy nebyla spojena s příliš širokými pravomocemi, přesto se 

však mohla stát pro Vyšinského osudnou. Na začátku července 1917 se totiž bolševici pokusili o 

ozbrojené svržení Prozatímní vlády, která v reakci na tuto událost vydala příkaz k zatčení Lenina 

a dalších bolševiků. P. Maljantovič, v té době zastávající funkci ministra spravedlnosti, rozeslal 

místním orgánům telegram s rozkazem „vypátrat, zatknout a předat soudu německého špiona 

Vladimira Iljiče Uljanova (Lenina)“. Podle A. Vaksberga Vyšinskij ihned s pílí jemu vlastní 

přistoupil k plnění tohoto rozkazu a nechal jej rozvěsit na všech veřejných místech v obvodu.788 

To však zpochybňuje Tomsinov, který tvrdí, že pro tvrzení Vaksberga nejsou žádné důkazy. Je 

podle něj zřejmé, že se Lenin v té době nacházel v Petrohradě nebo jeho okolí, neboť právě zde 

se připravovalo ozbrojené povstání bolševiků, a hledání Lenina v Moskvě by proto postrádalo 

smysl. Tomsinovy pochyby se tak jeví jako opodstatněné. Pokud by se však Vyšinskij přece jen 

aktivně podílel na hledání Lenina, jistě by záhy svého podpisu pod výše uvedeným rozkazem 

hořce litoval, neboť v říjnu 1917 se k moci probojovali bolševici v čele právě s V. Leninem. Ať 

už to bylo jakkoli, svržení Prozatímní vlády bolševiky přineslo reorganizaci místní správy. 

Vyšinskij opět ztratil svou veřejnou funkci a stáhl se z politického života. Přesto však využil své 

staré kontakty, s jejichž pomocí se mu podařilo získat funkci vedoucího rekvírovacího oddělení 

Moskevského železničního uzlu, oddělení jež provádělo konfiskace zboží převáženého po 

železnici (zejména chleba, který rolníci přiváželi do Moskvy za účelem prodeje). 

                                                 
787 V roce 1937 byl Maljantovič zatčen, a to především z důvodu, že byl menševikem, který navíc po dobu jednoho 

měsíce zastával funkci ministra spravedlnosti v Kerenského vládě. Po svém zatčení Maljantovič požádal o 

pomoc svého bývalého asistenta A. J. Vyšinského, který v té době zastával funkci prokurátora SSSR. Vyšinskij 

však na jeho žádost nikterak nereagoval. V roce 1940 byl Maljantovič spolu se dvěma syny a bratrem popraven. 
788 VAKSBERG, A. I. Stranicy odnoj žizni:štrichi k političeskomu portretu Vyšinskogo. Znamja. 1990, č. 5, s. 159. 
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Vyšinského mimořádná horlivost byla opět oceněna a v roce 1919 byl jmenován 

vedoucím distribuční správy Lidového komisariátu pro distribuci potravin (Narkomprod).V 

listopadu 1919 vystoupil Vyšinskij na první Všeruské poradě týkající se distribuce potravin. Ve 

svém proslovu plně podpořil princip třídnosti v otázce distribuce potravin zavedený 

Moskevským a Petrohradským sovětem: „Přecházíme od principu rovnostářské distribuce k 

principu třídní distribuce. Je projevem nejvyšší spravedlnosti, neboť se spravedlivým ukazuje 

nakrmit toho, kdo je postaven do nejhorších podmínek a kdo ve jménu státní výstavby potřebuje 

největší péče o sebe ze strany státu“.789 Vyšinskij tvrdil, že je třeba se řídit nikoliv principem 

rovnostářství, nýbrž principem zabezpečení pracujících, jejichž zájmy jsou podle něj dominantní. 

Je zřejmé, že v době velkého nedostatku potravin nabyla tato na první pohled podružná funkce 

vedoucího distribuční správy nebývalého významu. A. Vyšinskij si to patrně dobře uvědomoval, 

jelikož v roce 1922 vydal brožuru Otázky distribuce a revoluce, ve které svou práci v oblasti 

distribuce potravin popsal takto: „Vše ostatní, co jsme prožili a vytrpěli v jiných oblastech, 

bledne a vytrácí se před grandiózností vykonaného na potravinové frontě. A když mluvíme o 

potravinové práci jakožto o frontě, není to ani jinotaj ani nadsázka. Svou potravinovou historii 

stejně jako i vojenskou píšeme vlastní krví. Každá stránka této historie je spojena s nesmírným 

utrpením…“.790 

V únoru 1920 Vyšinskij díky podpoře Stalina vstoupil do bolševické strany.791 Tato 

skutečnost je o to pozoruhodnější, že Stalin nikdy předtím a ani nikdy potom nedoporučil žádnou 

osobu pro vstup do strany. Je očividné, že Stalinova laskavost neplynula z jeho vzpomínek na 

sladké pečivo Vyšinského manželky, nýbrž z jeho potřeby zavázat si člověka, který by mu byl 

zcela oddán. A ideálním člověkem byl právě Vyšinskij, který byl připraven věrně sloužit tomu, 

kdo mu poskytne ochranu, kterou právě v té době tolik potřeboval.792 

V roce 1921 Andrej Vyšinskij nadále sloužil v Narkomprodu a zároveň se stal 

profesorem právní sekce Fakulty společenských věd První moskevské univerzity. V Přehledu 

výuky FSV za akademický rok 1922/1923 je označen jako vyučující předmětu Dějiny 

socialismu. Stejný předmět Vyšinskij vyučoval rovněž na Moskevské vysoké škole národního 

                                                 
789 VYŠINSKIJ, A. J. Voprosy raspredělenija i revoljucija. Moskva: 1922, s. 5. 
790 Tamtéž, s. 3. 
791 Proč Vyšinskij nevstoupil do strany bolševiků dříve není známo. Sám Vyšinskij se k tomu nikdy nevyjádřil a lze 

se tak jen dohadovat, proč se svým vstupem počkal až do roku 1920. Tomsinov se domnívá, že rozhodnutí 

Vyšinského o vstupu do strany mohlo být motivováno tím, že v roce 1920 začalo být zřejmé, že Občanskou 

válku vyhrají bolševici. Současně ale uvádí, že je možné, že tato shoda je pouze náhoda. Vstup do strany 

bolševiků byl totiž pro Vyšinského velmi obtížný z důvodu jeho dřívější příslušnosti k menševikům, a proto před 

Stalinovou přímluvou nemožný. 
792 A. Vyšinskij se ocitl ve velice nebezpečné situaci, neboť „opožděný“ vstup do strany pro mnohé znamenal 

rozsudek smrti (podobně jako příslušnost k frakci menševiků). Nelze rovněž zapomínat na možný podpis 

Vyšinského pod již zmíněným rozkazem k zatčení Lenina. 
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hospodářství K. Marxe (od roku 1924 G. V. Plechanova). Mimo to zde rovněž řídil vědecko-

výzkumnou a pedagogickou činnost a určitou dobu dokonce zastával funkci děkana fakulty 

ekonomie. V roce 1925 vydal knihu Dějiny komunismu, která byla krátkým shrnutím předmětu, 

který vyučoval. Jednalo se však spíše o kompilát, než o původní dílo Vyšinského. Je zajímavé, 

že Vyšinskij zde hojně citoval Bucharina, Kameněva a Zinovjeva, které později, již jako státní 

žalobce, označil za nepřátele lidu a kontrarevolucionáře. 

Za zlomový rok v kariéře Vyšinského lze bezesporu označit rok 1923, kdy A. Vyšinskij 

vystoupil jako státní žalobce v jednom z velkých procesů s duchovními. Při tomto procesu 

Vyšinskij osvědčil své kvality a záhy poté se stal prokurátorem trestního senátu Nejvyššího 

soudu RSFSR, v němž působil až do roku 1925.793 V tomto postavení se tak mohl účastnit 

procesu s leningradskými soudními pracovníky, který se konal v květnu roku 1924. Tribunu 

státního žalobce doslova ovládl Vyšinskij, jemuž právě tento případ sedl jako ulitý. Dle obžaloby 

se skupina leningradských soudních pracovníků z osobní zištnosti a po předchozí dohodě vydala 

na cestu systematického úplatkářství, čímž porušovala své služební povinnosti a zjevně 

podrývala autoritu soudní moci.794 Za tímto účelem se daná skupina měla spojit s nepmany a 

„nejrůznějšími kriminálními živly“. Na lavici obžalovaných se tak ocitlo celkem 42 osob, mezi 

nimiž bylo také 17 vyšetřovatelů, lidových soudců a ostatních zaměstnanců justice, včetně 

bývalého vyšetřovatele vojenského sborového tribunálu leningradského vojenského okruhu a 

místopředsedy sdružení leningradské rady lidových soudců S. Sjenina-Menakera, ředitele 

vyšetřovacího oddělení leningradského gubernského soudu V. Kuzmina, vrchních vyšetřovatelů 

I. Šachovnina, N. Michajlova, B. Kopička, lidových soudců M. Pachomova a M. Těveljeva a 

členů sdružení obhájců při leningradském gubernském soudu A. Masinsona a N. 

Broďanského.795 Druhou skupinu obžalovaných (celkem 25 osob) tvořili tzv. nepmani, majitelé 

obchůdků a soukromé osoby. V tomto procesu se poprvé naplno projevilo řečnické nadání 

Vyšinského. Jeho obžalovací řeč byla zvlášť emotivní, plná uměleckých prostředků a obrazných 

pojmenování skutečnosti. Vyšinskij zdůrazňoval nebezpečí úplatkářství, které označoval za 

největší nebezpečí pro řádné fungování státního aparátu: „Úplatek sám o sobě je nejhnusnějším 

prostředkem rozvratu, stává se však ještě nehoráznějším, když se dává vyšetřujícímu nebo vůbec 

pracovníku justiční služby. Vždyť sotva si lze představit něco horšího než soudce, prokurátory 

nebo vyšetřující, kteří obchodují se spravedlností. Soud je jedním z nejdůležitějších pilířů státní 

výstavby. Rozklad pracovníků soudu a prokuratury, rozklad soudu je největším nebezpečím pro 

                                                 
793 ŠIKMAN, A. P. Dějatěli otěčestvennoj istorii: biografičeskij slovar-spravočnik. Moskva: AST, 1997. 
794 VYŠINSKIJ, A. J. Soudní řeči: 1924-38. Praha: Orbis, 1951, s. 7. 
795 VYŠINSKIJ, A. J. Soudní řeči, s. 7-12. 
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stát!“796 Svůj proslov poté Vyšinskij zakončil legendou o trestu ze staroindických pověstí: 

„Stará indická moudrost říká: Trest bdí, když lidé spí. Trest to je sama spravedlnost. A tento trest 

žádám pro obžalované jménem naší republiky. Žádám přísný trest, nelítostný trest, který udeří 

jako bouře a vichřice a zničí tuto bandu zločinců, kteří se dotkli cti soudcovské hodnosti a 

pošpinili svými trestnými činy velké jméno sovětského soudce. Žádám nelítostný rozsudek. Nechť 

se tento rozsudek snese jako očistná bouře nad hlavami zločinců… Žádám zastřelení všech 

hlavních viníků… všech, kteří se odvážili pošpinit jméno revolučního soudního pracovníka… 

Žádám trest zastřelení pro všechny, kdož dávali úplatky, kdož soustavně kazili a rozvraceli 

vyšetřující i soudce… blaho revoluce je nejvyšší zákon a nechť dopadne úder tohoto zákona 

jménem naší velké posvátné revoluce.“797 V důsledku Vyšinského práce jako prokurátora 

trestního senátu Nejvyššího soudu RSFSR bylo 17 obžalovaných odsouzeno k trestu smrti 

zastřelením. 

V této době se A. Vyšinskij aktivně věnoval nejen soudním řízením ve své funkci 

prokurátora, nýbrž také své akademické činnosti. Vydal několik spisů o sovětské trestní politice, 

systému orgánů činných v trestním řízení, dějinách komunismu atd. Publikoval články, ve 

kterých se věnoval otázce disciplinárních soudů a úředních přestupků. V letech 1923-1925 

působil jako profesor na Moskevské státní univerzitě. Novou etapu své akademické kariéry 

zahájil v roce 1925, kdy jej vědecká rada univerzity zvolila za rektora. Profesorský titul, k jehož 

získání se Vyšinskij připravoval již v Kyjevě, tak nakonec získal automaticky. Jako přednášející 

si Vyšinskij vedl výtečně. Byl schopen využívat celou škálu řečnických technik. Byl rovněž 

velice vynalézavý, uměl se dostat z obtížných situací, do nichž občas upadal z důvodu 

nedostačené znalosti detailů.798 Arkadij Vaksberg, jenž se životními osudy tohoto muže 

podrobně zabýval, ve své knize popisuje jak své dojmy z vystoupení Vyšinského, tak i vzhled 

obávaného prokurátora: „Byl menší postavy, měl krásně prošedivělé vlasy, kartáček tenkého 

knírku pod nosem a na něm brýle v elegantních obroučkách. Zpoza skel brýlí na vás hleděl pár 

nezdolných, pichlavých a pronikavých očí… Jeho řeč byla plynulá, nepoužíval žádné taháky, 

neslyšeli jste žádná „e-e-e“ nebo „mm-mm“, ani „jako“ a „řekněme“, gramaticky hovořil 

správně, i když se vyjadřoval poměrně hutně. Dovedl používat téměř zapomenuté rétorické 

techniky – modulaci hlasu, správně aplikované zvýšení hlasu nebo pokles řeči, efektní pauzy... 

vášeň, dovedně vloženou do každé věty. Využíval své paměti i erudice: dokázal zpaměti citovat 

                                                 
796 Tamtéž, s. 18-19. 
797 Tamtéž, s. 59-60. 
798 KUTAFIN, O. Je. Inkvizitor: Stalinskij prokuror Vyšinskij. Moskva: Respublika, 1992. 
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rozsáhlé texty ze starobylých i nejnovějších pojednání, bez problémů sypal z rukávu jména, data, 

fakta.“799 

Výše uvedené lze bezesporu říct i o jeho nechvalně proslulých obžalovacích řečech. Tak 

například v procesu s protisovětským „blokem pravice a trockistů“ Vyšinskij nazýval obžalované 

„vyzvědači vojenského nepřítele, který se rozhodl vzít si za příklad dobu Iliady a Odysseje a 

dostat trojského koně do města“800,Bucharina přirovnával k Jidáši Iškariotskému, uváděl případy 

známé z dějin, citoval Tacita. V souvislosti se smrti Gorkého hovořil o „zavraždění Sejana 

jedem, který vyvolal dojem, že Sejanus zemřel obyčejnou nemocí“. V tom spatřoval uměleckou 

stránku zločinu. Zmiňoval se i o dalších případech travičství, o Filipovi II., Janu Kastilském a 

Klimentovi II.801 Nakonec tím hlavním a zároveň i nejvíce zarážejícím rysem Vyšinského bylo, 

podle slov Vaksberga, „bezkonkurenční spojení akademismu, učenosti, téměř až marnivé 

vzdělanosti s útočnými urážkami… A ani tyto slovní výpady nebyly prostoduché, každá urážka 

nabývala až zlověstného zabarvení. Neboť smysl do ní vložený měl politický základ. Jím 

kritizovaná osoba jednoduše nepochybila, nýbrž falešně pěla, nebo pracovala ve prospěch 

zahraničních žraloků.“802 Roland Freisler, předseda Lidového soudu (nejvyššího soudního 

orgánu Třetí říše v hitlerovském Německu) nazýval Vyšinského vzorem, ke kterému je třeba 

vzhlížet. Podle názoru historika W. Shirera Roland Freisler cíleně studoval způsoby A. 

Vyšinského, které využíval při moskevských procesech 30. let. V roce 1944 Hitler po 

neúspěšném atentátu na svou osobu říkal: „Zločince čeká krátký proces… Soud bude rychlý. 

Freisler…. to je náš Vyšinskij“.803 

V květnu 1931 byl A. Vyšinskij jmenován prokurátorem RSFSR (na tomto postu 

vystřídal N. V. Krylenka). Ve vztahu k podřízeným byl přísný. Vyžadoval bezpodmínečné 

plnění povinností a netoleroval chyby, zvláště při plnění vládních pokynů a řešení stížností. 

Svědčí o tom četné rozkazy, které vydal pro prokuraturu a lidový komisariát spravedlnosti. Ve 

funkci prokurátora se Vyšinskij zúčastnil řady velkých případů, včetně tzv. procesů o 

záškodnictví.804 Prohlašoval, že škůdcové a záškodníci pronikli do mnoha odvětví (např. na 

                                                 
799 VAKSBERG, A. I. Carica dokazatělstv. Vyšinskij i jego žertvy. Moskva: Kniga i biznes, 1992. 
800 Proces s protisovětským pravičácko-trockistickým blokem roku 1938. Praha: Svoboda, 1951, s. 331. 
801 Tamtéž, s. 343. 
802 VAKSBERG, A. I. Carica dokazatělstv. Vyšinskij i jego žertvy. Moskva: Kniga i biznes, 1992. 
803 SHIRER, W. L. Vzljot i paděnije Treťjego rejcha. Moskva: TERRA, 2010. Dostupné také z: 

http://yakov.works/libr_min/25_sh/ir/er_01.htm. 
804 Jedním z nejznámějších je proces o škůdcovství v elektrárnách SSSR (1933). Záminkou k tomuto politickému 

procesu byla série průmyslových nehod v Moskevské, Čeljabinské, Zujevské a Zlatoustské elektrárně. Ačkoliv k 

těmto událostem došlo bez přičinění obžalovaných, tj. vedoucích pracovníků a dalších zaměstnanců výše 

uvedených elektráren a zaměstnanců anglické firmy Metropolitan-Vickers, byl případ kvalifikován jako 

„škůdcovství“ a „záškodnictví“. A. Vyšinskij vynaložil nemalé úsilí, aby tento uměle vykonstruovaný proces, 

jenž se mu rozpadal přímo před očima, zachránil. Jako státní žalobce pronesl Vyšinskij řeči v mnoha dalších 
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komisariát zemědělství SSSR, komisariát financí SSSR, komisariát pro zahraniční obchod 

SSSR) a obsadili tam vedoucí místa. Tito údajní zločinci měli provádět „co nejrozsáhlejší a 

zároveň maskovanou a nebezpečnou škůdcovskou činnost“.805 Jejich základním cílem mělo být 

rozvrácení hospodářské moci SSSR, likvidace sovětské socialistické hospodářské soustavy, 

zničení průmyslu a zemědělství, poškození dopravy a podkopaní důvěry mas k orgánům 

sovětské moci, její diskreditace v očích obyvatelstva. Domnělí škůdci si dle Vyšinského měli dát 

za úkol svržení sovětské moci a znovunastolení kapitalistického režimu. Ve skutečnosti však měl 

„hon na záškodníky“ zakrýt chyby stranického vedení a špatné propočty v plánování 

industrializace země. Četné havárie byly zapříčiněny nikoliv činností sabotérů, nýbrž zastaralými 

stroji, nátlakem na zvýšení produkce, nedodržováním základních pravidel bezpečnosti práce atd. 

 

3.1.3. Stalinův prokurátor a korunní důkaz (1933–1938) 

Andrej Vyšinskij nadále aktivně sloužil politice strany, a to natolik dobře, že byl v roce 

1933 vyznamenán Řádem Rudého praporu práce.806 Dne 20. června 1933 byla usnesením 

Ústředního výkonného výboru a Rady lidových komisařů SSSR zřízena Prokuratura SSSR. 

Historicky prvním prokurátorem SSSR byl jmenován I. A. Akulov,807 náměstkem prokurátora A. 

J. Vyšinskij. Tak začala Vyšinského služba v Prokuratuře SSSR, která trvala po dobu šesti let. 

Již od prvních dnů se Vyšinskij pustil do boje proti údajným nepřátelům lidu a 

kontrarevolucionářům.808 Pracoval houževnatě a usilovně. Na novém pracovišti se rychle 

osvědčil, a tak v březnu 1935 nahradil Akulova v jeho funkci prokurátora SSSR. Vyšinskij stal v 

čele celostátní prokuratury v letech 1935-1939, tj. v období nejmasovějších politických 

(stalinských) represí, které později dostaly název Velký teror. Je možné říci, že tato doba byla 

nejkrvavějším obdobím ve Vyšinského kariérním životě. 

V letech 1935-1939 byl Vyšinskij členem tajné komise politického byra ÚV VKS(b) pro 

soudní záležitosti, která schvalovala všechny rozsudky smrti v SSSR. Byl rovněž členem 

takzvané hlavní „dvojky“, která pracovala na celostátní úrovni a oficiálně se nazývala Komise 

                                                                                                                                                             
procesech s údajnými škůdci - například v procesu s Konservtrustem, v Šachtinském procesu, v případu 

„Gukon“, případu odesílání neúplných kombajnů a případu zkázy parníku „Sovětskij Azerbajdžan“. 
805 Proces s protisovětským pravičácko-trockistickým blokem roku 1938. Praha: Svoboda, 1951, s. 328. 
806 Rozhodnutím Prezídia Všeruského ústředního výkonného výboru ze dne 21. ledna 1933. 
807 I. Akulov neměl právnické vzdělání a jeho pracovní zkušenosti v oblasti justice byly zcela minimální. Hlavní roli 

při reorganizaci sovětské prokuratury proto hrál A. Vyšinskij. Právě ten vytvořil aparát svazové prokuratury. 

Vydal řadu rozkazů a pokynů. Připravil mnoho návrhů rozhodnutí Ústředního výkonného výboru a Rady 

lidových komisařů SSSR týkajících se prokuratury, a to včetně nařízení ze dne 17.12.1933, které v souladu s 

výše uvedeným usnesením o zřízení Prokuratury SSSR zakotvilo její pravomoci. 
808 Špión se v Sovětském svazu stal nejrozšířenějším „povoláním“. Podle údajů NKVD během tří let (v letech 1934-

1937) počet osob zadržených za špionáž vzrostl třicet pětkrát (ve prospěch Japonska třináctkrát, Německa 

dvacetkrát, a Lotyšska čtyřicetkrát). V roce 1937 bylo odhaleno šedesátkrát více trockistů než v roce 1934. 
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NKVD a prokurátora SSSR. Komise se skládala ze dvou lidí: lidového komisaře vnitra SSSR a 

prokurátora SSSR (nebo jejich náměstků). „Dvojky“ obdobně jako „trojky“ projednávaly v 

mimosoudním řízení případy špionáže v rámci operací NKVD, přičemž rozhodovaly velmi 

rychle.809 Schvalovaly „seznamy osob určených k zastřelení“, vycházely při tom pouze ze zpráv s 

dotazníkovými údaji zatčeného a stručnou podstatou obvinění. Jen 29. prosince 1937 lidový 

komisař vnitra N. Ježov a prokurátor SSSR A. Vyšinskij posoudili seznamy 1000 osob a 

odsoudili k zastřelení 992 z nich. Dne 10. ledna 1938 projednali seznamy 1667 osob, 14. ledna - 

1569 osob, 15. ledna - 1884 osob, 16. ledna - 1286 osob, 21. ledna - 2164 osob.810 

Vyšinskij jako jeden z prvních přijal Stalinovu tezi o tom, že za určitých podmínek 

„zákony bude třeba odložit stranou“. Na Stalinův přímý pokyn zinscenoval veřejné politické 

procesy proti Leninově staré gardě. V roli státního žalobce tak vystoupil při procesu s 

trockisticko-zinověvským teroristickým centrem (1936), procesu s protisovětským trockistickým 

centem (1937) či procesu s antisovětským blokem pravice a trockistů (1938). K trestu smrti byla 

odsouzena řada čelních představitelů sovětské moci a starých bolševiků: Bucharin, Kameněv, 

Smirnov, Rykov, Krestinskij, Mračkovskij a řada dalších.811 Vyšinskij byl taktéž spoluautorem812 

závěrečné řeči obžaloby v procesu s Tuchačevským (1937). Tato závěrečná řeč se, spolu s 

proslulým Stalinovým projevem o zostřování třídního boje během výstavby socialismu, stala 

základem pro masové represe v dělnicko-rolnické Rudé armádě v letech 1937-1938. 

Mechanismus těchto procesů byl vždy stejný a podle podobného modelu probíhaly i politické 

procesy v jiných zemích pod sovětským vlivem, např. v 50. letech v Československu.813 

                                                 
809 Vytvoření těchto mimosoudních struktur bylo stanoveno Operativním rozkazem NKVD SSSR č. 00485 O 

operaci k potření členů polské vojenské organizace v SSSR ze dne 11. srpna 1937 (dokument č. 26). Členy trojek 

byli místní vedoucí NKVD, strany a prokuratury. Ve třech stručně (bez účasti obviněných) projednávali případy 

a dle svého uvážení volili tresty. S žádnými obhájci a odvoláními se nepočítalo. V určitých časových obdobích 

do trojek přicházela takzvaná alba obsahující stručné informace o případu a o obžalovaném. Pouze na základě 

těchto strohých údajů bylo poté rozhodnuto o osudu obžalovaných. „Dvojky“ a „trojky“ při NKVD existovaly až 

do podzimu 1938, kdy byly na základě usnesení RLK SSSR a ÚV VKS(b) O vazbách, prokurátorském dozoru a 

vedení vyšetřování ze dne 17.11.1938 zrušeny. 
810 MOZOCHIN, O. B. Pravo na repressii. Vněsuděbnyje polnomočija organov gosudarstvennoj bezopasnosti 

(1918-1953). Moskva: Kučkovo pole, 2011. Dostupné také z: https://coollib.net/b/184662. 
811 Tyto bývalé Leninovy spolupracovníky Vyšinskij označil nálepkami špionů a zrádců, fašistů a prodejných agentů 

kapitalistických vlád. Viz VYŠINSKIJ, A. J. Reč Gosudarstvennogo obvinitělja - Prokurora Sojuza SSR tov. A. 

J. Vyšinskogo na processe antisovetskogo „pravo-trockistskogo bloka“ 11.3.1938. Socialističeskaja zakonnosť. 

1938, č. 3 (březen), s. 16-45. 
812 Spoluautorem závěrečného proslovu byl lidový komisař vnitra N. Ježov. M. Tuchačevskij byl zastřelen v noci z 

11. na 12. června 1937. 
813 Politické procesy probíhaly podle stejné šablony jako v SSSR i mnoha zemích lidové demokracie. „Sovětští 

poradci“ se netajili svými záměry. Tak například, jeden z nich, Lichačjov, po svém příjezdu do Československa, 

řekl: „Mne sem poslal organizovat procesy samotný Stalin, a já nemám v úmyslu ztrácet čas. Nepřijel jsem do 

Československa diskutovat, ale řezat hlavy. Nenechám si zlomit vaz, preferuji srazit sto padesát cizích hlav“. Viz 

BARTOŠEK, K. Střední a jihovýchodní Evropa (Procesy s komunistickými předáky). In: COURTOIS, S. et al. 

Černá kniha komunismu: zločiny, teror, represe. Praha: Paseka, 1999, s. 350-404. 
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V roli režiséra sovětských politických procesů vystupoval sám Stalin. V souladu s jeho 

instrukcemi Vyšinskij pečlivě připravoval každý obžalovací spis a každé soudní přelíčení. Bývalí 

členové politbyra a kdysi všemocní vůdcové Říjnové revoluce se jako poslušní herci nazpaměť 

učili své role. Pod fyzickým a psychickým nátlakem odříkávali naučený text a doznávali se ke 

zločinům, které nikdy nespáchali. „Někteří se sami obviňovali dokonce více, než žalobce 

Vyšinskij požadoval“,814 což někdy vedlo až k absurdním situacím. Obžalovaní se totiž doznávali 

i ke zločinům, které objektivně nemohli spáchat (například se přiznávali k tomu, že jsou 

současně agenty a vyzvědači jak německé, japonské, anglické, tak i polské a francouzské 

výzvědné služby). Jen málokdo z obžalovaných v politických procesech si dovolil se od 

připraveného scénáře odchýlit, neboť v takovém případě byla nařizována přestávka, během které 

byl pomocí fyzického i psychického nátlaku přinucen držet se naučeného textu. Ze scénáře se 

odvážil několikrát vybočit například hlavní obžalovaný v procesu s protisovětským „pravičácko-

trockistickým“ blokem Bucharin, který se pokoušel obhajovat anebo zločiny, které mu byly 

dávány za vinu, alespoň „kvalifikoval…a vtiskoval jim do té míry okrajový význam, že nedávaly 

smysl“.815Avšak Vyšinskij toto počínání Bucharina prezentoval ve zcela jiném světle: „Když byl 

chycen za ruku, přistižen při činu, Bucharin volá za svědka samého Hegela, pouští se do učených 

výkladů z lingvistiky, filosofie a rétoriky, žvaní jakási učená slova, jen aby nějak zahladil 

stopy.“816 

Proslulé obžalovací řeči Vyšinského byly rovněž sepisovány pod bedlivým dohledem 

Stalina. Puntičkářský Vyšinskij usiloval o to, aby soudní přelíčení, jimž se mělo dostat co nejširší 

publicity, získala co nejvěrohodnější podobu. Promýšlel proto každý detail, každé slovo. 

Dokázal plně rozvinout svůj nesporný řečnický talent. V souladu s rétorickými pravidly 

rozděloval Vyšinskij obžalovací řeč do několika vzájemně se prolínajících částí. Například řeč 

státního žalobce v procesu s tzv. protisovětským „blokem pravice a trockistů“ (1938) 

strukturoval do následujících kapitol: 1. Zvláštnosti tohoto procesu,817 2. „Pravičácko-

trockistický blok“ agenturou cizích výzvědných služeb,818 3. Jak pravičáci a trockisté bojovali 

proti V. I. Leninovi a proti věci socialismu, 4. Spiknutí proti V. I. Leninovi v roce 1918,819 5. 

                                                 
814 BRITOVŠEK, M. Stalinův termidor. Praha: Naše vojsko, 1991, s. 225. 
815 Proces s protisovětským pravičácko-trockistickým blokem roku 1938. Praha: Svoboda, 1951, s. 226. 
816 Tamtéž, s. 289. 
817 Zvláštnosti tohoto procesu měly dle Vyšinského spočívat v jeho nesmírném společenskopolitickém a historickém 

významu. „Pravičácko-trockistický blok“ byl definován jako „organisace pro špionáž, záškodnictví, škůdcovství, 

politické vraždy a zaprodání vlasti nepřátelům“ (Tamtéž, s. 288). 
818 Členové bloku byli obviňováni z toho, že prováděli vyzvědačskou činnost, sdělovali cizím výzvědným službám 

státní tajemství, pomáhali imperialistům svrhnout sovětskou vládu a obnovit moc kapitalistů a statkářů, pro které 

měli tito údajní „zrádci bez oddechu pracovat“ (Tamtéž, s. 293). 
819 V této části obžalovací řeči se hovořilo o snaze Bucharina, Trockého a ostatních spiklenců zmařit brestský mír, 

který A. J. Vyšinskij nazýval geniální leninskou strategií ústupu, jež „zachránila nové Rusko a sovětskou moc 
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Vyzvědači, zrádci, obnovovatelé kapitalismu, 6. Škůdcové a záškodníci, 7. Zavraždění 

významných činitelů sovětského státu S. M. Kirova, V. R. Menžinského, V. V. Kujbyševa, A.M. 

Gorkého,820 8. Právnické otázky,821 9. Závěr. V závěru své řeči poté Vyšinskij žádal pro 

obžalované trest smrti zastřelením: „Celá naše země, mladí i staří, očekávají a žádají: zrádci a 

vyzvědači, kteří naši vlast prodávali nepříteli, musí být zastřeleni jako prašiví psi! Náš lid má 

jediný požadavek: rozdupejte tu prokletou zmijí havěť!“.822 Děsivé divadlo dokresloval dlouhý a 

bouřlivý potlesk, kterého se Vyšinskému dostalo.823 V době konání tohoto procesu si jen 

málokdo povšiml naprostého nedostatku důkazů potřebných k prokázání viny obžalovaných. 

Jejich absenci totiž plně nahrazovala ničím nepodložená tvrzení Vyšinského, že důkazy proti 

obžalovaným jsou „až příliš silné, příliš přesvědčivé“.824 

Z bývalých menševiků Vyšinskij dosáhl nejvyššího postavení. Kdyby se Lenin dozvěděl, 

že v procesu, který skončil rozsudkem smrti pro tři ze šesti jím jmenovaných předních vedoucích 

představitelů strany (Kameněva, Zinověva a Bucharina) a také pro tajemníka ÚV Krestinského, 

„kdyby si mohl představit, že státním žalobcem v tomto procesu bude menševik Vyšinskij!“ Podle 

V. Moldavana a A. Gridčiné by to bylo v roce 1923 možné vysvětlit jediným: „to znamená, že 

zvítězila kontrarevoluce“.825 Sovětský historik Vadim Rogovin napsal: „Čím známější byla 

osobnost obžalovaného a čím byly významnější jeho revoluční zásluhy, tím častěji Vyšinskij 

připomínal, že v něm vidí jen „kontrarevolučního banditu“. Roli státního žalobce, která mu byla 

svěřena, „plnil se sadistickým uspokojením“, nahrazoval právní formulace „proudem zběsilých 

nadávek složených z takových výrazů jako „zlořečená stvůra“, „páchnoucí mršina“, „psi na 

řetěze imperialismu“, „ubohá lůza“, „zvířata v lidském rouše“, „smrdutá hrstka lidského 

odpadu“ atp.“.826 Bývalého „miláčka strany“ Bucharina označil za „proklatého křížence lišky s 

                                                                                                                                                             
před jistou záhubou“. Dnes pojetí brestského míru, v němž se revoluční vláda vzdala rozsáhlých území, není již 

tak jednoznačné.  
820 Obžalovaní měli pečlivě naplánovat a následně provést vraždy významných pracovníků sovětského státu. Bylo 

pokládáno za prokázané, že vražda S. Kirova byla spáchána podle přímého rozhodnutí bloku a že toto rozhodnutí 

provedl Jagoda, jehož nejbližšími spoluúčastníky byli Rykov a Bucharin. Dle obžaloby bylo rovněž zjištěno, že k 

usmrcení A. M. Gorkého došlo s pomocí obžalovaných lékařů, kteří provedli otravu tak, že sama smrt jedem 

mohla být vysvětlena jako přirozená smrt následkem nemocí. Vražda Kirova a úmrtí Gorkého jsou dodnes 

předmětem četných spekulací. 
821 Např. otázka spoluúčasti, otázka trestu atd. 
822 Proces s protisovětským pravičácko-trockistickým blokem roku 1938. Praha: Svoboda, 1951, s. 350; VYŠINSKIJ, 

A. J. Soudní řeči: 1924-38. Praha: Orbis, 1951, s. 597. 
823 Sprosté a nenávistné spílání generálního prokurátora doslova hypnotizovalo v sále přítomné publikum. Nutno 

dodat, že veřejnost byla již předem psychologicky „připravena“. Před zahájením soudního jednání ji totiž list 

Pravda informoval o všech obludnostech, kterých se obžalováni měli dopustit. 
824 Ve skutečnosti mnohdy jediným důkazem bylo mučením získané doznání obžalovaného. 
825 MOLDAVAN, V. S., GRIDČINA, A. G. Uroki gorkije, no něobchodimyje. Moskva: Mysl, 1988, s. 56. 
826 ROGOVIN, V. Z. Partija rasstreljannych. Moskva: Moskovskaja tipografiya 3 RAN, 1997. Dostupné také z: 

http://trst.narod.ru/rogovin/t5/xv.htm 
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prasetem“ 827. Tvrdě utočil i na jiné obžalované, například M. Černova, bývalého lidového 

komisaře zemědělství SSSR, nazýval nejen německým vyzvědačem, nýbrž i člověkem trpícím 

alkoholismem, pijákem s odulou tváři, „který více pil, než pracoval“.828 

Trockij vzpomínal, že: „Vyšinskij mluvil s obžalovanými nikoliv řečí právníka, ale… 

hantýrkou spolupachatele, spiklence, mistra podvodů, hantýrkou zlodějů“.829 Tak na prvním 

moskevském procesu, na němž byli souzeni Zinověv a Kameněv, Vyšinskij prohlásil: „Hnusná, 

ničemná a bezmocná smečka zrádců a vrahů chtěla svými špinavými zločiny zastavit tep 

mohutného srdce našeho velkého lidu! Hnusná, ničemná smečka dobrodruhů pokoušela se 

špinavou nohou zašlapat nejkrásnější vonné květy naší socialistické zahrady. Tito zběsilí psi 

kapitalismu se pokoušeli roztrhat na kusy nejlepší lidi naší sovětské země.“ 830 Tento projev 

Vyšinskij ukončil slovy: „Nepřítel je podlý! Podlého nepřítele nelze šetřit. Všechen lid se zvedl 

při první zprávě o strašném zločinu. Všechen lid se chvěje a je rozhořčen. A já, zástupce státní 

obžaloby, připojuji svůj rozhořčený, hněvivý hlas státního žalobce k dunění hlasů milionů!... 

Žádám zastřelení těchto zběsilých psů - všech bez výjimky!“831 Při procesu s moskevským 

paralelním antisovětským trockistickým centrem ve věci G. Sokolnikova, G. Pjatakova, K. 

Radeka a dalších ukončil obžalobu těmito slovy: „Nežaluji sám! Žaluji společně s veškerým 

naším lidem, žaluji nejtěžší zločince, kteří zasluhují jen jediného trestu: trestu smrti 

zastřelením!“ 832 Vyšinskij připravoval návrhy na trest smrti se stejným puntičkářstvím a klidem, 

s jakým podepisoval výnosy tykající se každodenního chodu prokuratury. Jeho chladnokrevnost 

se stala příslovečnou, neboť téměř pro všechny obviněné požadoval trest smrti. Pravděpodobně v 

té době získal svou proslulou přezdívku Andrej Jaguárovič. Přes všechny prokázané negativní 

vlastnosti Vyšinského o něm dodnes kolují i některé nepravdy, mezi něž patří např. i to, že své 

cigarety údajně hasil o těla obžalovaných. Takové mučení ze strany Vyšinského je však málo 

pravděpodobné už vzhledem k tomu, že Vyšinskij nikdy nekouřil. 

