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Doc. Dr. Albe'rt Milota.: 

mUI11du Va.zO>vi litev,sko-rusikým 'po's'elstvem, o jejich sněmolVní 
sall1kci vLlbec nemohlo býti řeči. 

Tudíž potv,rlZení třetího J,iltevského statutu sta-Io s'e sa.nlkeí ve
EkéllO kníže~'e ljtevského, krále ,polského a niko'li sankcí spole,č
ného polsko-J.itevs,kého sně'mu. V té době toho sněmu v KraJkově 
nebylo. Byl to sněm jen potský, v lI1ěmž veliké knižetství Litevské 
nemělo úča,stenS'tví. Z tohiQ1:Io nalcházelo se v K,ra.ko'vě pouze můmo
řádné poselství. A jestliže máme l'ozhodnouti, jakou r'OIli h ál pol
ský sněm r. 1588 v potvrzení ti'-etího htevs,kého sta,tutu, mIQlžn o 
o tom říci Ipouze tol~k: P.oLský sněm neprotels'toval proti a\ktttm 
SigmunJa Vazy jako ~el.i,kého knížete litevského.. POll's,ký siněm 
»tacito '.:.onsensu~~ uznal třetí titevský statut a tudíž uznal i jeho 
z3,kla'dmí zikony, jež for.málně znova vzkřísily starý význélJm 
státní 'sV'nchQlv,anosti velikého knížetství Litevského, kterou se lu~ 
bEns/ká unie z r. 1569 snaJži,la zni 'čiti Illeb a'spot! oshlbiti.*) 

Doc. Dr. Albert 1Ifi/ota: 

Výklad a analogie zákona trestního. 

1. Zálkon je dílo Edské a je proto .podrobeno chyhám a nedIQ
konalostem. 

Ch y b Y z ji,št'uje kri.tika, kterou mttže Píové.sti před zko u
mámílm vl,a'stniho obsahu i S'otletce. Chyby t}'lto jsou dvojího .druhu: 
vyhlášený text nesouhlasí s Ipttv,odnlím zněním li-s tiny. která ob
sahuje usnesení zákonodárného sboru a kterou .podeps:ali presi
dent re:pubhky a přís.Jušn:)'T ministr, nebo vyhiášen:)'T text souhlasí 
s touto listinOlu, ta však odporuje usnesení ,zákon odárného 'sbD-f11J. 
V onom .přílpadě jde o chyby tisk ové, v tomt'o pak se mluví o ne
nec1r;patření -redakčním. 

Pokud jde o t i s ik o v é ch y b y, bylo by mahcherné při.z 1ná
vat! s :přísného f'ormálního s'tanoviska takovým ohybám záv1alznou 
moc nebo lt1aiopak tvrditi, že tu není řá,dně vyhlášeného zá;kollla.. 
Je zélJji/sté 'správmé a neodporuje ustanovení § 49 ústavní li'Miny, 
jestJHže se uznává, že ti'skClvé .chyby mttže oip ra viti nejen v láda; 
nýbrž i reida.kce Sbírky záJko'fl Ll a nařízení (s účinkem obecným ) 
neb i soudce (sám pro sebe s účinkem pro daný příp,ad ) . Vhodně 

*) Stať tuto, nap sa no u pro náš čas o pis rusky, pře l niil Dr. Th-:odor 
Sa tnrník. 
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to ,odůvodňuje B i n di n g ,:t) Ten, kdo je oprávněn zákon prohlá
.siti, ,dal rOlZka,z , aby se tak stalo podle znění ori,ginállní listiny_ Vy
hlášení tedy platí Iprávllí vůli, obsa,žené v originál ní li sti ně, a 
jedině tano !právní vů!.e se vyhlášením stává zákonem, treba vy
hlášení se stalo nedO!kOil:-:ale. 2

) 

Toto stanovi'sko usnadní nám také odpověď na s'por.něJší 

otáz'ku r e d a k ční hon e d o pat ř e n í_ Původ jeho mu ze sa
hati a,ž do :parlamell1tního pro'jednání (omylem je 'něco při ,po,zdéj
.ším čtení neho v jednání [)i-ed druhou sněmovnou vynecháno nebo 
pi-idáno nebo byla slova zaměněn,a), anebo se vloudí ta/ková chyba 
teprve do zmíněné originální listiny zákona. 

V každém případě jdoe 'o omy l, avša,k vLl ,le činitelL\ zák o,n vy
hlašujících ~.e vztahovala i na něj, nehoť dali ro'zkaz , aby zákon 
by l vyh lášen v té tor,miě, v jaké byl pode'psán. Ta,ké podlle ústavní 
li'stiny, jak tomu na'svědčuje cita'ce § S I V § 102, ,má soudce právo 
zkoumati správnost pouze postup'u při vyhlašovální zákona. Proto 
je prohlášené znění ,pro něho závazné jako zákon. ' 

V.Ioudila-li se chyba jen do ori,ginální .listiny zákona, mohou 
ji opra,viti ti, kdož dali rtO'zkaz k její,mu vyhlášení, tedy president 
republiky s !příslušnými ,ministry. Oprava musí býti o'v,šem vyhlá
šena v,e Sbírce zákontt a nalřízení. Udála-li se chyba při projeJcl
nání věci y N árodnÍJm shromáž,děrií, nemůž,e b)'rti opravena ne,ž 

novýlm zákonem_ Do té doby mLlž·e sOludce pro IPflo]edaáJvaný pří
pad zjednati nápravu jedilné výkladem nebo Il)odl,e o\k o1'n osltí ana
loglií v ;mezích, o nichž je řeč dále. S

) 

2 . N edokonal,osti zákona mohou míti různé príčiny a různé 
formy . 

