
ČINNOST MIMOŘÁDNÝCH LIDOVÝCH SOUDŮ V OBDOBÍ 

LET 1945-1948 

Abstrakt 

Cílem mé disertační práce byl rozbor dekretální normotvorby ve vztahu k činnosti 

mimořádných lidových soudů v jednotlivých regionech, jako prostředku potrestání válečných 

zločinců, zrádců a kolaborantů. 

 Retribuční soudnictví bylo reakcí na válečné události. Právní předpisy k oběma tématům 

nebyly vytvářeny živelně v reakci na konec válečného konfliktu, ale byly dlouhodobě 

připravovány již na úrovni exilové vlády a mezinárodních organizací ještě za doby války. 

 Cílem autora bylo mimo obecného výčtu a popisu základního dekretálního 

zákonodárství, čtenáři přiblížit uvádění těchto předpisů do praxe v rámci neuspořádané doby 

poválečného Československa. Za tímto účelem byly využity prováděcí předpisy, a to nejen na 

úrovni vyhlášek, ale byly vytěženy i směrnice, pokyny či výkladová stanoviska, která 

podrobněji rozváděla poměrně strohá ustanovení dekretu, ale i reagovala na aktuální výkladové 

problémy dané doby. Dále byly za účelem naplnění tohoto cíle zpracovány konkrétní trestní 

případy projednávané ze strany MLS, aby tak autor ilustroval praktickou realizaci předpisů o 

retribučním soudnictví v českých zemích. 

 K naplnění cílů autora byly dále využity archivní prameny, zejména Státního oblastního 

archivu Praha, Fond MLS Praha, kde jsou uloženy spisy konkrétních případů projednávané před 

MLS. Dané archivní prameny jsou cenné v tom smyslu, že obsahují mimo odkazů na právní 

předpisy také konkrétní způsoby, jak se tyto předpisy prakticky realizovaly, včetně zachycení 

osobního postoje dotčených osob k věci. Zejména z archivních pramenů pak je možno načerpat 

konkrétní a podrobné postupy obhajoby v rámci řízení před MLS, popř. ve správním řízení. 

Mimořádně zajímavým zdrojem poznání jsou výpovědi nemalé řady svědků vypovídajících 

v rámci řízení před MLS, které nám přibližují danou dobu a nepochybně utvrzují v potřebnosti 

MLS, když popisují činy a jednání osob souzených ze strany MLS.  

 Jako nepostradatelný doplněk zejména retribučního soudnictví, autor do své práce vložil 

pojednání asi o nejvýznamnější osobnosti retribuce, a to nejen v rámci Československa, o JUDr. 

Bohuslavu Ečerovi. Důležitost tohoto pojednání spatřuje autor zejména v popisu utváření 



mezinárodního základu retribučního soudnictví, na kterém se JUDr. Ečer podílel, mimo jiné, 

jako člen Komise Spojených národů. Nezastupitelnou roli sehrál také při formulaci skutkových 

podstat válečných zločinů, jako bylo vedené útočné války či členství ve zločineckých 

organizacích. 

 Autor uzavírá, že ačkoliv retribuční soudnictví je téma, které bylo aktuální před více jak 

sedmdesáti lety, tak stále, i v současné době, vzbuzuje právní, politické i společenské debaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