Při své charakteristice Vyšinského chování při politických procesech si Trockij povšiml, 

že: „každý průměrný novinář je schopen předem napsat text zítřejší obžaloby Vyšinského, snad 

jen s menším množstvím hrubých nadávek. Vyšinskij spojuje s politickým procesem svůj osobní 

proces. V letech revoluce byl v táboře bílých. Když po definitivním vítězství bolševiků změnil 

                                                 
827 VYŠINSKIJ, A. J. Soudní řeči: 1924-38. Praha: Orbis, 1951, s. 542. 
828 Proces s protisovětským pravičácko-trockistickým blokem roku 1938. Praha: Svoboda, 1951, s. 329. 
829 Bjulletěň oppozicii. 1937, č. 54-55, s. 4. Dostupné také z: 

http://www.1917.com/Marxism/Trotsky/BO/BO_No_54-55/Main.html 
830 VYŠINSKIJ, A. J. Suděbnyje reči. Moskva: Gosudarstvennoje izdatělstvo juridičeskoj litěratury, 1955, s. 382-

424; VYŠINSKIJ, A. J. Soudní řeči: 1924-38. Praha: Orbis, 1951, s. 414. 
831 VYŠINSKIJ, A. J. Suděbnyje reči. Moskva: Gosudarstvennoje izdatělstvo juridičeskoj litěratury, 1955, s. 382-

424; VYŠINSKIJ, A. J. Soudní řeči: 1924-38. Praha: Orbis, 1951, s. 452-453. 
832 VYŠINSKIJ, A. J. Soudní řeči: 1924-38. Praha: Orbis, 1951, s. 515. 
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orientaci, dlouho se cítil ponížený a podezíraný. Teď se mstí. Může se posmívat Bucharinovi, 

Rykovovi, Rakovskému, jejichž jména řadu let vyslovoval s přehnanou uctivostí“.833 Nadávky 

místo právních argumentů nezazněly poprvé v soudní síni, nýbrž na stránkách tisku. Soudě podle 

tehdejších novin a časopisů, významnou úlohu při vytváření veřejného mínění hráli představitelé 

sovětské tvůrčí inteligence. Někteří z nich byli vskutku velmi nadaní. Nadšeně popisoval proces 

s antisovětským blokem pravice a trockistů například přední sovětský žurnalista Michail Kolcov. 

Ve svých článcích přitom neváhal nahrazovat právní formulace nadávkami. Právě jeho invencí 

jsou následující slovní spojení: „zlé dvounohé krysy“, „prohnaní ničemové“, „hyeny a šakalové 

světového fašismu“ atp. Při manipulaci veřejného mínění za Kolcovem nezaostával ani Děmjan 

Bědnyj a mnozí další. 

S osudem Vyšinského se tragicky prolínal osud A. Solce, jehož nazývali „svědomím 

strany“. Solc stál po mnoho let v čele nejvyššího stranického soudu – stranického kolegia 

Ústřední kontrolní komise - a v roce 1937 zastával funkci asistenta prokurátora SSSR. Na 

podzim téhož roku Solc vystoupil s požadavkem na vytvoření komise pro vyšetření činnosti 

Vyšinského, v důsledku čehož byl v únoru 1938 z prokuratury odvolán. Poté byl na dva měsíce 

umístěn na psychiatrické klinice. Zemřel pouhých několik dní před skončením války. A ani 

jedny noviny neuveřejnily jeho nekrolog. 

Pro zachování objektivity je třeba zmínit i kladné stránky činnosti Vyšinského ve funkci 

prokurátora země. Svou praktickou činnost například zahájil prověrkou stížností těch, kdo byli 

vyhoštěni z Leningradu po vraždě Kirova. Výsledkem této prověrky bylo, že 14% stížností bylo 

vyhověno. Dne 27. ledna 1936 byl Stalinovi, Molotovovi a Jagodovi doručen telegram chlapců a 

dívek, vyhoštěných z Leningradu po vraždě Kirova. Příčinou vyhoštění byla údajná sociální 

nespolehlivost jejich rodičů, přičemž za sociální nespolehlivost byl považován neproletářský 

původ. V telegramu mladí lidé žádali Stalina, aby „zrušil jejich nezasloužený trest“, neboť „se 

narodili za revoluce, byli vychováni sovětskou mocí a chtějí se zařadit do řad sovětské mládeže“. 

Telegram byl odeslán po Stalinově výroku „syn za otce neodpovídá“834 (ze dne 1. prosince 

1935). Přímo na telegramu předseda RLK Molotov uvedl: „Soudruhu Vyšinskému. Žádám 

jménem svým i jménem soudruha Stalina, abyste pozorně a rychle vyřídil tuto záležitost. Je třeba 

                                                 
833 Bjulletěň oppozicii. 1938, č. 65, s. 3. Dostupné také z: 

http://www.1917.com/Marxism/Trotsky/BO/BO_No_65/Main.html. 

 
834 Pravda ze dne 4. prosince 1935. 
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odpovědět a zřejmě vyjít vstříc“.835 Vyšinskij tento pokyn splnil. V nejkratší době bylo 

projednáno šest tisíc případů. Vyhoštění bylo zrušeno u 1802 osob. 

O něco dříve, v květnu 1935, poslala veteránka revoluce Jekatěrina R. Rojzman telegram 

o svém nezákonném zatčení a vyhnanství do sibiřského města Ťumeň. Adresáti byli celkem 

čtyři: tajemník Ústředního výkonného výboru Akulov, lidový komisař vnitra Jagoda, předseda 

Rady lidových komisařů Molotov a prokurátor SSSR Vyšinskij. Odpověď přišla jen z 

prokuratury: „Vaše žádost se projednává. Výsledek sdělím. Čekejte, Vyšinskij“ (dne 11. června 

1935). Případ byl přezkoumán a vyřízen ve prospěch žadatelky. Toto nebyl jediný případ, kdy se 

Vyšinskij postavil na ochranu jednotlivého „obyčejného“ člověka. 

Andrej Vyšinskij se jakožto prokurátor SSSR účastnil i jednoho z nejznámějších 

nepolitických procesů té doby: procesu s bývalým velitelem polární stanice na Wrangelově 

ostrově Semenčukem a psovodem Starcevem. Tento případ byl projednáván v Moskvě 

Nejvyšším soudem RSFSR ve dnech 17.-23. května 1936.836 Oba obžalovaní byli uznáni 

vinnými mj. z vraždy doktora N. Vulfsona a odsouzeni k trestu zastřelení. Jejich žádost o milost 

byla zamítnuta a rozsudek byl vykonán. Ve své době byl tento případ vraždy uváděn jako vzor 

použití nepřímých důkazů v trestním řízení. Vyšinskij použil techniky, které rozpracoval 

William Wills v knize Pokus o theorii nepřímých důkazů, vyložených na příkladech.837 

Obžalovací projev Vyšinského byl tentokrát delší než jeho projevy na následujících politických 

procesech a zabral celkem 60 tiskových stran. Vyšinskij před obecenstvem vystoupil v roli 

vítězného soudnictví. On jakožto ochránce „obyčejného“ člověka, i když tento člověk umírá 

doslova na konci světa. Proces probíhal podle všech pravidel. Obhajoba byla zastoupena 

vynikajícími advokáty Kommodovem a Kaznačejevem. Vyšinskij hovořil o mravním úpadku 

člověka, který zastupuje sovětskou moc. O tom, že kolektiv polární stanice propadl rozkladu a 

pozbyl schopnosti vystoupit proti zločinům, které se na ostrově rozmohly. A také o tom, že 

podřízení Semenčuka mu buď napomáhali při vykořisťování chudého místního obyvatelstva 

nebo zbaběle a slabošsky mlčeli ke všem zlořádům, které se zde děly. Vyšinskij zdůrazňoval také 

to, že tento zločin má výrazný antisemitský charakter. Pojem „antisemita“ ztotožnil s pojmem 

„zdemoralizovaný člověk“. Až na budovatelská hesla jako „bolševik je Eskymákův nejlepší 

                                                 
835 SVANIDZE, M. Istoričeskije chroniki s Nikolajem Svanidze. Kniga 2. 1934-1953. Sankt-Petěrburg: Amfora, 

2008, s. 93. 
836 VYŠINSKIJ, A. J. Reč Gosudarstvennogo obvinitělja - Prokurora Sojuza SSR tov. A. J. Vyšinskogo. 

Socialističeskaja zakonnosť. 1936, č. 6 (červen), s. 1-23. 
837 Vyšinskij se na Willse odvolával vícekrát. Například ve své obžalovací řeči na procesu s tzv. paralelním 

protisovětským trockistickým centrem (leden 1937) nazýval Willse skvělým procesním odborníkem v procesním 

právu, známým anglickým právníkem, „který ve své knize „Nárys theorie nepřímých důkazů“ líčí, jak silné 

bývají nepřímé důkazy a jak nepřímé důkazy jsou často přesvědčivější než důkazy přímé“. Viz VYŠINSKIJ, A. J. 

Soudní řeči: 1924-38. Praha: Orbis, 1951, s. 511. 
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přítel“838 a několik zmínek o „geniálním učiteli a vůdci národů Sovětského svazu soudruhovi 

Stalinovi“839 je tato obžalovací řeč Vyšinského argumentačně dobře propracována.840 

V prosinci roku 1935 se Vyšinskij obrátil na ÚV VKS(b) s návrhem na přezkoumání 

rozsudků vynesených na základě tzv. „zákona o třech kláscích“841. Zákon byl schválen uprostřed 

období hladomoru a byl zaměřen na boj s organizátory krádeží socialistického majetku. 

Vyšinskij poukazoval na to, že tento zákon byl často aplikován i v případech krádeže pouhých „2 

snopů, 2 desítek klasů, 2,5 kg mouky“. Většina odsouzených byli rolníci, kteří si z pole odnášeli 

brambory, aby zachránili své děti před smrtí hladem. Přitom každý, kdo si z pole něco odnesl, 

spáchal tím trestný čin krádeže socialistického vlastnictví a byl označen za třídního nepřítele.842 

„Tato fakta svědčí o tom,“ napsal Vyšinskij, „že naše soudy… kráčejí po linii nejmenšího odporu 

a přistupují formálně k požadavkům dekretu ze dne 7. srpna“.843 Po této výzvě Vyšinského byly 

počínaje lednem 1936 tisíce lidí nenadále osvobozeny. 

Přirozeně proto vyvstává otázka: kam se poděla humánnost A. Vyšinského, strážce 

zákonnosti a humanisty, když pronášel své bouřlivé projevy na tzv. moskevských procesech? 

Tehdejší student Moskevské státní univerzity M. Smirťukov vzpomínal, že nikdo nemohl ani 

tušit, že tento „nejmoudřejší pedagog a skvělý lektor se změní v krutého prokurátora SSSR“.844 

Čeho chtěl Vyšinskij ve skutečnosti dosáhnout? Jednoduše přežít? Vybudovat kariéru za cenu 

podílu na bezohledných politických zúčtováních? Vysloužit si podíl na vytvoření skutečně 

spravedlivé a efektivní sovětské justice? Bývalý prokurátor RSFSR a předseda Nejvyššího soudu 

SSSR A. Volin, který Vyšinského znal osobně, v této souvislosti napsal: „Naivní by byla otázka, 

uvědomoval-li si Vyšinskij, že represe uměle zahalované do právní, zákonné formy mají svým 

politickým obsahem celkově preventivní charakter, že „důkazy viny“ obviněných z vlastizrady, 

provádění teroristických aktů a jiných zločinů podobného druhu jsou získávány buď krutými 

nebo zákeřnými metodami. Díky charakteru své činnosti to Vyšinskij věděl stejně dobře jako 

samotný Stalin. Inscenovali soudní procesy stejně, jako herci hrají hry. I v tomto smyslu se 

                                                 
838 VYŠINSKIJ, A. J. Soudní řeči: 1924-38. Praha: Orbis, 1951, s. 263. 
839 Tamtéž, s. 262. 
840 V období „perestrojky“ byl tento rozsudek Nejvyšším soudem RSFSR zrušen, a to pro neexistenci skutkové 

podstaty trestného činu. Viz PANKIN, I., SVANIDZE, N. Istoričeskije chroniki. God 1936. Vyšinskij. 

Komsomolskaja pravda ze dne 28.10.2015. 
841 „Zákon o třech kláscích“ (rovněž „zákon o pěti kláscích“, zákon „7/8“, „zákon od sedmého - osmého“, nařízení 

„7-8“) - usnesení ÚVV a Rady lidových komisařů SSSR ze dne 7. srpna 1932 O ochraně majetku státních 

podniků, kolchozů a družstev a o upevnění společenského (socialistického) vlastnictví. Přijato z iniciativy 

generálního tajemníka ÚV VKS(b) J. V. Stalina. 
842 BRATUS, S. N., ed. Voprosy obščej těorii sovetskogo prava: Sbornik statěj. Moskva: Gosjurizdat, 1960, s. 313. 
843 VYŠINSKIJ, A. J. Revoljucionnaja zakonnosť na sovremennom etape: K XVI godovščině Okťabrskoj revoljucii. 

2. přeprac. vyd. Moskva: Sovetskoje zakonodatělstvo, 1933, s. 100. 
844 SMIRŤUKOV, M. S. Ja po molodosti sčital, čto tak ono i dolžno byť. Kommersant ze dne 22.08.2011. 2011, č. 

33 (937). 
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Vyšinskij nemůže se Stalinem nepodílet na zodpovědnosti za nejhrubší porušování zákonnosti, za 

což neexistuje prominutí“.845 Vyšinskij byl výborným právníkem, skvěle vzdělaným, všestranně 

nadaným, s vynikající pamětí a darem projevu. Proto se také hodil tehdejší moci pro vytvoření 

zdání úplné zákonnosti státu, kdy „ústava byla formálně ctěna jako cosi svatého“ a ve 

skutečnosti se dělalo to, co moc považovala za nutné. 

Vedle své činnosti v prokuratuře byl Vyšinskij mimořádně pilný také ve vědecké a 

pedagogické práci. Jeho akademická kariéra úspěšně pokračovala. V roce 1935 mu byl udělen 

akademický titul doktora státních a společenských věd a v roce 1936 doktora právních věd. Byl 

pokládán za „jednoho z nejpovolanějších popularizátorů Stalinova učení o socialistickém 

státě“.846 

Na první všesvazové poradě věnované otázkám vědy o sovětském právu a státu (16. 

července 1938) přednesl Andrej Vyšinskij rozsáhlý referát, v němž podal definici práva 

odrážející subjektivismus a voluntarismus, „který převládl v politické sféře“.847 Nastínil hlavní 

problémy sovětské právní vědy jako celku a některých jejích disciplín. Zaměřil svou pozornost 

na otázky pracovního práva, jakož i práva trestního. Hovořil také o právu občanském, např. o 

zásadních odlišnostech sovětského socialistického občanského práva od občanského práva 

buržoazního. Za základ sovětského civilního práva považoval veřejnoprávní zásadu, nikoliv 

soukromoprávní zásadu (charakteristickou pro buržoazní právní systémy), přičemž dispoziční 

zásada měla být podle Vyšinského v sovětském občanském právu podstatně omezena. Dále se 

zabýval také problematikou soukromého a osobního vlastnictví, vydržení, dědického práva a 

zavinění v občanském právu. Taktéž se věnoval studiu otázek spojených s kolchozní výstavbou. 

Dospěl k závěru, že pozemkové a kolchozní právo není soběstačnou disciplínou, neboť spadá 

částečně do sovětského státního práva a částečně do sovětského občanského práva. Publikoval 

také v oboru mezinárodního práva848 (viz např. „Otázky mezinárodního práva a mezinárodní 

politiky“). 

Vyšinskij se specializoval na obor trestního práva, se zaměřením především na 

problematiku zavinění, sociálního ohrožení a potrestání. Rovněž se zabýval otázkou spoluviny, 

                                                 
845 ZVJAGINCEV, A., ORLOV, J. Prokurory dvuch epoch: Andrej Vyšinskij i Roman Rudenko. Moskva: Olma-

Press, 2001. Dostupné také z: https://www.e-reading.club/book.php?book=144640 
846 VYŠINSKIJ, A. J., KAMMARI, M. D. Učení J. V. Stalina o socialistickém státě. Praha: Svoboda, 1950. 
847 Tamtéž, s. 16. 
848 Např. zkoumal problém intervence. Poukazoval na to, že při pracích v sovětské vědě mezinárodního práva je 

nutno vycházet ze zápasu dvou systémů - kapitalistického a socialistického, jakož i z toho, že SSSR je v 

kapitalistickém obklíčení. Dle jeho názoru je však také nutno pamatovat na fakt stále rozvíjející se spolupráce 

SSSR s některými kapitalistickými zeměmi. Teorie, které ignorují tuto spolupráci, nazývá recidivou 

„levičáckých“ úchylek: „třeba si činí nárok na vědeckost, přece ve skutečnosti nemají nic společného s 

marxisticko-leninskou vědou“. 
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která nabyla zvláště velkého významu v období politických procesů. Pojmy předrevoluční právní 

doktríny (spiknutí, tlupa) totiž nemohly být použity v procesu s „pravičácko-trockistickým 

blokem“. Podle staré nauky k tomu, aby šlo o tlupu nebo skupinu, bylo totiž nutno, aby se 

jednotlivci navzájem znali. Na danou skutečnost upozorňoval N. Bucharin. Tvrdil, že nemůže 

být uznán vinným za všechny zločiny spáchané tímto blokem, neboť některé obžalované spatřil 

poprvé až u soudu. Zvlášť naléhavě proto vyvstala nutnost zrevidovat dosavadní učení o 

spoluvině tak, aby každý účastník skupiny byl uznán vinným i tehdy, neměl-li přímý vztah ke 

konkrétnímu trestnému činu. Vyšinskij pochopil zvláštnosti a potřeby nové doby a vypracoval 

teorii, podle níž účastník zločinecké skupiny musí odpovídat za každý zločin, „vyplývá-li ze 

všeobecné zločinné orientace skupiny nebo je-li v určitém plánu její společné zločinné činnosti“. 

Tím Vyšinskij přispěl k legalizace trestní represe členů organizované skupiny, kteří neměli vztah 

ke konkrétnímu trestnému činu, a tak značně usnadnil další průběh stalinských represí. 

Vedle řady publikací je Vyšinskij též autorem monografie Teorie soudních důkazů 

v sovětském právu, která vyšla ve třech vydáních. Za druhé, doplněné a přepracované vydání 

knihy, mu byla udělena Stalinova cena prvního stupně.849 To znamenalo schválení nejvyšší 

instancí, posvěcení, kanonizaci autorových idejí jako neotřesitelných a nesporných. Po smrti 

Stalina dochází spolu se změnou situace v zemi k rozhodujícímu obratu v názorech právních 

vědců. Pomalu počíná převládat názor, že práce Vyšinského, označovaná do té doby za 

klasickou, měla strategickou úlohu právně odůvodnit zákonnost Stalinovy směrnice o použití 

mučení při výsleších za účelem získání doznání. Tak například Komaricyn v této souvislosti 

napsal, že: „V této práci s množstvím latinských formulací, odkazů na desítky zahraničních 

pramenů, vybavené solidním informačním materiálem, se jako červená niť vine myšlenka, že 

doznání obžalovaného je korunním důkazem.“850 Objevují se dokonce tvrzení, že v Teorii 

důkazů byly zásada kontradiktornosti, stejně jako zásada rovnosti procesních stran prohlašovány 

za buržoazní dědictví. „V praxi každý, kdo s tím nesouhlasil, se stával „obojetníkem“ a dokonce 

„nepřítelem lidu“ se všemi z toho vyplývajícími důsledky“.Tato změna v sovětské právní vědě 

však nepřišla náhle, byla výsledkem pozvolného a především opatrného vývoje. V polovině 50. 

let ještě nebyly názory minulých let zpochybňovány a nadále se udržovalo přesvědčení, že 

Vyšinskij vytvořil „ty nejhodnotnější vědecké práce“ v oblasti sovětského soudnictví a soudního 

řízení. Tvrdilo se, že jeho učebnice o organizaci soudů a trestním procesu a jeho četné publikace 

                                                 
849 Usnesením Rady ministrů SSSR ze dne 6. června 1947 byla akademiku A. J. Vyšinskému za vědeckou práci 

Teorie soudních důkazů v sovětském právu, uveřejněnou v roce 1946, udělena Stalinova cena 1. stupně. 
850KOMARICYN, S. Regina probationum, ili prokuror ďjavola. BEZFORMATA (GN) ze dne 6. prosince 2013. 
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a články o socialistické zákonnosti, činnosti soudů a prokuratury „obsahují vědecké zpracování 

řady významných problémů sovětského práva a mají velký význam pro socialistickou justici“.851 

I v pozdějších letech byla analýza vzájemného vztahu kontradiktorního procesu a ochrany 

práv a zákonných zájmů subjektů a otázky o mezích dokazování a zjištění materiální pravdy 

předmětem soustředěné pozornosti a zájmu teoretiků i praktiků práva. Postupem času však 

nastala významná evoluce v jejich názorech. Počali se objevovat autoři, kteří se začali 

bezdůvodně odvolávat na názory, údajně kdysi vyslovené Vyšinským. Jinými slovy, začali mu 

připisovat to, co „vůdce sovětské právní vědy“ ve skutečnosti nikdy neřekl. Jiní právní teoretici 

začali zkreslovat smysl jeho výroků za účelem toho, aby argumentačně podpořili své vlastní 

názory a aby snáze přesvědčili své čtenáře a posluchače o jejich správnosti. 

Při citacích Vyšinského prací se často využívala tzv. kontextomie (contextomy) neboli 

umění „vytrhávat“ citáty z jejich kontextu, přičemž výsledná citace ztrácí svůj původní význam a 

dostává jiný, zcela nový smysl. Názorným příkladem takového vytrhávání citátů z kontextu je 

diskuze o povinnosti obžalovaného dokazovat svou nevinu, která se v teorii sovětského trestního 

práva rozvinula v 50. letech. V trestně procesní literatuře té doby se uvádělo, že podle názoru 

Vyšinského je obžalovaný povinen dokazovat tvrzení, která uvádí na svou obhajobu, 

„...dokazování okolností vyvracejících obžalobu, je povinností obžalovaného“. А „...skutečnosti 

potvrzující tvrzení uvedená obžalovaným je povinen uvést obžalovaný a nikoliv žalobce, který tu 

nemá místo (А. J. Vyšinskij: Teorie soudních důkazů v sovětském právu. Moskva: 1950, str. 244, 

246)“. Jako protiklad byl uváděn názor, s nímž přišel prof. M. Strogovič, který se domníval, že 

důkazní břemeno nemůže být přenášeno na obžalovaného.852 „Je třeba přiznat“, psal V. 

Rezepov, že názor akademika Vyšinského o povinnosti obžalovaného dokazovat tvrzení, která 

uvedl na svou obhajobu, nemůže být uznána za správnou. „Podle obsahu a ducha sovětského 

zákona je nikoliv obžalovaný povinen dokazovat svou nevinu, nýbrž orgány obžaloby jsou 

povinny dokázat správnost předložené obžaloby.“853 Jako další příklad nesprávné interpretace 

myšlenek Vyšinského mohou posloužit slova J. Motovilovkera, který navrhoval, aby byl z 

vyšetřovací praxe odstraněn institut podezřelého a aby bylo ze sovětského trestního řízení 

odstraněno takové procesní postavení vyslýchaného, při němž by byl nucen svědčit proti sobě, 

                                                 
851 Andrej Januarjevič Vyšinskij: [Nekrolog]. Sovetskoje gosudarstvo i pravo. 1954, č. 8, s. 11-12. 
852 STROGOVIČ, M. S. Učenije o matěrialnoj istině v ugolovnom processe. Moskva, Leningrad: Izd-vo AN SSSR v 

M., 1947, s. 261. 
853 REZEPOV, V. P. Subjekty dokazyvanija v sovetskom ugolovnom processe. In: Voprosy gosudarstva i prava. 

Leningrad: 1958, s. 110-123. Učjonyje zapiski Leningradskogo gosudarstvennogo universitěta im. A. A. 

Ždanova, JurFak, Serija juridičeskich nauk, č. 255 (10), s. 122. 
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přiznat vinu nebo hovořit nepravdu. Stejný závěr přitom podle něj vyplýval i z učení 

Vyšinského.854 

Pro řadu právních vědců však zůstávalo zcela zřejmé, že podobné citáty Vyšinského a 

odkazy na jeho myšlenky jsou vytržené z kontextu a Vyšinskému jsou tak připisovány názory, 

které nikdy nezastával. Tak např. ve dnech od 31. ledna do 2. února 1957 se konalo vědecké 

zasedání k otázkám kodifikace sovětského republikového zákonodárství. M. Malchazov 

vystoupil s protestem proti „nalepkování“. Malchazov poukazoval na to, že v řadě případů se 

nesprávně vykládají teze, které kdysi A. Vyšinskij vyslovil: „Není sporu, že A. J. Vyšinskij se 

dopustil řady omylů v otázkách teorie trestního procesu, avšak nemělo by se mu připisovat to, co 

neříkal. Tvrdilo se například, že A. Vyšinskij údajně hájil to, že obžalovaný je povinen dokazovat 

svou nevinu. Kde je o tom u Vyšinského řečeno? Nikde. On hovořil o něčem jiném – o přenesení 

důkazního břemene“. Malchazov tvrdil, že ve skutečnosti je třeba hovořit nikoliv o přenesení 

důkazního břemene (tento pojem je podle něj cizí sovětské teorii trestního procesu), nýbrž o 

povinnosti vyvrátit obžalobu navržením důkazů „či předložením těch důkazů, které má 

obžalovaný k dispozici“.855 

Ukazuje se, že sovětští právní vědci revidovali své názory nejen kvůli ideologické 

kontrole v sovětské vědě a nezbytnosti politizovat své výzkumy, ale že ke změnám těchto jejich 

názorů mohlo docházet i kvůli nedůslednosti a rozporům ve výrocích samotného Vyšinského. O 

tom svědčí i následující výrok Vyšinského: „V naprostém rozporu se sovětským principem 

důkazního břemene jsou pokusy povinnost žalobce dokázat vinu obžalovaného nahradit 

povinností  posledně uvedeného dokazovat svou nevinu. Takové pokusy zjevně překrucují 

podstatu sovětského procesního práva, vycházejícího ze zásady presumpce neviny (praesumptio 

boni viri) obžalovaného, dokud jeho vina není dokázána“.856 Vyšinskij prohlašoval, že 

prokurátor je povinen dokázat svůj žalobní návrh. „Prokurátor obviňuje A. z krádeže. Protože A., 

stejně jako každý občan, je považován za nevinného, dokud nebude prokázána jeho vina, tj. 

jelikož praesumptio iuris je v jeho prospěch, pak povinnost odůvodnit obžalobu a prokázat vinu 

A. spočívá plně na prokurátorovi. V tomto případě se obžalovaný může omezit na jednoduchý 

požadavek: „Dokažte, že jsem zloděj; předložte svoje důkazy.“857 Avšak v té samé Vyšinského 

                                                 
854 MOTOVILOVKER, J. O. Pokazanija i objasněnija obviňajemogo kak sredstvo zaščity v sovetskom ugolovnom 

processse. Moskva: Gosjurizdat, 1956, s. 21-22. 
855 MALCHAZOV, M. I., RIVLIN, A. L., STROGOVIČ, M. S. et al. Naučnaja sessija, posvjaščennaja voprosam 

kodifikacii sovetskogo respublikanskogo zakonodatělstva (31. ledna - 2. února 1957). Prenija po dokladu I. D. 

Perlova. Moskva: 1957, s. 238-239. 
856 VYŠINSKIJ, A. J. Těorija suděbnych dokazatělstv v sovetskom prave. 2. dopl. a přeprac. vyd. Moskva: Jurizdat 

Ministěrstva justicii SSSR, 1946, s. 196. 
857 VYŠINSKIJ, A. J. Těorija suděbnych dokazatělstv v sovetskom prave. 3. dopl. vyd. Moskva: Gosjurizdat, 1950, 

s. 243. 
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práci (Teorie soudních důkazů v sovětském právu) se tvrdilo i něco zcela opačného: „Důkazní 

břemeno podle vývoje procesu se v důsledku samotné jeho dialektiky nevyhnutelně přesouvá od 

jedné strany ke druhé“.858 

Vyšinskij analyzoval tezi profesora Vladimirova o tom, že obžalovaný není povinen nic 

dokazovat. K této věci napsal: „je naprosto nesporné, že při nemožnosti toho, aby žalobce 

dokázal svůj obžalovací návrh, se obžalovaný nemá čeho obávat: obžalovaný není povinen 

prokazovat svou nevinu“.859 Hned dále uváděl následující: „Z formálního hlediska je to správné. 

Nesprávné je to ve své podstatě, neboť obžalovaný, který nic nedokazuje, nevyvrací a nepokouší 

se vyvrátit to, co je mu kladeno za vinu, se může postavit do špatné pozice v očích soudu, který je 

v důsledku takového chování obžalovaného zbaven možnosti všestranně prozkoumat případ.“.860 

S profesorem Vladimirovem Vyšinskij rovněž souhlasil v tom, že přenesení důkazní povinnosti 

na žalobce neznamená, že ho zákon nutí, aby podporoval obžalobu za každou cenu.861 

V rámci vědeckých diskusí v 70. letech se objevila následující otázka: Je možné důkazní 

břemeno pojímat zároveň jako právní povinnost i jako právo? Tehdejší právní vědci v diskuzi 

nad touto otázkou připomněli i slova Vyšinského, který při ostré kritice teze P. Stučky o 

odumírání rozporu práva a povinnosti v sovětském státu napsal: „Nová ústava SSSR přímo 

vymezuje práva a povinnosti. Trestáme s veškerou spravedlností a přísností sovětských zákonů za 

porušení povinností. Avšak nikoho nenapadne, aby trestal kohokoliv za nevyužití toho či onoho 

svého práva“.862 Tento názor se však již sovětským právním vědcům zdál jako nesprávný.863 

Hodnocení důkazů je podle Vyšinského myšlenkovou činností soudu, složitým a 

mnohostranným procesem, jenž je podřízen pravidlům obecné logiky. V referátu ve 

Sverdlovském právnickém institutu (1942) proto přišel s myšlenkou o vytvoření zvláštní 

disciplíny – soudní logiky. Jeho návrh následně podpořila řada sovětských právníků.864 Sovětská 

právní věda se zabývala nejen zásadami hodnocení důkazů (především výpovědi obviněného), 

ale také problematikou důkazního významu chování obviněného během jeho výslechu. Nejvyšší 

soud SSSR orientoval obecné soudy na to, že sovětská justice připouští odsouzení na základě 

přesvědčivě zjištěných „faktů, a nikoliv na domnělých úsudcích, vyplývajících z chování 

                                                 
858 VYŠINSKIJ, A. J. Těorija suděbnych dokazatělstv v sovetskom prave. 2. dopl. a přeprac. vyd. Moskva: Jurizdat 

Ministěrstva justicii SSSR, 1946, s. 102. 
859 Tamtéž, s. 102. 
860 Tamtéž. 
861 Tamtéž. 
862 VYŠINSKIJ, A. J. K položeniju na frontě pravovoj těorii. Moskva: Juridičeskoje izd-vo, 1937, s. 10. 
863 KURYLEV, S. V. Juridičeskaja priroda bremeni dokazyvanija v sudoproizvodstve. In: KURYLEV, S. V. 

Problemy graždanskogo prava i processa. Irkutsk: Irkutskoje knižnoje izdatělstvo, 1970, s. 131-132. 
864 KURYLEV, S. V. Dokazyvanije i jego mesto v processe suděbnogo poznanija (V aspektě graždansko-

processualnogo prava). Irkutsk: Irkutskoje knižnoje izdatělstvo, 1955, s. 61. 
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obžalovaného během předběžného vyšetřování a soudu...“.865 V této souvislosti, J. Motovilovker 

psal: „Vyšinskij se oprávněně vysmál tomu francouzskému právníkovi, který se pro určení 

pravdivosti či nepravdivosti výpovědí díval na nohy vyslýchaného a věřil nikoliv jeho slovům, 

nýbrž jeho nohám“.866 „Jistě“, poukazoval Vyšinskij, „pokud budeme rozhodovat soudní věci 

nikoliv na základě slov, ale toho, co říkají nohy, pak vytvoříme... chaos v řízení“.867 

V sovětské právní literatuře byl zkoumán také význam a zvláštnosti institutu přezkumu 

rozhodnutí instančně nadřízeným soudem. Význam stádia přezkumu soudních rozhodnutí, psal I. 

Muchin, „byl zvlášť silně zdůrazněn svého času akademikem A. Vyšinským“.868 Tak v článku 

Úkoly sovětské prokuratury A. Vyšinskij uváděl: „Ohromný politický a společenský význam má 

soudní činnost kasačních instancí… Kasační praxe je reflektor osvětlující cestu, kterou prošel 

soudní proces, odhalující všechna procesní, právní a politická porušení a chyby, k nimž došlo. 

Kasační soud je povolán chránit zákonnost… bojovat o správnou aplikaci zákona a jeho správný 

výklad“.869 N. Čečina s odvoláním na práce Vyšinského tvrdila, že tím, že se soudním 

rozhodnutím propůjčuje síla státních aktů, stát jakoby na sebe bere zodpovědnost za jejich obsah 

a za všechny důsledky z nich plynoucí. A dále: státní moc veškerou svou autoritou zaručuje 

„reálnost soudního rozhodnutí“, a to tím, že sankcionuje jakékoliv porušení rozhodnutí, které 

nabylo právní moci.870  

Ostré spory v sovětské právní literatuře vyvolala otázka o pramenech práva. V souvislosti 

s trestním právem lze hovořit o dvou základních přístupech k této problematice. Podle prvního 

přístupu prameny trestního práva jsou nejen zákony (normativní právní akty), ale i právo 

soudcovské. Zastánci tohoto přístupu zdůrazňovali význam soudcovské tvorby práva.871 

Představitele druhého přístupu (mezi něž patřil i Vyšinskij) vycházeli z psaného práva. Věřili, že 

jediným pramenem práva je zákon, a zcela vylučovali možnost soudcovské tvorby práva. Z. 

Kühn v této souvislosti píše:„…ve všech definicích práva doby reálného socialismu 

je…zdůrazňován mocenský etatizující a centralizující element. Právo přichází k soudcům již ve 

                                                 
865 SMOLICKIJ, G. R., ŠIFMAN, M. L. Voprosy ugolovnogo processa v praktike Verchovnogo Suda SSSR. 

Moskva: Jurid. izd-vo M-va justicii SSSR, 1948, s. 117. 
866 MOTOVILOVKER, J. O. Pokazanija i objasněnija obviňajemogo kak sredstvo zaščity v sovetskom ugolovnom 

processse. Moskva: Gosjurizdat, 1956, s. 69. 
867 VYŠINSKIJ, A. J. Problema ocenki dokazatělstv v sovetskom ugolovnom processe. Socialističeskaja zakonnosť. 

1936, č. 7 (červenec), s. 24. 
868 MUCHIN, I. I. Processualnyje garantii prav ličnosti pri peresmotre prigovorov vyšestojaščim sudom. In: Voprosy 

ugolovnogo prava i processa. Leningrad: 1956, s. 217-233. Učjonyje zapiski Leningradskogo gosudarstvennogo 

universitěta im. A. A. Ždanova, JurFak, Serija juridičeskich nauk, č. 202 (8), s. 218. 
869 VYŠINSKIJ, A. J. Zadači sovetskoj prokuratury. Socialističeskaja zakonnosť. 1938, č. 6 (červen), s. 2. 
870 ČEČINA, N. A. Suděbnoje rešenije kak akt gosudarstvennoj vlasti. In: Voprosy sovetskogo gosudarstva i prava. 

Leningrad: 1954, s. 135-153. Učjonyje zapiski Leningradskogo gosudarstvennogo universitěta im. A. A. 

Ždanova, JurFak, Serija juridičeskich nauk, č. 182 (5), s. 137. 
871 ISAJEV, M. M. Suděbnaja praktika Plenuma Verchovnogo suda SSSR kak istočnik sovetskogo ugolovnogo 

prava. Moskva: Jurid. izd-vo M-va justicii SSSR, 1947, s. 75. 
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své úplné a nedotknutelné podobě, funkcí soudce nebo právní vědy není na jeho dotváření 

jakkoliv participovat.“872 Vyšinskij se shodně domníval, že sovětský soud nevytváří nové právo. 