1) Handbuch des Strafrechts 1. s tr. 460. 
2) Stejnéh o mínění je též mimo jiné P ru š á k: Rakouské právo 

trestní , str. ,30 . 

3) Vpodc;tatě s tejně: P .r tl Š á k ,uv. sp. str. 20, B j' n cl ing Handb. 
1. str. 46r ad" B a, r Ge setz und Schuld 1. s tr. 20, S t o o s .s Oest~t:. 

Strafrecht, 2. vyd. 1. s tr. 66, K o hle r Deutsch.Strafrecht 1. str. 80. 
Odchylná míněni : 11 e r kel v H o ltzendorff. :wě sborniku IV. str. 76 a 
d., Se h ii t z e v časopi se Goltdammers A rchiv r872 s tr. 350 a d ., S Cl 11-

. t a.fl ve sp. Di e Redaktionsversehen d es Gesetzgcbcrs insb , auf straÍ
rechtlich em Gebiete , kde rozeznává chyby, kt e ré se udály v originální 
li stině (přep sá ní) , jež posuzuj e jako chyby ti skové (str. 9.) a chybné 
vyjádi'-ení zákon Jd á rc ovy Hlyš lénky. kde zabíhá i na pole v{·k lar1. n (str, 
26, a d.). 



58 Doc. Dr. Albert Mi1ota: 

Zákon odár-ce je nucen vyjadřovati různotvárné zjevy ži'vOIta 
StrU0l1tOU formlul'aJcí zhuštěný,ch Ipojmů .4) Ohsalh IPoj mů vš,ajk ne
bývá vždy určitý a se mění a stává se zvláště při staršÍlch záko
nech, že jednotlivý !pojem má již jinou 'Obsahovou náplň, než měl 
v d01báoh, kdy vznikl. Tím se dostává do· zá,kona nejaSQ10:st, jejíž 
odstraněni vyžad'uje určitého duševního pochodu. 

Dále se stává, že zákonodárce nebývá dosti pečliv a že vnik
no,u do zák olna i věcné chyby (tu )'de právě t.aké o OUl'a redakční 
nedopatření), nebo že nělkteré ustanovení není v souladu s jiným. 

KO[1ečně lienÍ v lidské moci, aby zákonodárce vy-stihl všechny 
možné ZipLl'soby tylpu trestného činu, který chce obsálmonti _ Vždy 
se naskytnou pi-ípady, na něž zákonodárce nemyslil, ba alni my
sLti ne-mohl a kte.ré přece je Inutno IPosÚhnouti trestní represí, aby 
byla po,skytnuta nále,žitá ochrana právnímu statku , jenž by.1 
v t om to ,případě dotčen. 

\ T zákoně vysJ.;:ytují se tedy cll y b y, ne j a s n o s t i, o d
p o r y a mez e r y. Nesrnvna1llOlst,i tyto urovnati je ovšem hlavnlě 

úk'Olem zá:k'O'l1o clár,covým. Avša1k zákonOl:::tárné lJráce vždy poně* 
kud !p'Okulhávají -za životem. Život slpěje vPl'ed a béře -na s'e nové 
formy, kdež,to lit,e'ra zál·wna jen poma1u a na,máhavě se mění. A tu 
rřejímá záva-žnou čá1s ,túJkOllu zákonodárcova soudce. Jeho úkolem 
-je odstraniti tyto vady tak, aby mohl i přes ně vyné.sti Sjprávné 
rozhodnutí. jalko by iich yůbe,c nebylo. 

Prostředkem, jehož soudce k tomuto účelu uží,-á (a s -nim 
i zástupce strany a také věda, ovšem k vlastním cill\m ), je v)rklad 
zákona a jeho ana·logie. . 

V Ý k I a dem z á k o 11 a je talková čifilnost, která na ;podkl'aídě 

zákona opravluje Jeho chyby, vysvětluje neja'snos,ti a ulrovnává 
jeho odlPo-ry. A ln a log i í je pak činnost, která z podobných usta
novení . právn~ho řádu fij"ebo z povšechných jeho zásad hledí vy
plnití Imezery v zákoně se vyskytnuvšL D čel e m výklaldu ~ ana
logie je vYlpátrati pravou vŮ'J.i zákona, shodnjící se s právním 
řádem. 

Podle platného Ipráva trestmého je soudce při tét() čil1l11osti 

obmez ován zásadou , na niž tO't'O právo SIPočívá: nullum crimen 
sine lege. V dalšÍJ1TI se ukáže, až kam ty1to meze sa'hají. 

4) K a 11 a b : Pojem je toliko k určitému účelu konstru ovanou my
šlenkovou zkratkou kutečnosti zjevu. (D ě jiny a sy stém trestního prá
va mládeže ve S b J rníku 1921.) 
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3. Fodstatným znakem v )Tlk'la,du, kterým se též odlišuje od 

analogie, j.e, že vychází vždy ,ze z fi1 ě n í z á k o n a, j a k b y l v y- . 

11 1 á š e n. Toto znění zk oumá, a.nalysu je a z něho své úsudk y 
vY,TojzuJe. 

Podle zipůsobu, ,kterým vý,klad postt1ip.uje, ro zlišuje sle na g ra

matický a logický. G r a 'm c, t i c k Ý výkll.ad vyohází ze smy,slu 

s lova a z jeho větného postavení, log i c k Ý hledí s'c dopíditi vý
\·sl f.. dku srovnávánÍ:m místa vy kláda,ného s o staitll1ím i místy téhož 

zákona neb i jin)r,ch částí positivmí:ho práva. 

