Shrnutí
V této rigorózní práci se autor zaměřil na kompletní právní zpracování činnosti
městského soudu v Říčanech po celou dobu jeho doložené existence. Zdejší soud
vznikl patrně v 1. polovině 16. století a byl nadán hrdelní jurisdikcí, která mu byla
odňata až teresiánským patentem r. 1765. Přestože u jiných městských soudů byla v
16. století ingerence do jejich činnosti ze strany patrimoniální (pozemkové) vrchnosti
běžná, u zdejšího soudu není z dochovaných písemností doložena. Stejně je tomu
tak i v období třicetileté války.
Z hlediska trestání pachatelů zločinů je pro toto starší období charakteristická
universalita trestu smrti. Tímto trestem byli postihováni pachatelé téměř veškerých
deliktů. Stejně tak bylo v té době obvyklé použití mučení při výslechu bez ohledu na
to, z jakého deliktu byl podezřelý obviněn. Právní úprava užití tortuty v tomto období
zcela chyběla. Právním předpisem pro vedení řízení a trestání pachatelů byla od
r.1580 Práva městská Pavla z Koldína, v některých případech i zemská zřízení.
Od 60. let 17. století je činnost zdejšího soudu velmi podrobně zachycena
v soudních knihách, tzv. „manuálech“. Ty zachycovaly zpravidla celý průběch
jednotlivých trestních procesů vedených u tohoto soudu (zejm. zatčení, výslechy,
konfrontace aj.). Zdejší soud však v této době trestal usvědčené delikventy v menším
měřítku; trestání většinou přecházelo na pražský Apelační soud. R.1707 byl vydán
nový trestní zákoník, tzv. Constitutio criminalis Josefina, který upravil inkviziční
proces. V oblasti trestání navazoval na Práva městská, ale soudní praxe již byla
zjevně odchylná. Apelační soud, který během 1. pol. 18. století již převzal trestání
většiny spáchaných deliktů, vytvořil ustálenou judikaturu. Na jejím základě ukládal
trest smrti v této době pouze výjimečně a těměř výhradně za zločiny proti životu, dále
za delikt žhářství nebo za rozsáhlé krádeže. V trestání převažovaly nucené práce
v různé délce (od několika týdnů po 3 roky) nebo různé formy reversů.
Zánik hrdelního městského soudu v Říčanech nastal na základě zmíněného
restrikčního teresiánského patentu 31.12.1765. Městský soud

v

Říčanech

představoval atypický, malý městský soud, jemuž dodávala na významu zejména
skutečnost, že byl jediným městským soudem s hrdelní jurisdikcí na rozsáhlém
uhříněvském panství, které vlastnil významný feudální rod Liechtensteinů. Zejména
však byl tento soud atypický nezvykle vysokým počtem doložených procesů, které u
něj ve sledovaném období zcela nebo zčásti proběhly.