„Sovětští soudci nejsou zákonodárci. Sovětští soudci… jsou povoláni nikoliv vytvářet právo, ale 

vykonávat soudnictví v souladu s požadavky zákona…“.873 Většina sovětských vědců se 

ztotožnila s Vyšinského názorem a až od konce 50. let již nikdo nenamítal, že trestní 

zákonodárství je základním pramenem sovětského trestního práva.874 

Při analýze různých teorií důkazů (teorie formálních důkazů, anglické teorie, teorie 

vnitřního přesvědčení) Vyšinskij (v práci Teorie soudních důkazů v sovětském právu) psal: 

„každá epocha a každé společenskopolitické zřízení kterékoliv země, jež vytvořila svůj soudní a 

procesní systém, má také svůj systém důkazů… je nezbytné studium i každého jednotlivého druhu 

soudních důkazů, jejichž účel spočívá v nalézání soudní pravdy, v zajištění správného a 

spravedlivého rozhodování trestních a občanských věcí“.875 Referát Chruščova na 20. sjezdu 

KSSS a následná diskuze sovětských právních vědců k otázkám teorie formálních důkazů876 a 

její soudní aplikace vyvolaly celou řadu mýtů a spekulací tykajících se Vyšinského. Tak 

například se tvrdilo, že Vyšinskij právně teoreticky zdůvodnil praxi „vytloukání“ výpovědí z 

obviněných a obžalovaných, přičemž doznání nazýval korunním důkazem, „královnou všech 

důkazů“. Jméno Vyšinského je tak dodnes nerozlučně spjato s výrazem „královna důkazů“.877 

Autorství tohoto výrazu je Vyšinskému připisováno např. bývalým ministrem zahraničních věcí 

SSSR Andrejem Gromykou,878 publicistou Arkadijem Vaksbergem, který dokonce vydal knihu o 

Vyšinském s názvem Královna důkazů879, a také například legendární novinářkou Komsomolské 

pravdy Innou Rudenko, která napsala, že „Pro ty, komu jméno Vyšinskij nic neříká, má smysl 

připomenout, že tento hlavní režisér hrůzných politických procesů 30. let úspěšně zaváděl do 

                                                 
872 KÜHN, Z. Ideologie aplikace práva v době reálného socialismu. In: BOBEK, M., MOLEK, P., ŠIMÍČEK, V., 

ed. Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 

Masarykova univerzita, 2009. 
873 AKADEMIE VĚD SSSR. Ústav sovětské výstavby a práva. Kurs ugolovnogo prava i processa (tom 1). 2. dopl. a 

přeprac. vyd. Moskva: Sovetskoje zakonodatělstvo, 1936, s. 171. 
874 Voprosy sovetskogo socialističeskogo prava [Sbornik statěj]: K 40-letiju Velikoj Okťabrskoj socialističeskoj 

revoljucii. Moskva: Gosjurizdat, 1958, s. 299. 
875 VYŠINSKIJ, A. J. Těorija suděbnych dokazatělstv v sovetskom prave. 2. dopl. a přeprac. vyd. Moskva: Jurizdat 

Ministěrstva justicii SSSR, 1946, s. 204. 
876 V souladu s teorií formálních důkazů (neboli zákonnou teorií průvodní) zákon nebo jiný obecně závazný právní 

předpis stanovil důkazní sílu (hodnověrnost a přesvědčivost) jednotlivých důkazů. Jinými slovy, soud byl při 

hodnocení jednotlivých důkazních prostředků vázán předem stanovenými formálními pravidly. Podle Voltaira 

soudce prováděl jakýsi aritmetický výpočet a v případě, že součet jednotlivých důkazů byl roven jednotce 

(znamenající úplný důkaz), byl povinen vynést odsuzující rozsudek (VOLTAIRE, F. M. Izbrannyje 

proizveděnija po ugolovnomu pravu i processu. Přeložila N. LAPŠINA. Moskva: Gosjurizdat, 1956, s.18.) 

Teorie formálních důkazů platila v inkvizičním procesu. Za tzv. korunní důkaz (regina probationum) bývalo 

považováno doznání obžalovaného. 
877 SEROV, V. V. Enciklopedičeskij slovar krylatych slov i vyraženij. Moskva: Lokid-Press, 2005. 
878 GROMYKO, A. A. Pamjatnoje (komplekt iz 2 knig). Moskva: Politizdat, 1988, s. 413. 
879 VAKSBERG, A. I. Carica dokazatělstv. Vyšinskij i jego žertvy. Moskva: Kniga i biznes, 1992. 
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teorie a praxe postulát: doznání je královna důkazů.“880 Avšak ve skutečnosti o doznání jakožto 

korunním důkazu hovořil nikoliv Vyšinskij, nýbrž N. Krylenko, od roku 1929 prokurátor 

RSFSR.881 Právě ten v rámci obžalovací řeči na procesu s „průmyslovou stranou“ (4. prosince 

1930) pronesl: „Nejlepším důkazem za všech okolností je přece jen doznání obžalovaných“.882 

Vyšinskij naopak nesouhlasil s pojetím doznání jakožto korunního důkazu ani v žádné ze 

svých tištěných prací, ani v žádném ze svých projevů nebo vystoupení. Naopak ve své práci 

Teorie soudních důkazů v sovětském právu označil takový přístup k doznání za „od počátku 

chybný princip středověkého procesního práva“, kdy „přeceňování významu doznání 

obžalovaného či obviněného dosahovalo takového stupně, že doznání obviněného bylo 

považováno za nezvratnou skutečnost, která nepodléhala pochybám, a to i když toto doznání bylo 

na dotyčném vynuceno mučením“. Vyšinskij poukazoval na to, že: „Podle této teorie každý 

důkaz měl předem zákonem stanovenou sílu, význam. Soud a vyšetřování při hodnocení důkazů 

musely vycházet ze zákona. Ani soud, ani vyšetřování neměly právo hodnotit důkazy podle 

vlastního uvážení, jejich úkol spočíval v tom, aby ke každému faktu, s nímž přišly do styku jako s 

důkazem, mechanicky použily měřítko stanovené zákonem a učinily takový závěr, který 

předepisoval zákon“.883 Podle Vyšinského takový přístup k dokazování neměl nic společného s 

„pokrokovým sovětským právem“ a byl naopak charakteristický pro právo buržoazní. Ve své 

obžalovací řeči na procesu o škůdcovství v elektrárnách SSSR pronesl: „V buržoazních zemích 

panuje stará středověká představa o významu a kvalitě důkazů, mezi nimiž vlastní přiznání 

obviněného se považovalo za nejlepší, považovalo se za „královnu všech důkazů.“884 Naopak 

sovětské procesní právo je podle Vyšinského postaveno na opačném principu: „…náš zákon 

sám… zejména články 111 a 112 trestního řádu ukládají povinnost přímo státním orgánům, aby 

celou věc nestranně a zevrubně vyšetřily, - povinnost, aby vyšetřily okolnosti, jak usvědčující, tak 

ospravedlňující osobu poháněnou k odpovědnosti, okolnosti přitěžující i polehčující“.885 

Vyšinskij dále tvrdil, že případě existence jiných důkazů pak doznání ztrácí význam, stává se 

zcela nadbytečným a může být použito jen pro hodnocení morálních kvalit obžalovaného za 

                                                 
880 RUDENKO, I. Malčik svoboděn. A my? Komsomolskaja pravda ze dne 14. února 2007. Dostupné také z: 

https://www.kp.ru/daily/23855/63372/ 
881 N. V. Krylenko (1885-1938) - od r. 1936 lidový komisař spravedlnosti SSSR. V roce 1938 byl podroben represím 

(rehabilitován posmrtně). 
882 Proletářský rozsudek nad škůdci-interventy: Projev státního žalobce s. Krylenka. Usnesení prezídia výkonného 

výboru SSSR (viz Moskovskij rabočij, 1930, s. 32). 
883 VYŠINSKIJ, A. J. Těorija suděbnych dokazatělstv v sovetskom prave. 2. dopl. a přeprac. vyd. Moskva: Jurizdat 

Ministěrstva justicii SSSR, 1946, s. 58. 
884 VYŠINSKIJ, A. J. Soudní řeči: 1924-38. Praha: Orbis, 1951, s. 370. 
885 Tamtéž, s. 339. 
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účelem zmírnění nebo zpřísnění ukládaného trestu.886 Obdobnou tezi hájil prof. Čelcov: „taktický 

závěr, totožný pro vyšetřovatele i soudce“ spočívá v tom, že „nemají usilovat o získání za každou 

cenu doznání obviněného a obžalovaného“.887 Podobně K. Karacev: „Má pravdu akademik A. J. 

Vyšinskij, když říká, že „Nelze…. uznat za správnou takovou organizaci a takový směr 

vyšetřování, které základní úkol vidí v tom, aby byla nutně získána výpověď s doznáním 

obviněného “.888 

Opačnou pozici zastával V. Lukaševič, který se domníval, že s tezí vyslovenou 

Vyšinským v monografii Teorie soudních důkazů v sovětském právu nelze souhlasit. Tvrdil, že 

ať obžaloba je jakkoliv nesporně prokázána, „doznání obžalovaného bude vždy doplňujícím 

důkazem jeho viny majícím nemalý důkazní význam… Doznání obžalovaného dokonce i v 

případech úplného prokázání obžaloby spojuje do jednotného a neoddělitelného celku celý 

souhrn důkazů ve věci shromážděných…“.889 Je možné shrnout, že většina sovětských teoretiků 

procesního práva té doby věřila, že podcenění důkazního významu výpovědi obžalovaného je 

chybné a škodlivé. Avšak za neméně chybné a škodlivé považovali i přeceňování jejího 

významu. 

Mezi vědci panovala shoda i v tom, že Vyšinskij zcela správně poukazoval na to, že 

významným právem obviněného je právo znát předmět a obsah obvinění, jež bylo proti němu 

vzneseno.890 Právo obviněného na obhajobu, psal P. Elkind, je povoláno zajistit takové 

projednání a rozhodnutí trestních věci, v důsledku něhož by každý obviněný měl záruku před 

neodůvodněným odsouzením, a skutečný pachatel před vynesením výše trestu nepřiměřené 

tomu, čeho se dopustil. Elkind odkazoval na slova Vyšinského: „Soud je zainteresován na tom, 

aby byla zjištěna pravda… To by bez aktivní účasti obžalovaného na procesu bylo nemožné“.891 

                                                 
886 VYŠINSKIJ, A. J. Těorija suděbnych dokazatělstv v sovetskom prave. 3. dopl. vyd. Moskva: Gosjurizdat, 1950, 

s. 260. VYŠINSKIJ, A. J. Naši zadači (doklad na Vseukrainskom soveščanii rabotnikov justicii). Za 
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887 ČELCOV-BEBUTOV, M. A. Obviňajemyj i jego pokazanija v sovetskom ugolovnom processe. Moskva: Jurid. 

izd-vo, 1947, s. 46. 
888 KARACEV, K. M. Podgotovka i proveděnije doprosa obviňajemogo (k projektu UPK Tadžikskoj SSR). In: 

Voprosy kodifikacii zakonodatělstva Tadžikskoj SSR: Trudy JurFak-a. Vypusk 7: Trudy, posvjaščennyje 40-letiju 
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JEVGEŇJEV, M. J. Metodika i technika rassledovanija prestuplenij. In: POTAPOV, S. M. Učeb. posobije po 

kriminalistike dlja jurid. škol i rabotnikov organov rassledovanija. Kyjev: Gospolitizdat USSR, 1940, s. 215; 
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A došel k závěru, že zajištění procesních práv obžalovaného je mimořádně důležité z hlediska 

zájmů nejenom jeho, ale i samotného státu, z hlediska zájmů justice. Hovořil o tom, že právě 

Vyšinskij poukázal na aktuálnost zkoumání problematiky mezí principu kontradiktornosti v 

sovětském trestním procesu.892 Právo na obhajobu bez zásady kontradiktornosti je podle 

Vyšinského pouhou fikcí.893 

Za účelem zjištění pravdy ve věci Vyšinskij navrhoval, aby na zasedání o předběžném 

projednání obžaloby byl ve stanovených případech umožňěn i přístup obhájce obžalovaného. 

Současně si uvědomoval, že tento návrh může vyvolat velké námitky. Argumentoval proto takto: 

„Devadesát procent obžalovaných u nás jsou pracující; většina z nich nemůže vést svůj případ 

bez právní pomoci. Proč tedy jim odmítat tuto pomoc?“.894 Pro připuštění obhajoby v tomto 

stadiu trestního řízení se vyslovila taktéž řada významných sovětských právních vědců, jako 

např. prof. Karev895 a prof. Poljanskij.896 

Na otázku co dělat, pokud kromě doznání obžalovaného jiné důkazy neexistují, Vyšinskij 

odpovídal, že jednou ze záruk správného řešení této otázky je objektivní vztah vyšetřovacích a 

soudních orgánů k věci. Je nezbytné pečlivě provádět vyšetřování a hledat věcné důkazy, neboť 

„zločin vždy doprovázejí zřetelní nebo neviditelní „svědci“. Na dovednosti vyšetřovatele závisí 

často, aby nalezl, zachoval a soudu předložil tyto „svědky“.897 Je nezbytné analyzovat motivy, 

pohnutky doznání, zkoumat doznání z hlediska jeho přesvědčivosti a pravdivosti (tj. zkoumat 

možnost nepravdivého sebeobvinění): „…obžalovaný v trestním řízení nesmí být chápán jako 

jediný a nejdůvěryhodnější pramen… pravdy“ Nelze uznat za správné takové vyšetřování, při 

němž „se výpověď obviněného stává hlavním — ještě hůře — jediným pilířem celého 

vyšetřování“. Celé řízení je totiž ohroženo „v případě, kdy obviněný změní svou výpověď nebo se 

jí zřekne… Je nesporné, že vyšetřování může jen zvítězit, pokud se podaří omezit výpověď 

obviněného na úroveň obyčejného běžného důkazu, jehož odstranění z případu není s to mít 

nějak rozhodující vliv na postavení a stabilitu základních skutečnosti a okolností zjištěných 

vyšetřováním.“898 S Vyšinským souhlasil například V. Lukaševič a dodával, že pokud „kvalita 

                                                 
892 ELKIND, P. S. K voprosu o prave obviňajemogo na zaščitu. In: Voprosy ugolovnogo prava i processa. 

Leningrad: 1956, s. 234-256. Učjonyje zapiski Leningradskogo gosudarstvennogo universitěta im. A. A. 

Ždanova, JurFak, Serija juridičeskich nauk, č. 202 (8), s. 235. 
893 VYŠINSKIJ, A. J. K položeniju na frontě pravovoj těorii. Moskva: Juridičeskoje izd-vo, 1937, s. 40. 
894 Za socialističeskuju zakonnosť. 1935, č. 6, s. 10. 
895 Socialističeskaja zakonnosť. 1954, č. 2, s. 37. 
896 Socialističeskaja zákonnost 1954, č. 6, s. 26-27. 
897 ČELCOV, M. A. Sovetskij ugolovnyj process. Učebnik. 2. přeprac. vyd. Moskva: Gosjurizdat, 1951, s. 261. 
898 VYŠINSKIJ, A. J. Těorija suděbnych dokazatělstv v sovetskom prave. 3. dopl. vyd. Moskva: Gosjurizdat, 1950, 

s. 263. 
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vyšetřování je taková, že věc po ukončení vyšetřování (pokud jde o prohlášení obviněného) je 

pod hrozbou ztroskotání, pak je lépe tuto věc nepostupovat soudu“.899 

Stejné názory Vyšinskij zastával i během veřejných vystoupení. Tak na únorovém - 

březnovém plénu ÚV VKS(b) dne 3.3.1937 ve svém projevu Vyšinskij nejednou poukazoval na 

nepřípustnost budovat obvinění pouze na doznání obviněného: „…To se podle mého názoru 

vysvětluje základním nedostatkem existujícím v činnosti vyšetřovacích orgánů NKVD a orgánů 

naší prokuratury, který spočívá nejprve v tendenci budovat vyšetřování na vlastním doznání 

obviněného…“; „…Avšak, opakuji, ve většině případů se vyšetřování v praxi omezuje na to, že 

za svůj hlavní cíl si klade získání vlastního doznání obviněného. To představuje významné 

nebezpečí, pokud se celý případ buduje pouze na vlastním doznání obviněného …“; „…taková 

metodika vedení vyšetřování opírající se jen o vlastní doznání - podcenění věcných důkazů, 

podcenění expertizy atd. – i dosud je široce rozšířena…“.900 

V procesu o škůdcovství v elektrárnách SSSR901 Vyšinskij přednesl námitky proti pojetí 

doznání obviněných jakožto pouze jediném a dokonce základním důkazu: „Mám před sebou 

takovou skutečnost, jako je vlastní přiznání řady lidí. V jiných případech mohlo by být proto 

upuštěno od zkoumání jakýchkoli jiných důkazů. My víme, že také podle procesního práva 

kteréhokoli kapitalistického státu a zejména podle procesního práva Anglie, pouhé přiznání 

obžalovaného před soudem dává soudu právo, neprovádět žádné důkazy. Takovou procesní 

normu máme také u nás, v našem právu, neboť ne vždy, máme-li přiznání obžalovaného, je nutná 

revise všech okolností věci za účelem ověření pravdivosti přiznání.“902 „…v tomto procesu, který 

má tak obrovský význam, máme vedle vlastních přiznání obviněných, celou kupu objektivních 

důkazů, před nimiž nemohou obstát žádné síly nám nepřátelské“.903 „Sokolov přiznal svou vinu, 

ale nám jeho doznání nestačí.“904 

                                                 
899 LUKAŠEVIČ, V. Z. Zaščita v stadii predanija sudu. In: Voprosy gosudarstva i prava. Leningrad: 1958, s. 99-

109. Učjonyje zapiski Leningradskogo gosudarstvennogo universitěta im. A. A. Ždanova, JurFak, Serija 

juridičeskich nauk, č. 255 (10), s. 104. VYŠINSKIJ, A. J. Sovetskij ugolovnyj proces. Bibliotěčka rajonnogo 

prokurora, vypusk 4. Moskva: Juridičeskoje izdatělstvo NKJu SSSR, 1938, s. 40-41. 
900 Matěrialy fevralsko-martovskogo plenuma CK VKP(b) 1937 goda. Iz reči t. Vyšinskogo 3.3.1937. In: Sbornik 

dokumentov i matěrialov cikla „KPSS v stěnogrammach, dokumentach i matěrialach“. 
901 Tento případ projednával v Moskvě od 12. do 18.4.1933 zvláštní senát Nejvyššího soudu SSSR. 
902 VYŠINSKIJ, A. J. Vreditěli elektrostancij pered proletarskim sudom: Reč gosudarstvennogo obvinitělja 

prokurora respubliki. Moskva: Partizdat, 1933, s. 46; VYŠINSKIJ, A. J. Soudní řeči: 1924-38. Praha: Orbis, 

1951, s. 370. 
903 VYŠINSKIJ, A. J. Vreditěli elektrostancij pered proletarskim sudom: Reč gosudarstvennogo obvinitělja 

prokurora respubliki. Moskva: Partizdat, 1933, s. 46-47; VYŠINSKIJ, A. J. Soudní řeči: 1924-38. Praha: Orbis, 

1951, s. 370-371. 
904 VYŠINSKIJ, A. J. Vreditěli elektrostancij pered proletarskim sudom: Reč gosudarstvennogo obvinitělja 

prokurora respubliki. Moskva: Partizdat, 1933, s. 51; VYŠINSKIJ, A. J. Soudní řeči: 1924-38. Praha: Orbis, 

1951, s. 374. 
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Ve stejném duchu Vyšinskij pokračoval i ve své obžalovací řeči na procesu s tzv. 

paralelním protisovětským trockistickým centrem, jehož údajnými členy byli J. Pjatakov, K. 

Radek, G. Sokolnikov a L. Serebrjakov. Tento soudní proces se konal ve dnech 23.-30. ledna 

1937 před Vojenským senátem Nejvyššího soudu SSSR. Vyšinskij řekl: „V procesu, kde jedním 

z důkazů byly výpovědi samých obžalovaných, neomezili jsme se na to, že soud vyslechl jen 

výpovědi obžalovaných. Všemi možnými a nám přístupnými prostředky jsme ověřovali jejich 

výpovědi. Musím prohlásit, že jsme to zde dělali s veškerou objektivní svědomitostí a s veškerou 

možnou pečlivostí“.905 „Pomocí znalců jsme zkontrolovali výpovědi samých obžalovaných a přes 

to, že víme, že podle zákonodárství, některých evropských zemí stačí, doznají-li obžalovaní svou 

vinu, aby už nebylo pochybováno o jejich vině a soud je oprávněn upustit od zkoumání jejich 

výpovědí, my přesto, abychom dodrželi absolutní objektivitu, i když to sami pachatelé doznávali, 

ověřili jsme tyto výpovědi ještě po technické stránce…“.906 

V této souvislosti však nelze opomíjet skutečnost, že Vyšinskij byl především právníkem 

- praktikem, který vypracoval účelovou koncepci práva, jež „byla funkční vůči politickým 

tendencím a metodám oné doby“907 a sloužila k legitimizaci masových represí. Jeho represivní 

teorie práva předjímala a současně i ospravedlňovala tehdejší právní praxi. Nepřekvapuje proto, 

že pro určité druhy trestných činů Vyšinskij stanovil výjimku z vlastního pravidla o tom, že 

doznání nelze chápat jako jediný, základní nebo nejvýznamnější důkaz. A tak podle něj v 

procesech o spiknutí, procesech s protisovětskými, kontrarevolučními organizacemi a skupinami 

„...výpovědi nevyhnutelně dostávají charakter a význam základních důkazů, nejdůležitějších a 

rozhodujících důkazů. To se vysvětluje samotnými specifiky těchto okolností, zvláštnostmi jejich 

právní povahy…“.908„…tak ve věcech spiknutí a jiných podobných věcech musí být otázka o 

přístupu k výpovědi obžalovaného postavena se zvláštní opatrností jak ve smyslu jejího uznání 

jakožto důkazu, tak i ve smyslu odmítnutí této kvality. Při veškeré opatrnosti položení této otázky 

nelze nepřiznat v takových věcech samostatný význam tohoto druhu důkazů…“.909 

I přesto, že lze dnes uzavřít, že autorství postulátu „doznání je královna důkazů“ je 

Vyšinskému připisováno neoprávněně, je nepochybné, že ani tak není zbaven přímé 

zodpovědnosti za jeho podíl na organizaci a činnosti systému represí. Za přispění Vyšinského 

byla totiž, mimo jiné, založena tradice nesouladu zákona a praxe, čehož nejvýraznějšími příklady 

                                                 
905 VYŠINSKIJ, A. J. Suděbnyje reči. Moskva: Juridičeskoje izdatělstvo, 1938, s. 443; VYŠINSKIJ, A. J. Soudní 

řeči: 1924-38. Praha: Orbis, 1951, s. 512. 
906 VYŠINSKIJ, A. J. Suděbnyje reči. Moskva: Juridičeskoje izdatělstvo NKJu SSSR, 1938, s. 432-433; 

VYŠINSKIJ, A. J. Soudní řeči: 1924-38. Praha: Orbis, 1951, s. 500. 
907 PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské právní myšlení ve 20. letech. Praha: Svoboda, 1968, s. 17. 
908 VYŠINSKIJ, A. J. Těorija suděbnych dokazatělstv v sovetskom prave. 3. dopl. vyd. Moskva: Gosjurizdat, 1950, 

s. 264. 
909 Tamtéž, s. 265. 
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jsou usnesení ÚVV a RLK SSSR a výnosy prezídia NS SSSR zavádějící dodatečnou trestní 

odpovědnost nepředvídanou trestním zákoníkem. Jméno Vyšinského se proto, nikoliv 

bezdůvodně, stalo synonymem hrubého zneužití práva a soudnictví k politickým účelům. 

 

3.1.4. Diplomat a ministr zahraničí (1939–1954) 

Rok 1939 přinesl pro kariéru Andreje Vyšinského mnoho významných událostí. Stalin 

ocenil jeho mimořádné „zásluhy“ v boji proti nepřátelům lidu. Pověřil jej jak řadou čestných, tak 

i politických funkcí. Když se stal členem ÚV VKS(b), vstoupil Vyšinskij do nejvyšších 

politických sfér země. Ve stejném roce se také stal řádným členem Akademie věd SSSR,910 a to 

dokonce aniž by předtím byl jejím členem - korespondentem. 911 Dále byl jmenován 

místopředsedou RLK. Vedle toho byl již od roku 1937 poslancem Nejvyššího sovětu SSSR.912 

Následně roku 1940 byl jmenován prvním náměstkem lidového komisaře zahraničních 

věcí Vjačeslava Molotova. Podle svědectví pamětníků nebyli zaměstnanci lidového komisariátu 

ze jmenování Vyšinského nadšeni, poněvadž Vyšinského mimořádná pedantičnost, stejně jako 

záliba v šikanování podřízených, byla pověstná. Ponižoval podřízené, kolegy, zasloužilé a 

vážené profesory. A. Gromyko později vzpomínal: „Když si zavolal člověka, začínal rozhovor 

podrážděnými obviněními a dokonce přímými urážkami. V takovém tónu hovořil dokonce s 

vyslanci. Domníval se, že tímto způsobem soupeří s Berijou“.913 Ostatně i sám Vyšinskij uznával, 

že jeho styl řízení byl založen na tom, že podřízené udržoval v neustálém napětí. Samotného 

Vyšinského udržoval v napětí Stalin. Ani Vyšinskij se nemohl cítit bezpečně. Například v roce 

1950 ho Stalin bez zřejmé příčiny zbavil poslaneckého mandátu v Nejvyšším sovětu SSSR. K 

nadřízeným se Vyšinskij naopak choval patolízalsky a servilně. „Zřejmě kvůli své menševické 

minulosti se Vyšinskij zvlášť obával Beriji a Děkanozova. Ten ho dokonce v přítomnosti jiných 

lidí nenazýval jinak než „ten menševik“… Tím větší obavy měl Vyšinskij v přítomnosti Stalina a 

Molotova. Když ho povolávali, vcházel k nim skloněný, jaksi bokem, s patolízalským úsměvem 

ježícím jeho ryšavý knírek.“914 Z. Šejnis vzpomínal, že na jednom ze zasedání ministerstva 

zahraničí při projednávání důležité zahraničněpolitické otázky Vyšinskij vyložil svůj názor a se 

zápalem ho obhajoval. Když se Molotov zamračil, Vyšinskij se okamžitě přeorientoval a přišel s 

                                                 
910 V letech 1937-1941 A. Vyšinskij zastával funkci ředitele Ústavu (Institutu) práva Akademie věd SSSR. 
911 TOMSINOV, V. A. Andrej Januarjevič Vyšinskij (1883-1954): gosudarstvennyj dějatěl i pravoved. Časť pervaja. 

Zakonodatělstvo. 2017, č. 8, s. 87-94; č. 9, s. 87-94; č. 10, s. 87-94; č. 11, s. 87-94. 
912 ŠIKMAN, A. P. Dějatěli otěčestvennoj istorii: biografičeskij slovar-spravočnik. Moskva: AST, 1997. 
913 ANDREW, Ch., GORDIJEVSKIJ, O. KGB. Istorija vněšněpolitičeskich operacij ot Lenina do Gorbačjova. 

Moskva: Nota Bene, 1992, s. 399, 414. 
914 BEREŽKOV, V. Kak ja stal perevodčikom Stalina. Moskva: DEM, 1993, s. 226. 
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návrhem, který zcela vylučoval to, co říkal předtím.915 Molotova Vyšinskij všemožně 

vychvaloval, psal například, že mezi „géniem Stalina vychovanými slavnými spolubojovníky a 

spolupracovníky“ nejčestnější místo patří vynikajícímu člověku a velkému státnímu činiteli 

SSSR, „velikému teoretikovi strany a přednímu představiteli sovětské vědy, vůdčí postavě 

sovětské vlády, Vjačeslavu Michajlovičovi Molotovovi“.916 

Vyšinskij neváhal využívat své služební postavení také pro osobní prospěch. Tak 

například: poté, co byl Lev Trockij v roce 1927 poslán do vyhnanství do Alma-Aty, Vyšinskij 

zabral jeho byt na ulici Granovského. Stejně tak dača, kterou využíval, původně patřila rodině 

Serebrjakových. Vyšinskij si ji údajně vyhlédl při jedné z návštěv, na kterou ho neprozíravě 

pozval Leonid Serebrjakov, slavný revolucionář a tehdejší vedoucí Ústřední správy dálnic při 

RLK SSSR. Právě Vyšinskij byl státním žalobcem při tzv. druhém moskevském procesu, na 

němž byl uznán vinným a odsouzen k smrti zastřelením i Serebrjakov. Zatčeni a posláni do 

vězení nebo vyhnanství byli také všichni jeho příbuzní: matka, žena, dcera, sestra a dva bratři. 

Jinými slovy, mezitím co Serebrjakov byl spolu s celou svou rodinou podroben represím, 

Vyšinskij se nastěhoval do jejich dači. Vyšinského opovážlivost zašla až tak daleko, že od vedení 

chatového družstva požadoval, aby peněžní podíl ve výši 17.000 rublů, který Serebrjakov vložil 

při výstavbě, byl připsán jemu. Nad drzostí tohoto návrhu se pozastavili všichni. Zachovalo se 

usnesení tehdejšího tajemníka ÚVV a později předsedy Nejvyššího soudu Gorkina, který na 

Vyšinského žádost připsal: „Na základě čeho?“ Přesto však jeho žádosti vyhověl. V roce 1945 

Stalin podepsal nařízení RLK o darování nových dač „těm, kdo se zvlášť vyznamenali ve válce“. 

Vyšinskij měl plné státní zajištění, přesto svou starou daču pronajal a „získal tak stálý zdroj 

mimopracovního obohacení“.917 

Ve službách ministerstva zahraničí se Vyšinskij osvědčil, a tak byl vytěžován při 

nejrůznějších příležitostech. Plnil řadu speciálních úkolů, například v roce 1940 osobně řídil 

instalaci sovětské moci v Lotyšsku a jeho připojení k SSSR. Osobně také vedl po válce jednání s 

králem Michalem o jeho abdikaci z rumunského trůnu. Účastnil se také Jaltské konference (zde 

byly pořízeny proslulé fotografie, na nichž je Vyšinskij zvěčněn po boku Stalina a Molotova) a 

Postupimské konference. Byl přítomen u podpisu listiny o kapitulaci Německa. Působil jako 

politický poradce maršála G. Žukova. Při přípravě a konání Norimberského a Tokijského 

procesu řídil na základě Stalinových pokynů práci sovětské delegace. 

                                                 
915 ŠEJNIS, Z. S. Maxim Maximovič Litvinov: revoljucioněr, diplomat, čelovek. Moskva: Politizdat, 1989, s. 419. 
916 VYŠINSKIJ, A. J. Glava Sovetskogo Pravitělstva [K 50-letiju t. Molotova]. Sovetskoje gosudarstvo i pravo. 

1940, č. 2, s. 22. 
917 ROGOVIN, V. Partija rasstreljannych. Moskva: Moskovskaja tipografija 3 RAN, 1997. 
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Poté, co Molotov upadl u Stalina v nemilost a fakticky byl odstaven od politického dění, 

byl v roce 1949 Vyšinskij jmenován ministrem zahraničních věcí.918 V říjnu 1952 na plénu ÚV 

KSSS po 19. sjezdu strany byl A. Vyšinskij zvolen kandidátem na člena prezídia ÚV. To byl 

vrchol jeho kariéry. 

Po smrti Stalina dne 5. března 1953 začal strmý pád Vyšinského kariéry. Ještě týž den byl 

Vyšinskij vyřazen ze seznamu kandidátů na členy prezídia ÚV KSSS a současně odvolán z 

funkce ministra zahraničních věcí SSSR „v souvislosti s reorganizací vlády“. Do funkce ministra 

se opět vrátil V. Molotov. Nově bylo také zformováno prezídium ÚV, tentokrát již bez 

Vyšinského. Podle vzpomínek současníků Vyšinskij každou chvíli očekával zatčení.919 Lze si 

snadno představit, jaké prožíval obavy. Nesporně jako chytrý člověk chápal, k čemu se schyluje 

a zcela dokázal předvídat, k čemu může dojít. Příliš mnoho věděl, příliš osobně se na mnohém 

podílel. Podle některých svědectví jen dva lidé měli neomezený přístup ke Stalinovi a požívali 

jeho důvěry: Berija a Vyšinskij. 

Od března do června 1953 vládl v SSSR triumvirát ve složení Malenkov, Berija a 

Molotov. Od června do září 1953 poté již jen diarchie ve složení Malenkov a Chruščov. 

Chruščov se postavil do čela mocenských struktur v září 1953 a toto postavení si udržel až do 

podzimu 1964. Andrej Vyšinskij si přitom byl dobře vědom minulosti všech výše jmenovaných, 

včetně Chruščova. Chruščov stál v čele moskevské stranické organizace a KS Ukrajiny. Určitou 

dobu byl také členem trojky NKVD. Ruce od krve tak měli všichni. Stalin totiž posílal popravčí 

seznamy všem vedoucím funkcionářům politbyra ÚV. Na všech seznamech jsou proto 

poznamenána usnesení všech členů politbyra.920 Údaje, kterými disponoval Vyšinskij, se proto 

mohly stát cenným pramenem informací o Velkém teroru a podílu vedoucích funkcionářů SSSR 

na něm, informací o tajné diplomacii a činnosti sovětské rozvědky, v jejímž čele (i když ne 

dlouho, ale přece jen) stál. Vyšinskij se proto mohl domnívat, že vládnoucí špička, jejíž tajemství 

dobře znal, se ho pokusí zničit, stejně jako by on sám zničil každého, kdyby to bylo nutné. V této 

souvislosti je zajímává příhoda, která se mu stala roce 1938 při procesu s bývalým komisařem 

NKVD G. Jagodou. Vyšinskij se ho zeptal: „Řekněte, zrádče Jagodo, opravdu jste za celou dobu 

vaší odporné a zrádcovské činnosti nikdy ani trochu necítil tu nejmenší lítost, ani nejmenší 

                                                 
918 Z této funkce byl odvolán až po Stalinově smrti. 
919 VAKSBERG, A. I. Carica dokazatělstv. Litěraturnaja gazeta. 27.01.1988, č. 4 (5174). 
920 Celkem se zachovalo 390 seznamů (se 46.255 jmény) odsouzených členy politbyra za tato léta. Originály 

seznamů jsou uloženy v Ruském státním archivu sociálně politické historie (RGASPI). Tvoří 11 svazků a jsou 

seřazeny v chronologickém pořádku od prvního seznamu ze dne 27. února 1937 až do posledního, datovaného 

29. září 1938. Fond 17, svazek 117, spisy č. 409-419. Dostupné také z: 

https://bessmertnybarak.ru/article/stalinskie_rasstrelnye_spiski/. 
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pokání?“. Jagoda odpověděl: „…velice lituji… že, když jsem to mohl udělat, jsem vás všechny 

nenechal zastřelit“.921 

Obavy Vyšinského se však nenaplnily. Vyšinskij získal zpět poslanecký mandát a byl 

jmenován stálým představitelem SSSR v OSN. Pro zdůraznění jeho vysokého postavení, byl také 

dne 4.5.1953 jmenován prvním náměstkem ministra zahraničních věcí. Ve skutečnosti byl tímto 

způsobem odeslán do noblesního vyhnanství v New Yorku. Zde se opět mohla naplno projevit 

jeho právní erudice, znalost jazyků (polštinu a francouzštinu ovládal téměř jako mateřské jazyky, 

němčinu a angličtinu velmi dobře) a získané zkušenosti z diplomatické práce. Vyšinskij dobře 

chápal, že pro něj všechno skončilo a jeho kariéra se nachýlila ke konci. V počínajícím boji o 

moc měli vítězové v úmyslu všechny přehmaty odcházející epochy svést na Stalina a jeho 

vykonavatele. Je příznačné, že před odjezdem Vyšinskij dokonce nařídil rozmetat sazbu své nové 

knihy. 

Do Ameriky přijel Vyšinskij už jako jiný člověk. Ztratil své dřívější sebevědomí i 

někdejší vliv. Bývalý sovětský diplomat, vedoucí mezinárodního oddělení ÚV KSSS Leonid 

Zamjatin vzpomínal, že Vyšinskij vypadal jako „zpráskaný pes“, a to i přesto, že ho v prosinci 

1953 k 70. narozeninám vyznamenali dalším, už šestým Leninovým řádem. Zamjatin, který také 

pracoval v OSN, říkal, že v New Yorku už nikdo nebral bývalého prokurátora, jehož jméno kdysi 

vyvolávalo hrůzu, vážně. Vyšinskému zůstal jen milovaný koníček – tribuna OSN. Miloval 

veřejnou diplomacii, vystupovat na mezinárodních fórech bylo jeho vášní. Na řečnickou tribunu 

Valného shromáždění OSN vystoupal Vyšinskij nesčetněkrát. Tak na 4. zasedání Valného 

shromáždění OSN pronesl 20 projevů, na pátém 26 a na šestém 22.922 Hovořil například o otázce 

účasti Čínské lidové republiky v OSN, korejské otázce nebo problémech atomové energie. 

Během studené války pak veškerou svou vervu a vášeň vrhl proti „anglo-americkým 

imperialistům a válečným štváčům“. Mluvil nenuceně, vždy po dobu 2-3 hodin, používal přitom 

ojedinělé historické příklady, latinu, přísloví a aforismy. Počínal si jako na antickém soudu, kde 

bylo třeba porazit protivníka argumentací. Vyšinskij byl nejvzdělanějším stalinským 

funkcionářem, nadaným řečníkem, dovedným polemikem, člověkem se skvělou erudicí a 

bohatou slovní zásobou. Podle slov státního tajemníka USA Dullese byl nejsilnějším řečníkem, 

jakého měl možnost kdy slyšet. 

V OSN se Vyšinskij těšil ohromné popularitě a byl svého druhu raritou. Jeho plamenná 

obviňující vystoupení a kousavé projevy plnily celé stránky zahraničních deníků. Cynický, 

                                                 
921 ILIČEVSKIJ, A. „Sožaleju, čto vas ne rasstreljal…“ [online]. Praha: RFE/RE, Inc. 11.06.2016. Dostupné z: 

https://www.svoboda.org/a/27773908.html [cit. 09.04.2019]. 
922 POPOV, N. V. Otkryvaja novyje stranicy… Meždunarodnyje voprosy, sobytija i ljudi. Moskva: Politizdat, 1989, 

s. 43. 
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jízlivý Vyšinskij byl výraznou osobností. Všichni uznávali, že byl skutečně skvělým řečníkem. 

Jeho projevy byly považovány za vzor hrubiánské, ale dokonalé výmluvnosti. Přes nadávky na 

jejich adresu západní diplomaté neodcházeli ze sálu na znamení protestu, ale naopak přicházeli 

podívat se „na koncertní čísla, která jim předváděl a v jaká ze starého zvyku měnil všechny své 

projevy“.923 Nic podobného a tak zajímavého prý doposud neslyšeli. Podle slov H. Lannunga, 

který pracoval v OSN řadu let, „Každé vystoupení Vyšinského bylo uchvacující show“.924 

Obvykle však jeho vystoupení neměla politické výsledky. Prokurátorská rétorika Vyšinského 

byla doprovázena výrazy jako „rozhořčené protesty“ či „přezíravé ignorování nestoudných 

prohlášení“. Nadával z tribuny OSN: „hnusná zvěř, šejdíři, prohnaní podvodníci, banditi, 

nestoudníci, hanební avanturisté“. Proslavil se také nepředvídatelnými výpady. „To je on, 

válečný štváč! Hnusný pomlouvač! Hrubý falsifikátor! Blázen!“, mohl zvolat Vyšinskij a 

současně ukázat na nic netušícího člověka. Zpočátku jeho příkrost a dokonce hrubost posluchače 

urážela, ale brzy všichni pochopili, že v konečném důsledku působí proti zájmům SSSR. 