R ozeznávání v)rkladu soukromého (vědeckého) a úi-edního 
(zá,ko nodárnéiho c,e bo soudcovské'ho) 5) nemá pro ,nás významu. 

Zftkonodárné shory u nás podle ú'stavy (viz hl. II. ústavní listiny 

a § r8. Jedn. řá.dů obou s němoven) nemají práva vykládati zá

kon. 6
) Mohlo by se tak státi jen ve formě nového zákopa . Co do 

FíJ'stupu není park mezi soukromým a úř-edním výkla,dem r Olzdílu. 

GramaL'cký a logický výJkl'a'd pracují spolu a vz'ájemně se 
d ~p lľí.ují. Rozcházejí-.Ji se, pa'k -pro r ozhodn/utí, kterému výsledku 
dáti pře,dlno1st, sluší uváži,ti tot6: 

Norma trestní je jen částí sOluboru ostatní.ch ustanovení trest

ních, které tvo·ří dohromady objektivní p1:"ávo trestní. Ideálně po
sU7. O'váno, tvoří t Qlto objektivní .právo jednotný ideový celek, ovlá 
daný ve všech svých částedl týmiž zásadami. 7

) Ve slkutečnos ti 

v~3k tomu talk zcela není, neboť jednotlivé nor/my ohje.ktivlního 
pd.va svým vzlt1,ikem jsou od sebe dosti vzdálle,ny a často nělkteré 

z ni<ch vznikly pod vládou jmé ideé než os'~at,ní. 

Př,ece však je nutno , aby ten1Jo jednotný ,ideový základ byl 

pekud 'mo žno zachováJván, neboť objektiv1ní právo je určeno k tO'
mn, a;by byle zákla!dem nonná m práva subjektivního a je v i-á:d-

5) G a ľ r a u d Traité th éo riqu e et pratique du Droit pěna ! fran <;a is, 
13. vyd. T. str. 301. POldobně B i n cl in g Handbuch L str. 452. rozlišuje 
, ' i-klad teoretický, který podává věda, a praktický, ktcr:;r vytvoří soud ce. 

6) Jako je tomu na př . ve F rancii , kde 'Jvšem zákonodárná inter
p retace je závazná pro soudy eG a r r a u d na uv. místě). 

7) }Vf cr k e I v uv. sp. TI. s tr . 71: Zákon j e: cástí celku , v nú nž 
všechny části jsou v určité re lati v ní spoj itosti . a se vzájemně určují a 
do plií.ují. A na str. 77.: Právo není kongk)merát nespojitých, rozdílná 
individuální pi'-esvědč e ní vyjadřujících us t anov ení a rozho.dn utí, nýbrž 
má pi'edstavovati v sobě so uhla sící, na objektivním základě spočívající 
ce lek. p'Jdobně Bi n di n g Handbuch 1. str. 451. 



(jO . Doc. Dr. Albert Milota: 

llem Iprávním státě nemyslitelno, aby byly tvoi-eny vedle sebe 
t)Tmž soudcem subj~ktivní normy Slobě ouporujíd . . 

Soudce musí tedy při svém z'koumléÍ,ní illo'flmy objektivního 
práva a jejím s,rovnání s konkrétní skuttkovou podstatou činu po
čínalti si tak, ahy jeho roOzhodnutí byloO ve shodě s ostatními 
čft s1Jm i onoho ideového cel:ku;S) čili, jak snad můžeme s určitou 
výhradou ří.ci, aby .se shodovalo se ,zásada1mi oO:beClné slprave1dllf1o
sti. fl

) Spra.vedl,nost je totiž poOjem abstralktní, který dostává kon
krétní obsah telPrve svý'm vztahem. IO

) Přes to však pro tO', že 
většina ' občanstva setrvává na svém p'rávním řádě, dlužno po
vŠ'2chně tvrditi, Že obecné zása,dy slPrave:dloO'sti jso u uJože1ny 
v h:rmto řádě a že to, co sle s ním SlhO'duje, pl'atí za s,pravediivé a co 
mu ndlPoruje, za neslpravedlivé. Ovšem že v d1obě, kdy v duších 
lidí se r·odí In.ový právní řád, mtižese jeviti vyš~í spravedlností 
právě to, co ' dosa.va.dnímu \právnímu řádu odpopuje. 

A.čUwli tedy utvoi'ení s;prarvedlivé l110rmy sl1'bj-ektivního práva 
je ná,sledné, ,mu.sí reflex z ní .pa'dati i na logickou činnost soudoov
skOtl. Kdyby tOImU taik nebylo, kdyby soudce nehledě na ~lPra

vedlnost zkoumal zákon a srovoával jej mechanicky s danou ,mu 
konkrét,ní skutkov·f)U podstatou, nekonal by s,vé poslání jakol strá.ž
ce právního řádu. By'l by odumírajícím údem živého těla státnÍ-ho. 
v nomž ne,kO'luje Jeho krev a jejž f ,ro zdraví cel.ku by bylOl nutl110 
O'dstraniti. l1 

) 

8) Dan z Gesetzes Auslegung und d as Leben (Grtinhuts Zeits ~ hr i ft 

1897 str. 6II ad.). 
9) S vo bod a Právo rodinné str. 2. a 3., B in d i II g _!\bhal1dlun~('n 

I. str. 41. 
10) Tato relativnost zůstává často nepovšimnuta. Ta/k i Di' n d ing 

-v u\'. sp . str. 32: SprGvedlnost panuje v trestním právu, když tre s tu uše
třen ' zůstane _ vždy nevinný a pokud je t::> snesitelno i vinník a když 
trest stíhající pachatele je přiměřen hloubce rány, kterou zasadil právu, 
i jeho vině. - Relativnost spravedlnosti zdúrazňuje v poslední době 

