O kanci a svini
JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.
Není pravda, že by soudní spisy byly jen strohými souhrny faktů a že by v jednacích
síních, jejichž ponurost je umocněna tmavou barvou soudcovských talárů, nesvitla občas i
veselejší nálada.
Někdy se stávalo, že jsme my, soudci z trestního úseku, vypomáhali kolegům
s občanskoprávní agendou. A protože od nepaměti platilo, že civilní právo je věda, kterou
nemůže mozek trestňáka nikdy pochopit – ač neradi – připouštěni nejvýše tak k rozvodovým
věcem. I já jsem dostal přiděleno několik spisů, z nichž jedna kauza mi natrvalo utkvěla
v paměti.
Skutkově naprosto tuctová, banální záležitost. On nevěrný jí, ona nevěrná jemu. Když už
vše přerostlo několikráte zvětšenou míru únosnosti a o věc se začínal zajímat OV KSČ
s ohledem na to, že on byl nomenklaturní kádr, začali manželé prát své špinavé prádlo před
soudem a snažili se jeden druhému připravit co nejhorší a nejteplejší peklo, jaké si lze vůbec
představit. Společných dětí neměli, zato měli společnou chatu a společné auto. Obé hýčkali a
využívali ke svým rejům, erotickým dobrodružstvím a radovánkám. Aby nedocházelo
k trapným nedorozuměním, předávali si oba předměty vždy v pátek tak, že chata byla vzorně
uklizena a auto bylo s plnou nádrží.
Potíže nastaly poté, kdy manželka s autem havarovala a vypadalo to na několik týdnů
v autoopravně. Manžel z toho vyvodil celkem jednoduchý a logický závěr, že když není auto
půjčování schopné a on tedy s ním nemůže jezdit, že totéž se musí projevit, i pokud jde o
chatu. Ostatně, jeho přítelkyně auto měla, takže až zas tolik dočasnou ztrátou auta poškozen
nebyl. Tak pátek byl tady a klíče od chaty nikde. Nanejvýše strohé a věcné uvedení do
situace. S tím ovšem manželka nesouhlasila, běhala od čerta k ďáblu a snažila se za každou
cenu získat do chaty přístup. Obě sporné strany také přitvrdily v rozvodovém řízení, válečné
operace nabývaly na intenzitě a ran pod pás přibývalo….
V téhle situaci, plné zjitřených vášní a záště jsem nařídil ústní jednání, abych se pokusil
oba manžele smířit nebo rozvést.
Dialog nabýval na síle, když on poukázal na to, že ona má na obou prsou fleky podivného
původu svědčící o sklonech k ničím nezastírané nevěře. Ona opáčila, ať se nestará, že ona
také nehovoří o jakýchsi skvrnách či téměř jizvách na běžně odhalovaných částech těla. On
tyto skvrny připustil, s klidem Angličana vysvětlil, že k nim přišel při výkonu svého povolání,
když ho jako veterináře pokousala svině. V tu chvíli se ozval v jednací síni smích, jakým se
snad smějí jenom čerti v pekle, a pak následovala věcná poznámka, „když tedy mého
manžela pokousala svině, tak mne pokousal kanec“.
Po krátké poradě senátu byl vyhlášen rozsudek, kterým bylo manželství bez výroku o
vině, rozvedeno.