Andrej Vyšinskij byl považován za skvělého spolubesedníka. Rád organizoval recepce, 

na které s chutí přicházeli jeho kolegové. Zahraniční diplomaté byli ohromeni tím, jak dokázal 

být Vyšinskij: sympatický, kultivovaný, vtipný, rozvážný a klidný člověk, který uctivě a 

nenuceně besedoval se zahraničními kolegy z očí do očí. Když však vstoupil na tribunu OSN, 

„měnil se ve zlostného odhalovače, skutečnou sopku nenávisti“. 

Vynalézavost Vyšinského byla fantastická. Jeho asistent, diplomat a tlumočník Oleg 

Trojanovskij v pamětech píše, že Vyšinskij se dokázal dostat z obtížných situací, do nichž občas 

upadal z důvodu nedostatečné znalosti detailů, například v oblasti odzbrojení. Během jednoho z 

jeho vystoupení v Prvním výboru Valného shromáždění OSN se spletl a začal obhajovat 

stanovisko, jaké zastávaly západní velmoci. Vystrašení asistenti mu napsali vzkaz: „Аndreji 

Januareviči, obhajujete západní stanovisko, naše je jiné“. Vyšinskij pokračoval v projevu jako 

by se nic nestalo. „Nakonec udělal mnohoznačnou pauzu a s velkým patosem prohlásil: „Ano, 

pánové, tak mluví nepřátelé míru. Naše, sovětská pozice je diametrálně odlišná“925 a pustil se do 

výkladu postoje přímo opačného než to, co s takovým zápalem ještě před chvíli obhajoval. O 

dovednosti Vyšinského operativně měnit názory svědčí také příhoda, kdy v roce 1937 Vyšinskij 

                                                 
923 MLEČIN, L. M. MID. Ministry inostrannych děl. Tajnaja diplomatija Kremlja. Moskva: Centrpoligraf, 2011; 

MLEČIN, L. M. MID. Ministry inostrannych děl. Vněšňaja politika Rossii: ot Lenina i Trockogo - do Putina i 

Medveděva. Moskva: Centrpoligraf, 2011. 
924 Tamtéž, s. 34. 
925 TROJANOVSKIJ, O. A. Čerez gody i rasstojanija (istoija odnoj semji). Moskva: Centrpoligraf, 2017. Dostupné 

také z: https://profilib.org/chtenie/134241/oleg-troyanovskiy-cherez-gody-i-rasstoyaniya-istoriya-odnoy-semi-

23.php 



 

 

 

204 

poslal na smrt zastřelením hlavního dopravního prokurátora G. Segala. A na jaře 1954 právě on 

podpořil žádost o jeho rehabilitaci. Politický cit ho nezradil. 

Тrojanovskij uvádí ještě jednu příhodu, kdy tlumočil vystoupení Vyšinského před velkým 

auditoriem americké veřejnosti. V té době začal být používán pojem „totalitarismus“. Během 

svého vystoupení Vyšinskij řekl, že SSSR kritizují nespravedlivě a zbytečně nazývají totalitním 

státem. Trojanovskij začal tuto větu tlumočit, avšak žádným způsobem nemohl vyslovit slovo 

totalitarismus anglicky. Vyšinskij se sklonil k mikrofonu a za potlesku obecenstva prohlásil: 

„Vidíte, ani vyslovit to neumíme a přitom tvrdí, že jsme prý totalitaristy“.926 

Popularita Vyšinského se však omezovala na budovu OSN. Na mezinárodní konference, 

kde se projednávaly problémy světové politiky, Vyšinského neposílali, což ho údajně velmi 

uráželo. Je pravděpodobné, že takový přístup byl podmíněn jeho ostře konfrontační pozicí vůči 

partnerům ze západních zemí. Nehledal kompromisy a nedokázal se oprostit od role prokurátora, 

kterou tak dlouho mistrovsky hrál. Četní diplomaté mluvili o tom, že odmítal dokonce iniciativy 

jdoucí ve prospěch SSSR. 

Zpráva o uvěznění a zastřelení Beriji (kterého mimo jiné vinili ze zneužívání moci a z 

nezákonných represí) zastihla Vyšinského v New Yorku. Zde se rovněž dozvěděl o vytvoření 

komise pro přezkoumání případů odsouzených za „kontrarevoluční zločiny“ (4. května 

1954).Vyšinskij si dovedl dobře posoudit, co mu hrozí, a opět se počal obávat o svůj život. Když 

ho v říjnu 1954 předseda Rady ministrů SSSR G. Malenkov poprvé povolal do Moskvy, aby 

„přednesl zprávu a obdržel nové instrukce“, odmítl přijet a omluvil se pro nemoc. K druhé výzvě 

došlo začátkem listopadu a Vyšinskij, který sám nejednou praktikoval takové výzvy diplomatů, 

měl ty nejvážnější důvody domnívat se, že jde o pozvání na popravu.927 

Andrej Vyšinskij zemřel náhle 22. listopadu 1954. Svědectví o posledních dnech jeho 

života se rozcházejí. Oficiálně se má za to, že zemřel na srdeční infarkt při snídani v místnosti 

delegace na 680 Park Avenue. Podle jiných svědectví smrt nastala hodinu před pravidelným 

vystoupením, když diktoval projev k otázce vytvoření Mezinárodní agentury pro atomovou 

energii. „Dá se říci, že zemřel v náručí sovětského diplomata, příštího vedoucího oddělení ÚV 

KSSS Leonida Zamjatina“.928 Po smrti Vyšinského otevřel Zamjatin jeho trezor a zapečetil 

veškeré listiny. Zamjatin později tvrdil, že v trezoru nalezl nabitý revolver a jeden velmi 

zajímavý dokument. Byl to dopis prvního tajemníka ÚV KS Ukrajiny D. Manuilského 

                                                 
926 Tamtéž. 
927 BOGOMOLOV, A. Genialnyj generalnyj prokuror Stalina. Zagadočnaja žizň i ně meněje zagadočnaja smerť 

Andreja Vyšinskogo. Komsomolskaja pravda ze dne 11.12.2013. Dostupné také z: 

https://www.kp.ru/daily/26171.3/3057595/ 
928 MLEČIN, L. M. MID. Ministry inostrannych děl. Tajnaja diplomatija Kremlja. Moskva: Centrpoligraf, 2011. 
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adresovaný Stalinovi. Autor dopisu v něm psal, že podle dokumentů a svědectví, která měl k 

dispozici, byl Vyšinskij před revolucí agentem carské policejní služby, který vyzrazoval 

bolševiky skrývající se před četníky.929 Nález pistole poté vyvolal zvěsti, že se Vyšinskij ve 

skutečnosti zastřelil. Verze o sebevraždě se stala natolik populární, že ještě v roce 2013 na 

oficiální webové stránce Generální prokuratury RF byla v oddílu Historie v osobnostech 

zveřejněna informace, ve které se uvádělo: „V roce 1954 spáchal sebevraždu“.930 Později byla 

tato verze vyvrácena náměstkem generálního prokurátora RF Zvjagincevem.931 V současné době 

generální prokuratura RF na svých webových stránkách pouze konstatuje: „Vyšinskij zemřel 22. 

listopadu 1954 v New Yorku (USA)“.932 

„Vyšinskij byl otráven.“ Pod tímto názvem 24. dubna 1956 newyorský list Russkaja mysl 

uveřejnil článek, v němž rozebíral možnost, že se Vyšinskij připravoval požádat americkou vládu 

o udělení politického azylu. Z tohoto důvodu měla Moskva vyslat dne 19. listopadu 1954 na 

jednání s Vyšinským zvláštního diplomatického kurýra, po jehož příjezdu Vyšinskij náhle 

zemřel. Bylo velmi podezřelé, že do místnosti delegace nebyli vpuštěni žádní policisté, 

diplomaté ani novináři. Úmrtní list byl podepsán Dr. Alexejem Kossovem, oficiálním lékařem 

sovětského velvyslanectví ve Washingtonu a delegace OSN. Představitelé USA trvali na 

prohlídce těla,933 což však sovětská delegace odmítla a naopak urychleně objednala zvláštní 

letadlo, které již ráno 23. listopadu odletělo do Moskvy, „... a vezlo na palubě tělo Vyšinského, 

dále Dr. Alexeje Kossova a diplomatického kurýra… Od té doby nikdo o doktorovi A. Kossovovi 

neslyšel“.934 Ve verzi vraždy Vyšinského až do svých posledních dnů věřila i jeho dcera Zinaida. 

V den úmrtí Vyšinského se konalo smuteční zasedání Valného shromáždění OSN, na 

němž s projevem na rozloučenou vystoupil předseda van Kleffens, zástupci Velké Británie, 

Francie, USA, Indie a dalších zemí. Byla pronesena smuteční slova, i když diplomatický 

protokol to nevyžadoval a postačilo by oficiální vyjádření soustrasti. V sovětském oficiálním 

nekrologu se uvádělo, že člen ÚV KSSS, první náměstek ministra zahraničních věcí SSSR, 

poslanec Nejvyššího sovětu SSSR, akademik A. J. Vyšinskij si veškerou svou činností v oblasti 

sovětské právní vědy získal lásku a úctu pracovníků justice. Popisoval ho jako člověka, který se 

                                                 
929 VOLGIN, K. Inkvizitor [online]. Rabkor ze dne 10.12.14. Dostupné z: http://rabkor.ru/columns/day-in-

history/2014/12/10/inquisitor [cit. 09.04.2019]. 
930 Webový odkaz: http://genproc.gov.ru/structure/history/history/person-15/ je již nefunkční. Archivováno dne 8. 

srpna 2014. 
931 Viz rozhovor s náměstkem Generálního prokurátora RF A.G. Zvjagincevem (Rossijskaja gazeta - nedelja ze dne 

26.06.2008). Dostupné také z: https://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/interview/65715/ 
932 Viz https://genproc.gov.ru/about/people/person-11984/ 
933 Pitva nebyla provedena ani v SSSR. 
934 BOGOMOLOV, A. Genialnyj generalnyj prokuror Stalina. Zagadočnaja žizň i ně meněje zagadočnaja smerť 

Andreja Vyšinskogo. Komsomolskaja pravda ze dne 11.12.2013. Dostupné také z: 

https://www.kp.ru/daily/26171.3/3057595/ 
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neustále zajímal o právní vědu a praxi. Nazýval ho uznávaným vedoucím vědecko-teoretické 

činnosti v oblasti práva. „Od nás odešel věrný syn komunistické strany, skvělý státní činitel, velký 

sovětský vědec, člověk průzračný, člověk, který do posledního okamžiku života věrně sloužil 

svému lidu a své milované vlasti“.935 

Podle L. Mlečina se však oslavná slova v nekrologu značně rozcházela se skutečnými 

pocity lidí, kteří přišli na pohřeb Vyšinského. Loučili se nejen s obávaným prokurátorem, nýbrž 

také s jedním z nejkrvavějších období ruských dějin. „.. ani jeden člověk slzičku neuronil“, 

neboť podle všeho „ztěžoval život lidem, s nimiž pracoval…“.936 O osobních kvalitách a 

charakterových vlastnostech Vyšinského se jeho současníci vyjadřovali krajně negativně. Téměř 

všichni si vzpomínali na neobyčejnou hrubost tohoto člověka. Tím se vyznačoval jak ve 20. 

letech, tak i v době, kdy byl rektorem Moskevské státní univerzity, a také když působil v 

lidovém komisariátu zahraničních věcí. Avšak ne všichni vzpomínali na Vyšinského ve zlém. 

Tak například známý sovětský spisovatel dětské literatury Kornej Čukovskij si 23. listopadu 

1954 zapsal do svého deníku: „Zemřel A. J. Vyšinskij, u něhož jsem kdysi byl s Maršakem a 

přimlouval se za Šuru Ljubarskou a Tamaru Gabbe. Vyslyšel naše prosby a udělal dokonce víc, 

než o co jsme žádali, takže Maršak ho objal a položil mu hlavu na rameno a oba jsme 

zaslzeli…“.937 „Nechápu, proč se tak chovají k památce Vyšinského“, divil se Molotov, „Vždyť to 

byl schopný a spolehlivý pracovník. Ne všichni mají takové kvality diplomatů, jaké měl on…“.938 

Urna s popelem Vyšinského byla uložena do kremelské zdi nalevo od Mauzolea. Byl 

jediným z ministrů zahraničních věcí SSSR, kterému se dostalo takové pocty. Avšak stačilo, aby 

uplynulo několik málo let od jeho smrti, a jeho odkaz počal mizet z dějin diplomacie stejně, jako 

se to stalo např. s odkazem Trockého či Šepilova. 

 

3.2. Právní učení A. Vyšinského 

V polovině 30. let se A. Vyšinskému podařilo prosadit monopol svého právního názoru a 

učení. Stal se tvůrcem a vedoucím představitelem údajně jediné skutečně vědecké koncepce 

práva, nezpochybnitelnou autoritou. Jestliže se doposud dalo hovořit o názorové pluralitě a 

konkurenci právních teorií na základě jejich vědecké hodnoty, pak nyní byly všechny texty 

neshodující se s oficiální (tj. údajně jedinou správnou) teorií vystaveny nekompromisní kritice. V 

právní vědě měla nadále panovat názorová jednota, neboť v jednotě byl spatřován „základ 

                                                 
935 Andrej Januarjevič Vyšinskij: [Nekrolog]. Sovetskoje gosudarstvo i pravo. 1954, č. 8, s. 10. 
936 MLEČIN, L. M. MID. Ministry inostrannych děl. Tajnaja diplomatija Kremlja. Moskva: Centrpoligraf, 2011. 
937 MARTIROSJAN, A. B. Stalin: biografija vožďa. Moskva: Izdatělskij dom „Veče“, 2016, s. 80. 
938 MLEČIN, L. M. MID. Ministry inostrannych děl. Tajnaja diplomatija Kremlja. Moskva: Centrpoligraf, 2011. 
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pevnosti sovětského zřízení a zdroj neutuchající síly sovětské moci“. Kritéria správnosti, platnosti 

a omylu byla odvozována od oficiální, státem sankcionované teorie A. J. Vyšinského. 

Jako každá teorie aspirující na absolutní dokonalost, neomylnost a výlučnost tak i teorie 

Vyšinského prohlašovala za nevědecké a překonané všechny koncepce práva, které se od ní 

odlišovaly. Oproti ostatním teoriím se však vyznačovala mocenskou ochranou, jež plynula z její 

funkce jakožto oficiální teorie sovětského práva. Jinými slovy, právní úsudek byl správný jenom 

tehdy, jestliže se shodoval s oficiálním výkladem. Vše, co se s ním neslučovalo, bylo nazýváno 

protimarxistickým, protileninským, protisovětským a kontrarevolučním a nemilosrdně potíráno 

coby ideová úchylka. Většina právních teoretiků se proto vzdala intelektuální nezávislosti a 

nezbytné kritičnosti a bezvýhradně podporovala oficiální dogma. Vznikaly „oficiální, 

harmonizované (a proto vzájemně zaměnitelné) texty... v nichž bylo všechno odlišné s 

principiální důsledností určeno jako nevědecké nebo heretické“ nebo, slovy Vyšinského, 

dokonce jedovaté. 

Jedním z nemnoha lidí, kteří se před 2. světovou válkou odvážili oponovat Vyšinskému, 

byl N. Krylenko. Lidový komisař spravedlnosti SSSR, profesionální revolucionář nazývaný 

„vojákem strany“ byl člověkem neobyčejně tvrdým. Krylenkovovi je v této souvislosti 

připisováno vyjádření z doby, kdy byl prokurátorem RSFSR a zároveň také vedoucím 

funkcionářem Svazu myslivců: „Bylo mi dáno pověření jak na zvířata, tak i na lidi...“.939 

Soupeření s prokurátorem SSSR Vyšinským však Krylenko prohrál. V noci na 1. února 1938 byl 

zatčen a následně přinucen písemně (na 26 strojopisných stranách) se podrobně doznat ke své 

údajné antisovětské činnosti. Později byl během dvacetiminutového soudního jednání odsouzen 

k trestu smrti zastřelením. Rozsudek byl vykonán téhož dne. Ve stejné době zmizela jeho bývalá 

žena Jelena Rozmirovič, která před revolucí pracovala jako tajemnice zahraničního byra ÚV a 

jako osobní tajemnice V. Lenina. 

Po zatčení a popravě Krylenka a Pašukanise už prakticky neexistoval nikdo, kdo by se 

odvážil vést s Vyšinským teoretické diskuse. Tak například prof. M. Grodzinskij, který vyvolal 

svým ústním vystoupením v Ústavu trestní politiky nelibost A. Vyšinského, se k následné 

publikaci svého příspěvku již neodhodlal.940 Pustit se s Vyšinským do otevřené polemiky se 

odvážil snad jen Michail Solomonovič Strogovič (1894–1984). V té době byl Vyšinskij 

dominantní postavou sovětské právní vědy, zatímco Strogovič pracoval v řadové funkci v 

                                                 
939 ZVJAGINCEV, A. G. Pod seťu i mečom [Sbornik]. Serija Sekretnaja papka prokurora. Něpridumannyje istorii. 

Moskva: Eksmo, 2016. Dostupné také z: https://profilib.org/chtenie/94508/aleksandr-zvyagintsev-pod-setyu-i-

mechom-sbornik.php. 
940 STROGOVIČ, M. S. Izbrannyje trudy v trech tomach. Tom 3. Těorija suděbnych dokazatělstv. Moskva: Izd-vo 

Nauka, 1991. 
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aparátu prokuratury SSSR. Službu v prokuratuře spojoval s vědeckou a pedagogickou činností. 

V roce 1936 Vyšinskij a Strogovič vystupovali s veřejnými referáty k problému hodnocení 

důkazů v trestním řízení. O rok později Všesvazový institut (ústav) právních věd vydal sborník, 

na jehož stránkách spolu autoři vzájemně polemizovali. Příspěvek Vyšinského nesl název 

Problémy hodnocení důkazů v sovětském trestním řízení. Strogovič byl autorem článku s 

názvem Vnitřní přesvědčení soudu a hodnocení důkazů v trestním řízení. Přesto, že Strogovič 

byl stoupencem teorie Vyšinského, přece jen se snažil obhajovat i své vlastní vědecké ideje. 

Jinými slovy, na rozdíl od mnoha jiných si Strogovič dovolil mít vlastní názor. Nesmělý, avšak 

vlastní. Skromný, avšak názor. V této souvislosti je třeba připomenout, že v té době mohl být 

spor s Vyšinským hodnocen jako pokus vyvolat pochybnosti o jeho profesionální kompetentnosti 

nebo vědecké poctivosti a tedy i pochybnosti o jeho kompetentnosti jakožto státního žalobce v 

politických věcech. 

V teoriích vědců, kteří s ním nesouhlasili (např. právě Grodzinského) Vyšinskij viděl 

„hrubé chyby“, projev „levičácké úchylky“, nic jiného než plod teorie italské sociologické školy 

Ferriho, o níž hovořil jako o „…praporu italského a mezinárodního fašismu v oblasti 

jurisprudence“.941 V období masových represí mohly mít takové analogie osudné následky. 

Kritika z úst Vyšinského tak pro řadu právně-teoretických studií znamenala odsouzení k 

zapomnění, slovy Vyšinského „k pobytu na smetišti dějin“. Pro jejích autory pak mohla 

znamenat nejen ztrátu zaměstnání, nýbrž i života. Ti se totiž nedopouštěli teoretických omylů, tj. 

omylů omluvitelných a z hlediska rozvoje právní vědy přínosných, ale údajně omylů vědomých, 

jež měly pozdržet rozvoj sovětského právního myšlení. To pravděpodobně vysvětluje, proč 

teprve po smrti Vyšinského začali právní vědci otevřeně hovořit o svých názorových neshodách. 

Vztah k Vyšinskému a jeho pracím se začal postupně měnit po XX. sjezdu KSSS (14. - 

25. února 1956). Avšak teprve po XXII. sjezdu KSSS (17. - 31. října 1961) byla Vyšinského 

činnost, včetně vědecké, podrobena oficiálnímu odsouzení. Jeho koncepce byly zavrženy a práce 

přestaly být využívány jako příručky pro právníky. Výzkum role sovětského státu a světové 

socialistické soustavy při rozvoji práva začala být budována na nových základech. I. Karpec 

popisuje toto období následovně: „Po XX. a zvlášť po XXII. sjezdu strany v důsledku příznivého 

vlivu jejich usnesení, jež uvolnila právní vědu od pout dogmatismu… a nadvlády škodlivých 

teorií Vyšinského, v právní vědě nastoupilo období tvůrčího přístupu k aktuálním otázkám teorie. 

Je to období přehodnocování celé řady dříve panujících názorů, období zrodu (a renesance) 

                                                 
941 VYŠINSKIJ, A. J. Problema ocenki dokazatělstv v sovetskom ugolovnom processe. Socialističeskaja zakonnosť. 

1936, č. 7 (červenec), s. 23. 
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zajímavých idejí…“.942 Zbavování aureoly „kultu vědeckých vůdců“ probíhalo současně s 

odhalováním kultu Stalinovy osobnosti, další ideologizací a politizací sovětské právní vědy. Je 

nepochybné, že politizace vědeckých diskuzí a výzkumů i zostřování vědecké konkurence se 

projevovaly i v jiných letech existence sovětské moci. Tak například již v prosinci 1917 se 

objevily první pokyny, svědčící o důležitosti role vědy při výstavbě nové společnosti. V letech 

1929-1932 se Akademie věd SSSR ocitla pod kontrolou komunistické strany.943 K dalšímu 

zesílení ideologického vlivu státu docházelo koncem 40. - počátkem 50. let, během tzv. „boje s 

kosmopolitismem“.944 Tehdy byly v řadě sovětských vědeckých institucí organizovány 

ideologické diskuze, jejichž hlavním cílem bylo úplné podřízení všech sovětských vědců 

stranicko-administrativní kontrole. Mocenské struktury byly povolávány k rozhodování interních 

vědeckých otázek, které neměly nic společného se skutečnými vědeckými spory. Boj idejí měl 

politický charakter. Jinými slovy, přes všechna prohlášení, že sovětští vědci jsou zbaveni úzkých 

rámců kapitalistického řádu, žijí a pracují v podmínkách nejpokrokovějšího společenského a 

státního zřízení, který otevírá nejširší tvůrčí perspektivy pro vědeckou práci, existovala v SSSR 

přísná státní kontrola a dohled nad vědeckými výzkumy. Dokonce sémantika slovního spojení 

„sovětská věda“ s veškerou určitostí poukazovala na její státní status. Podle filozofa A. 

Achijezera „logika státní ideologie v SSSR vždy striktně podléhala utilitarismu, který může v 

principu používat jakékoliv metody včetně čistě administrativních, teroristických, přičemž smetá 

vědu a její představitele z povrchu zemského“.945 

V 60. letech byly Vyšinského právní teorie podrobeny ostré kritice. Na celostátní poradě 

k otázkám ideologické práce bylo konstatováno, že v oblasti právní vědy sám Stalin téměř 

nevystupoval a přenechal roli „teoretického klacku“ Vyšinskému, jenž dlouhá léta vystupoval 

jako vedoucí teoretik.946 O Vyšinském se mluvilo jako o hlásné troubě Stalina v otázkách státu a 

práva. Taková atmosféra se nutně musela odrazit na vědeckých kruzích, dosti náchylných k 

náladám ve společnosti. Jak kdysi říkal anglický filozof Francis Bacon: „Věda se často dívá na 

svět pohledem zamlženým všemi lidskými vášněmi“.947 Obdobně i teoretické názory většiny 

                                                 
942 KARPEC, I. I. O někotorych voprosach metodologii v ugolovnom prave i kriminologičeskich issledovanijach. 

Sovetskoje gosudarstvo i pravo. 1964, č. 4 (duben), s. 91. 
943 GRAHAM, L. R. Jestěstvoznanije, filosofija i nauki o čelovečeskom poveděnii v Sovetskom Sojuze (Science, 

Philosophy, and Human Behavior in the Soviet Union). Moskva.: Politizdat, 1991, s. 9-29. 
944 KOŽEVNIKOV, A. B. Igry stalinskoj děmokratii i iděologičeskije diskussii v sovetskoj nauke: 1947-1952. 

Voprosy istorii jestěstvoznanija i techniki. 1997, č. 4, s. 26-58. 
945 ACHIJEZER, A. S. Iděologija – predmet nauki, nauka – element iděologii. Obščestvennyje nauki i 

sovremennosť. 1991, č.1, s. 83–89. 
946 XXII sjezd KPSS i voprosy iděologičeskoj raboty: Matěrialy Vsesojuznogo soveščanija po voprosam 

iděologičeskoj raboty. 25.-28.12. 1961. Moskva: Gospolitizdat, 1962. 
947 JUREVIČ, A. V. Skrytoje lico nauki. In: Alachverďan, A. G. et. al. Psichologija nauki. Moskva: Flinta, 1998, s. 

251-290. 
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sovětských právních vědců závisely na změnách politické konjunktury. Uvolnění politického 

režimu vedlo k nabourání monopolu „oficiálního práva“ Vyšinského. Sovětští právní teoretikové 

přistoupili k aktivní kritice Vyšinského a jeho koncepcí. Urychleně korigovali své přístupy k 

právu, přezkoumávali vlastní vědecké teorie a názory na předmět jejich souladu s oficiální 

ideologií. L. Iljičev v této souvislosti napsal: „Je dobře známo do jakých výšin teoretické zvůle 

docházel Vyšinskij při pokusech právně podpořit škodlivou Stalinovu tezi o zostřování třídního 

boje podle stupně upevňování pozic socialismu… při snaze přizpůsobit právní vědu definici 

soudní zvůle a porušování zákonnosti“.948 A. Školnikov k tomu dodával, že v sovětské právní 

vědě se vytvořil svérázný kult osobnosti Vyšinského, „jehož teoretické výzkumy zejména při 

definování pojmu práva vycházejí ze známé chybné Stalinovy teze o tom, že podle míry postupu 

země ke komunismu se bude zostřovat třídní boj“. To podle jeho názoru vedlo k zesílení represí a 

jiných donucovacích opatření. Velké nedostatky v právní vědě a její odklon od aktuálních otázek 

podle něj nebyly náhodné. Školnikov prohlašoval, že teoretické výzkumy Vyšinského „jako 

těžký náklad tlačí na mnohé právní vědce“. Vyzýval k tomu, aby se veškeré vědecké síly 

soustředily „na vypracování nejdůležitějších otázek státu a práva v moderních podmínkách“.949 

Vyšinského pojetí státu, práva, spravedlnosti a zákonnosti, které podrobně prozkoumáme 

v následujících bodech, vycházelo z marxisticko-leninské ideologie a bylo určováno zájmy 

vedení komunistické strany. Dlužno však podotknout, že pro potřeby nové doby Vyšinskij 

neváhal rozvíjet, revidovat a někdy i zcela překrucovat základní teze marxismu-leninismu. 

 

3.2.1. Právo 

Právní věda konce 20. a především 30. let se potýkala se závažným problémem 

odůvodnění a ospravedlnění „arbitrárního použití moci v situaci, kdy aplikace formálního 

právního pravidla by nevedla k cílům sledovaným politikou komunistické strany či k prosazení 

tzv. stranických zájmů“.950 Vyšinskij si zřejmě dobře uvědomoval potřebu vytvoření nové teorie 

práva, která by legitimizovala totalitní a represivní povahu tehdejšího politického režimu. 

Vytvořil proto tzv. represivní teorií práva a státu,951 která sloužila k výkladu a upevňování 

                                                 
948 ILJIČEV, L. F. XXII sjezd i zadači iděologičeskoj raboty. Pravda. 27.12.1961. 
949 XXII sjezd Kommunističeskoj partii Sovetskogo Sojuza. 17.-31.10.1961: Stěnografičeskij otčet: Tom II: 

Stěnogrammy 11.-20. zasedanij. Moskva: Gospolitizdat, 1962, s.409 
950 PŘIBÁŇ, J. Komunistická teorie státu a práva: kritický nástin strukturních znaků a vývoje československé právní 

teorie v období let: 1948-89. In: MALÝ, K., SOUKUP, L., ed. Vývoj práva v Československu v letech 1945-

1989. Praha: Karolinum, 2004, s. 64. 
951 VYŠINSKIJ, A. J. Leninovo a Stalinovo učení o proletářské revoluci. Praha: Svoboda, 1949; PŘIBÁŇ, J. Na 

stráži jednoty světa: marxismus a právní teorie. In: BOBEK, M., MOLEK, P., ŠIMÍČEK, V. Komunistické právo 

v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Mezinárodní politologický ústav. Masarykova univerzita, 

2009, s. 53. 
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Stalinova pojetí komunistického totalitarismu.952 Jinými slovy, Vyšinskij přišel s tezí o právu 

jako legitimním nástroji boje proti nepřátelům lidu. Sám však autorství této teorie připisoval 

Stalinovi.953 

Porevoluční právně teoretické úvahy byly nemyslitelné bez ostré kritiky namířené proti 

buržoazní právní vědě. Rozsáhlou kritikou buržoazní právní vědy nalezneme proto i u A. 

Vyšinského, který prohlašoval, že v buržoazní právní vědě panuje naprostý zmatek a chaos. 

Vědecké bohatství právního myšlení staré buržoazní společnosti pokládal za značné. Zároveň 

však dodával, že pro onen zmatek není možno jej použít při vypracování základních otázek 

sovětské právní teorie. Poukazoval na neexistenci jednoty v chápání obsahu práva. Právní vědu 

existující v kapitalistických zemích nepovažoval za vědu v pravém smyslu slova, nýbrž za 

„soubor libovolných konstrukcí, zahalených do vědecké frazeologie“.954 Hlavní příčinu výše 

uvedeného Vyšinskij spatřoval v pochybenosti metody vědeckého studia používané buržoazní 

právní vědou, tj. v pochybenosti „juristické metody studia, která vychází z konkrétních 

zvláštností zkoumaných jevů“.955 Tato logická metoda dle jeho názoru vede k jednostrannosti 

právního myšlení, k nevědeckosti a nesprávnosti úsudků na ní založených. Aby, jak sám 

Vyšinskij říkal, dokázal správnost a opodstatněnost tvrzení o kritickém stavu právní vědy v 

kapitalistických zemích, uváděl řadu výroků představitelů buržoazní právní teorie. Neostýchal se 

přitom účelově vybírat pouze takové výroky, které mohly posloužit k prokázaní správnosti jeho 

závěrů. 

Tvrdil, že buržoazní právní věda nedovede vyřešit základní úkoly právní teorie, neboť se 

opírá o chybnou metodologii bádání. Nutno dodat, že metodologické aspekty právní nauky byly 

zkoumány již předrevolučními autory, například Je. Vaskovským, B. Kisťakovským, Je. 

Trubeckým a G. Šeršeněvičem. Otázkám metodologie práva bylo věnováno významné místo i v 

sovětské právní vědě. Tato problematika byla objasňována nejen v pracích A. Vyšinského, ale 

rovněž S. Asknazije, N. Krylenka, J. Pašukanise, A. Piontkovského, M. Strogoviče, P. Stučky ad. 

Vyšinskij věřil, že „klíčem ke zdůvodnění správné vědecké teorie, klíčem k tomu, 

abychom získali správné závěry při zkoumání té či oné otázky“956 je marxisticko-leninská 

metodologie. Bez jejího použití je podle něj správný výklad zákonů nejen nesnadný, ale přímo 

nemožný. 

                                                 
952 PŘIBÁŇ, J. Komunistická teorie státu a práva: kritický nástin strukturních znaků a vývoje československé právní 

teorie v období let: 1948-89, s. 64. 
953 VYŠINSKIJ, A. J. Otázky státu a práva v dílech klasiků marxismu-leninismu. Praha: Svoboda, 1951. 
954 VYŠINSKIJ, A. J. Hlavní úkoly sovětské socialistické právní vědy. Praha: Orbis, 1950, s. 21. 
955 Tamtéž. 
956 VYŠINSKIJ, A. J. Někotoryje voprosy nauki sovetskogo prava: [Sokraščennaja stěnogramma vystuplenija na 

zasedanii Učenogo soveta Instituta prava AN SSSR 5.2.1953]. Sovetskoje gosudarstvo i pravo. 1953, č 4, s. 24. 
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Vyšinskij se domníval, že to, že buržoazní právní věda nedovede najít správnou definici 

práva, je zapříčiněno chybnou metodologií bádání: „Protože nemají ve svých rukou takový 

spolehlivý kompas, jakým je metodologie dialektického materialismu, mýlí se buržoasní vědci i v 

definicích práva“.957 Prohlašoval, že ke správnému vymezení pojmu práva lze dospět pouze na 

základě marxisticko-leninské metodologie. Také dovozoval, že marxisticko-leninská teorie práva 

a státu je jediným důsledně vědeckým učením, neboť používá jediné přísně vědecké metody - 

materialistické dialektiky: „metoda poznání státu a práva je dialektická a... výklad, ...chápaní 

těchto jevů je materialistické“.958 

A. Vyšinskij definoval sovětskou teorii práva jako soustavu právních zásad, na jejichž 

základě se budují všechna odvětví sovětské právní vědy. Rázně odmítal teorii, podle níž právní 

pojmy a zásady jsou odvozovány z norem pozitivního práva.959 Dokazoval, že právní principy 

nelze logicky vypracovat z norem pozitivního práva, nýbrž z výrobních poměrů ve společnosti. 

Jinými slovy, pozitivní právo musí dle názoru Vyšinského vycházet z právních principů, které se 

opírají o zásady socialismu. 

Jako horlivý zastánce vybudování sovětské socialistické právní teorie zvláště zdůrazňoval 

potřebu vytváření nových všeobecných právních pojmů. Koncepce, podle nichž jsou nové 

obecné pojmy proletářskému právu cizí, označoval za zločinnou dezinterpretaci, překrucování 

marxisticko-leninského učení o právu a státu. Vyšinskij věřil, že za socialismu (jako epochy pro 

rozvoj práva nejpříznivější) se právo povznáší na vyšší stupeň svého vývoje. Jednotlivé kategorie 

buržoazního práva odumírají a jsou plynule nahrazovány novými obecnými pojmy práva 

proletářského. Velkou pozornost proto věnoval samotnému pojmu práva. 

Buržoazní definice práva odmítal, což odůvodňoval tím, že v oblasti kapitalistické právní 

vědy vládne zmatek a chybí vědeckost. Kritizoval četné definice vycházející z pojmu státu, tedy 

definice vymezující právo jako souhrn norem platných ve státě nebo norem uznávaných státní 

mocí. Dle jeho názoru tyto definice vymezují právo právem, neboť pojem státu již podmiňuje 

pojem práva. Chápeme-li stát jako právní organizaci, pak „vkládat pojem státu do definice práva 

znamená definovat právo právem“960. Jinak řečeno, ocitáme se podle Vyšinského v logickém 

kruhu. Ostrou kritiku Vyšinskij namířil proti pojetí práva jako minima mravnosti.961 Tvrdil, že 

podobné definice jsou v rozporu se životem, a upozorňoval na jejich údajnou úplnou lichost. 

Uváděl i mnoho dalších „zločinných příkladů překrucování“ učení marxismu-leninismu, jako je 

                                                 
957 VYŠINSKIJ, A. J. Hlavní úkoly sovětské socialistické právní vědy, s. 24. 
958 ARŽANOV, M. A. et al. Theorie státu a práva. Praha: Orbis, 1951, s.14, s. 33. 
959 Zastáncem dané teorie byl například J. B. Pašukanis. 
960 VYŠINSKIJ, A. J. Hlavní úkoly sovětské socialistické právní vědy, s. 26. 
961 Tento přístup k problému definice práva zvolil například V. S. Solovjev. 
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ztotožňování práva s ekonomikou nebo s politikou. Domníval se, že v těchto případech je 

likvidována zvláštní povaha práva. 

Vyšinskij tvrdil, že ztotožňování práva s politikou vládnoucí třídy vyvolává představu, že 

sovětské právo (sovětské zákony a sovětské soudy) je závislé na politických požadavcích státu, 

představu dle jeho názoru zcela mylnou. V této souvislosti poukazoval na článek 112 Stalinské 

ústavy, podle jehož znění jsou soudci při své soudcovské činnosti nezávislí a podléhají jen 

zákonu. Není třeba připomínat, že většina práv a svobod zaručených Stalinskou ústavou byla 

pouhou proklamací. V opačném případě by totiž bránila potlačování politických odpůrců, ať už 

skutečných nebo jen domnělých. Již samotné pojetí práva jakožto vůle vládnoucí třídy, které 

zastával Vyšinskij, znamená, že právní teorie dostává jasné pokyny, jakým směrem se má ubírat. 

Chybná je dle Vyšinského rovněž definice práva jako soustavy společenských poměrů 

nebo jako formy výrobních poměrů. Vyšinskij například rozhodně vystoupil proti definici práva 

podané P. Stučkou, který definoval právo jako soustavu (systém nebo řád) „společenských 

vztahů odpovídajících zájmům vládnoucí třídy a chráněných její organizovanou silou“. Později 

„soustavu“, „systém“, „řád“ nahradil slovy „forma organizace společenských vztahů, tj. vztahů 

výroby a směny“. Podstatu práva tedy viděl nikoliv v soustavě právních norem (slovy 

Vyšinského „souhrnu pravidel chování“), nýbrž v soustavě konkrétních vztahů, tj. vzájemných 

vztahů lidí v procesu výroby a směny. Jinými slovy, právo v pojetí Stučky je složitým systémem 

existujícím nezávisle na právotvorné činnosti státu. Tj. takovým systémem, který „může být tedy 

východiskem ke konstrukci i kritice pozitivního práva (zákonné formy)“. Stučkova teorie 

upřednostňující konkrétní formy práva implikuje, že chování lidí není regulováno pozitivním 

právem totalitně a že „dodržování práva je především důsledkem vlastní logiky sociálních 

(konkrétních) vztahů... a jen odvozeně důsledkem státního donucení“. Z uvedeného je zřejmé, že 

koncepce Stučky byla v přímém protikladu k politickým tendencím 30. let 20. století. Nikterak 

nás proto neudiví snaha Vyšinského prokázat údajnou mylnost a dokonce škodlivost této teorie. 