K a 11 a b, jemuž je spravedlnost požadavkem jedn::>tné myšlenkové 
stavby, jednotností rozhodování o tom, co ve sp·::>lecensk)·ch vztazích 
býti má (v. 'Ovod ve studium method právnických 1. str. ,142, Čas::>pis 

pro st . a pr. vědu ll. str. 215. III. str. 242, 344) . 
11) Dan z na uv. místě: Lid vidí v takovém soudci nikoli svého 

ochránce, nýbrž nad sebou stojící nepi'-íjemn:Ju moc. K a 11 a b (Časop. 

pro st. a pr. vědu III . 245): Umění interpretační i v případech, kde jde 
o zákon »nespravedlivý«, dovede d::> značné míry vlíti do tohoto zákona 
smysl, jenž přece jakž takž lze srovnati s požadavky rozumu. jenž vždy 
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Ph neshodě obou řečenýoh vykládacích method I:.utno tedy 
ctíti př.ed,nost té, která vede k výsJ'eďku, jenž se shoduje se zásadou 
obecné spraved,lnosti. Nedošlo-li se VŠéiJk ani tím, ani onílm vý
kléiJdem .k takovému výsledku, pak nutno dosa'žený vý:sledek srov
nati ještě s dějinami v,zll1.ilku zák'Onného ustanovení, o ll1ěž }de. 

TIQto dvojí ověření: zásadou spravedlnosti a dějinami vzniku 
. zai\:ona pdkládají mnozí za zvláštllí formy výkladu, raclollmlisti
ckem a historickou, což však se stanoviska metodologického není 
správné. Jde 1m totiž pouze o IP řez k o u m á n í výsledku, dos~
zcného již v]éiJstními metodami vYík1ádadmi, a to rOlZličného v}r

zna'jnu . 

P-ř'ezk'Oumání Il1la lPocllkl.aJdě zásald spra,vedlno.sti musí předchá
zeti .přezkoumá'ní historickému, ktmé se Uiplatní jedi'l1lě tam, kde 
z(l ~.::dy spravedbosti neověřují dosaženého výsledku. Hi,storioké 
z:koumání zejména na !pOldkladě ,materiálií zákolt1kl má význam jern 
s u b s i di á r.TI' 1. 12

) Potvfizuje-Ii zásada spravedlnosti výsJe:cl:e:k 
některé z obOlU metod, dlužno užíti t:oh:Oltv v}rsledlku, ikdyhy 
zkoumání his,torické tomu 'OdporlQvalo, neboť ·ohs·ah právníbo i-ádu 
se moění, i -když slova zákona zůstávají nezměněna . Te(prve kdyby 
zásada s;pravedlnosti .ode.p.řela sa,nkci dosaženému výsll'eclJku Ca 
k ji,!1ém'u výsledku neLze dospět}), 'pak ovšem nutno l.liC,hýlliti s'e 
ke zkoumání hilstoúckéml.l a nezbývá, když výskdek vý.kladu Je 
dějinami p01vrz,en, než 'jej uznati za podklad r"Qozhodn~utí, . ježto 
se stává, že !právní řád obsa'huje z dO'by dřív.ějŠí i normy s jeho 
nynějšíhO' stail10viska neSiprave<dlivé, k jichž změně dos.lid dospěti 
uemoh1. 1

::) 

S tímto zjevem s·etlkáváme · se .nyní častěji v práNltllím i-á
dě naší rypubliky. ústa'vní 'li's,ti.na hned ve svém čele v § I a 2 

zdůra:zňuje de,mdkrélJtično<st sivého právního řádu a, lP ,řece celá řada 

se bude vzpíralti uznati normu odporující duchu ostatních H)rem , jako 
se vzpíral uznati církevní" » pravdu ~, odporující ostatním poznatkům. 

12) Proti přeceňování materiálií se p'Jstavil zejména B in d ing 
(Handbuch 1. str. 472): Zákonodárce rozhoduje, v jaké formě niá návrh 
dostati sankci, ' nikoli však v ' jakém smyslu má zákon platiti. N apr'Jti 
tomu někteří (zejména B i e rl ing) přikládají materiáliím závazný v)r
Z!1am, pokud obsahují v)íklad d-ůvodů zákona nebo se vyjad?'-ují o hmy
sIu užitých sbv. 

n) S vo b o d a v uv. sp. s tr. 3.: Soudce nemúže ani spravedlnos't 
vyko nati proti zákonu. Otřásal by základnou práva.Pohnu] by balvanem 
na vrcllOlu 1nry netuše, kam se povaH lavina· a co svým pádem rozd rtí. 
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starýd1 zákonů, Ipřejatých z Ra;kO'uskla a LJhers.ka, nese se duchem 
nedemokrahokým. Do:kud čas l11edovO'lí, aby byly změněny, budou 
tvořiti do uróté míry v právním řádě ll1esoulad. Třeba je ny,n1 
soudce zmíněnýlm ustanovením v § I a 2 úst. list. vázán, aby 
i }e vykládal v dUClhu denilOkratickém, přece se tomu někdy ZněLi] 

zákona postaví lna odpor a tu ovšem nezbude, než a:by uposlechl 
zá'kona, neboť dějiny jeh O' mlu potvrdí, že taková je vůle zákona. 
úlohou N árocLního shromáždění VŠélJk bude, aby tyto neblahé zbyt 
ky dří,věj šího právního řádu odstral1ova:lo cO' nejrychle,ji. 

Kriteľium obelcné .spravedlnotSti chrání také výkla.d gr:armatick)'T) 
aby se nezvrhnul v pouhé slovíČlkářství. Nic neo'dporuje více ži
V'otlní síl:e, která se projevuJje v právu, pic neznctvořuje více jeho '. 
sociální urče:ní , ne,ž zkostnatělé ulpění na slově . Zvláště v tr,estnía:n 
právu platí :plnou měrou ,zásada llttera necat, slpiritus a\utem vivi
fica't . Soudce, který se nedovede povznésti Inad pouhé ,slovo, Z{l

stane vždy duševně krátkozr,ak)'Tm a nestane se nikdy oním blaho
dějllým činitelem v IPo'divuhodnérri procesu, kterým se pr~vo vy'
tváří , tak jak má lJýti.H

) 

4 . Z to·ho, co bylo s.hora v y.lož el11 o , vysv~tá stanovisko této 
úvahy, že zákon je právní-m činitelem sám o sobě, že nerozhoduje 
my~.]élllka záko.nodárcova nebO' vůle, kterou záJkonodárce se sna.ii! 
lákolle'm projev'iti, nýbrž myslénka a vD.le, kterou lze v S")!uhlasu 
SE' zásadou obecné spr,arvedlnosti a znění zákona vy voditi.:!") 

14) Jak může takové slovíčkiřství spravedlnost přímo do tváře 
udeřiti , ukazují příklady , které z anglické a americké praxe uvádí Tra e
g e r Yé sborníku ,\Tergleichende Darstellung des deutschen und aí.lS

landischen Sti afrcchtes, obecná část vi. str. 328. pozn. 5. a str. 337. 
Bohužel i 11 ~tŠe praxe. není tétJ vady docela prosta. 

15) Souhlasně: B in d 1 n g Handb. 1. str. 455: Vl:tle práva je objek
tivní ' mocí; str. 356: Zákon myslí a chce, co z něho vyvodí rozumně 
vykládající duch lidu. Proto rozlišuje Binding (str. 458) postup: nejprve 
vyzkoumání právní myšlenky a pak vyzkoumání právní vťtle . M er kel 
u Holtzendorffa Jr. st r . 68.: V zákoně je uloženo n e to , co zákonodárce 
myslil nebo chtěl, nýbrž spíše objektivní nJrma; str. 71.: V zákoně ztě
l esněné vyjádl-ení vlile ' je samostatné a neodvislé od jeho pl:tvodce a 
duševního pozadí, z něhož p'Jvstalo. Podobně K o b I e r D. Strafr. 1. 
str. 64, Bar Ges. u. Sch. 1. str. 15., W'a che nf e I d Lehrb. str. 44, 
K ohl e r v Grlinh. Zeit c;cl1 r . XIII. str. 49, Mi t tel s t ad t v Ger. Saal 
XLIII . str. 7. 

Opačně: Bi e r 1 in g Juristische Prinzipienlehre IV. str. 256 : 
Normy se vyhlašují s nepoch:vbnou tendencí , aby byly od těc:11, f1a ,těž 
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Výklad a analogie zákona trestního. 63 

údělem každého díla lirdského ducha je, že žije po své,m, vy

tvoření vlastnlí'm individuálním živDtem nezáv isle na svém tvůr

Ci.16 ) T ak Je 'tomu i Ll zákona. Zákon odárce tvoře j'ej, :311edorva:l 
často zcela jiné cHe, než k jakým se zákona později užívá. 

To s,e J.lrojevi.lo ZIPůsobem přímo do. očí bijícím pi-l těch p'ře:d · · 

pi~ech obou na.šich trestních zákOlnLl, které byly dány na ochranu 
bývalého Ra,kouska a Uhers,ka . Dnes s,e týchž ustanovení užívá 
Pét ochranu nél!ší r,epubliky, aniž .bylo třeba něco lna nich změ

niti. Zákona .ze dne 23 . července 1919, č. 449 Sb. Z. a n ., který 
proul lašuj c, že lpťv,ním zákonem Národn ího v)Tboru ze dne 28. flJna 
1918, č . I!. Sb. z. a n . zachované dlO'sav!adní zá,kony a narřÍ<zení 

chrání republiku Československou, Inebylo ani zapotřebí, neboť 

saln:kóonova,l IPouze stav ji,ž právně existující .'7) 
Z 1-E'čeného stanovi'Slka ply'nou tyto dusl,e:diky : 
a) Pro v)Tklad gra 1matický: 

S lova dlkl.žno vykl á,dati ve smyS!lIU, v ja,kém se jioh užívá 
v pHtomné dDb~. T vr,zení opačné, že výkla'd ,má hleděti na smysl ' 
Dbvyiklý v den, kdy byl zá,ko n vydán,18) Inemol?l,o býti lépe vy

v rá,ceno, než nynějšími změněll1ými poměry. DOlš].o by sle jím k ~,e
možným dLl sl'edkůliTI. Jak by na př. užasl ten, kdo. tvořil ralkoU'ský 
trestní .zá,kon , kdyby dnes četl oa,še s vědomím úřadLl ,ro\zlšiřo:vané 

'čaSOip ilSy a knihy nebo vi-děl v našich ulicích beztrestně ujížděti 

automobily, ač ustano'velllí jehlO § 122, 303, 305 a 427 dosud plně 
platí? N ellze to jinak vy:siVětliti, l11ež že \plfO nás má nyní pojem 

se vztahují. tak pojímány a dbány, jak to myslili a chtěli 'Ůrgá nové nor
mu vydávající . V opačném, shora za ·stávaném mínění oživuje Bierlin
~:ovi překonan á teorie přirozeného práva, která vHle la v zákoně ztě

les n ěn)r duch lidu a všeobecné právní vědomÍ. Rovněž G ar r a u d Traité 
I. s tr. 302:' Soudce t restní, je-li zákon nej asný, má se tázati p'J úmyslu 
zákonodárcově a k tomu k onci užítI v)rkladu . Srv. též . plen. usn , nejv. s. 
rak. ze dne 16. května 1894, č . 5919, úř . sb, č. 1841 : Jako zákon mají 
platiti niko li slova zákonodárcova, 'nýbrž myšlénk a. kt~r()l.l chlě l vyjá
Dřiti . 