Vyšinskij ji označil za zcela nesprávnou, neboť podle Vyšinského ztotožňuje právo s 

ekonomikou, a tudíž likviduje „právo jako zvláštní, specifickou společenskou kategorii“. 

Stučkova snaha začlenit právní nauku do širšího rámce vědy o společnosti a člověku je 

vysvětlitelná dobou, ve které Stučka formuloval svou teoretickou koncepci práva. Jeho pojetí 

práva, jak napsal Pašukanis, je přizpůsobeno potřebám právníka-praktika. Dodejme: právníka-

praktika v první polovině dvacátých let dvacátého století. Jeho teorie práva je pak přímým 

odrazem právního chaosu, který zavládl v prvních porevolučních letech. V této době totiž 

převládal názor, že právo je kontrarevoluční silou, jež brzdí proces komunistické přestavby 

společnosti. Odtud zřejmě plynula i Stučkova snaha začlenit právní teorii do rámce vědního 
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oboru, jenž byl pro nový režim přijatelný. Toto úsilí bylo později podrobeno zdrcující kritice 

Vyšinského. Chybnost Stučkovy teorie měla podle Vyšinského dále spočívat v tom, že zbavuje 

právo „jeho aktivní, tvůrčí úlohy“. 

Nejostřejší kritikou Vyšinského byl postižen ekonom a teoretik práva J. Pašukanis. 

Vyšinskij ho nazýval nepřítelem dělnické třídy, hanebným zrádcem a agentem fašistické 

buržoazie stojícím v čele trockisticko-bucharinské bandy, která prováděla rozvratnickou a 

škůdcovskou práci v oblasti sovětské právní vědy.962 Jeho právně-teoretické práce 

charakterizoval jako provokatérské, rozvratnické a „zasluhující kvalifikace podle příslušných 

článků trestního zákoníku“. Podle Vyšinského právě Pašukanis měl svou tzv. směnnou teorií 

práva963 způsobit sovětské právní vědě největší škodu. 

Pašukanis dokazoval, že právo je objektivním sociálním jevem, jehož podstata se nemůže 

vyčerpat pouhým souhrnem právních norem, ať už psaných nebo nepsaných pravidel chování. 

Otevřeně se postavil proti teoriím, které se zabývají pouze normami a pojem práva definují 

omezeně jako souhrn norem, přičemž nepřihlíží k faktické skutečnosti a faktickému chování lidí, 

sociálnímu životu. Pašukanis odmítal takové teorie jako neživotné abstrakce,964 které mohou 

„pretendovat na název teorie pouze v tom smyslu, v jakém se mluví například o teorii šachu“.965 

Zdůrazňoval, že skutečná teorie práva musí vycházet z ekonomického směnného vztahu, neboť 

ekonomické vztahy966 jsou pravým zdrojem vztahů právních, a tudíž i celé právní nadstavby.967 S 

tím ovšem Vyšinskij nemohl souhlasit. Nelze totiž opomíjet, že Vyšinského teorie práva je 

především produktem stalinské epochy. Přiznal-li by, že právo je formou výrobních vztahů, 

musel by zároveň předpokládat, že je objektivní, regulující silou existující nezávisle na politické 

autoritě. Tak by dospěl k závěru, že státní moc není tvůrcem práva, že do něj pouze vnáší 

stabilitu a přesnost. Toto byl podle Vyšinského závěr „ideologicky zcela nesprávný“ a hlavně 

pro tehdejší stalinský režim naprosto nepřijatelný. Pašukanisova teorie (ve 20. letech hodnocená 

jako cenný vklad do marxisticko-leninského učení o právu) nemohla plnit sociálně politické 

úkoly, jež před ni kladl stalinský režim. Zejména nemohla plnit hlavní úkol socialistické právní 

                                                 
962 VYŠINSKIJ, A. J. Hlavní úkoly sovětské socialistické právní vědy, s. 14-16. 
963 Směnná teorie práva - teorie, podle níž je třeba všechny právní formy pokládat za objektivní důsledek 

ekvivalence v procesu směny. Petr Stučka charakterizoval tuto teorii jako „snahu sblížit formu práva a formu 

zboží“. Samotný Pašukanis pokládal Stučkovo určení za zcela správné a výstižné (viz předmluva k druhému 

vydání spisu „Obecná teorie práva a marxismus“). 
964 PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské právní myšlení ve 20. letech. Praha: Svoboda, 1968, s. 215. 
965 Tamtéž, s. 190. 
966 Zde je dobře patrný jeden z nejvýznamnějších rozdílů mezi teorií Stučky (obsaženou v prvním vydání spisu 

„Revoluční úloha práva a státu“ z roku 1921) a teorií Pašukanise - rozdíl mezi Stučkovým pojetím práva jako 

souboru všech společenských vztahů a Pašukanisovým pojetím práva jako souboru pouze specifických 

společenských vztahů (tj. ekonomických směnných vztahů). 
967 Právní vztah je podle Pašukanise „prvotní buňkou právní tkáně“, „pouze v ní právo uskutečňuje svou reálnou 

dynamiku“ (PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské právní myšlení ve 20. letech, s. 215). 
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vědy, totiž „konstituovat dogma, podle něhož by bylo možné ospravedlňovat a za pomocí 

kvazivědeckého jazyka vykládat nově vznikající totalitní systém pozitivního práva“. Jinými slovy, 

koncepce Pašukanise se stala „politicky nesprávnou“ a ztratila svou vědeckou hodnotu v 

okamžiku, kdy se právo ukázalo jako velice účinný nástroj legitimizace stalinského režimu a 

jeho forem politického násilí. Odtud tedy pramenila zdrcující kritika Vyšinského, jejímž hlavním 

cílem bylo poslat teorii Pašukanise na „smetiště dějin“. 

Po důkladné a zdrcující kritice řady buržoazních i sovětských právních vědců se 

Vyšinskij pokusil nalézt vlastní vymezení fenoménu práva. Jak již bylo uvedeno výše, pomocí 

marxisticko-leninské metodologie usiloval o důkladné vyjasnění otázky obsahu socialistického 

práva. Navrhl svou podstatou stroze pozitivistickou definici práva, v jejímž základu stálo 

ztotožnění práva a zákona (platného, pozitivního práva).968 Vyšinskij definoval právo jako 

„souhrn pravidel chování, vyjadřujících vůli vládnoucí třídy, stanovených zákonným způsobem, 

jakož i obyčejů a pravidel spolužití, sankcionovaných státní mocí, jejichž užívání je zajištěno 

donucovací státní mocí za účelem ochrany, upevnění a rozvoje společenských poměrů, které jsou 

prospěšné a výhodné vládnoucí třídě“.969 Jinak řečeno, právo pokládal za souhrn norem (čili 

pravidel upravujících lidské chování), avšak nejen norem, nýbrž i obyčejů, sankcionovaných 

státní mocí a zabezpečených státním donucením. Stejnou definici (s pouze drobnými 

formulačními odchylkami) nalezneme v jeho práci Otázky práva a státu u Marxe:970 „právo je 

souhrn pravidel lidského chování, stanovených státní mocí jako mocí třídy vládnoucí ve 

společnosti, a také zvyků a pravidel soužití, sankcionovaných státní mocí a uskutečňovaných - je-

li třeba donucení - s pomocí státního aparátu, aby byly chráněny, upevňovány a rozvíjeny 

společenské poměry a pořádky prospěšné a vhodné pro vládnoucí třídu“.971  

V této souvislosti je zajímavé, že podle samotného Vyšinského je mu uvedená definice 

připisována neprávem. Tato definice, tvrdil Vyšinskij, měla být vypracována kolektivním úsilím 

právníků Právnického ústavu Akademie věd SSSR a poté schválena poradou právníků v roce 

1938, a tudíž Vyšinskij neměl být sám jejím jediným autorem.972 

                                                 
968 Vyšinskij například psal: „Zákon je forma, v níž je vyjádřena vůle vládnoucí třídy. Právo není jeden zákon, nýbrž 

celý součet nebo celý souhrn zákonů.“ Viz VYŠINSKIJ, A. J. O některých otázkách theorie státu a práva. In: 

VYŠINSKIJ, A. J. Otázky theorie státu a práva. Praha: Orbis, 1951, s. 470. 
969 Tato definice je obsažena v tezi 24, jež byla schválena právnickým ústavem Akademie věd. Viz VYŠINSKIJ, A. 

J. Osnovnyje zadači nauki sovetskogo socialističeskogo prava: [Sokraščennaja stěnogramma doklada na 1-m 

Soveščanii po voprosam nauki sovetskogo prava i gosudarstva, 16.07.1938]. Socialističeskaja zakonnosť. 1938, 

č. 8 (srpen), s. 11. 
970 Předneseno na zasedání Oddělení společenských nauk Akademie věd SSSR (27.4.1938). 
971 VYŠINSKIJ, A. J. Otázky státu a práva u Marxe. In: VYŠINSKIJ, A. J. Otázky theorie státu a práva. Praha: 

Orbis, 1951, s. 46-47. 
972 VYŠINSKIJ, A. J. O některých otázkách theorie státu a práva, s. 466. 
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Ačkoliv vycházel z definice práva jako souboru norem (z definice, jež byla později 

v právnické literatuře označena jako „úzce normativní“), normativistické pojetí práva považoval 

za absolutně nesprávné. Chybnost normativismu spatřoval v přehlížení společenských poměrů, 

které dle jeho názoru určují obsah práva, tedy v chápání norem jako něčeho uzavřeného. 

Vyšinskij tvrdil, že „Pro normativismus je charakteristické to, že normativci, definujíce právo 

jako souhrn norem, představují si právní normy jako cosi do sebe uzavřeného, že se pokoušejí 

vysvětlit tyto normy nikoli společensko-výrobními vztahy, nikoli mezinárodními podmínkami, 

nýbrž tím, že vycházejí z norem samotných.“973 Podle Vyšinského právo ve skutečnosti čerpá 

svůj obsah z ekonomických či výrobních podmínek, neboť výroba a směna determinují 

společenské poměry. Z normativistů, jejichž definice práva Vyšinskij podrobil kritice, jmenujme 

především právní teoretiky L. Duguita a H. Kelsena. Vyšinskij zastával názor, že představa práva 

jako sociální solidarity (Duguit) nebo jako normy (Kelsen) odporuje jak zkušenostem celých 

lidských dějin, tak i obecně známým faktům. Tyto představy označoval za idealistické a 

dogmatickoprávní.974 

Vyšinskij zdůrazňoval, že definice práva z roku 1938 nemá nic společného s 

normativismem, „…leda to, že obsahuje jednu zmínku o normách“. V ničem se proto nerozchází 

s definicí práva, kterou podali Marx a Engels, a naopak „…ukazuje právo jako tvůrčí zásadu v 

boji za nový socialistický řád, ideologicky vyzbrojuje bojovníky za socialismus“. Podle 

Vyšinského samo vymezení práva jako souhrnu norem nedává „žádný důvod k tomu, aby byl v 

této definici spatřován normativismus“.975 

K problému pojmu práva Vyšinskij zvolil voluntaristický, z dnešního pohledu poněkud 

omezený přístup. V právu viděl projev vůle tříd vládnoucích ve společnosti. V této souvislosti 

nás může napadnout otázka, co se stane v případě kdy není zcela jednoznačné, která třída je 

třídou vládnoucí (tedy v případě rovnováhy sil mezi jednotlivými třídami). Zdá se, že odpověď 

na tuto otázku u Vyšinského nenajdeme. Avšak, k této problematice se vyjádřil P. Stučka, který 

se domníval, že při rovnováze sil dvou tříd hájí stát (právo) „zájem jednou té, jindy zase druhé, 

nebo porušuje zájmy obou, což vede k revoluci“.976 

Předmětem zájmu Vyšinského byla rovněž otázka vůle lidu jako pramene sovětského 

socialistického práva. Jednotná vůle lidu vyjádřena v sovětských zákonech se měla projevovat v 

hlasování ve volbách do Nejvyššího sovětu SSSR. Lidové masy se měly účastnit budování 

nového státu skrze sověty. Vyšinskij mluvil o vůli lidu jako o jednotné vůli všeho lidu, neboť 

                                                 
973 Tamtéž, s. 468-469. 
974 VYŠINSKIJ, A. J. Hlavní úkoly sovětské socialistické právní vědy. Praha: Orbis, 1950, s. 37. 
975 VYŠINSKIJ, A. J. O některých otázkách theorie státu a práva, s. 469. 
976 PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské právní myšlení ve 20. letech. Praha: Svoboda, 1968, s. 91. 
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vůle dělnické třídy (tedy třídy vládnoucí, jíž patří moc) se měla shodovat s vůli dvou zbývajících 

tříd (třídy rolníků a třídy pracující inteligence).977 To ho vedlo k závěru, že sovětské socialistické 

právo je výrazem vůle všeho lidu,978 že je uzákoněnou vůli sovětského lidu. 

Odpůrci volních teorií práva, mezi něž patřil i P. Stučka, zdůrazňují, že společenské 

vztahy (tj. i vztahy ekonomické) vždy předpokládají určité volní hnutí účastníků těchto vztahů, 

nikoliv však volní hnutí svobodné či svobodně se projevující. Na rozdíl od Vyšinského totiž 

svobodné volní akty jednotlivců pokládají za nesmysl nebo dokonce za podvod. Tak například 

výše zmíněný Stučka zcela zavrhl teorii svobodné vůle zákonodárce, což velmi výstižně objasnil 

na příkladu absolutního monarchy, který nevydá zákon přikazující zastavit tok řeky. Ví totiž, že i 

jeho vůle je omezená a že „pouze lidské zákony, takové, které neodporují zákonům přírody nebo 

pohybu („vývoje“) společenských vztahů, mohou mít podstatný vliv na soustavu společenských 

vztahů“. Tu svobodu, kterou nemá vůle jednotlivce, nelze podle Stučky přenášet na „jakousi vůli 

vně individua“. Svobodné volní akty nějakého kolektivu tudíž označuje za stejný nesmysl jako 

svobodné volní akty nějakého jednotlivce. Jinými slovy, vůle lidu je v pojetí Stučky a řady 

dalších právních vědců pouhou fikcí, nikoliv pramenem práva – jak je tomu u Vyšinského. 

Vyšinského definice vychází „z poměru nadvlády a podřízenosti, které jsou vyjádřeny 

v právu“.979 Úkolem práva „mělo vždy být prosazení zájmů vládnoucí třídy a udržování takového 

pořádku, který je s těmito zájmy v souladu“.980 Třídní zájem Vyšinskij pojímal jako nikoliv 

prostý souhrn zájmů jednotlivých příslušníků dané třídy, nýbrž jako objektivně existující 

fenomén. V této souvislosti Vyšinskij odsuzoval buržoazní právo, které mělo sloužit k vnucování 

vůle vykořisťovatelů vykořisťovaným, tedy k podrobení lidu, a naopak vyzdvihoval sovětské 

socialistické právo, jež mělo zabezpečovat vůli všeho lidu a směřovat k vybudování 

komunistické společnosti: „V sovětském státě směřuje právo plně a výhradně proti vykořisťování 

a vykořisťovatelům. Sovětské právo je právo socialistického státu dělníků a rolníků.“981 Sovětské 

právo také pojímal jako nástroj upevnění a rozvoje socialistického státního zřízení, jako nástroj, 

                                                 
977 A. Vyšinskij napsal doslova: „Sovětské zřízení je kolébkou nových tříd. Takové třídy dosud lidské dějiny neznaly. 

Dělnická třída a kolchozní rolnictvo v SSSR, toť nové třídy, tak jako je nová i sovětská inteligence vychovaná 

novými socialistickými vztahy“. Viz VYŠINSKIJ, A. J. Sovětský stát ve Vlastenecké válce. Praha: Orbis, 1949, s. 

27. 
978 Podle Vyšinského vůle dělnické třídy vyjadřující zájmy všech pracujících je závazná pro všechny občany a jejím 

hlavním úkolem je vybudovat beztřídní komunistickou společnost. 
979 VYŠINSKIJ, A. J. Hlavní úkoly sovětské socialistické právní vědy, s. 37. 
980 MARŠÁLEK, P. Základní koncepty marxisticko-leninské právní teorie v Československu v letech 1948-1989. 

In: MALÝ, K., SOUKUP, L., ed. Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989. Praha: Karolinum, 2004, s. 

710. 
981 VYŠINSKIJ, A. J. Otázky státu a práva u Marxe. In: VYŠINSKIJ, A. J. Otázky theorie státu a práva. Praha: 

Orbis, 1951, s. 46. 
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který slouží „…úkolům boje proti nepřátelům socialismu ve věci budování socialistické 

společnosti.“982 

Rozbor sovětského práva z hlediska definice zformulované A. J. Vyšinským nám dává 

možnost plně odhalit jeho utilitární povahu. Poukaz na vůli lidu je totiž velmi účinným nástrojem 

k prosazování mocenských zájmů toho, kdo se vůle lidu dovolává. Rovněž je nutno si 

povšimnout, že výše uvedený třídní přístup vede k tomu, že vše co je označeno za vůli lidu, je 

automaticky postaveno mimo jakoukoli kritiku. 

Definice z roku 1938 dlouhá léta v sovětské právní vědě dominovala. Stala se jakousi 

oficiální všeobecně závaznou direktivou. Její mimořádně důležitý význam pro rozvoj vědy 

sovětského práva a i vědecko-výzkumné činnosti jako celku byl konstatován většinou sovětských 

právníků. 

Avšak již po deseti letech na poradě právníků o návrzích učebnic teorie státu a práva 

(květen 1948) znovu vyvstala otázka definice práva, zejména pak práva sovětského. Vyšinskij 

pronesl řeč, v níž varoval před údajně zesilujícími útoky třídních nepřátel proti sovětskému 

právu. Vystoupil s kritikou článku „Zákony národů. Střetnutí se sovětskými zásadami. Výzva 

existujícímu řádu“, uveřejněném v deníku Times. V tomto článku se rozebírala myšlenka, že 

sovětské právo se lišilo od práva ostatních civilisovaných států, hovořilo se o rozdílnosti 

západních a sovětských názorů na podstatu práva. Dále se v něm pravilo, že: „smělá doktrína 

sovětských autorů, tvrdících, že socialistické státy v čele s Ruskem jsou jedinými, opravdovými 

představiteli takových zásad jako je soudnictví, rovnost a nezávislost, je nepochybně míněná 

upřímně. Avšak přitom přichází mimoděk na mysl podobná výtka vůči monopolu soudnictví, s níž 

svého času přicházeli apologetové nacionálně socialistické teorie mezinárodního práva“. Článek 

taktéž prohlašoval, že „pro sovětského právníka právo - vyjadřující, jak on se domnívá, vůli 

vládnoucí třídy - existuje pro cíle ochrany, upevňování a rozvíjení takových společenských 

vztahů a pořádků, které jsou prospěšné a žádoucí vládnoucí třídě.“ Zároveň byla v článku 

podrobena ostré kritice definice práva z roku 1938,983 jež podle něj vyjadřuje „autoritativní 

názory na právo jako nástroj sloužící zájmům pouze jedné třídy ve státě“, a tudíž se rozchází 

s představami civilizovaných národů. Jaká pak byla reakce Vyšinského na výše uvedené výtky? 

Velmi stručná: článek v Times označil za „pomlouvačné prohlášení“, nad nímž není třeba se 

zvlášť pozastavovat. 

                                                 
982 Tamtéž. 
983 V reakci na článek v Times Vyšinskij popřel své autorství uvedené definice a tvrdil, že je mu připisováno 

neprávem. 
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S Vyšinského definicí práva nebyl spokojen ani Stalgevič. Na rozdíl od Times se však 

neodvážil přímo zmínit jméno Vyšinského. Na výše zmíněné poradě právníků o návrzích 

učebnic teorie státu a práva (květen 1948) k otázce definice práva z roku 1938 prohlásil, že je 

normativní, neboť redukuje právo na právní normy a nepodává vysvětlení sociálně 

ekonomických příčin práva. Stalgevič hovořil i o dalších vadách, tak například tato definice se 

podle něj „metafyzicky odděluje od státu, neprojevuje se v ní vedoucí úloha strany v sovětském 

státě, právní normy se přeměňují v prostředky právnické formalistiky“. Označil ji za 

jednostrannou a zastaralou (starou deset let). 

Vyšinskij se vůči výtkám Stalgeviče ohradil a připomenul mu, že jen opakuje totéž, co se 

už jednou pokoušel obhájit na první všesvazové poradě věnované otázkám vědy o sovětském 

právu a státu (červenec 1938) a čehož se již tenkrát zřekl. Pouze dvě vystoupení (prof. 

Poljanského a prof. Stalgeviče) tehdy obsahovaly návrhy, které se rozcházely s definicí práva 

podanou Vyšinským.984 Vystoupení Stalgeviče bylo podrobeno zdrcující kritice řadou řečníků, 

kteří vystoupili po něm. Přes své vědecké přesvědčení proto raději svůj názor odvolal a prohlásil: 

„Protože v podstatě nemám právo měnit těsnopisný zápis svého projevu, považuji za nutné 

prohlásit, že po posouzení na poradě, zcela a úplně souhlasím s definicí práva podanou s. 

Vyšinským. Současně zcela a úplně odmítám obvinění, že pokračuji v „teoretické linii“ Stučkově 

a že ztotožňuji právo s ekonomikou. Výsledky porady a zejména pak kritika mého referátu s. 

Vyšinským mi pomohly vymanit se z pozůstatků jednotlivých dřívějších mylných pouček.“ 

Vyšinskij kritizoval Stalgeviče za „nepoctivé citování klasiků marxismu, za účelem 

zdůvodňování své pseudovědecké definice práva“.985 Tvrdil, že je u něj „nedbalá“ metoda 

citování systémem“. Vyšinskij rovněž připomněl Stalgevičovi několik prohlášení, která ten učinil 

na poradě roku 1938, a to zejména jeho výrok o tom, že v definici Vyšinského je „zvlášť silně 

zdůrazněna úloha zákona, úloha právních norem, pravidel chování vydaných a chráněných 

státní mocí“. Tehdy jako „silnou stránku definice práva podané… Vyšinským“ Stalgevič označil 

„zejména to, že otázka zákona je postavena zvlášť výrazně“. Vyšinskij rovněž zopakoval 

Stalgevičovo prohlášení, že „za nejvýš správnou“ považuje „definici, která hledí na právo jako 

na systém norem…“.986 

                                                 
984 TURECKIJ, V. A. 1 Soveščanije po voprosam nauki sovetskogo gosudarstva i prava (16.-19.07.1938). 

Sovetskoje gosudarstvo. 1938, č.4, s 122-123. 
985 UMANSKIJ, J. N. Pervoje soveščanije po voprosam nauki sovetskogo gosudarstva i prava. Socialističeskaja 

zakonnosť. 1938, č. 9 (září), s. 125. 
986 VYŠINSKIJ, A. J. O někotorych voprosach těorii gosudarstva i prava: [Sokraščennaja stěnogramma reči na 

Soveščanii juristov po obsužděniju maketov učebnikov po těorii gosudarstva i prava, 18.05.1948]. Sovetskoje 

gosudarstvo i pravo. 1948, č. 6 (červen), s. 14. 
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Přes tlak oficiální sovětské doktríny byly počátkem 50. let některými vědci podniknuty 

pokusy rozšířit obecně přijaté vymezení práva. Tak například v listopadu 1953 na rozšířeném 

zasedání vědecké rady Ústavu AV SSSR se projednával návrh učebnice teorie státu a práva pro 

právnické vysoké školy. Pracovníci Ústavu M. Kareva, S. Kečekjan, G. Feďkin a A. Fedosejev 

navrhli několik úprav definice podané Vyšinským. Po čtyřech dnech intenzivních diskuzí 

vědecká rada dospěla k názoru, že navrhované změny vedou ke zhoršení původní definice.987 

Avšak již od poloviny 50. let, v období určitého změkčování politického režimu a 

uvolňování ideologické situace v zemi, se někteří právní vědci distancují od definice práva z 

roku 1938. Začínají s opatrnou kritikou vymezení Vyšinského a navrhují své vlastní definice 

práva. Jako protiklad Vyšinského „úzce normativního“ pojetí práva navrhují definici práva jako 

jednoty právní normy a právního vztahu (viz S. Kečekjan, A. Piontkovskij) nebo jako jednoty 

právní normy, právního vztahu a právního vědomí (viz J. Mikolenko). Jinými slovy, určující 

charakter právní normy (normativnost práva ve smyslu definice z roku 1938) byl i nadále 

uznáván. Je však navrhováno tuto normativnost doplnit momenty její realizace ve společenském 

životě. 

Kritiku namířenou proti Vyšinskému nalezneme i u K. Sklovského, podle něhož tím, že 

Vyšinskij ztotožňoval sovětské právo se sovětskými zákony, zároveň vylučoval jakékoliv 

projednávání obsahu a smyslu zákonů, jejich prověrku z hlediska slučitelnosti s právními 

hodnotami, a i projednávání těchto hodnot samotných. „Mezitím bylo v té době“, jak píše 

Sklovskij, „už obecně uznáváno, že právo není výsledkem vůle zákonodárce, nýbrž produktem 

vývoje společnosti, odrazem a zakotvením vytvořených mezilidských vztahů.“988  

Přes veškeré výše uvedené nedostatky definice práva podané A. Vyšinským je možné 

připustit, že jím zvolený pozitivistický přístup k právu přispěl k zamezení nihilistických nálad, 

které se do té doby projevovaly vůči právu v sovětské společnosti. Prosazení jeho pojetí práva 

jako nezbytného společenského jevu989 tak symbolizovalo úspěšné dovršení „boje o právo“. 

                                                 
987 V Institutě Akademii Nauk SSSR. Obsužděnije rukopisi učebnika „Těorija gosudarstva i prava“. Sovetskoje 

gosudarstvo i pravo. 1954, č. 1, s.132. 
988 SKLOVSKIJ, K. I. Sobstvennost v graždanskom prave. 5. přeprac. vyd. Moskva: Statut, 2010, s. 19. 
989 V této souvislosti Vyšinskij napsal: „Společenské poměry přechodného období jsou natolik složité, že nelze ani 

pomyslet na to, že by bylo možno vždy a za všech okolností řešit úkoly potlačování jen přímými zásahy 

administrativní represe, s pomocí mimořádných a výjimečných opatření a method. Zkušenosti socialistické 

revoluce v SSSR ukázaly, že proletářská diktatura působí v tomto směru i právními prostředky… Proletariát 

potřebuje soud a zákon. Proletariát potřebuje trestní zákoníky, občanské zákoníky a procesní zákoníky.“ (Viz 

VYŠINSKIJ, A. J. Otázky státu a práva u Marxe. In: VYŠINSKIJ, A. J. Otázky theorie státu a práva, s. 47.); A. 

Vyšinskij hovořil nejen o nezbytnosti práva, ale i potřebě kvalifikovaných právníků „…při výstavbě státu… je 

sovětských právníků neméně zapotřebí než inženýrů, lékařů, pedagogů a ostatních odborníků.“ (Viz 

VYŠINSKIJ, A. J. O některých otázkách theorie státu a práva. In: VYŠINSKIJ, A. J. Otázky theorie státu a 

práva. Praha: Orbis, 1951, s. 449). 
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Postupnou proměnu vztahu vědecké veřejnosti k teoretickým koncepcím Vyšinského je 

také možné sledovat na příkladu vývoje sovětské doktríny mezinárodního práva. Pokusy vytvořit 

„nové mezinárodní právo“ byly podniknuty již v prvních letech existence sovětské moci. 

Sovětská doktrína byla založena na zavržení principů buržoazního mezinárodního práva a 

striktním rozdělení světa na „své“ (tj. socialistické státy) a na ty „cizí“ (kapitalistické státy). 

Téměř do 60. let minulého století v doktríně sovětského mezinárodního práva vládla koncepce 

A. Vyšinského,990 který prosazoval primát vnitrostátního práva nad právem mezinárodním. Tak 

například v článku Mezinárodní právo a mezinárodní organizace tvrdil: „Uznávajíc prioritu 

národního práva, vybudovaného v souladu se zájmy lidu mírumilovného, svobodného a 

nezávislého státu, sovětská koncepce národního práva není v rozporu a nemůže být v rozporu s 

koncepcí mezinárodního práva, odpovídající stejným požadavkům“.991 Ve svém dalším článku 

vydaném pod názvem Otázky mezinárodního práva a mezinárodní politiky si Vyšinskij kladl 

otázku: „Co je to za „nové mezinárodní právo“? Odpovídal, že je to právo, „které je osvobozeno 

od těsných pout formalismu a právní scholastiky… které vychází… z uznání toho…, že právo a 

politika jsou nejtěsnějším způsobem navzájem spojeny a že právo… je nástrojem politiky, 

prostředkem, s jehož pomocí jsou realizovány politické úkoly v zájmu tříd vládnoucích v dané 

společnosti“.992 

Proměnu postoje státní moci a vědecké veřejnosti k A. Vyšinskému a jeho právním 

teoriím lze doložit na příkladu pouhých několika prací G. Zadorožného, napsaných v různém 

časovém období. Tak v roce 1951 Zadorožnyj na deseti stránkách svého článku „Organizace 

spojených národů vytvořená jako záruka zachování míru se mění v nástroj agresivní války“ se 

celkem osmkrát kladně odvolal na práce a projevy Vyšinského.993 Ve stejném roce vydal článek 

„Ostudné rozhodnutí Valného shromáždění OSN (o prohlášení Číny za „agresora“)“, v němž 

tvrdil, že argumenty uváděné Vyšinským „jsou zcela potvrzovány mezinárodní praxí i teoretiky 

mezinárodního práva různých států, škol a směrů“.994 V roce 1953 v článku „Americká právní 

doktrína – nejhorší nepřítel mezinárodního práva“ se Zadorožnyj opět přiklonil k názoru 

                                                 
990 KOROVIN, Je. A. Istorija meždunarodnogo prava. Vypusk 1: ot drevnosti do konca XVIII veka. Posobije 

k lekcijam. Moskva: Tipografija MID SSSR, 1946, s. 30. 
991 VYŠINSKIJ, A. J. Meždunarodnoje pravo i meždunarodnaja organizacija. Sovetskoje gosudarstvo i pravo. 1948, 

č. 1, s. 17. 
992 VYŠINSKIJ, A. J. Voprosy meždunarodnogo prava i meždunarodnoj politiky. Moskva: Gosjurizdat, 1951. s. 

361, 481. 
993 ZADOROŽNYJ, G. P. Organizacija Objedinennych Nacij, sozdannaja kak oplot sochraněnija mira, 

prevraščajetsja v orudije agressivnoj vojny. Sovetskoje gosudarstvo i pravo. 1951, č. 2 (únor), s. 60-69. 
994 ZADOROŽNYJ, G. P. Pozornoje rešenije Geněralnoj Assamblei OON (Ob objavlenii „agressorom“ Kitaja). 

Sovetskoje gosudarstvo i pravo. 1951, č. 4 (duben), s. 66. 
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Vyšinského a obvinil „americké imperialisty“ z pokusu nahradit obecně uznávané normy 

mezinárodního práva novými.995 

Lze konstatovat, že do poloviny 50. let právní vědci ve svých výzkumech v oblasti nejen 

mezinárodního práva, ale rovněž v oblastech  teorie práva, občanského, trestního práva i v 

dalších oborech, pokračovali v odkazech na práce Vyšinského. Používali opatrné a pečlivé 

formulace, jako například Korovin ve své stati „Některé základní otázky moderní teorie 

mezinárodního práva“ (1954): „podle mého názoru není zcela vyhovující definice suverenity, 

navržená akademikem A. Vyšinským, jako stavu nezávislosti dané státní moci na jakékoliv jiné 

moci jak uvnitř, tak i mimo hranice tohoto státu…“.996 

Po XXII. sjezdu KSSS a Všesvazové poradě k otázkám ideologické práce (1961) došlo k 

významnému obratu. Byl stanoven úkol ukončit kult Vyšinského, zbavit jej aureoly.997 Jeho 

voluntaristická koncepce byla označena za neodpovídající „duchu sovětské vědy mezinárodního 

práva“.998 Zadorožnyj v duchu doby vyzýval k překonání důsledků Vyšinského kultu osobnosti 

a dogmatismu ve vědě o státu a právu. Prohlašoval, že Vyšinskij ignoroval zvláštnosti moderní 

doby a fakticky odmítal možnost zažehnání války. To byla slova obvinění vznesená sovětským 

vědcem i přesto, že ani během prvního soudního procesu zahájeného na základě Smithova 

zákona (the Alien Registration Act, the Smith Act)999 se nepodařilo Vyšinského práci Sovětské 

státní právo použít jako důkaz výzev k použití „síly a násilí“.1000 

Kritika zazněla i z úst G. Tunkina, který tvrdil, že „velkou škodu sovětské mezinárodně 

právní vědě způsobily zmatené koncepce Vyšinského, v nichž byla deformována samotná 

podstata moderního mezinárodního práva“. Vyšinskij měl podle Tunkinova názoru prezentovat 

mezinárodní právo „jako něco amorfního a neurčitého a konstatoval, že „moderní mezinárodní 

právo nelze považovat za zcela utvořené, s ustálenými principy a normami“. Vyšinskij podle něj 

ignoroval vliv Sovětského svazu, jiných socialistických států a všech světových sil na rozvoj 

mezinárodního práva. Údajně přehlížel změny, k nimž došlo v mezinárodním právu díky 

                                                 
995 ZADOROŽNYJ, G. P. Amerikanskaja pravovaja doktrina – zlejšij vrag meždunarodnogo prava. Sovetskoje 

gosudarstvo i pravo. 1953, č. 1 (leden), s. 67. 
996 KOROVIN, Je. A. Někotoryje osnovnyje voprosy sovremennoj těorii meždunarodnogo prava. Sovetskoje 

gosudarstvo i pravo. 1954, č. 6, s. 43. 
997 ALEXANDROV, J. I. et al. XXII sjezd KPSS i voprosy iděologičeskoj raboty: Matěrialy Vsesojuznogo 

soveščanija po voprosam iděologičeskoj raboty, 25.-28.12.1961. Moskva: Gospolitizdat, 1962. 
998 AN SSSR. Institut gosudarstva i prava. Kurs meždunarodnogo prava v šesti tomach. Tom 1: Poňatije i suščnosť 

sovremennogo meždunarodnogo prava. Moskva: Izdatělstvo „Nauka“, 1967, s. 209-210. 
999 Smithův zákon (zákon o registraci cizinců, 1940). 
1000 MATUSOW, H. L. Lžesvidětěl. Moskva: Izdatělstvo inostrannoj litěratury, 1956, s.74 
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působení těchto sil a mylně charakterizoval moderní mezinárodní právo jako právo „vybudované 

na principech kapitalistické soustavy společenských vztahů“.1001 

Vyšinskij byl některými autory obviňován z toho, že za hlavní a nezbytný znak 

mezinárodního práva mylně pokládal vůli vládnoucích tříd. V sovětském státě podle 

Zadorožného vládnoucí třídy neexistují, neboť tento stát se z nástroje třídního panství stal 

všelidovým státem, orgánem projevu všelidové vůle. A tudíž „Třídní vůle imperialistické 

buržoazie nemůže a nesmí být a není v současné epoše znakem mezinárodního práva“.1002 

Ve stejném duchu se vyjadřoval i B. Klimenko, podle něhož Vyšinskij ignoroval úlohu 

lidových mas, omezoval pojem mezinárodního práva na vůli vládnoucích tříd a pojem suverenity 

na neomezené panství státní moci (tj. aparátu třídní nadvlády). Klimenko považoval Vyšinského 

„čistě etatistický přístup“ k pojmu subjektu mezinárodního práva za následek „vlivu a závažných 

teoretických chyb Vyšinského v oblasti teorie mezinárodního práva a zejména jeho definice 

suverenity a samotného pojmu mezinárodního práva“.1003  

V právnické literatuře začal rovněž převládat názor, že Vyšinskij nadhodnocoval roli 

donucení v mezinárodním právu. Tvrdilo se, že jeho koncepce mezinárodního práva byla svou 

podstatou pouhým mechanickým přenesením definice, jakou Vyšinskij podal ve vztahu k právu 

vnitrostátnímu a která „měla za cíl ospravedlnit zvůli, která existovala v období rozkvětu kultu 

osobnosti“, do práva mezinárodního.1004 

S kritikou Vyšinského později přišla řada dalších sovětských právních vědců, například 

Je. Usenko1005, D. Levin1006, V. Butkevič1007 a jiní.1008 Vyšinského přístup k podstatě a roli 

mezinárodního práva a mezinárodních organizací byl označen za dogmatický. 