113) Fin g er CJesterr. Strafr. , 3. vyd. 1. str. 258: Dohotovený zákon 
vymaňuje se ze své minulosti. 

17) To také motivy osnovy tohoto zákona UZnáV2]í, odCtvodňujíce 

jeho nutn ost jen s tavem v některých částech republiky, k<ie púsobí dosud 
soudcové a úi-edníci republlice nepi'-ející, neboť ti, opirajíce se o slovní 
v)'klad dosavadního znění, mohli by republice odpírati ochranu. 

18) S t o o s s Lehrb. d. os t . Strafr. 1. str. 67. B i e r 1 ing Jur. Prin-
zipienl ehre IV. s tr. 289 . 
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rouhání, sniž.'oval11, rychlá JÍ-zda a,t,d. zna'čně změněný óbsah, než 
te,mtl ·bylo v dlOlbě vznilku zákona, jellJž jich užil. 

N a otázku, IprlO jaký smysl se má vykl,ada'Č zákona rO'z.hod
nouti, připouští- li s'1lOvo něko1ikpojmových obsahů, nebe odpo
věděti jednotně. Zá,kon není právlnic.ká konstrukce s,ama. pro sebe. 
Je 's.estrojen právnicky, ale jeví ú6nky v praktickém životě. Tí:m r 

že užívá s,lm7 a s,e vlztahem k určitému zjevu úVOotnímu, dávána 
jevo, že cllce, aby bylo vykládáno ve smyslu, jaký má ve sféře y 
v níž s,e tento zjev udává. 

T\.c z,cházÍ-li se při pojmovém obsahu s,lova véda i obecná 
mluva, slu.Ší rozhodnouti tento slPor s blediska obecné spt:'avedl
nosti. 'Vyžaduje-li tOoho bled:is.ko, aby bylo dbáno obs,a:hu, který 
dává s,lovu Oobecnámluva, :pak nutno se mu po'di'-ídi!ti, třeba by 
věda učila něčemu jinémL1. Naopak, ,kde by užití slo va ve sll11ysllu 
obec~.lém ved.lo k nesp:raiVedlivým důsledkům, pa~ sluší dáti 'před
nlOst vědě . S tohoto hlediska nutno na Ipř. vědecký pojem m·ovité 
věci v cLefÍinic.i ,krádeže vykládati tak, že jím se ro'~u'mí i elek,třína, 
ne1?oť ,pojem Její se hodí do obsahu, který 'krádeži přikládá obecný 
lid, a nenznáváním trestnosti odlcizení elektřinys,e porl1šuje právní 
cítění lidu, který takovou právnickou kontroversi nemůže po
chopiti. ,\,1 tomto případě nejde 00 analog/íi, ja:k se mno·hdy mylně 
za to má, fll ýbrž o výklad. Platný právní řád chrání soukromá 
vlastnictví proti svémoonému zásahu jednortJiv,covu :cl zmíněný 

výklad ve smyslu, že je trestné od,cizení elektřiny (i jiné přílioldni 
sí,jy), je proto v souhlase se zásadou obecné s.pravedlnosti.19

) 

Tam, kde užívá zákon vědeckých významll technických, s·luŠí 
je vykládati ovš·em ve smyslu, jaJký jim věda :přikládá.20) Samoo 
sebou se rozumí, že rOlzhoduje učení vědy v době už'ití zákona r 

nikoliv v době jeho vzniku,21) vyj-ma že by nová vě,c1a byla tento ' 

1\l) O tomto p1-ípaclě jedná . :)bšÍrně Dan z na uv. místě, jemuž bylo 
podnětem k jeho článku rozhodnutí německého říšského soudu, že tu 
neide o krádež . Opačného mínění, že t:)tiž elektrickou energii nelze po
kJ;Ídati za movitou věc se stanoviska zákonné definice krádeže, je K a l
l d. b (Předmět krádeže dle práva rakouského v Právníku XLVI str. 359.). 

20) N Cl pi-o užívá zákon ze dne 7. října 1919, č. 562. sb. z. a n. 
v' § 5 poprvé p o jmenování » zabezpečovací opatření « , ve vědě již zave
deného. 

21) Stejně Me r k e I 11 Holtzendorffa II. "cr. 7-1: opačně Bi e r I ing 
v uv. sp. II. E'.tr. r89, \V i 11 cl se h e i cl: Lehrb. d. Panc.1cktem·echtes , Q. 