                                                 
1001 TUNKIN, G. I. XXII sjezd KPSS i meždunarodnoje pravo. In: Sovetskij ježegodnik meždunarodnogo prava 

(1961)/ Soviet year-book of international law (1961). Мoskva: Izdatělstvo AN SSSR, 1962, s. 25-26. 
1002 V této souvislosti byla uváděna slova N. Chruščova na XXII. sjezdu KSSS, „politika imperialistických mocností 

včetně jejich zahraniční politiky je určována třídními zájmy monopolistického kapitálu, jemuž jsou organicky 

vlastní agrese a válka“. Viz XXII sjezd KPSS. Stěnografičeskij otčet I., s. 39-40. 
1003 KLIMENKO, B. M. Meždunarodnopravovaja priroda gosudarstvennoj těrritorii In: Sovetskij ježegodnik 

meždunarodnogo prava (1968)/ Soviet year-book of international law (1968). Мoskva: Izdatělstvo AN SSSR, 

1969, s. 205-206. 
1004 ZADOROŽNYJ, G. P. XXII sjezd KPSS i někotoryje osnovnyje voprosy sovetskoj těorii meždunarodnogo prava, 

s. 25. 
1005 Například podle Je. Usenka teze Vyšinského o primátu vnitrostátního práva nad právem mezinárodním „nenašla 

stoupence mezi sovětskými vědci“, jelikož většina z nich byla údajně podporovateli dualistického pojetí vztahu 

práva vnitrostátního a mezinárodního.Viz USENKO, Je. T. Těoretičeskije problemy sootnošenija 

meždunarodnogo i vnutrigosudarstvennogo prava. In: Sovetskij ježegodnik meždunarodnogo prava (1977)/ 

Soviet year-book of international law (1977s). Мoskva: Nauka, 1979, s. 57-58.; USENKO, Je. T. Formy 

regulirovanija socialističeskogo meždunarodnogo razdělenija truda. Moskva: Meždunar. otnošenija, 1965, s.137-

139. 
1006 LEVIN, D. B. Aktualnyje problemy těorii meždunarodnogo prava. Мoskva: Nauka, 1974, s. 211-212. 
1007 BUTKEVIČ, V. G. Sovetskoje pravo i meždunarodnyj dogovor. Kyjev: 1977, s. 25. 
1008 Viz například: Kurs meždunarodnogo prava. Díl I. Мoskva: Nauka, 1967, s. 208-209. 
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Předmětem zájmu Vyšinského byl i systém práva. Tak v letech 1939-1940 vyzýval k 

odmítnutí „buržoazních právnických přemoudrostí“ a navrhoval členění „principiálně nového 

socialistického práva“ na základě předmětu právní úpravy. Dlouhá léta se neobjevil nikdo, kdo 

by se odvážil uvedený návrh zpochybnit. 

Podle A. Venědiktova podpořila před válkou Vyšinského návrh vymezovat jednotlivá 

právní odvětví podle předmětu regulace převážná většina sovětských právníků.1009 Až teprve v 

letech 1954-1955 se rozvinula druhá vědecká diskuse o systému sovětského práva, jejímž 

výsledkem byl závěr, že při členění právního řádu na jednotlivá odvětví je třeba přihlížet nejen 

k předmětu právní úpravy (jak tvrdil Vyšinskij), ale i k metodě regulace, zvolené při právní 

úpravě daných společenských vztahů. Poukazovalo se na nezbytnost zkoumání jednotlivých 

prvků právního systému, jakož i povahy vztahů mezi nimi. Teoretikové, kteří vyzývali ke studiu 

systému práva pouze jako uceleného útvaru, zůstávali v menšině. O. Ioffe napsal: „Pokud právo 

je souhrnem právních norem, pak systém práva vyjadřuje jejich určité uskupení podle odvětví. 

Právě jednota právních odvětví tvoří systém sovětského práva“.1010 

Vyšinskij se také zabýval otázkou vzájemného poměru formy a obsahu v socialistickém 

právu. Na příkladu kolchozu (příkladu, který již dříve uvedl Stalin)1011 zdůrazňoval ohromný 

význam obsahu, který je formě dáván. Vyšinskij předpokládal, že obsah a forma tvoří jednotu, 

změny obsahu a formy jsou tudíž navzájem nerozlučně spojeny. Hovořil proto o nutnosti 

vytvoření nových forem socialistického práva, forem, které plně vyjádří socialistickou podstatu 

nových společenských poměrů. V této souvislosti je nutno poznamenat, že Andrej Vyšinskij byl 

horlivým zastáncem vybudování sovětské socialistické teorie práva - nové právní teorie s 

novými zobecňujícími právními pojmy. Pokoušel se proto dokázat, že zobecňující právní pojmy 

nejsou proletářskému právu cizí a horlivě prosazoval práce na jejich vymezení. 

Právo je podle marxistických teoretiků určováno hospodářskými a především výrobními 

poměry panujícími ve společnosti, a, jak dodával Vyšinskij, vyvíjí se „paralelně s vlastnictvím a 

na základě vývoje vlastnictví“.1012 V důsledku toho převládal výklad, podle něhož právo nemá 

své vlastní dějiny odlišné od ekonomiky. Poukazovalo se na spojitost právních norem se 

                                                 
1009 VENĚDIKTOV, A. V. O systěme graždanskogo kodexa SSSR. Sovetskoje gosudarstvo i pravo. Мoskva, 1954, 

č. 2, s. 27. 
1010 IOFFE, O. S. Izbrannyje trudy po graždanskomu pravu: Iz istorii civilističeskoj mysli. Graždanskoje 

pravootnošenije. Kritika těorii „chozjajstvennogo prava“. Мoskva: Statut, 2000. Dostupné také z: http://civil. 

consultant.ru/. 
1011 „Kolchoz je socialistickou formou hospodářské organisace, stejně jako sověty jsou socialistickou formou 

politické organisace. Kolchozy i sověty jsou obrovská vymoženost naší revoluce, obrovská vymoženost dělnické 

třídy. Avšak sověty a kolchozy jsou jenom formou organisace, pravda formou socialistickou, ale přece jen 

formou organisace. Všecko závisí na tom, jaká náplň bude této formě dána“ .Viz STALIN, J. V. Otázky 

leninismu. Praha: Svoboda, 1949, s. 405. 
1012 VYŠINSKIJ, A. J. Otázky státu a práva v dílech klasiků marxismu-leninismu. Praha: Svoboda, 1951, s. 141. 
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sociálně-ekonomickými poměry. Změny v ekonomice nebo v třídní struktuře proto měly vést ke 

změnám příslušných zákonů.1013 Předpokládalo se, že stát a právo jsou nerozlučně spjaty, neboť 

stát jako jediný je schopen donucovat k zachovávání svých právních předpisů. Právo mělo 

vzniknout ve stejné době a z obdobných důvodů jako stát. Stejné mělo být i jeho trvání.“1014 

Společné měly mít i to, že byly považovány za prostředek třídní nadvlády. Na základě 

dialektické metody byly proto právo a stát zkoumány z hlediska jejich vzájemné podmíněnosti, 

jejich změny a vývoje, z hlediska jejich vzniku a odumírání. 

Marxistickou vizi o přechodnosti práva a státu přijal i Vyšinskij. Termín tohoto 

odumírání však odsouval až do fáze komunismu. Prohlašoval, že k odumírání práva a státu 

nedochází v přechodném období diktatury proletariátu, neboť v této fázi společenského vývoje 

ještě nejsou vybudovány hospodářské předpoklady nutné pro zánik práva. Právo proto přetrvává 

a plní funkci společenské kontroly míry práce a míry spotřeby a slouží k ochraně společenského 

vlastnictví výrobních prostředků. Vyšinskij zdůrazňoval, že proces odumírání státu a práva 

začíná až na nejvyšším stupni komunismu, ovšem za podmínky, že na předcházejících stupních 

historického vývoje dojde k jejich maximálnímu upevnění. Také tvrdil, že za určitých 

historických podmínek stát (státní organizace) neodumře dokonce ani v období komunismu. Na 

tomto příkladu lze demonstrovat neobyčejnou schopnost Vyšinského marxisticky zdůvodnit i 

zcela nemarxistické právně-teoretické koncepce. 

K. Marx a F. Engels podmiňovali odumírání státu a práva vítězstvím světové socialistické 

revoluce. Věřili, že revoluce musí proběhnout současně ve všech (nebo alespoň ve většině) 

vyspělých kapitalistických zemí, neboť by jinak byla potlačena. Další vývoj však jednoznačně 

prokázal nerealizovatelnost ideje světové proletářské revoluce. A tak klasická marxistická 

formule o odumírání státu a práva musela být částečná revidována a přizpůsobena nové dějinné 

situaci. Vyšinskij ji proto doplnil tezí o nezbytnosti existence státu a práva v podmínkách 

vnějšího kapitalistického obklíčení1015 a tzv. zákonem odporu kapitalistických živlů.1016 Úplného 

odstranění státu (práva) lze tudíž podle Vyšinského dosáhnout nikoliv zeslabením státní moci, 

nýbrž jejím „maximálním zesílením, kterého je nezbytně třeba, aby pozůstatky umírajících tříd 

                                                 
1013 Právo mělo být zrozeno určitými společenskými poměry panujícími ve státě, a proto mělo odpovídat 

příslušnému historickému typu státu (podrobněji viz dále). 
1014 MARŠÁLEK, P. Základní koncepty marxisticko-leninské právní teorie v Československu v letech 1948-1989. 

In: MALÝ, K., SOUKUP, L., ed. Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989. Praha: Karolinum, 2004, 

str. 710. 
1015 V souladu s touto formulí je nezbytně nutné vytvořit socialistický stát a neustále ho upevňovat, a to až do doby, 

než bude definitivně zlikvidováno kapitalistické obklíčení SSSR. 
1016 Neboli tezí o zostřování třídního boje po vítězství dělnické třídy. V roce 1928 Stalin prohlásil, že s postupující 

výstavbou socialismu třídní boj neutichá, nýbrž naopak se zostřuje, zvětšuje se odpor posledních 

kontrarevolučních živlů. Trval proto na dalším upevňování státní organizace. Dodejme, že s pomocí této 

Stalinovy teze byla ospravedlňována stále rostoucí represivní opatření. 
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byly úplně vyhlazeny a aby byla zorganizována obrana proti kapitalistickému světu“1017 

obklopujícímu Sovětský svaz. Právní teoretiky, kteří uvažovali jinak (tj. počátek procesu 

odumírání datovali již od okamžiku proletářské revoluce),1018 označil za zrádce a nepřátele lidu, 

kteří se „pouští... do učených výkladů... žvaní jakási učená slova“, jen aby zahladili stopy své 

zločinecké činnosti.1019 Obvinil je z toho, že svými „pavědeckými“ teoriemi podrývají vojenskou 

moc SSSR a pokoušejí se vyprovokovat válečné přepadení Sovětského svazu.1020 

Za „hlavní heslo škůdců“ označil Vyšinskij tvrzení, že sovětské právo je „buržoazním 

právem alespoň formou, že jeho obsah je poněkud socialistický, že však forma v každém případě 

je buržoasní“.1021 Toto tvrzení je podle něj v rozporu s marxistickou metodologií, podle které 

(jak již bylo uvedeno výše) existuje jednota formy a obsahu. A změny formy a obsahu jsou tudíž 

nerozlučně organicky navzájem spojeny. Jinak řečeno, změna jednoho nevyhnutelně vede ke 

změně druhého. Současně Vyšinskij varoval před utopickou vidinou toho, že lidé, jakmile 

svrhnou kapitalismus, se rázem naučí pracovat bez jakýchkoliv právních norem, že se obejdou 

zcela bez práva. To je podle něj nemožné, neboť v první fázi komunismu (tj. v socialismu) ještě 

nejsou dány hospodářské předpoklady takové přeměny.1022 Vyšinskij proto dovozoval, že 

„…druhý den potom, kdy se proletariát uchopí moci, je nucen do jisté míry užívat starých zákonů 

a starých právních norem, protože jiné zde nejsou…“.1023 Stejný názor o nutnosti používání 

starých zákonů v prvních porevolučních letech zastávala i řada dalších právních vědců, např. M. 

Šargorodskij nebo P. Mišunin.1024 

Vyšinskij si dále kladl otázku: „…znamená to snad, že tomu tak bude za rok i za 5, 10 a 

20 let?“. Jeho odpověď byla stručná: „Nikoli, neznamená!“ V první fázi komunistické 

společnosti není podle Vyšinského buržoazní právo odstraněno úplně, ale jenom zčásti úměrně 

již dosaženým výsledkům hospodářské přeměny. Avšak v žádném případě podle něj nelze 

buržoazní právo ztotožňovat s právem socialistickým. Je možno mluvit pouze o „stopách 

                                                 
1017 STALIN, J. V. Otázky leninismu. Praha: Svoboda, 1950, s. 395. 
1018 J. Pašukanis, N. Krylenko, P. Stučka ad. 
1019 Viz řeč veřejného žalobce prokurátora SSSR A. J. Vyšinského (Proces s protisovětským „pravičácko-

trockistickým blokem“, dopolední přelíčení 11. března 1938). 
1020 VYŠINSKIJ, A. J. Hlavní úkoly sovětské socialistické právní vědy. Praha: Orbis, 1950, str. 12. 
1021 VYŠINSKIJ, A. J. Hlavní úkoly sovětské socialistické právní vědy. In: VYŠINSKIJ, A. J. Otázky theorie státu a 

práva, s. 90. 
1022 A. Vyšinskij zde se odvolává na spis V. Lenina, který vyšel v českém předkladu pod názvem Stát a revoluce 

(Viz LENIN, V. I. Stát a revoluce. Praha: Svoboda, 1950, s. 75, 76. 
1023 VYŠINSKIJ, A. J. Hlavní úkoly sovětské socialistické právní vědy. In: VYŠINSKIJ, A. J. Otázky theorie státu a 

práva, s. 92; VYŠINSKIJ, A. J. Voprosy těorii gosudarstva i prava. 2. vyd. Moskva: Gos. izd-vo jurid. lit., 1949, 

s. 82. 
1024 ŠARGORODSKIJ, M. D. Aktualnyje voprosy sovetskogo ugolovnogo prava. In: ŠARGORODSKIJ, M. D., 

ALEXEJEV, N. S. Voprosy sovetskogo gosudarstva i prava. (Učjonyje zapiski LGU im. A. A. Ždanova, JurFak, 

Serija juridičeskich nauk, č.182, Vyd. 5). Leningrad: 1954, s. 194.; MIŠUNIN, P. G. K istorii děkreta č.1 o sudě. 

Sovetskoje gosudarstvo i pravo. 1952, č. 1 (leden), s. 36. 
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buržoazního práva v socialistickém právu“. Vyšinskij věřil, že právo se vyvíjí zároveň se 

společenskými vztahy, a proto „existují-li… v první etapě existence nového práva prvky, které 

toto právo přibližují kapitalistickému právu, každý další den vývoje nového práva vzdaluje je 

více a více od těchto starých buržoazních právních norem. Vytvářejí se nové předpoklady 

hospodářské, tvoří se nové právo. … tam, kde se tvoří nové hospodářství, nové hospodářské 

vztahy, tam se nutně tvoří též nové právní normy.“1025 

Jinými slovy, Vyšinskij prohlašoval, že za socialismu právo neodumírá, nýbrž se naopak 

povznáší na vyšší stupeň svého vývoje. Socialismus totiž pokládal za pro rozvoj práva 

nejpříznivější epochu. Prohlášení socialistického práva za „kvalitativně a historicky vyšší typ 

právní kultury“ nebylo podle některých autorů náhodné. Naopak, bylo vyvoláno potřebou 

„teoreticky zdůvodnit a ospravedlnit“ arbitrárnost práva „v situaci, kdy se právo stává pouze 

podpůrným způsobem prosazování totalitní politiky…“.1026 

 

3.2.2. Stát 

V sovětské právní teorii byla otázka podstaty státu pokládána za ústřední.1027 Najdeme 

proto mnoho spisů A. Vyšinského, v nichž se této problematice věnuje. Jsou to například práce: 

Nástin historie komunismu (1924),1028 Otázky státu a práva u Marxe (1938),1029 Hlavní úkoly 

sovětského socialistické právní vědy (1938),1030 Lenin a Stalin o státu a právu (1939),1031 

Stalinovo učení o socialistickém státu (1939),1032 Leninovo a Stalinovo učení o proletářské 

revoluci a státu (1947),1033 Otázky státu a práva v Manifestu komunistické strany (1948),1034 

Otázky teorie státu a práva (1949)1035 aj. Jeho vědecká, pedagogická a odborná činnost byla 

mnohokrát oceněna stranickými a státními orgány.1036 

                                                 
1025 VYŠINSKIJ, A. J. Hlavní úkoly sovětské socialistické právní vědy. In: VYŠINSKIJ, A. J. Otázky theorie státu a 

práva, s. 92-93.; VYŠINSKIJ, A. J. Voprosy těorii gosudarstva i prava, s. 83. 
1026 PŘIBÁŇ, J. Komunistická teorie státu a práva: kritický nástin strukturních znaků a vývoje československé 

právní teorie v období let: 1948-89, s. 64. 
1027 Lenin hovořil o otázce státu jako o otázce nejvyššího významu. Viz LENIN, V. I. O státu. Praha: Svoboda, 

1950. 
1028 VYŠINSKIJ, A. J. Očerki po istorii kommunizma. Moskva: Kras. nov. Glavpolitprosvet, s. 1924. 
1029 VYŠINSKIJ, A. J. Voprosy prava i gosudarstva u K. Marxa. Sovetskoje gosudarstvo. 1938, č. 3, s. 13 - 49. 
1030 VYŠINSKIJ, A. J. Osnovnyje zadači nauki sovetskogo socialističeskogo prava. 
1031 VYŠINSKIJ, A. J. Lenin i Stalin o gosudarstve i prave. Sovetskoje gosudarstvo i pravo. 1939, č. 1, s. 41-68. 
1032 VYŠINSKIJ, A. J. Stalinskoje učenije o socialističeskom gosudarstve. Sovetskoje gosudarstvo i pravo. 1939, č. 

2, s. 99-109. 
1033 VYŠINSKIJ, A. J. Učenije Lenina - Stalina o proletarskoj revoljucii i gosudarstve. Moskva: Jurid. izd-vo, 1947, 

s. 96. 
1034 VYŠINSKIJ, A. J. Voprosy gosudarstva i prava v „Manifestě Kommunističeskoj partii“. Sovetskoje gosudarstvo 

i pravo. 1948, č. 2 (únor), s. 1-20. 
1035 VYŠINSKIJ, A. J. Voprosy těorii gosudarstva i prava. Moskva: Gosjurizdat, 1949. 
1036 Výsledky jeho vědecké práce byly oceněny řadou vyznamenání a uznání. Za mimořádné zásluhy před 

sovětským státem a KSSS byl Vyšinskij vyznamenán například šesti Leninovými řády a řádem Rudého praporu 

práce. 
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A. Vyšinskij věřil, že před marxismem, který se opírá o materialistické pojetí dějin, 

neexistovala skutečná věda o společnosti, tudíž ani o státu. Tvrdil, že předmarxovská sociologie 

postrádala vědecký obsah, neboť nepoužívala vědecké metody a byla ovládána vědecky zcela 

nezdůvodněnými hypotézami.1037 Vycházeje ze spisu Lenina Kdo jsou „přátelé lidu“ a jak bojují 

proti sociálním demokratům?1038 dospěl k závěru, že sociologové předmarxovské epochy 

ustrnuli v logickém kruhu, neboť „hledali vysvětlení vzniku a rozvoje politicko-právních forem v 

rozvoji idejí, a rozvoj idejí pak odvozovali z idejí samých“.1039 Vyšinskij se domníval, že 

marxismus sehrál zcela výjimečnou roli v dějinách sociologie. Tvrdil, že teprve učení Marxe 

vyvedlo sociologii z dosavadní „bezradností a bídy“1040 a vytvořilo skutečnou vědeckou 

základnu.1041 Hlavním nedostatkem buržoazních sociologických teorií byla dle Vyšinského jejich 

účelovost, kterou spatřoval v jejich hlavním úkolu - sloužit vládnoucím třídám a popisovat 

společenské jevy takovým způsobem, aby mohly ospravedlnit společenské poměry v 

kapitalistických zemích. A. Vyšinskij otevřeně hlásal, že buržoazní právní teorie byly vytvářeny 

dle politického vkusu jejích tvůrců, přesněji dle „politického vkusu a politických požadavků 

kapitalistických pánů“.1042 Je dějinnou ironií, že v dnešní době účelovost, kterou Vyšinskij tak 

okázale připisoval buržoazní právní vědě, je vytýkána právě jeho právně-teoretickým závěrům. 

Podle Vyšinského marxismus-leninismus současně změnil ve vědu i samotné učení o 

státu, neboť teprve marxismus-leninismus odhalil skutečnou podstatu státu. Předmět, rozsah a 

obsah sovětského socialistického státního práva Vyšinskij poprvé definoval v učebnici Sovětské 

státní právo (1938).1043 Do předmětu zkoumání tohoto oboru Vyšinskij zahrnul: socialistické 

společenské a státní zřízení SSSR, jeho vznik a vývoj, soustavu sovětských státních institucí 

(orgánů), jejich pravomoc, povinnosti, metody plnění jejich úkolů. A dále také: studium práv 

občanů SSSR a povinnosti jim uložených sovětským státem.1044 V březnu 1939 v článku XVIII. 

sjezd VKS(b) a úkoly vědy socialistického práva podal Vyšinskij následující definici sovětského 

státního práva: „Sovětské státní právo může být definováno jako odvětví práva, jehož předmětem 

jsou normy určující sociálně politické základy státu, strukturu pravomocí a formy vytváření 

                                                 
1037 VYŠINSKIJ, A. J. Učení J. V. Stalina o socialistickém státě. Praha: Svoboda, 1950, s. 5. 
1038 LENIN, V. I. Kdo jsou „přátelé lidu" a jak bojují proti sociálním demokratům. Praha: Svoboda, 1949. 
1039 VYŠINSKIJ, A. J. Učení J. V. Stalina o socialistickém státě. Praha: Svoboda, 1950, s. 6. 
1040 Tamtéž. 
1041 Vyšinskij se zde ztotožňuje s Leninem. Viz Lenin, V. I. Vybrané spisy. Svazek I. Praha: Svoboda, 1950, s. 122, 

124-125. 
1042 VYŠINSKIJ, A. J. Hlavní úkoly sovětské socialistické právní vědy. Praha: Orbis, 1950, s. 22. 
1043 V českém překladu jiných spisů Vyšinského je tato učebnice někdy nazývaná jako „Učebnice sovětského 

socialistického práva“ (Právnický ústav AV SSSR, 1938). Viz například VYŠINSKIJ, A. J. Hlavní úkoly 

sovětské socialistické právní vědy. In: VYŠINSKIJ, A. J. Otázky theorie státu a práva, s. 99. 
1044 VYŠINSKIJ, A. J. Sovetskoje gosudarstvennoje pravo: Učebnik dlja juridičeskich institutov. Moskva: 

Juridičeskoje izdatělstvo NKJu SSSR, 1938, s. 86. 
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státních orgánů, formy účasti mas na řízení státu atp., tj. regulace těch vztahů, které se na tomto 

základu vytváří“.1045 

Vyšinskij přišel s tezí, podle níž lze státní právo chápat jak v širším, tak i v užším slova 

smyslu. V užším smyslu státnímu právu v zásadě odpovídal obsah sovětské ústavy, zatímco v 

širším smyslu státní právo zahrnovalo trestní právo, správní právo, soudní (procesní) právo, 

pracovní právo, základy občanského práva a dokonce i právo mezinárodní.1046  

Později byly názory Vyšinského na pojem a předmět státního práva podrobeny kritice. 

Tak například podle V. Kotoka Vyšinského definice státního práva v užším smyslu v podstatě 

zahrnuje pouze souhrn norem ústavy SSSR (1936), zatímco Vyšinského pojetí státního práva v 

širším smyslu vede k pohlcení obsahu sovětského právního systému jako celku jedním, i když 

hlavním odvětvím sovětského práva. Vyšinskému bylo taktéž vytýkáno, že jeho definice „…více 

charakterizuje předmět práva jako celku než předmět státního práva“. Někteří sovětští 

státovědci dokonce vystupovali proti samotnému pojmu „státní právo“. A prosazovali zavedení 

pojmu „ústavní právo“, „jako zřetelněji a přesněji vyjadřujícího kvalitativně nový obsah a 

specifika sovětského socialistického systému práva“.1047 A. Askerov, který se kategorický 

vyjadřoval pro pojem „ústavní právo“, vytýkal kolegům používání zdvojeného pojmu: „sovětské 

ústavní (státní) právo“. Diskusi ukončil Vyšinskij. Řekl, že pokud by se mezi sovětskými 

právníky uspořádalo referendum, pak není pochyb, že by se všichni vyslovili pro pojem „ústavní 

právo“, avšak nyní „na to vše není doba“.1048 

Je třeba dodat, že stanovisko současných ruských právních vědců již není tak 

jednoznačné. Kromě kritických hlasů se dnes objevují i kladná hodnocení. Na mezinárodní 

vědecké konferenci Ústavní právo: výsledky vývoje, problémy a perspektivy (16.-18. března 

2017)1049 se o Vyšinském hovořilo jako o významném sovětském právníkovi. Ve sborníku z této 

konference najdeme příspěvek V. Něvinského s následujícími slovy: „Při veškeré historické 

nejednoznačnosti vztahu k tomuto teoretikovi a praktikovi sovětského práva epochy stalinismu 

nelze nevidět…“, že jako předmět sovětského státního práva „…správně uznával společenské 

                                                 
1045 VYŠINSKIJ, A. J. XVIII sjezd VKP(b) i zadači nauki socialističeskogo prava. Sovetskoje gosudarstvo i pravo. 

Мoskva. 1939, č. 3, s. 21. 
1046 VYŠINSKIJ, A. J. Sovetskoje gosudarstvennoje pravo, s. 88. 
1047 RONIN, S. L. K istorii diskussii o sovetskom konstitucionnom i gosudarstvennom prave. In: Problemy 

gosudarstva i prava na sovremennom etape: Trudy naučnych sotrudnikov i aspirantov. Vypusk VI. Moskva: 

Institut gosudarstva i prava AN SSSR, 1972, s. 60. 
1048 Tamtéž, s. 62 
1049 Konference se konala na právnické fakultě Lomonosovovy moskevské státní univerzity. 
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vztahy, tvořící základy sovětského společenského a státního zřízení, postavení člověka a občana 

(osoby) ve společnosti a státu“.1050 

Opírajíc se o učení marxismu-leninismu a především o potřeby právní praxe, A. 

Vyšinskij se pokoušel o vědecké objasnění vzniku a samotné podstaty státu, jeho úkolů a funkcí, 

o nalezení zákonitostí vývoje státu za přechodu od kapitalismu k socialismu. K tomu je třeba 

přičíst jeho závěry o podmínkách odumírání státu, tedy o podmínkách, za nichž společnost již 

nebude potřebovat státní aparát. Předmětem jeho zájmu byly také otázky sovětského 

socialistického federalismu, principy organizace a metody řízení státu. 

V pracích, v nichž se Vyšinskij zabýval teorií státu, nalezneme mnoho odkazů na spisy 

Lenina a Stalina, které Vyšinskij označoval za „geniální budovatele prvního mocného 

socialistického státu na světě“.1051 Mnozí mu později vytýkali, že nepoměrně zveličoval úlohu 

Stalina při vypracování sovětského ústavního zákonodárství. Například A. Taranov (tendenčně, 

bez odkazů na konkrétní prameny) Vyšinského obviňoval z toho, že v řadě svých 

prací„ignoroval a překrucoval“ historická fakta a připisoval Stalinovi rozhodující roli v 

organizaci SSSR a vypracování první sovětské ústavy, ačkoliv bylo obecně známo, že byla 

vypracována ústavní komisí Všesvazového ústředního výkonného výboru (VCIK).1052 Je 

nesporné, že Vyšinskij při každé příležitosti zveličoval osobnost a zásluhy Stalina. Ve svých 

pracích z různých let nazýval Stalina tím největším vědcem a myslitelem, velikým novátorem a 

organizátorem státní socialistické výstavby, géniem v zákonodárství a diplomacii, v právu, 

vojenství, umění a v kritice;1053 geniálním vůdcem pracujících celého světa, geniálním učitelem 

pracujícího lidstva,1054 geniálním žákem Lenina,1055 velikým a neohroženým pokračovatelem 

věci Lenina;1056 spolu s Leninem – velikým, skutečným proletářským vůdcem,1057 gigantem 

lidského myšlení, který otevřel novou epochu v historii lidstva,1058 vítězným praporem boje 

                                                 
1050 NĚVINSKIJ, V. V. Predmet rossijskogo konsitucionnogo (gosudarstvennogo) prava v cennostnom izmerenii 

sootnošenija intěresov ličnosti, obščestva i gosudarstva sovetskogo i postsovetskogo periodov. In: AVAKJAN, 

S. A., ed. Konstitucionnoje pravo: itogi razvitija, problemy i perspektivy: sbornik matěrialov meždunar. nauč. 

konferencii. Moskva: RG-Press, Prospekt, 2017, s. 28-29. 
1051 VYŠINSKIJ, A. J. Učení J. V. Stalina o socialistickém státě. Praha: Svoboda, 1950, s. 8. 
1052 TARANOV, A. P. Konstitucija Ukrainskoj SSR i jejo istoričeskoje razvitije: avtoref. dis. na soisk. učjon. step. 

doktora jurid. nauk. Kyjev: AN USSR, 1965, s. 13. 
1053 VYŠINSKIJ, A. J. Velikij vožd‘ i učitěl. Sovetskoje gosudarstvo i pravo. 1949, č. 12 (prosinec),s. 1-22. 
1054 Tamtéž, s. 1. 
1055 VYŠINSKIJ, A. J. Lenin i Stalin o gosudarstve i prave. Sovetskoje gosudarstvo i pravo. 1939, č. 1, s. 48. 
1056 VYŠINSKIJ, A. J. Velikij vožd‘ i učitěl, s. 2. 
1057 VYŠINSKIJ, A. J. Dvadcat‘ let Sovetskogo gosudarstva. Sovetskoje gosudarstvo. 1937, č. 5 (XX let Velikoj 

socialističeskoj revoljucii), s. 4. 
1058 VYŠINSKIJ, A. J. Velikij vožd‘ i učitěl, s. 4. 
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proletářů všech zemí,1059 koryfejem vědy ústavního práva, který poskytl ucelenou teorii 

socialistického konstitucionalismu1060 atd. 

I přesto se závěry Taranova ukazují jako sporné. Jak již bylo uvedeno výše, Vyšinskij 

skutečně nazýval Stalina pokračovatelem učení Marxe a Engelse, žákem a nejbližším 

spolupracovníkem Lenina, pokračovatelem jeho díla v teorii i praxi. Avšak o Stalinovi vždy 

hovořil pouze ve spojitosti s Leninem, a to tak, že buď Lenin něco začal - Stalin v tom 

pokračoval, nebo Lenin pojal úmysl – Stalin jej uskutečnil. „Spolu s velikým Leninem“ (tj. 

nikoliv samostatně) „Stalin byl tvůrcem základních tezí první sovětské ústavy – ústavy RSFSR z 

roku 1918…. Spolu s Leninem položil základy sovětské moci, sovětského zřízení“.1061 „Soudruh 

Stalin byl spolu s Leninem zakladatelem první sovětské ústavy – ústavy RSFSR“.1062  

Není pochyb o tom, že Vyšinskij tvrdil, že se jménem Stalina jsou spojeny ústavy z let 

1918 a 1924, které údajně „ztělesnily velké ideje marxismu-leninismu“. Je také pravda, že vůdčí 

roli v ústavní komisi VCIK Vyšinskij přisuzoval právě Stalinovi:1063„Právě soudruh Stalin 

předložil… svůj návrh Obecných ustanovení Ústavy Ruské socialistické federativní republiky 

(19. dubna 1918), když podal…. základní charakteristiku úkolů a zásad sovětského státu. Tento 

stalinský návrh Obecných ustanovení vešel jako celek do druhého oddílu Ústavy RSFSR roku 

1918“.1064 I přes vše výše uvedené je však třeba odlišovat význam slovních spojení „výjimečná 

role“, „hlavní zásluha“, jakož i „vedoucí role v komisi“ od přímého prohlášení, že Stalin byl 

tvůrcem první sovětské ústavy. Ve skutečnosti za „velikého a bezprostředního tvůrce a 

inspirátora“ ústavy Vyšinskij označoval Stalina pouze ve vztahu k ústavě z roku 1936.1065 Pokud 

jde o tvrzení Taranova o tom, že Vyšinskij přisuzoval Stalinovi hlavní zásluhu při organizování 

SSSR, pak šlo zřejmě o nadsázku.1066 Vyšinskij totiž ve všech svých pracích neopomíjel 

zdůraznit, že Stalinova koncepce socialistického státu vychází z učení Lenina.1067 

                                                 
1059 Tamtéž, s. 2. 
1060 VYŠINSKIJ, A. J. Voprosy těorii gosudarstva i prava. 2. vyd. Moskva: Gos. izd-vo jurid. lit., 1949, s. 231. 
1061 VYŠINSKIJ, A. J. Velikij vožd‘ i učitěl, s. 5, 13. 
1062 VYŠINSKIJ, A. J. 20 let proletarskoj diktatury i Stalinskaja Konstitucija: [Sokraščennaja stěnogramma doklada 

na toržestvennom zasedanii Otdělenija obščestvennych nauk AN SSSR, 21.11.1937]. Sovetskoje gosudarstvo. 

1937, č. 6, s. 43. 
1063 VYŠINSKIJ, A. J., ed. Dokumenty po istorii sovetskoj konstitucii. Pervaja sovetskaja konstitucija (konstitucija 

RSFSR 1918 g.). Moskva: Juridičeskoje izdatělstvo NKJu SSSR, 1938, s. 15. 
1064 VYŠINSKIJ, A. J. 20 let proletarskoj diktatury i Stalinskaja Konstitucija, s. 42. 
1065 VYŠINSKIJ, A. J. Velikij deň Stalinskoj Konstitucii. Sovetskoje gosudarstvo i pravo. 1940, č. 12, s. 5. 
1066 A to i přesto, že Vyšinskij v referátu na slavnostním zasedání Oddělení společenských věd AV SSSR (dne 

21.11.1937) tvrdil, že návrh Deklarace o vytvoření SSSR a Smlouvu o vytvoření SSSR vyhlásil na I. sjezdu 

sovětů právě Stalin (30.12.1922). Viz VYŠINSKIJ, A. J. 20 let proletarskoj diktatury i Stalinskaja Konstitucija, s. 

42. 
1067 Přesněji: z učení o nemožnosti současného vítězství socialismu ve všech zemích najednou a možnosti 

současného vítězství socialismu v několika zemích. Viz VYŠINSKIJ, A. J. Stalinskoje učenije o 

socialističeskom gosudarstve. Sovetskoje gosudarstvo i pravo. 1939, č. 2, s. 106, 109. 
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Je třeba připomenout také další otázku, jíž se A. Vyšinskij zabýval, a to učení o možnosti 

vítězství socialismu v jedné zemi. Dle jeho slov tvůrcem tohoto učení byl V. Lenin.1068 Ve 

skutečnosti s touto ideou poprvé vystoupil N. Bucharin, který účelnou a poněkud svéráznou 

interpretací spisů Lenina dospěl k závěru, že i v jedné, jednotlivé zemi, která je obklíčená 

imperialistickými státy, je možno vybudovat úplnou socialistickou společnost. Vyšinskij se o 

roli, kterou sehrál Bucharin při vytváření této teorie, nezmiňoval. Naproti tomu veškeré zásluhy 

připisoval Leninovi a Stalinovi, což je ovšem pochopitelné vzhledem k tomu, že ve čtyřicátých 

letech, kdy se Vyšinskij touto teorií v Otázkách státu a práva v dílech klasiků marxismu-

leninismu zabýval, Bucharin již byl jako nepřítel lidu popraven.1069 Vycházeje z politických 

potřeb praxe, Vyšinskij dále rozvinul danou tezi a jasně nastínil perspektivy budování socialismu 

v jedné zemi.  

Marxisticko-leninské chápání státu je vyjádřeno v definicích státu, které podali K. Marx, 

V. Lenin a J. Stalin. Stát byl definován jako „orgán třídního panství, jimž jedna třída utlačuje 

třídu druhou a tuto moc stvrzuje legálně“ (Marx),1070 jako „nástroj k udržování nadvlády jedné 

třídy nad druhou“ (Lenin)1071 a jako „mašinerie v rukou vládnoucí třídy k potlačování odporu 

jejích třídních nepřátel“ (Stalin).1072 Výše uvedených definicí se přidržoval i Vyšinskij, který 

prohlásil, že podstatou státu je panství třídy, ochrana pořádku, který prospívá vládnoucí třídě. 

Za základní prvky státu pokládal: území, moc (donucovací aparát) a obyvatelstvo. Dané 

kategorie vysvětloval dialekticko-materialisticky. Státní území pojímal jako ekonomickou a 

politickou skutečnost, jako hmotný projev územní suverenity. Tvrdil, že svrchovanost, 

nezávislost a nedotknutelnost lidu, který statní území obývá, je zajišťována donucovacím 

aparátem daného státu. Vyšinskij věřil, že územní svrchovanost je organickou součástí státní 

svrchovanosti. 

O problému státní svrchovanosti hovořil jako o problému životně důležitém, který 

nestrpí, aby se s nim zacházelo formalisticky. Ve svém článku Triumf ústavních zásad 

sovětského státu (1939) Vyšinskij napsal: „svrchovanost není ničím jiným než politickou 

mocí…“1073. A o téměř deset let později (18.5.1948) v projevu proneseném na poradě právníků o 

návrzích učebnic teorie státu a práva definoval svrchovanost jako „stav nezávislosti určité státní 

                                                 
1068 VYŠINSKIJ, A. J. Otázky státu a práva v dílech klasiků marxismu-leninismu. Praha: Svoboda, 1951, s. 110. 
1069 Prokurátorem při soudním procesu s Bucharinem byl právě A. Vyšinskij. 
1070 MARX, K. A ENGELS, F. Komunistický manifest. Praha: SPN, 1970. 
1071 LENIN, V. I. O státu. Praha: Svoboda, 1950, s. 17. 
1072 STALIN, J. V. Otázky leninismu. Praha: Svoboda, 1949, s. 37. 
1073 VYŠINSKIJ, A. J. Triumf ústavních zásad. In: VYŠINSKIJ, A. J. Otázky theorie státu a práva, s. 152. 
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moci na jakékoli jiné moci jak uvnitř hranic tohoto státu, tak i mimo ně“.1074 Takové pojetí 

suverenity vedlo k tomu, že jakékoli jednání, které směřuje k porušení nezávislosti a 

samostatnosti státu, pokládal Vyšinskij za protiprávní. A to bez ohledu na to, „je-li stát způsobilý 

odporovat takovým zásahům na svá svrchovaná práva či nikoli“.1075 Při definování pojmu 

suverenity je totiž podle Vyšinského třeba vycházet „nikoli z faktické nebo právní způsobilosti 

státu uskutečňovat své funkce, nýbrž definovat svrchovanost reálněji“. Jinými slovy, pokud by se 

suverenita státu činila závislou na jeho faktické způsobilosti uskutečňovat své funkce 

(uskutečňovat moc) na vlastním území nebo mimo ně, znamenalo by to podle Vyšinského 

podřídit stát zvůli jiného, silnějšího státu.1076 I vojensky slabý stát, který sám vlastními sílami 

není schopen chránit své území, je tak podle něj třeba považovat za svrchovaný. 