"yd. str. 102. 
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V)TréllZ 0lP.ustill(l. Uvšem, je-li v trestnllm zákoalě, ja,k se v nové době 
zavádí (v. i §I3 o'snOlvy obecné čás,ti čs . trest. zákona), phpolj-en 
výkla'd :některých častěji užívanÝClb slov, je to výklad ~utentick)r , 

pro soudce závazný. 
, b ) P r o v Ý k Ol a d log i c tl< ý vyplývá z uvedenéh o stali.1o

vis,ka, že so'udce musí vyhledati reltat.ilvní vůli zákona ze sóúvis- ' 
. ju sti vykládaného mÍ's!ta s ostatním obsa'hem zákona nebo s jiný.mi 
zákon y . ;X 

Nejprve ovšem věnuje lPOZOfil0St vztahu onoho místa k ostat
níElll 'Ob:::a'hu normy,dio niž je zařaděno . Pátrfl při tdnl, užívaje 
vravidel logIckého us,uzování, po jednotné zásadě, jež je této 
n.orm·ě podlkladem. Mnohdy tato zásada se ob-jevÍ až .teprve, kdy ž 
l_'l-ihlédne ok obsabu celé.ho zákona' a s,rovná vzájel11lně jednotlivé 
čús ti jeho. V tOIJ:llitO sm,ěru niluvíme o d tl cll u z á k c n a: (ratio 
legis), ;který.žto název vyjadřuje pěkné, že j,3Jko duch o'ži vuj 'e tělo 
hds:ké, tak i o..!,ny zák,ladní zásady, vůdči myš1lenky zákolila, z!půso

b UJí, že zákon se stává údem živoucího sociáln~ho organiSlmu_ Ze
J;nénél se v těchto' vtlcličích myšlénkách zračí i dtlV0c.l, proč byl 
z'[ikon vydán, a účel, jehož má býti jím hledk ,na určité zjevy 
sooiální dosla žel11 o', což vrhá zp'ravidh světlo i na místo, o jehož 
výklad jde. 

11nohdy 'neJp.oskytuje zákon samotn)T dostatečného vy svět
Jení a tu Je třeba Ipřihlédnouti k ji.l1l:)Tlll zákonům trestním neb alle
spoi} k obdohn)lm jejich místům, anebo kO~lečl1é, poněvadi právo 
t restní má povaJl.U a,k1cesorní, i k ,pi-ísllušným zákonn:)Tm ustatnc 
" enÍ,m jiných Iprávních odvětví. Všechna ta1to místa jsou ve vzá
Jemné spojitosti a tvoří jakO' části téhož právního řádu jedl!1O't.ný 
celek. 

Při výkla'du se často mluví o. zákonodárci, o je~lo vll,li, o Jeho 
Llluysl!u a pod. Polkud se tím vědomě ,perlsOInifikuje zákon, nel!ze 
pro ti tomu 'nic namítati. Bylo by však chybné tut.o met:l fOf[ 'l.l bráti 
doslol'\Tně a pi-edstavo,v'a,ti si pod sbvem zálkonodárce (my činitele ~ 

ktei-í záko n vytvořili. Kdo sleduje zr:),zenl některého zákona od 
počátečnicb porad v někt'erém 'm'Íni.s,ter,stvu nebo v pa'rlamenuním 
klubu přes jednání o jeho o!sno)vě v parlamentních výborech až db 
jeho usnesení v mnoh O'hlav:)Tc'h sněmovnách, uvědoml sli, že o jed
ľJ, c 1né osobní VílE, o jednotné Ots.o;blní ,myšlénce vi\be.::. nemůže b)~ti~ 

) ' eč i a koľektivní vůle, kolektivní myslénka že tu je něco neO'so b 
llíh o, co je vtěleno v zákon, který s ám má a 5;Ím ' pro,jev1uje tuto! 

Sborník .věd právních a státních. 5 
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vúli a myšlénku. Nerozhoduje .proto, 00 p.ři 'l1é~dérém mísltě z{l

kona chtěl n ě-který činitel, zúčastněU1Ý tvoll1by zákOlna, třeba by 
se to da'lo ·zjistiti na př. z pro:t:o!kolů , neboť není jisto, že totéž 
cht.ěla většina obou sněmoven v dOlbě, ikdy se .0 zákOlnu uSlt1ášela" 
l1ir brž rlOzhodujeS'mysl, který z tohoto místa vyplývá ve vz~t3Jhu 

k ostatním částem prá,vního i-á,du. 
5. Zmíněným IPostupem při výildadu zákona docházíme ~ 

k o :p ,r a :v ě r c d a k ční c hne d o pat ř e fl í, o nichž sle stala 
shora zmínka. Tato nedoipat!ření mohou spočívati bud' v tOl111, že 
nyllO _ něco vy ll echáno nebo že uróité slovO' -nebo rčení byllo po
necllálllo, ač mělo býti Šlklrtnuto, nebo že se užilo SllO'V, jež vy
jadřluJí proti tomu, co chtěli tVll,rci zákona říci, méně nebo více 
neb"o něco jiného. 

Dává-l,i chybné znění zákona určitý smyslI, který se s'hoduj e 
3 ostatními částmi právl11ího l-ádu a neod,por:uje tak ani zásadlě 

obecné , slpľavedlnosti, je tO'to znění pro soudce závazné, neboť ten 
je řáclným jeho vyhlá.šelnílm vázán. 