Ve svém článku z roku 19391077 Vyšinskij poukazoval také na to, že existují četné státy, 

které se formálně považují za svrchované, avšak ve skutečnosti takovými nejsou, neboť 

v ekonomických i politických otázkách jsou zcela podřízeny jiným, mocnějším státům. Základy 

státní svrchovanosti v té době spatřoval v hospodářské a obranné moci země.1078 Pravou, 

skutečnou svrchovaností lidu je tak podle Vyšinského pouze sovětská svrchovanost, jež se opírá 

„o státní moc SSSR, o mocnou socialistickou hospodářskou soustavu a o její základ - 

socialistické vlastnictví“.1079 

V šedesátých letech D. Zlatopolskij1080 a A. Tuganbajev1081 obvinili Vyšinského z toho, 

že popíral jakýkoli rozdíl mezi „skutečnou suverenitou a její fikcí“.1082 Také mu vytýkali, že 

podal zkreslený výklad principu suverenity, že „…redukoval v podstatě celý problém suverenity 

pouze na zajištění nezávislosti státní moci, tedy diktatury vládnoucí třídy a přitom zcela 

ignoroval roli širokých lidových mas a suverénní práva lidu jako tvůrce historie a pána svého 

                                                 
1074 VYŠINSKIJ, A. J. O některých otázkách theorie státu a práva. In: VYŠINSKIJ, A. J. Otázky theorie státu a 

práva, s. 457. 
1075 Tamtéž, s. 457; VYŠINSKIJ, A. J. O někotorych voprosach těorii gosudarstva i prava: [Sokraščennaja 

stěnogramma reči na Soveščanii juristov po obsužděniju maketov učebnikov po těorii gosudarstva i prava, 

18.05.1948]. Sovetskoje gosudarstvo i pravo. 1948, č. 6 (červen), s. 8. 
1076 VYŠINSKIJ, A. J. O některých otázkách theorie státu a práva, s. 456. 
1077 VYŠINSKIJ, A. J. Triumf ústavních zásad, s. 154. 
1078 Tento příklad dokládá proměnlivost Vyšinského názorů. 
1079 VYŠINSKIJ, A. J. Triumf konstitucionnych principov sovetskogo gosudarstva (K 22-oj godovščině Velikoj 

Okťabrskoj socialističeskoj revoljucii). Sovetskoje gosudarstvo i pravo. 1939, č. 5, s. 20.; VYŠINSKIJ, A. J. 

Triumf ústavních zásad, s. 153. 
1080 ZLATOPOLSKIJ, D. L. Osnovnyje problemy sovetskoj feděracii: Avtoreferat dissertacii na soiskanije učjonoj 

stěpeni doktora juridičeskich nauk. Moskva: MGU im. M. V. Lomonosova. Juridičeskij fakultět, 1963. s. 31-35. 

Dostupné také z: http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=48893. 
1081 TUGANBAJEV, A. Š. K voprosu o razvitii Kazachskoj SSR kak subjekta meždunarodnogo prava. In: Sbornik 

trudov Juridičeskogo fakultěta KGU im. S. M. Kirova. Alma-Ata: 1963, s. 34. 
1082 Nutno dodat, že ještě koncem padesátých let se Vyšinského koncepce suverenity těšila podpoře většiny 

sovětských právních vědců. Viz např.:TURUBINĚR, A. M. Pravo gosudarstvennoj sobstvennosti na zemlju v 

Sovetskom Sojuze.Мoskva: Izdatělstvo Moskovskogo universitěta, 1958, s. 30. 
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osudu“. Tvrdili, že Vyšinského definice suverenity je v rozporu s oficiální praxí sovětského státu 

a s leninským principem mírového soužití. Nejen že neodráží sovětské reálie, ale je s nimi přímo 

v rozporu, čímž způsobuje veliké škody. S kritikou vystoupil i G. Zadorožnyj, který prohlásil, že 

definice Vyšinského posloužila jako záminka k nařčení sovětských právních vědců z jejich 

„neexistující oddanosti feudální doktríně absolutní suverenity“.1083 

Andrej Vyšinskij se zabýval též pojmem moci. Moc ve státě vykládal jako organizaci 

vlády, s jejíž pomocí vládnoucí třída potlačuje a vychovává ovládané společenské třídy v duchu 

ochrany svých zájmů. Teorii dělby moci Vyšinskij důrazně odmítal: „dělba moci neexistovala a 

ve skutečnosti neexistuje“.1084 Z hlediska definice moci vyvozoval hlavní funkce, jež měl stát 

plnit, tj. funkci potlačovatelskou, donucovací (úkolem státu mělo být prosazovaní zájmů 

vládnoucí třídy na úkor potlačované třídy) a funkci výchovnou1085 a organizátorskou. Posledně 

jmenované měly být příznačné především pro socialistický stát. Výchovná funkce státu (neboli 

prvek přesvědčování) hraje podle Vyšinského mimořádně významnou roli, neboť bez ní údajně 

není možný přechod k nové beztřídní společnosti.1086 Vyšinskij dokazoval, že je proto nutno 

vytvořit zvláštní mechanismus politické výchovy a vzdělání. Třídně uvědomělý sovětský agitátor 

měl plně nahradit složitý aparát používaný kapitalistickým státem k přesvědčování utlačovaných 

mas (církev, tisk atd.). I když přesvědčovací prvek měl postupně sílit, poukazoval na nezbytnost 

zachování donucovacího systému, neboť přesvědčování se mu jevilo jako zcela bezmocné ve 

vztahu k třídnímu nepříteli. 

Při rozboru pojmu obyvatelstvo Vyšinskij vycházel z dělení obyvatelstva na třídy.1087 

Učení o třídách a třídním boji je třeba obecně považovat za základ marxisticko-leninské nauky o 

státu, neboť samotná podstata státu byla vysvětlována v souvislosti s třídní strukturou 

společnosti. Stát byl chápán jako výraz rozštěpení společnosti na třídy. Mezi jednotlivými 

třídami přitom byly konstatovány značné rozdíly - rozdíly v jejích právním a politicko-

společenském postavení, určeném jejich poměrem k výrobním prostředkům. Jako jeden z 

nejvýznamnějších rozdílů byl uváděn konečný cíl, o jehož dosažení konkrétní třída usiluje. 

                                                 
1083 ZADOROŽNYJ, G. P. XXII sjezd KPSS i někotoryje osnovnyje voprosy sovetskoj těorii meždunarodnogo 

prava . In: ZADOROŽNYJ, G. P., KOŽEVNIKOV, F. I. Učjonyje zapiski. Vypusk 10. Moskva: Izdatělstvo IMO, 

1962, s. 20-24. 
1084 VYŠINSKIJ, A. J. Triumf ústavních zásad, s. 152. 
1085 M. Aržanov v této souvislosti dodával, že každá „vládnoucí třída využívá státní moci rovněž k tomu, aby 

posilovala a udržovala svou ideologickou nadvládu, aby vštěpovala své ideje do vědomí celé společnosti, aby se 

ve společnosti zakořenily názory a mínění, které jí vyhovují a prospívají“. Viz ARŽANOV, M. A. et al. Theorie 

státu a práva. Praha: Orbis, 1951, s. 94. 
1086 Obdobné závěry najdeme i u Petra Stučky. PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské právní myšlení ve 20. 

letech. Praha: Svoboda, 1968, s. 77. 
1087 Podle sovětských právních teoretiků socialistická věda netají třídní charakter státní moci, zatímco kapitalistická 

právní nauka vědomě zamlčuje danou skutečnost. 



 

 

 

235 

Vyšinskij věřil, že vykořisťovatelská třída si nemůže nikdy přát vyhlazení třídy vykořisťované, 

neboť by to vedlo k zániku obou tříd. Naproti tomu období diktatury proletariátu se podle něj 

vyznačovalo snahou dosud podrobené většiny o úplné zničení nepřátelské třídy bývalých 

vykořisťovatelů.1088 

V sovětské právní vědě bylo trvání státu chápáno jako časově omezené, podmíněné 

existencí společenských tříd, neboť stát byl pokládán za organizaci, která je vlastní jen třídní 

společnosti. Vznik státu jako nástroje třídního boje byl vysvětlován na základě antagonistických 

rozporů mezi jednotlivými třídami.1089 V souladu s učením klasiků marxismu-leninismu jedna 

třída vždy usiluje o potlačení druhé. Vyvstává proto potřeba zvláštní síly, která zabraní zničení 

obou tříd a společnosti jako celku. Touto zvláštní silou měl být stát. Zánik státu byl taktéž 

spojován se zánikem společenských tříd, neboť stát měl po nástupu komunismu a po zániku tříd 

zcela odumřít. Marxistickou vizi o přechodnosti státu přijal i Vyšinskij. Začátek procesu 

odumírání však odsouval až do fáze komunismu. Jinými slovy, stát podle něj začíná odumírat až 

na nejvyšším stupni komunismu.1090 Vyšinskij napsal: „Stát odumírá, pokud již není kapitalistů, 

pokud již není tříd, pročež nelze již potlačovat vůbec žádnou třídu…K úplnému odumření státu je 

třeba úplného komunismu.“1091 Teorie o odumírání státu již v přechodném období od 

kapitalismu k socialismu, tj. již v období proletářské diktatury, byly Vyšinským nazývány 

pavědeckými výmysly, jež trockisté a bucharinci rozvíjeli za jediným účelem – odzbrojit 

proletariát.1092 

Stát je totiž podle Vyšinského mocnou zbraní, jež má rozhodující dějinný význam za 

proletářské revoluce a při organizaci nových socialistických společenských vztahů. Proletariát 

měl užít státního mechanismu ke svému politickému a sociálnímu osvobození. Vyšinskij věřil, 

že „proletariát potřebuje stát jak k potlačování vykořisťovatelů, tak k vedení obrovské masy 

obyvatelstva při organizování socialistického hospodářství“.1093 Jinak řečeno, stát jako forma 

proletářské diktatury měl být hlavním nástrojem socialistického přetváření společnosti a 

potlačování třídních nepřátel.1094 Vyšinskij zároveň dodával, že k přebudování společnosti nelze 

                                                 
1088 Jediným státem, o němž se v oné době tvrdilo, že v něm byly zlikvidovány vykořisťovatelské třídy (že jako 

jediný vyjadřuje skutečnou jednotu společnosti), byl sovětský socialistický stát (Viz Ústava (základní zákon) 

SSSR). 
1089 Podle M. Aržanova nelze tyto rozpory mezi sebou smířit, je možno je pouze odstranit. K tomu je ovšem třeba 

odstranit třídní rozdělení společnosti, zničit vykořisťovatelské třídy. Dokud existují třídy, nelze odstranit boj 

mezi nimi probíhající. Viz ARŽANOV, M. A. et al. Theorie státu a práva, s. 90. 
1090 Zde je nutno poznamenat, že toto tvrzení Vyšinského je v přímém rozporu s učením Marxe. 
1091 VYŠINSKIJ, A. J. Otázky státu a práva u Marxe. In: VYŠINSKIJ, A. J. Otázky theorie státu a práva, s. 17. 
1092 VYŠINSKIJ, A. J. Hlavní úkoly sovětské socialistické právní vědy. Praha: Orbis, 1950. 
1093VYŠINSKIJ, A. J. Otázky státu a práva u Marxe, s. 47. 
1094 VYŠINSKIJ, A. J. Otázky státu a práva v dílech klasiků marxismu-leninismu. Praha: Svoboda, 1951, s. 109, 

114. 
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použít kapitalistického typu státu, v jeho nezměněné podobě. Nejprve je podle něj nutno zničit 

buržoazní soustavu státní správy, od základu ji změnit a přeorganizovat v souladu s principy 

marxismu-leninismu. Přitom vyzýval k zachování těch prvků a mechanismů kapitalistického 

státního aparátu, které by mohly být pro proletariát prospěšné.1095. 

Andrej Vyšinskij poukazoval na mimořádný význam sovětského státního aparátu, o němž 

hovořil jako o aparátu vyššího typu, o aparátu, který spojuje státní moc s lidovými masami. Tuto 

skutečnost považoval za přímý důsledek stejného rysu celého sovětského státu, jenž měl 

představovat vyšší dějinný typ státu. 

V této souvislosti je třeba se zmínit o čtyřech historických typech státu,1096 které 

rozlišovali sovětští právní teoretici - tři vykořisťovatelské (mezi něž řadili otrokářský, feudální a 

kapitalistický)1097 a socialistický jakožto typ1098 nejvyšší. Vycházeli přitom z předpokladu, že 

společenské poměry jsou výsledkem určitého stupně hospodářského vývoje.1099 Podstata státu 

dle jejich názoru tkvěla v ekonomické struktuře třídní společnosti, v povaze výrobních poměrů, 

tudíž jednotlivé státy byly přiřazovány k tomu či onomu typu dle společenské třídy, jež vládla 

pomocí daného státu. 

Podívejme se nyní na stručný přehled postupného vývoje společenských poměrů, jak ho 

chápali sovětští právní vědci, A. Vyšinského nevyjímaje. Předpokládalo se, že veškerý dějinný 

vývoj neúprosně směřuje k diktatuře proletariátu. V důsledku revolucí jedno historické období 

mělo střídat druhé. Na základě pohybu protikladů se měly střídat třídy a jejích zájmy.1100 Podle 

toho, jak se měnil způsob výroby, měl se měnit i typ státu. 

Stát měl vzniknout v období rozpadu prvobytně pospolné společnosti, která neznala ani 

soukromé vlastnictví ani právo, a tudíž dle sovětské právní nauky žila v prvobytném 

komunismu.1101 Měl tedy vzniknout v momentě, kdy „se společnost rozdělila na třídy 

vykořisťující a třídy vykořisťované, jako výsledek nesmiřitelných třídních protiv“.1102 Okamžik 

vzniku tříd (a tudíž i státu) byl spojován s existencí soukromého vlastnictví výrobních 

prostředků, neboť soukromé vlastnictví bylo chápáno jako nutná podmínka vykořisťování ve 

smyslu přivlastnění cizí práce. Předpokládalo se, že stát vznikl jako prostředek politického 

                                                 
1095 Vyšinskij zde vycházel z učení V. Lenina. 
1096 Jednotlivé typy státu měly odpovídat příslušným typům práva. 
1097 Všechny tyto státy byly charakterizovány jako organizace sloužící k nadvládě menšiny nad většinou. 
1098 Typem státu se rozuměl „souhrn charakteristických zvláštností státu, které vyjadřují jeho třídní podstatu a jsou 

vlastní všem státům, které vznikly na základě výrobních poměrů jednoho a téhož typu“ (ARŽANOV, M. A. et al. 

Theorie státu a práva, s. 157). 
1099 Tyto společenské poměry se měly projevovat ve formě právních vztahů. 
1100 Vycházeje z dialektického vývoje, sovětští právní vědci věřili, že k přechodu z jednoho historického období do 

druhého dochází cestou revoluce (nikoliv evoluce). 
1101 Obdobně P. Stučka (PAŠUKANIS, J., STUČKA, P. Sovětské právní myšlení ve 20. letech, s. 45). 
1102VYŠINSKIJ, A. J. Sovětský stát ve Vlastenecké válce. Praha: Orbis, 1949, s. 14. 
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potlačování, neboť ekonomické donucení bylo hodnoceno jako nedostačující k tomu, aby samo 

udržovalo vykořisťované v poslušnosti vůči vykořisťovatelům a aby potlačovalo jejich odpor. V 

souladu se sovětskou právní teorií je vykořisťovatelská státní mašinerie nástrojem, bez něhož je 

hospodářská nadvláda vykořisťovatelů neuskutečnitelná. S. Kečekjan v této souvislosti napsal: 

„každý vykořisťovatelský stát slouží zájmům neveliké hrstky vlastníků, upevňuje a chrání jejich 

práva na výrobní prostředky a nástroje a vytváří pro ně různé výhody a výsady“.1103 Zatímco 

socialistický státní aparát měl mít zcela odlišnou povahu. Měl být nutným prostředkem, jimž se 

nové, socialistické hospodářské poměry vytváří a rozvíjejí ve směru ke komunismu. 

Každá z historických epoch se měla vyznačovat svými zvláštními znaky, neboť určitému 

způsobu výroby měla odpovídat určitá třídní struktura, určitý politický řád, zvláštní metody k 

potlačování, zvláštní mechanismus, pomocí něhož se uskutečňovala třídní nadvláda. Ve 

vykořisťovatelské společnosti měly panovat výrobní vztahy mezi třídou vlastníků výrobních 

prostředků a třídou osob zbavených výrobních prostředků - vztahy nadvlády a podřízenosti. 

Naproti tomu socialistická společnost byla Stalinem popisována jako společnost, v níž mají 

výrobní vztahy zcela opačnou povahu - povahu spolupráce a vzájemné pomoci.1104 

Za charakteristický znak států otrokářského a feudálního1105 právní vědci pokládali 

otevřené vyjádření formální nerovnosti jednotlivců,1106 neprávní formu vlády a 

mimoekonomické přinucení, které mělo za otrokářství a feudalismu dominovat.1107 Zatímco 

kapitalistický stát se měl vyznačovat vnitřním dualismem, jakýmsi pokrytectvím, neboť tento typ 

státního zřízení údajně poskytuje pouhé zdání svobody a rovnosti. Vyšinskij k tomu napsal: 

„…buržoazní ústavy obyčejně všechno redukují na formální uznání občanských práv a úmyslně 

zbavují občany těch skutečných výhod, které jsou slavnostně slíbeny ústavou…“.1108 

Kapitalistické státní zřízení bylo ostře kritizováno za to, že skutečný souhrn práv jednotlivce 

(nikoliv pouze slavnostně vyhlášený) je údajně určován majetkovým postavením jednotlivce ve 

společnosti. V této souvislosti se uváděl příklad kapitalisty a námezdního dělníka. Podle 

sovětské teorie práva jsou tyto osoby v kapitalistické společnosti rovnoprávné pouze formálně. 

Tvrdilo se, že jejich rovnoprávnost je pouze domnělá, neboť kapitalista má možnost vnucovat 

svou vůli dělníkovi, který se zde ocitá pod neodstranitelným tlakem nouze, hladu a strachu z 

                                                 
1103 ARŽANOV, M. A. et al. Theorie státu a práva, s. 176. 
1104 Tamtéž, str. 93. 
1105 Základem výrobních poměrů v otrokářském státě je otrok jakožto vlastnictví otrokáře, zatímco ve feudálním 

státě je základem těchto poměrů „feudálovo vlastnictví výrobních prostředků a jeho neúplné vlastnictví nad 

člověkem“ (STALIN, J. V. Otázky leninismu. Praha: Svoboda, 1949, s. 553). 
1106 Právo vystupovalo jako právo-výsada (tamtéž, s. 203).  
1107 MARŠÁLEK, P. Základní koncepty marxisticko-leninské právní teorie v Československu v letech 1948-1989, s. 

710. 
1108 VYŠINSKIJ, A. J. Triumf ústavních zásad, s. 152. 
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nezaměstnanosti.1109 Pouze socialistický stát se podle Vyšinského nespokojuje s prostým 

stanovením formálních práv občanů, nýbrž klade hlavní důraz na zajištění těchto práv. Je 

důležité poznamenat, že za dobu své existence Sovětský svaz ratifikoval mnoho úmluv o 

lidských právech, avšak v praxi přijaté závazky často nedodržoval. Právo na spravedlivý proces 

bylo porušováno a mnohdy platil princip „zákonné je vše, co pochází od státních orgánů a 

úředních osob“.1110 Teprve po přijetí trestního zákoníku RSFSR z roku 1960 bylo v sovětském 

trestním právu zakázáno použití analogie a byl navrácen princip nullum crimen sine lege (není 

zločinu bez zákona).1111 

Podle A. Vyšinského kapitalistický stát a jeho právo (stejně jako každý vykořisťovatelský 

stát a jeho právo) slouží pouze zájmům menšiny, v tomto případě nepatrné hrstky kapitalistů. 

Naproti tomu sovětský stát jakožto stát nového typu „je zvláštní formou diktatury většiny 

pracujících nad vykořisťovatelskou menšinou“.1112 Z toho Vyšinskij vyvozoval, že sovětský stát 

je „novým způsobem demokratický pro proletariát a všechny ostatní pracující vůbec, a novým 

způsobem diktátorský proti vykořisťovatelům a utiskovatelům“.1113 Všechny vykořisťovatelské 

typy státu měly mít společné to, že jejich funkce se omezovala jen na potlačování odporu 

nepřátelských tříd, zajištění ochrany pořádku a bezpečnosti (slovy Vyšinského: „jen na úkoly 

policejní“) a obranu před útokem zvenčí. Socialistický stát měl na druhé straně svým občanům 

rovněž poskytovat rozvoj duchovní a hospodářský. 

A. Vyšinskij idealizoval sovětský stát, líčil jej jako ztělesnění dokonalého státu, v němž 

vládnou vztahy spolupráce a vzájemné pomoci mezi svobodnými lidmi. „Sovětský stát je státem 

nového typu“,1114 psal Vyšinskij. Nazýval jej novou formou státní organizace1115 zásadně se lišící 

od kterékoli jiné formy: „Sovětský stát je státem proletářské diktatury; již tím se liší od ostatních 

států, které jsou v rukou vládnoucí třídy mašinerií k potlačování odporu třídních nepřátel“.1116 

Podle Vyšinského sovětský stát jako jediný na světě vyjadřuje jednotu společnosti, neboť se 

skládá z úzce spjatých tříd dělníků, rolníků a pracující inteligence, mezi nimiž neexistují 

                                                 
1109 ARŽANOV, M. A. et al. Theorie státu a práva, s. 225. 
1110 ČALIDZE, V. N. Prava čeloveka i Sovetskij Sojuz. New-York: Izdatělstvo „Chronika“, 1974. s. 51. 
1111 Předmětem samostatného bádání Vyšinského bylo například právo výjezdu za hranice SSSR, o němž napsal: 

„pokud jde o výjezd občanů toho či onoho státu do zahraničí a jejich návrat do své vlasti, pak tyto otázky zcela a 

plně náleží do vnitřní pravomoci příslušného státu“. Vystupoval proti úplné svobodě projevu (bez státního 

vměšování), neboť podle něj usnadňuje fašistickou a jinou nepřátelskou propagandu. Viz VYŠINSKIJ, A. J. 

Voprosy meždunarodnogo prava i meždunarodnoj politiky. Moskva: Gosjurizdat, 1951. s. 370, 386. 
1112 VYŠINSKIJ, A. J. Sovětský stát jako stát nového typu. In: VYŠINSKIJ, A. J. Otázky theorie státu a práva. 

Praha:Orbis, s. 278. 
1113 Tamtéž. 
1114 VYŠINSKIJ, A. J. Triumf ústavních zásad, s. 152. 
1115 Nutno dodat, že A. Vyšinskij hovořil o diktatuře proletariátu jako o nejvyšší formě demokracie za třídní 

společnosti. Viz VYŠINSKIJ, A. J. Sovětský stát jako stát nového typu, s. 278. 
1116 Tamtéž. 
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antagonistické rozpory. Jako jediný na světě tak sjednocuje celou společnost, a to jak po stránce 

sociálně-ekonomické, tak i politické. 

Základní rozdíl mezi tímto novým typem státu a typem vykořisťovatelským měl záležet 

především v úlohách, které byly sovětskému státnímu mechanismu připisovány. Pokroková 

podstata socialistického státu se měla projevovat především v jeho funkcích. Sovětská státní 

mašinerie měla, jak již bylo řečeno výše, provádět nové organizační a hospodářské úkoly, a tím 

realizovat vůli diktatury proletariátu. Taktéž měla plnit kulturně-výchovnou funkci, tj. usilovat o 

zlepšení životních poměrů občanů, jejich hmotného blahobytu, kulturního a duchovního rozvoje. 

A. Vyšinskij dokazoval, že právě tato funkce odlišuje socialistický stát od státu 

vykořisťovatelského.1117 

Sovětské státní zřízení jakožto plod lidové revoluce se podle Vyšinského vyznačovalo 

určitými zvláštními vlastnostmi, které se projevovaly ve všech odvětvích státní činnosti. Za 

„první a hlavní zvláštnost“ označoval to, že sovětský stát jakožto stát proletářské diktatury je 

„…skutečně státem lidovým“, „…je nejdemokratičtějším státem, jak svou třídní podstatou, tak 

svou státní formou…“.1118 Specifika sovětského státu se měla projevovat v hospodářské struktuře 

(veřejné socialistické vlastnictví jako základ sovětského státu), v politické struktuře (sovětský 

svaz jako socialistická federace), v kulturním ustrojení sovětské společnosti (péče o rozvoj 

kultury měla být podstatou státní činnosti), v morální a politické tvářnosti sovětského člověka 

(jakožto člověka nové, socialistické epochy) a v organizační a přetvořující schopnosti strany 

bolševiků.1119 Všechny výše uvedené zvláštnosti byly pokládány za přímý důsledek uzpůsobení 

sovětského státního aparátu nikoliv k vykořisťování a útlaku pracujících (jako tomu je ve všech 

vykořisťovatelských formách státu), nýbrž k jejich osvobození. 

Podle Vyšinského došla tato specifika sovětského zřízení plného vyjádření v Stalinské 

ústavě z roku 1936, kterou nazýval „největším dokumentem epochy socialismu, ztělesňujícím 

všechny vymoženosti pracujících…“.1120 Dodejme, že Vyšinskij byl členem ústavní komise pro 

vypracování Stalinské ústavy (1936)1121 a mnohokrát vystupoval s projevy o sovětských 

ústavách a ústavních principech. Za pozornost stojí zejména jeho referáty na stranických 

                                                 
1117 Zatímco funkce vykořisťovatelského státu byly podle Vyšinského redukovány na pouhou funkci nátlaku. 
1118 VYŠINSKIJ, A. J. Sovětský stát jako stát nového typu, s. 278. 
1119 VYŠINSKIJ, A. J. Sovětský stát ve Vlastenecké válce. Praha: Orbis, 1949, s. 18-19. 
1120 Vyšinskij psal: „Sovětská ústava je ústavou nového, zásadně jiného historického typu, než ústavy jiných zemí a 

dějinných epoch. Ústava socialistického státu je charakterizována úplně novými rysy a zvláštnostmi.“ Viz 

VYŠINSKIJ, A. J. Triumf ústavních zásad, s. 139. 
1121 VYŠINSKIJ, A. J. Reč prokurora SSSR tov. A. J. Vyšinskogo o projektě Konstitucii. Socialističeskaja 

zakonnosť. 1936, č. 12 (prosinec), s. 32-35. 
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schůzích1122 a poradách právníků,1123 jeho řeč na první všesvazové poradě, věnované otázkám 

vědy o sovětském právu a státu (dne 16.07.1938)1124 a jeho četné projevy pronesené na 

shromážděních studentů a vyučujících Právnického ústavu Prokuratury SSSR1125 a na půdě 

Akademie věd.1126 A také například jeho referát (z roku 1947) o změnách a doplněních ústavy 

SSSR1127 přednesený na druhém zasedání Nejvyššího sovětu SSSR (druhého volebního 

období).1128 Problematice sovětského ústavního práva je věnována také řada jeho článků a prací: 

První sovětská ústava (ústava RSFSR z roku 1918);1129 Dvacet let sovětského státu (1937);1130 

Otázky práva a státu u K. Marxe;1131 Nejvyšší sovět SSSR byl zvolen;1132 Výsledky prvního 

zasedání;1133 Volební zákon RSFSR;1134 Úkoly sovětské prokuratury (1938);1135 Triumf 

ústavních zásad sovětského státu (1939);1136 Velký den stalinské ústavy (1940);1137 K volbám do 

                                                 
1122 VYŠINSKIJ, A. J. Položenije na pravovom frontě: [Vypravlennaja stěnogramma doklada na partijnom sobranii 

rabotnikov Prokuratury SSSR, 3.5.1937]. Sovetskoje gosudarstvo. 1937, č. 3-4, s. 29-51; VYŠINSKIJ, A. J. 

Stalinskaja Konstitucija i socialističeskaja zakonnosť: [Obrabotannaja avtorom stěnogramma doklada na 

partijno-sovetsko-komsomolskom aktive v g. Saratove 4.9.1938]. Socialističeskaja zakonnosť. 1938, č. 10 

(říjen), s. 1-10. 
1123 VYŠINSKIJ, A. J. Stalinskaja Konstitucija i zadači organov justicii: [Pererabotannaja stěnogramma doklada na 

Vsesojuznom prokurorskom soveščanii, 13.07.1936]. Socialističeskaja zakonnosť. 1936, č. 8 (srpen), s. 6-23; 

VYŠINSKIJ, A. J. O někotorych voprosach těorii gosudarstva i prava…Sovetskoje gosudarstvo i pravo. 1948, č. 

6 (červen), s. 1-17; VYŠINSKIJ, A. J. Itogi Vtoroj Sessii Verchovnogo Soveta SSSR [Obrabotannaja avtorom 

stěnogramma doklada na aktive rabotnikov Prokuratury SSSR, 27.08.1938]. Sovetskoje gosudarstvo. 1938, č. 5, 

s. 5-17. 
1124 VYŠINSKIJ, A. J. Osnovnyje zadači nauki sovetskogo socialističeskogo prava… Sovetskoje gosudarstvo. 1938, 

č. 4, s. 4-55; VYŠINSKIJ, A. J. Osnovnye zadači nauki sovetskogo socialističeskogo prava… Socialističeskaja 

zakonnosť. 1938, č. 8 (srpen), s. 1-34. 
1125 VYŠINSKIJ, A. J. Na novyje relsy: [Reč prokurora SSSR tov. A. J. Vyšinskogo na obščem sobranii studentov i 

prepodavatělej Juridičeskogo Instituta Prokuratury SSSR]. Socialističeskaja zakonnosť. 1938, č.12 (prosinec), s. 

23-27. 
1126 VYŠINSKIJ, A. J. Konstitucionnyje principy Sovetskogo gosudarstva: Doklad, pročitannyj na obščem sobranii 

Otdělenija ekonomiki i prava AN SSSR, 3.11.1939. Moskva: OGIZ, 1940; VYŠINSKIJ, A. J. 20 let proletarskoj 

diktatury i Stalinskaja Konstitucija, s. 10-43. 
1127 VYŠINSKIJ, A. J. Itogi Vtoroj Sessii Verchovnogo Soveta SSSR [Obrabotannaja avtorom stěnogramma 

doklada na aktive rabotnikov Prokuratury SSSR, 27.08.1938]. Socialističeskaja zakonnosť. 1938, č. 9 (září), s. 1-

17. 
1128 Zasedanija Verchovnogo Soveta SSSR [2-go sozyva, 3-ja sesija (20.-25.02.1947)]: stěnografičeskij otčet, 1947, 

s. 406. Dostupné také z: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/32058-zasedaniya-verhovnogo-soveta-sssr-2-go-sozyva-

tretya-sessiya-20-25-fevralya-1947-g-stenograficheskiy-otchet-1947#mode/inspect/page/387/zoom/4 
1129 VYŠINSKIJ, A. J., ed. Dokumenty po istorii sovetskoj konstitucii. Pervaja sovetskaja konstitucija (konstitucija 

RSFSR 1918 g.). Moskva: Juridičeskoje izdatělstvo NKJu SSSR, 1938. 
1130 VYŠINSKIJ, A. J. Dvadcat‘ let Sovetskogo gosudarstva. Sovetskoje gosudarstvo. 1937, č. 5 (XX let Velikoj 

socialističeskoj revoljucii), s. 3-25. 
1131 VYŠINSKIJ, A. J. Voprosy prava i gosudarstva u K. Marksa. Sovetskoje gosudarstvo. 1938, č. 3, s. 13-49. 
1132 VYŠINSKIJ, A. J. Verchovnyj Sovet SSSR izbran. Socialističeskaja zakonnosť. 1938, č. 1 (leden), s. 8-16. 
1133 VYŠINSKIJ, A. J. Itogi pervoj sessii. Socialističeskaja zakonnosť. 1938, č. 2 (únor), s. 34-39. 
1134 VYŠINSKIJ, A. J. Izbiratělnyj zakon RSFSR. Socialističeskaja zakonnosť. 1938, č. 5 (květen), s. 4-11. 
1135 VYŠINSKIJ, A. J. Zadači sovetskoj prokuratury. Socialističeskaja zakonnosť. 1938, č. 6 (červen), s. 1-4. 
1136 VYŠINSKIJ, A. J. Triumf konstitucionnych principov sovetskogo gosudarstva…Sovetskoje gosudarstvo i pravo. 

1939, č. 5, s. 12-27. 
1137 VYŠINSKIJ, A. J. Velikij deň Stalinskoj Konstitucii. Sovetskoje gosudarstvo i pravo. 1940, č. 12, s. 5-26. 
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Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik (1946);1138 První ústava Svazu 

SSR;1139 Velký vůdce a učitel (1949)1140 a jiné. 

Učení Vyšinského o státu by z dnešního pohledu zřejmě neobstálo, neboť stát byl 

pojímán ryze účelově a ideologicky.1141 Při bližší analýze spisů Vyšinského lze postřehnout, že 

politické požadavky praxe hrály v jeho badatelské činnosti rozhodující význam. Ostatně i sám 

Vyšinskij prohlašoval, že není „zapotřebí takové vědy, která nepřispívá k úspěchům socialistické 

výstavby“ a dodával: „jestliže věda nepřispěje na pomoc zákonodárné praxi, pak tím utrpí 

především věda sama; neboť projeví svou úplnou neužitečnost“. 

 

3.2.3. Zákonnost 

Pro celý vývoj sovětského práva byla charakteristická zásada zákonnosti s výhradou 

výjimek, kdy na jedné straně bylo požadováno důsledné dodržování zákonů,1142 avšak na druhé 

straně bylo současně v zájmu revoluce „dovoleno se od zákona odchýlit a používat i ta opatření, 

která zákon nepředpokládal“.1143 Blaho lidu mělo být totiž nejvyšším zákonem, zákonem 

revoluce, jemuž měly být „podřízeny všechny zákony právní“.1144 Sovětská právní teorie tak 

vycházela vstříc praxi státem organizovaného teroru. 

Chápaní zákonnosti se v průběhu času výrazně měnilo. Sovětská právní teorie dvacátých 

let chápala princip zákonnosti jako prostředek ochrany práv občanů před protiprávními zásahy 

státních orgánů a současně jako požadavek dodržování zákonů (stanovení povinností občanů 

včetně odpovídajících zásahů do jejích osobní svobody). Ve třicátých letech Stalin deklaroval 

nové pojetí podstaty revoluční zákonnosti, která dle jeho názoru již neznamenala ochranu občanů 

před státní mocí, nýbrž prostředek v boji proti třídnímu nepříteli, proti „zlodějům, hospodářským 

škůdcům, povalečům a rozkrádačům společenského vlastnictví“. Někteří autoři hodnotí 

                                                 
1138 VYŠINSKIJ, A. J. K Vyboram v Verchovnyj Sovet SSSR. Sovetskoje gosudarstvo i pravo. 1946, č 1, s. 3-10. 
1139 VYŠINSKIJ, A. J. Pervaja Konstitucija SSSR. Konstitucija SSSR 1924. Sbornik dokumentov. Moskva: Jurid. 

izd-vo MJu SSSR, 1948. 
1140 VYŠINSKIJ, A. J. Velikij vožd‘ i učitěl. Sovetskoje gosudarstvo i pravo. 1949, č. 12 (prosinec),s. 1-22. 
1141 Totéž lze říci i o právu. 
1142 Někdy bylo vyžadováno důsledné dodržování pouze generálních klauzulí zákoníku (nikoliv zákoníku jako 

celku). Tak například P. Stučka trval na aplikaci pouze principů přednostního respektování zájmů státu a 

socialistického národního hospodářství obsažených v občanském zákoníku z roku 1924 (do doby přepracování 

tohoto zákoníku). 
1143 SCHROEDER, F.-C., MALÝ, K. a PELIKÁN, D. Tři studie z novodobých dějin ruského práva. Praha: Ediční 

středisko PF UK, 1994, s. 12. 
1144 VYŠINSKIJ, A. J. Otázky státu a práva v dílech klasiků marxismu-leninismu, s. 151. 
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stalinskou zákonnost jako teror v zákonné formě,1145 neboť v oné době byly vydávány zákony s 

mimořádně krutými trestními sankcemi1146 a probíhal masový teror. 

A. Vyšinskij vysoce oceňoval význam sovětské zákonnosti. Této problematice proto 

věnoval řádu článku a úvah, jako například: Revoluční zákonnost a naše úkoly: K 10. výročí 

zřízení sovětské prokuratury;1147 Revoluční zákonnost a úkoly sovětské obhajoby;1148 Revoluční 

zákonnost v současné etapě socialistické výstavby;1149 Výše prapor socialistické zákonnosti;1150 

Stalinská ústava a socialistická zákonnost;1151 Revoluční zákonnost v současné etapě. K XV. 

výročí Říjnové revoluce;1152 O revoluční zákonnosti a úkolech pracovníků justice1153 aj. 

Ústředním teoretickým problémem, který se jako nit táhne všemi výše uvedenými pracemi 

Vyšinského, je idea nutnosti přísného dodržování sovětských zákonů. 

Zákonnost je dle jeho názoru třeba vykládat marxisticky (na základě dialektického 

materialismu) - jako prostředek revolučního přetváření společenských poměrů v duchu 

socialistických zásad a jako nástroj k mobilizování pracujících mas proti vykořisťovatelům. 

Vyšinskij zdůrazňoval mimořádnou úlohu sovětských zákonů při socialistické výstavbě. Jejich 

hlavní úlohu spatřoval Vyšinskij v úplné likvidaci vykořisťovatelské třídy a ochraně 

společenského socialistického vlastnictví. Avšak zákon měl podle něj být nejen prostředkem 

represe, ale i „velkou kulturní silou“, nástrojem politické výchovy a převýchovy občanů. 

Zákonnost tedy byla „chápána etatisticky jako jedna z metod vládnutí, uskutečňování hlavních 

funkcí státu, státního řízení společnosti“.1154 

                                                 
1145 SCHROEDER, F.-C., MALÝ, K. a PELIKÁN, D. Tři studie z novodobých dějin ruského práva, s. 26. 
1146 Např. za krádež kolchozního vlastnictví nebo spekulaci se ukládal trest smrti. Vlastizrada upravena v zákoně o 

vlastizradě se trestala 1) trestem smrti pachatele a rovněž všech jeho příbuzných, kteří o trestném činu věděli 

nebo vzhledem ke svému příbuzenskému vztahu „nemohli nevědět“, 2) trestem konfiskace veškerého majetku, 3) 

trestem odnětí svobody a vyhnanstvím na Sibiř příbuzných, kteří o trestném činu nic nevěděli. 
1147 VYŠINSKIJ, A. J. Revoljucionnaja zakonnosť i naši zadači: K 10-letiju učrežděnija sovetskoj prokuratury. 

Sovetskaja justicija. 1932, č. 19 (dne 10 července), s. 8-11. 
1148 VYŠINSKIJ, A. J. Revoljucionnaja zakonnosť i zadači sovetskoj zaščity (Ispravlennaja i dopolněnnaja 

stěnogramma doklada na sobranii Moskovskoj kollegii zaščitnikov, 21.12.1933). Moskva: Redakcionno-

izdatělskij sektor Mosoblispolkoma, 1934. 
1149 VYŠINSKIJ, A. J. Revoljucionnaja zakonnosť na nyněšněm etape socstroitělstva: Doklad tov. Vyšinskogo na 

otkrytom sobranii jačejki VKP(b) NKJu. Sovetskaja justicija. Moskva, 1932, č. 19 (10 června), s. 2-8. 
1150 VYŠINSKIJ, A. J. Vyše znamja socialističeskoj zakonnosi: [Obrabotannaja i dopolněnnaja stěnogramma reči na 

operativnom soveščanii pri prokurore USSR, 22.10. s.g.]. Socialističeskaja zakonnosť. 1936, č. 11 (listopad), s. 

6-10. 

 
1151 VYŠINSKIJ, A. J. Stalinskaja Konstitucija i socialističeskaja zákonnost…Socialističeskaja zakonnosť. 1938, č. 

10 (říjen), s. 1-10. 
1152 VYŠINSKIJ, A. J. Revoljucionnaja zakonnosť na sovremennom etape: K XV godovščině Okťabrskoj revoljucii. 

Moskva: Sov. zakonodatělstvo (Poligrafkniga), 1932, s. 104. 
1153 VYŠINSKIJ, A. J. O Revoljucionnoj zakonnosti i zadačach rabotnikov justicii. Voroněž: Izd. i tip. kn-va 

„Kommuna“, 1932. 
1154 MARŠÁLEK, P. Základní koncepty marxisticko-leninské právní teorie v Československu v letech 1948-1989, s. 

716. 
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Vyšinskij kritizoval nihilistický přístup k zákonu. Hrubá porušení zákonů v období 

kolektivizace zemědělství připisoval „trockisticko-anarchistickým elementům“, jež údajně nikdy 

nechápaly skutečnou podstatu sovětské zákonnosti.1155 Naproti tomu Stalin byl podle slov 

Vyšinského ochráncem zákonnosti, který již od samého počátku revoluce trval na přísném 

dodržování sovětských zákonů a požadoval, aby byla učiněna přítrž jejích porušování.1156 

Vyšinskij doslova napsal: „Respektovat zákon, upevňovat zákon, zachovávat zákon – takové jsou 

pokyny soudruha Stalina.“1157 V referátu o návrhu nové ústavy SSSR (1936) Stalin vyhlásil 

princip stability zákonů, tj. požadavek co největší stálosti zákonnosti, který se stal novým 

programovým heslem. O stabilitě zákonů hovořil i Vyšinskij: „Veliká Stalinská ústava uzákoňuje 

stabilitu zákonů… Stabilita zákonů tím, že upevňuje státní pořádek a kázeň, upevňuje zároveň 

síly socialismu v boji proti nepřátelským silám.“1158 

Není však třeba připomínat, že ačkoliv Stalin hovořil o přísné zákonnosti, neváhal 

současně rozpoutat další vlnu násilí, tzv. čistek a zinscenovaných politických procesů s bývalými 

spolupracovníky. A tak i v případě, kdy se jedinec nedopustil žádného trestného činu, bylo 

možno vůči němu použít represivních opatření, a to i např. za účelem splnění stanovených kvót 

osob internovaných do gulagů. Ve stejné době bylo zavedeno ukládání trestu smrti bez soudního 

procesu. Zdá se, že tento hluboký rozpor mezi teorií a praxí, mezi Stalinovými slovy a činy, byl 

zapříčiněn snahou Stalina oklamat západní mocnosti a získat tak spojence v blížící se 2. světové 

válce. 

Stalin taktéž ostře kritizoval přehmaty při provádění kolektivizace.1159 Případy 

porušování revoluční zákonnosti na venkově označoval za zcela nepřípustné, avšak sám právě 

takové nezákonné metody kolektivizace prosazoval. Na XV. sjezdu strany Stalin prohlásil, že 

likvidace kulaků musí být prováděna opatřeními hospodářského rázu (na základě revoluční 

zákonnosti), nikoliv opatřeními administrativního charakteru, které jsou k tomuto účelu 

nevhodné. To ovšem dle jeho názoru nevylučovalo za určitých podmínek použití některých 

mimořádných administrativních opatření. Strana se tak podle něj nikdy nezřekla používání 

mimořádných opatření proti kulakům. Pro úplnost dodejme, že operativní politické rozhodování 

(v podobě směrnic stranického aparátu) mělo vždy přednost před důsledným dodržováním 

právních předpisů. Rozvíjeje tuto část Stalinova učení, obrátil Vyšinskij pozornost k 

                                                 
1155 VYŠINSKIJ, A. J. Otázky státu a práva v dílech klasiků marxismu-leninismu, s. 155. 
1156 Nutno dodat, že toto tvrzení Vyšinského odporuje historické skutečnosti. Viz VYŠINSKIJ, A. J. Otázky státu a 

práva v dílech klasiků marxismu-leninismu, s. 155. 
1157 Tamtéž, str. 148. 
1158 VYŠINSKIJ, A. J. Lenin a Stalin o státu a právu. In: VYŠINSKIJ, A. J. Otázky theorie státu a práva. Praha: 

Orbis, 1951, s. 191. 
1159 STALIN, J. V. Závrať z úspěchu. Pravda, 1930. 
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vzájemnému poměru mezi zákonností a revolucí (diktaturou proletariátu). Věřil, že přísná 

revoluční zákonnost nevylučuje používání administrativních opatření, a tím spíše opatření 

mimořádného charakteru, neboť administrativní opatření měla vycházet ze zákona. Tudíž měla 

být zcela zákonná. Jako příklad administrativního opatření, jež je zcela zákonné, neboť se opírá o 

zákon, uváděl zplnomocnění vojenských orgánů za válečného stavu. Vyšinskij pak považoval 

spojení principu zákonnosti s mimořádnými opatřeními za zcela nezbytné v boji proti třídnímu 

nepříteli, tedy i v boji proti kulactvu. 

Ve skutečnosti kolektivizace zemědělství probíhala bez jakékoli právní úpravy. Stávající 

právní předpisy, jež měly rolníky chránit, byly porušovány.1160 I tuto skutečnost dokázal A. 

Vyšinskij mistrně vysvětlit a zabudovat do ideologického rámce marxismu-leninismu. Tvrdil, že 

se za mimořádných okolností mohou mimořádná opatření dostat do rozporu s pozitivním 

právem, se starými zákony. Podle učení marxismu-leninismu je právo odvozeno od 

ekonomických poměrů ve společnosti, tudíž se musí měnit v závislosti na změnách 

společenských poměrů. Vyšinskij proto dovozoval, že v případě, kdy se zákon opozdí za 

vývojem společenských poměrů, je nutno jej buď změnit, nebo, jak říkal Stalin, odložit 

stranou.1161 To se údajně stalo s některými právními předpisy v období kolektivizace. Tyto 

zákony nebyly podle Vyšinského porušovány, nýbrž byly v souladu s tezí Stalina o nutnosti 

odsunout zákony stranou při přechodu k nové etapě politiky odsunuty stranou jakožto zastaralé, 

čímž se připravily podmínky pro nové zákony odpovídající změněným společenským poměrům. 

V této souvislosti Vyšinskij dodával, že zákonodárce musí umět správně a včas reagovat na 

potřeby své doby, vytvářet zákony vyjadřující vůli lidu a jeho právní vědomí. 

Vyšinskij se ve svých pracích dotýkal také otázky vzájemného vztahu zákona a 

revolučního právního vědomí. Vyslovil se proti pokusům stavět proti sobě revoluční zákon a 

revoluční právní vědomí. Jak již bylo uvedeno výše, v prvních porevolučních letech se soudcům 

dovolovalo, aby se při rozhodování případů řídili revolučním „socialistickým právním vědomím, 

bylo-li zákonodárství neúplné nebo neexistovalo-li vůbec“.1162 Jinými slovy, setkal-li se soudce s 

případem, který nemohl rozhodnout na základě zákona nebo jiného normativního právního aktu, 

mohl rozhodnout „podle svých představ o tom, co je spravedlivé a nespravedlivé, tj. musel v 

duchu jakoby vytvořit chybějící právní normu a podle ní vynést své rozhodnutí nebo rozsudek. 

Ale rozhodnutí soudu a dokonce jeho nejvyšších instancí, se nepovažovalo při řešení obdobných 

                                                 
1160 Jakýkoli odpor proti kolektivizaci byl trestán smrtí nebo násilnou deportací. 
1161 VYŠINSKIJ, A. J. Otázky státu a práva v dílech klasiků marxismu-leninismu, s. 153. 
1162 ARŽANOV, M. A. et al. Theorie státu a práva. Praha: Orbis, 1951, s. 420. 
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případů pro jiné soudy za závazné“.1163 V první polovině dvacátých let byly vydány zákoníky 

hlavních odvětví sovětského práva, které měly regulovat různé stránky společenského života a 

zároveň vyjadřovat revoluční právní vědomí. Avšak i po jejich vydání se v právní teorii 

objevoval názor, že soudce by měl rozhodovat případy nejen na základě zákona, ale i bez něj, na 

základě revolučního právního vědomí. Podle A. Vyšinského je takový názor nesprávný, neboť 

„…staví proti sobě revoluční zákon a revoluční právní vědomí. Líčí věc tak, jako by revoluční 

právní vědomí a revoluční zákon byly dvěma pákami soudní činnosti, které se navzájem 

vylučují.“1164 Naopak sovětský zákon je podle něj jen jednou z forem, jen jedním ze způsobu 

vyjádření revolučního právního vědomí, z čehož plyne nemožnost „…odtrhovat jedno od 

druhého, stavět jedno proti druhému…“.1165 Vyšinskij tak vyloučil právo soudce rozhodovat věci 

jen na základě právního vědomí a napsal: „Socialistické právní vědomí je klíčem jednak k 

chápání zákonů, k praktické aplikaci těchto zákonů, k chápání společensko-politické situace, v 

níž byl trestný čin spáchán, jednak k chápání toho, jak se má tento trestný čin zhodnotit“.1166 Je 

však třeba poznamenat, že čl. 4 občanského soudního řádu RSFSR opravňoval soudce, aby se při 

rozhodování právními normami výslovně neupravených případů (tj. v případě mezer v 

zákonodárství) řídili obecnými zásadami sovětského zákonodárství a obecnou politikou 

dělnicko-rolnické vlády. Vyšinskij neuznával právotvornou úlohu soudu a soudní rozhodnutí 

nepovažoval za pramen práva. Zdůrazňoval, že soudce se musí omezovat na aplikaci práva na 

jednotlivé konkrétní případy a není oprávněn vytvářet svými rozhodnutími nové právní 

normy.1167 

Vyšinskij se domníval, že při aplikaci zákonů by státní orgány měly hledat účelnost 

nikoliv mimo zákon, nýbrž v zákonu samotném. Není podle něj možné se zříci aplikace zákona 

pouze pod záminkou jeho neúčelnosti. A stejně tak nelze stavět zákonnost proti účelnosti.1168 

Podle Vyšinského: „Neexistuje a neměl by existovat sovětský zákon, který by neodpovídal či 

nebyl v souladu s cíli a úkoly proletářské revoluce a socialistické výstavby, který by nebyl ... 

revolučně účelný“.1169 S tím nesouhlasil L. Galesnik, jenž tvrdil, že nehledě na to, že takové 

zákony by neměly existovat, „nelze a priori tvrdit, že neexistují a nemohou existovat. Tento 

                                                 
1163 Tamtéž. 
1164 VYŠINSKIJ, A. J. K situacii na frontě pravovoj těorii, Moskva, 1937, s. 24. 
1165 Tamtéž. 
1166 Tamtéž. 
1167 Zde je však nutno říci, že Ústava SSSR z roku 1924 propůjčila Nejvyššímu soudu SSSR právo vydávat směrnice 

o otázkách všesvazového zákonodárství (jakési vysvětlivky, pokyny). Tyto směrnice stanovily pravidla, kterými 

se soudy musely řídit při aplikaci práva, tj. závazná pravidla, která zákon přímo nevyjadřoval, ale která Nejvyšší 

soud SSSR vytvářel zevšeobecňováním soudní praxe. 
1168 BRATUS, S. N., ed. Voprosy obščej těorii sovetskogo prava: Sbornik statěj. Moskva: Gosjurizdat, 1960, s. 35. 
1169 VYŠINSKIJ, A. J. Socialističeskoje stroitělstvo, socialističeskaja zakonnosť i zadači sovetskoj justicii. Moskva: 

Socegiz, 1935, s. 42. 
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problém se vůbec neřeší cestou deklarativního odvolání se na to, že v sovětských podmínkách 

zákonnost a účelnost se zcela ztotožňují“.1170 

Vyšinského pojetí zákonnosti výstižně shrnul F.-C. Schroeder, podle něhož Vyšinskij 

„překonal“ rozpor mezi do té doby převládající „revoluční účelností“ a mezi v té době opět 

žádoucí „revoluční zákonností“ tak, že prohlásil sovětské zákony za vyústění revoluční účelnosti 

a že redukoval obligátní respektování revoluční účelnosti při aplikaci zákonů na pouhý 

teleologický výklad zákona“.1171 

A. Vyšinskij se rovněž zabýval sociálně třídní podstatou zákona, tedy spojitostí zákona s 

třídními zájmy. Ve vykořisťovatelské společnosti měla podle něj zákonnost sloužit pouze 

zájmům hrstky vykořisťovatelů, naproti tomu v socialistické společnosti měla prospívat zájmům 

společnosti jako celku.1172 Každému typu společnosti1173 měly odpovídat příslušné zákony, které 

se měly vyznačovat týmiž znaky jako daná společnost. „Charakter zákonů, jejich obsah, cíle a 

úkoly, které sledují“ Vyšinskij považoval za „ukazatele procesů probíhajících ve společnosti a ve 

státě“.1174 Věřil, že samotné dějiny dokazují, že vývoj kapitalistické společnosti směřuje k 

rozvrácení práva a k odstranění zákonnosti. V této souvislosti lze připomenout výrok Vyšinského 

o vyhlídkách buržoazního bytí: „kapitalismus ve svém imperialistickém stadiu vývoje těžce nese 

vlastní „právní režim“, režim zákonnosti, z níž se snaží vyprostit se jednou provždy tím více, čím 

více se zostřují třídní rozpory. Proces vývoje kapitalistické společnosti je spojen s procesem 

jejího rozkladu, proces rozkladu kapitalistické společnosti souvisí však s procesem, ve kterém 

buržoazie rozvrací nebo přímo řečeno popravuje, odstraňuje vlastní zákonnost, vlastní 

právo“.1175 Jinými slovy, proces údajného „zahnívání“ kapitalistického zřízení je podle 

Vyšinského nerozlučně spjat s likvidací zákonnosti buržoazií. Pro buržoazní společnost měl být 

charakteristický nesoulad mezi navenek demokratickou formou zákona a jeho třídním 

obsahem(ve skutečnosti chránicím pouze zájmy buržoazie). V tomto s Vyšinským souhlasil V. 

Granberg, podle něhož v buržoazních zemích zákonnost „přestavuje hrubou barbarskou sílu 

                                                 
1170 BRATUS, S. N., ed. Voprosy obščej těorii sovetskogo prava: Sbornik statěj, s. 35. 
1171 SCHROEDER, F.-C., MALÝ, K. a PELIKÁN, D. Tři studie z novodobých dějin ruského práva, s. 21-22. 
1172 V Československu o třídním hledisku v právu (o třídní vůli v právním řádu) hovořil například prof. Dr. Vladimír 

Procházka (viz jeho referát na IV. sjezdu československých právníků v září 1949; Brožura Za socialistické 

právo, 1949, s. 74). Referát prof. Procházky byl přeložen do ruštiny (viz Pravo pri narodno-děmokratičeskom 

stroje, s. 21). 
1173 Tedy vykořisťovatelskému typu společnosti (tj. otrokářskému, feudálnímu a kapitalistickému) a rovněž typu 

socialistickému. 
1174 VYŠINSKIJ, A. J. Otázky státu a práva v dílech klasiků marxismu-leninismu, s. 149. 
1175 VYŠINSKIJ, A. J. Hlavní úkoly sovětské socialistické právní vědy. Praha: Orbis, 1950, s. 28. 
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potlačování pracujících a zároveň je zahalena do…forem potřebných pro vykořisťovatele k tomu, 

aby ohlupovali lidi nezasvěcené do tajemství buržoazní jurisprudence“.1176 

Jak již bylo uvedeno výše, vztah k Vyšinskému a jeho vědecké činnosti se začal postupně 

měnit po XX. sjezdu KSSS, který se konal ve dnech 14. - 25. února 1956. O tři měsíce později 

(dne 23. května 1956) tajemník ÚV KSSS D. Šepilov zaslal ústřednímu výboru zprávu s žádostí 

o seznámení se s návrhem jeho referátu, v němž inicioval otázku porušování sovětské 

zákonnosti. Přímo obvinil Vyšinského1177 z pokusů teoreticky zdůvodnit zvůli a nezákonné 

metody vedení vyšetřování: „… akademik Vyšinskij, považovaný za nespornou autoritu v 

otázkách práva, tvrdil, že přiznání obžalovaného, jeho výpověď jsou základním důkazem, že 

účast ve skupině páchající trestnou činnost může mít za následek odpovědnost účastníka této 

skupiny dokonce i tehdy, pokud on sám k této trestné činnosti přímý vztah neměl a souhlas k 

jejímu páchání nedával“.1178 

V zájmu spravedlnosti je třeba říci, že trestní politiku sovětského státu formoval nejen 

Vyšinskij. Represivní systém teoreticky ospravedlňovali též M. Kozlovskij, P. Stučka, J. 

Pašukanis, D. Kurskij, N. Krylenko ad. Byli to například Stučka a Kozlovskij, kteří vytvořili 

institut „opatření sociální ochrany“. Tato opatření mohla být (a byla) používána nejen proti 

skutečným pachatelům trestních činů, ale i proti osobám, které se ničeho nedopustily, avšak 

kvůli svému původu byly považovány za sociálně nebezpečné.1179 

Máme-li to na závěr shrnout, potom lze říci, že sovětská socialistická zákonnost byla 

vždy otevřena arbitrárnímu použití politické moci, neboť podléhala politické kontrole a řídila se 

principem třídní spravedlnosti.1180 

 

3.2.4. Spravedlnost 

V sovětské právní teorii byla kategorii spravedlnosti věnována jen velmi malá pozornost. 

Ani ve spisech A. Vyšinského nenajdeme mnoho zmínek tykajících se tohoto konceptu. Je to 

paradoxní, neboť marxismus-leninismus přikládal pojmu spravedlnosti velký význam. 

                                                 
1176 GRANBERG, V. G. O prave suděbnych organov na proverku po suščestvu děl, predusmotrennych 

postanovlenijem CIK i SNK SSSR ot 11.04.1937 (Po matěrialam suděbnoj praktiki Tadžikskoj SSR). Učjonyje 

zapiski III: Trudy JurFak. Stalinabad: TGU, 1954, s. 104. 
1177 V Šepilovově zprávě najdeme nejen jméno Vyšinského, ale i jména jeho žáků, například prof. Maňkovského. 

Podle Šepilova i oni napáchali „nemálo zmatku a škody“. 
1178 Iz projekta doklada D. T. Šepilova „Rešenija XX sjezda Kommunističeskoj partii Sovetskogo sojuza i zadači 

ulučšenija iděologičeskoj raboty“ na Plenume CK KPSS. RGANI. F. 2. Opis. 1. Spis. 188. L. 32, 33, 40-47, 98-

112, 139, 145-155. Dostupné také z: http://www.coldwar.ru/hrushev/zapiska-shepilova-s-prosboy-oznakomitsya-

s-proektom.php. 
1179 RAZUMOVIČ, N. N. Socialističeskaja zakonnosť. Istorija doktriny (1920-1930-je gody). Мoskva: Rossijskaja 

političeskaja enciklopedija (ROSSPEN), 2010, s. 342. 
1180 PŘIBÁŇ, J. Na stráži jednoty světa: marxismus a právní teorie. 
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Spravedlnost byla chápána jako „princip uspořádání společnosti na bázi rovnosti, k němuž mělo 

otevřít cestu „vyvlastnění vyvlastňovatelů“.1181 V pojetí K. Marxe znamenala spravedlivé 

rozdělování neboli „rovné právo za rovný produkt práce“.1182 

Záměrné opomíjení této klíčové kategorie právního myšlení svědčí o obavě sovětského 

režimu být posuzován a hodnocen z hlediska spravedlnosti a být podroben případnému tlaku na 

změny v zákonech a jiných právních předpisech.1183 Existují však i jiná vysvětlení tohoto jevu, 

například V. Knapp zformuloval tezi, podle níž příčinou odstranění pojmu spravedlnosti z teorie 

práva byla mylná interpretace klasiků marxismu-leninismu, mylná představa o tom, že koncept 

spravedlnosti byl klasiky odmítán. 

Ve své práci Theorie soudních důkazů v sovětském právu Vyšinskij zmiňuje tradiční 

filozofické pojetí pojmů pravda a spravedlnost. Odkazuje v této souvislosti na Hegela a Kanta, se 

kterými však vůbec nesdílí jejich pojetí pravdy a spravedlnosti absolutní, okleštěné od veškerých 

politických a třídních hledisek a zájmů. Naopak, dle Vyšinského jsou tyto kategorie jedině 

kategoriemi spjatými s „třídními a hospodářskými vztahy“, kategoriemi, jež musejí odpovídat 

„výrobním vztahům v dané společnosti vládnoucím“.1184 

To „správné“ pojetí spravedlnosti byl Vyšinskij schopen hledat i ve zdánlivě 

nesouvisejících zdrojích. Takovým zdrojem mu byl např. Engelsův spis K bytové otázce, ve 

kterém Engels demonstruje pojetí spravedlnosti jako „ideologizovaného, idealizovaného výrazu 

skutečných hospodářských vztahů“. Samotný obsah pojmu spravedlnost se tudíž měl měnit v 

závislosti na změnách hospodářských vztahů ve společnosti. A tak ve vykořisťovatelské 

společnosti mělo vládnout vykořisťovatelské pojetí spravedlnosti posuzující jako spravedlivé 

instituty otroctví a nevolnictví,1185 zatímco skutečná spravedlnost se měla prosadit teprve až v 

komunistické společnosti. Podle Vyšinského tato skutečná spravedlnost spočívá v odstranění 

dvou nespravedlností: oné nespravedlnosti, „že výrobní prostředky si přivlastnili jednotlivci“, a 

odstranění další nespravedlnosti – nerovnosti při rozdělování výrobků, která podle něj trvá do té 

doby, dokud jsou spotřební prostředky rozdělovány nikoliv podle potřeb, nýbrž podle práce.1186 

                                                 
1181 MARŠÁLEK, P. Základní koncepty marxisticko-leninské právní teorie v Československu v letech 1948-1989, s. 

714. 
1182 MARX, K., ENGELS, F. Kritiky programů. Praha: Svoboda, 1949, s. 40-45. 
1183 Tyto obavy sovětského režimu jsou pochopitelné, neboť ve jménu spravedlnosti (ve jménu odstranění 

nespravedlivého systému) byly vedeny všechny revoluce a uskutečňovány všechny převraty. 
1184 VYŠINSKIJ, A. J. Theorie soudních důkazů v sovětském právu. Praha: Mír, 1950, s. 172. 
1185 Otroctví bylo posuzováno jako spravedlivé například ve starověkém právu Řeků a Římanů. Zatímco nevolnictví 

bylo shledáváno spravedlivým feudální právem středověku. 
1186 VYŠINSKIJ, A. J. Hlavní úkoly sovětské socialistické právní vědy. Praha: Orbis, 1950, s.143.; Shodně LENIN, 

V. I. Stát a revoluce. Praha: Sociální demokrat, 1920, s. 75. 
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Na jiném místě B. Engels citovaný Vyšinským prohlašuje, že mravnost byla vždy 

mravností třídní. V této souvislosti pak vystupuje Vyšinského přezíravost k imanentnímu pojetí 

spravedlnosti, na jejímž základě dle Vyšinského „měšťáctvo prohlašovalo všechno, co mu 

nevyhovovalo, za nemravné a zločinné, trestalo veřejnou potupou a trestním rozsudkem“.1187 

Podle A. Vyšinského není „měšťácká“ spravedlnost nadřazena lidem a jejich vztahům, ale 

naopak lidé a jejich vztahy jsou nadřazeny „měšťácké“ spravedlnosti, která je jimi zcela 

podrobena. Vyšinskij se přitom vůbec nezabýval paradoxem, který tímto svým rozborem vnesl 

do výkladu spravedlnosti. Stejným způsobem jako jím zmíněné „měšťáctvo“ totiž i socialistický 

režim, jehož spravedlnosti byl po určitou dobu tváří, také beze zbytku prohlašoval všechno, co 

mu nevyhovovalo, za nemravné a zločinné, a taktéž trestal veřejnou potupou a trestními 

sankcemi. 

Obdobně se Vyšinskij stavěl k analýze společenských změn. Popisoval odstranění 

feudálního systému „měšťáctvem“ v souvislosti s tím, že „měšťáctvo“ pokládalo feudální zřízení 

za rozporné s jeho zájmy, a tedy i za nespravedlivé . Z tohoto důvodu také „měšťáctvo“ 

prohlásilo za spravedlivé zřízení kapitalistické. Je pozoruhodné, že Vyšinskij v tomto ohledu 

nepostřehl či záměrně ignoroval absurditu svého způsobu výkladu dějin a cíle, kterého se 

zmíněným výkladem snažil dosáhnout. V návaznosti na tento svůj výklad se tak žádným 

způsobem nevyrovnal s tím, že také socialistický stát zavádí svou spravedlnost, přičemž tento 

proces socialistický stát zdůvodňuje tím, že dřívější poměry jsou jednoduše v rozporu se zájmy 

socialistickými, a proto je dřívější zřízení nutně nespravedlivé. 

Vyšinskij odmítal moderní pojetí spravedlnosti jakožto rovnosti před zákonem, které 

podle něj bylo historicky překonáno vyšším typem třídní spravedlnosti. Spravedlnost je tak dle 

Vyšinského pojmem třídním a dějinným, tj. pojmem „...který čerpá svůj obsah z určitého, 

historicky daného stavu, přesněji řečeno – z mravně-politických a vůbec ideologických zásad, 

které vládnou v dané společnosti a které vlivem třídy ve společnosti vládnoucí nabývají obecného 

uznání u převážné většiny obyvatelstva“.1188 V praxi vedl třídní přístup ke kategorii spravedlnosti 

k rozštěpení společnosti na pracující masy, kterým byla udělena plná občanská práva, a na tzv. 

„lišence“, tj. osoby, které byly (například na základě své třídní příslušnosti) zbaveny některých 

občanských práv. Lišenci byli taktéž znevýhodněni v rámci soudních jednání.1189 Tak jako si dle 

A. Vyšinského nové třídy razí cestu vpřed ve jménu uskutečnění svých třídních cílů, tak vítězí 

                                                 
1187 VYŠINSKIJ, A. J. Theorie soudních důkazů v sovětském právu. Praha: Mír, 1950, s. 173. 
1188 Tamtéž, s. 175. 
1189 Určit třídní příslušnost bylo velmi nesnadné a náchylné ke zvůli. Mezi tzv. lišence tak mohl být zařazen téměř 

kdokoli, tedy například i osoba, která mezi ně ve striktním slova smyslu nepatřila, avšak byla pouze podezřívána, 

že má nevhodný třídní původ nebo postoje. Mnoha lidem proto hrozila stigmatizace. 
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mravně-politické zásady těchto tříd nad zásadami tříd odsouvaných. V konečném pojetí je tudíž 

dle Vyšinského právní vědomí soudců, které se promítá do soudních rozhodnutí, srovnatelné se 

souhrnem politických a mravních názorů hluboko zakotvených ve vědomí těchto soudců. Lze 

tedy shrnout, že třídní pojetí spravedlnosti rovněž ospravedlňovalo nerovnou aplikaci práva ve 

vztahu k jednotlivým společenským skupinám. 
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Závěr 

Za cíl své práce jsem si vybrala sovětské právní myšlení 20. a 30. let 20. století, které 

jsem se rozhodla prozkoumat a kriticky zhodnotit na dílech tří předních sovětských právních 

teoretiků a vědců: Pēterise Stučky, Jevgenije Pašukanise a Andreje Vyšinského. Ve své práci 

jsem představila a zkoumala jejich myšlenky a právní teorie, kriticky je zhodnotila z pohledu 

dnešní právní vědy a ukázala, že každý, kdo slouží právu, nemusí nezbytně sloužit také dobru. 

Tyto tři přední sovětské právní teoretiky jsem si ke svému zkoumání vybrala z toho 

důvodu, že to byli právě oni, kdo zásadní měrou formovali sovětské právní myšlení 20. a 30. let 

20. století. Ve svých pracích přispěli významnou měrou ke konkrétnímu teoretickému 

zpracování řady zásadních problémů obecné teorie státu a práva, ke zlepšení organizace a 

činnosti sovětského státního aparátu, a v neposlední řadě také k rozvoji a zdokonalení 

sovětského zákonodárství. 

Důležitým momentem při výběru osob, jejichž teoretické práce jsem ve své disertační 

práci zkoumala, bylo také to, že všichni mnou vybraní sovětští právní teoretici tvořili své hlavní 

teoretické práce a koncepce právě ve studovaném období 20. a 30. let 20. století a dokázali při 

tom vytvořit ucelené právní teorie, o nichž je možné říci, že tvoří jedny z hlavních milníků ve 

vývoji marxistické teorie práva. Jejich právně-teoretické studie byly nesmírným přínosem pro 

sovětskou právní vědu a pro její vývoj nejen v době svého vzniku, ale také v následujících 

letech. Proto se domnívám, že i v dnešní době je vhodné, dokonce přímo nezbytné se jejich 

pracemi a teoriemi zabývat a podrobit je kritickému zkoumání nejen z pohledu epochy, ve které 

je tvořili, ale také prizmatem moderního právního myšlení. 

Ve své práci jsem se však nesoustředila pouze na jejich dílo a teoretické právní koncepce, 

které vytvořili, ale zkoumala jsem také jejich život a jejich vědecké a akademické kariéry. 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 právního 

smýšlení. 

Postupně se mi tak podařilo představit nejen ucelený pohled na jejich životy a kariéry, ale 

také vyvrátit mnohé mýty a pověsti, které kolem nich panují. Podařilo se mi tak vyvrátit 

například dnes již okřídlené tvrzení, že Vyšinskij právně teoreticky zdůvodňoval praxi násilného 

získávání výpovědí z obviněných a obžalovaných s tím, že doznání je korunním důkazem, tzv. 

„královnou všech důkazů“. Ačkoliv je dnes jméno Vyšinského nerozlučně spjato právě s 
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výrazem „královna důkazů“1190, byl to naopak N. Krylenko, od roku 1929 prokurátor RSFSR, 

který ve svých pracích hovořil o doznání jako o korunním důkazu. Podařilo se mi prokázat, že 

právě N. Krylenko tento pojem použil poprvé, a to ve své obžalovací řeči na procesu s 

„průmyslovou stranou“ (4. prosince 1930), kdy pronesl: „Nejlepším důkazem za všech okolností 

je přece jen doznání obžalovaných“.1191 

Při studiu jednotlivých právních teorií zkoumaných sovětských právních teoretiků jsem 

pracovala především s původními zdroji, ať již v podobě dobových knižních vydání jednotlivých 

teoretických prací nebo soustavným průzkumem archiválií dostupných přes internet na stránkách 

ústředních orgánů Ruské federace. Při tomto postupu jsem využila své znalosti ruštiny a v 

průběhu mé práce se ukázalo, že jsem zvolila postup více než vhodný. Jak totiž bývá v případě 

velkých sovětských právních teoretiků zvykem, názory na jejich život a dílo se většinou vyvíjejí 

tak, že nejdříve jsou bezmezně vychvalováni, poté začínají být kritizováni (nejdříve opatrně a 

poté s plnou, zdrcující silou), načež jsou odbornou veřejností zatraceni a zapomenuti, aby 

nakonec někteří z nich byli rehabilitováni a jejich teorie opět obdivovány. V případě nemožnosti 

spoléhat se na primární, dobové zdroje by tak hrozilo značné riziko, že podávané informace 

budou jejich autorem zkresleny, a to buď pozitivně, nebo negativně. 

Svou práci jsem se rozhodla členit tak, že jednotlivé právní teorie zkoumaných právních 

teoretiků jsem rozdělila do čtyř základních kategorií - právo, stát, zákonnost a spravedlnost – a 

tyto zkoumala v samostatných podkapitolách. Tento přístup mi umožnil soustředit se v každé 

podkapitole na hlavní myšlenky spadající do daných právních kategorií, podrobně je popsat a 

vyložit a také podrobit je kritickému zkoumání, a to nejen pohledem zkoumaného období, ale 

také pohledem současné právní vědy.  

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. 

  

                                                 
1190 SEROV, V. V. Enciklopedičeskij slovar krylatych slov i vyraženij. Moskva: Lokid-Press, 2005. 
1191 Proletářský rozsudek nad škůdci-interventy: Projev státního žalobce s. Krylenka. Usnesení prezídia výkonného 

výboru SSSR (viz Moskovskij rabočij, 1930, s. 32). 
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Seznam zkratek 

 

CIK SSSR Ústřední výkonný výbor SSSR 

Gulag Hlavní správa nápravně-pracovních táborů 

KSL Komunistická strana Lotyšska 

Narkomprod Lidový komisariát zásobování 

NEP Nová ekonomická politika 

NKVD Lidový komisariát vnitřních věcí 

LKS/LKJ Lidový komisariát spravedlnosti/Lidový komisariát justice 

Politbyro politické byro (ústředního výboru) 

RLK Rada lidových komisařů 

RSFSR Ruská sovětská federativní socialistická republika 

SSSR Svaz sovětských socialistických republik 

ÚV KS(b) Ústřední výbor Komunistické strany (bolševiků) 

ÚV VKS(b) Ústřední výbor Všesvazové komunistické strany (bolševiků) 

ÚVV SSSR Ústřední výkonný výbor Svazu sovětských socialistických republik 

VCIK SSSR Všesvazový ústřední výkonný výbor 

VKS(b) Všesvazová komunistická strana (bolševiků) 

VÚVV Všeruský ústřední výkonný výboru 
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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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Abstract 

 

Soviet jurisprudence of the second and third decade of the 20th century and 

its critical assessment 
 

The presented thesis aims to introduce the life and work of three prominent Soviet legal 

scholars: Pēteris Ivanovich Stuchka, Evgeny Bronislavovich Pashukanis, and Andrey 

Yanuaryevich Vyshinsky, who has a significant impact on formulating Soviet legal thinking of 

the second and third decade of the 20th century. The thesis undertakes to present their ideas and 

legal theories, subject them to critical analysis and evidence that not everyone who serves the 

law also serves the good. 

The thesis is divided (except for the introduction and end parts) into three parts, each of 

which is dedicated to one of the examined scholars. The first part is dedicated to Pēteris Stuchka, 

the second part to Evgeny Pashukanis and the third part to Andrey Vyshinsky. Each of these 

parts is then divided into two chapters: a bibliographical chapter and a chapter examining their 

legal theories and opinions. 

Each of the bibliographical chapters focuses on the life of P. Stuchka, E. Pashukanis, and 

A. Vyshinsky, and their scientific and academic careers. Each part of their lives is explored and 

some myths about their lives rebuked. Even though exploration of their lives may seem as 

superfluous on the first sight, it is to the contrary. Their lives and careers are crucial for the 

understanding of their opinions and influences which formed their personalities and, 

consequently, their legal theories. 

Each of the chapter examining their legal theories is divided into subchapters law, state, 

legality, and justice. Each of these subchapters then describes and critically evaluates theories of 

each of the scholars. The only exception is made in case of P. Stuchka, which chapter does not 

contain the justice subchapter for the lack of relevant material on this topic. This is not 

surprising, though, as the field of justice was generally outside of the interest of Soviet legal 

scholars. 

At the end of the thesis, all findings and conclusions are summarised and critically 

examined from both the perspective of the period of their origin and the perspective of current 

jurisprudence. 
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