Nedává-li ono mÍslto takovéhO' sttnysl,u, je-Iii tedy nes·ro'zum i
telné nebo dává-li smysl, který je v oldporu s právním řádellTI 

neho jeho částmi, lPa1k zajisté je soudce oiprá:vněn zj:lstiti slprávdlý 
smyslI místa, třeba na pO:QKladlě ,materiálií, které p O'dávají pro t Q 
vysvětlen í . Bylo-li tedy vynecháno om'ylem nel)o z omylný,ch mo
tivů určité slO'vo neb lurčitá věta, ml1že tÍ'mto z.působem záklOn 
doplclát.i a dlOlplněný- text učiniti zá;kIl.adem s\Tého r-OIz1wrlnutí. 2

? j 

V áZé1 1lO1St sOluc1ce · na .zákolTl řádně vyhlášený tu nestojí v cestě, 
neboL (ab)"cho'm užili mle'thody zastávané a hu.di,ž nám prominuto 
v zájmu v,ěci toto jakés.i hysteron :proteron) l ~gioký výkla\d § r02 

llsta'vní listiny ,nás poučuje, že tento ;para.graf mluví Jen Ol zkou
mání platnosti .zákona jalko cel k u, že však nel-dí otázku. jaJ" 
!)()suzovati }ed.notli\vé jeho části, tedy otázku jeho výklClJdu. Psu,
zovati ta,l<to nutno jednak z toho, že o;dkazuje lna § 5 I tÚlstavní 
]jstiny, kde se 'm1ltwí pouze ° podlpis,u záikD!t1a, tedy 'o formální ná
ležitos,ti vyhlášení celého záko!la, jedna!k z fakta, že u.s.talniO'vení 

22) Stejně S on t Cl fr v uv. sp. str . 32. ; ten však přiznává p r ;Ílvo k 
opravě i v l ádě . což správné není, poněvadž jí nepříslušÍ právo k výkladu. 
jímž soudce dochází svého závěru. Opačné mínění za stává M e r ke l 

.. u Holtzendorffa IV. str . 77., avšak z příliš formalistického di'tvodu. že 
ntnÍ tu myšlénky, která by se b:'l1a vtě lil a v zákon, čl Ze proto by soudce 
zákon nedopliíoval, nýbrž opravoval. 
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toto se nemohlo dotknouti předpisů § 6 a 7 ob. z. oUč. o výkladu 
zákonů. Tento úsude'k, 'shodující se se zásadou obecné spora'V'e,dl
nostl, dlužno po'k,l'ádaJti proto za správný. 

POIjali-1.i zákonodární činitelé -mýlíce se do zákona slóvo 
(rČf'o i), neshodující se s jejich myš,lenkou, nebo z omylu je v něm 
ponechali, soud~e Ipři svém rozhodnutí k němlu nypř~hlíží, nebOť 

vykl,é:t dem dospěje k úsud[<u, že tam Inenál,eží. 2
:)) 

6. )\1 edokonalé rčení vysvětlí si sbudce talk, j aJk tlOho vy.ža
du je pravý smY'su, ověřell.1ý ,zásadou sIPravedlnosti. Při tom dOJde, 
Ui:ívá-l'i zákon ,pojmu, jehož obsah je pHliš úz,ký, k výkladu 
s pojmovým .oÍJsahem širším, élInebo naolPélik při zákonném pojmu 
příliš širokém k vý'lda.du užší'mu. M.l:nvíme tu v onom ,p'hpadě 

o v ~rkladu r o:z šiř ují c í m (extetnsivní.m), v tomto p.ak o vý
kladLi o b Jil e ,z 'u j í c í m _(rest1.-iktivní-m). 

Ph tomto rozli<šení v,šak je třeba si uvědomiti, že má základ 
v jednostranném názoru na výikhd, totiž v posuzování potuhého 
vykládaného s.lova bez ohledu lna jeho souvislost s osta,tnÍmá 
čú~~tmi zákona nebo iPrávního řádu. PřiJhl,édneme-l,i však k této 
S'011vls1'Osti, 'se,znám,e, že každ)'T výklad OIbmezujíd je ,zároveň s ji
l'.élw hkcliska: rOlzši,řujidm a naopak Skupina čilnLl bezprávných r 
stJ jí proti skuIPině 6inů .právnýc.h. Obmezujeme-l,i jednu, ro zšiiu
jeme druhou. Vykládáme-li na př. ši,roce důvody vylu~ující trest
nost při -obraně, z,menšnjelme tím ,Poičet činů trestný,:h. N'a'oipa,k 
zastáváme-li na p-ř. mínění, že § r tr. z . dříve réllkouského neOlbsa
hu;e G rlcp-řrmém z:lém úmyslu w~tanovei11í, které by ,pla6lo vše
obecně, paJ< obmezujeme počet bnl1 trestných proti t ·.;m, kterým 
do] us lnclire'ctus není zvláštní fonmou v,ii11y trestní , ale zároveň 

rozšihljeme komplex činLl Iprávných. 

Pj-Ílpustm'Ost rOlzši,řL1Jjidho výkladu v oboru práva trestního se 
ča sto popírá s odůvodněním, že rozšihlje ve Slkutečno'sti sk'Ujpinu 
čin II trestných, jak ji zná pi'esné ,znění zákona, a tírr odjporuje 
llZlnané ;zásadě lJ:liU'llum crimen sine l,ege. S našeho stanoviska t omu 
tak nE-'11, nebOlť podle něho trest 'nalézá skutečně oporu v záJkoně, 

ovšem p0dlé svého smySlILI v sOluhlase s obecnou Slprav,edllností 
šíře vyleženéÍn tak, že v jehO' poj:m,ovém obsahu zahrnuty jS'o\u 
i 7nal,y činu , O' něj ,ž jde. Ta:k na př. s:míme tvrditi , že zlomysllnéh O' 

2:J) Stejně 1\1 e r kel II Holtzend'Jrffa IV. s tr. 78., ovšem zase Se 

svého formálního stanoviska. 

5* 
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po š.keJLetli cizí VěCl dopouští se i tén, kdo ze zlonnys,lnosti hodí ciz'i 
zlat}- prstoo :dO' i-eky. neboť úmyslem ,zákolla, sholdu lídm se se zá 
sadou obf'cné spravedI.nosti, je p ostihnouti tre's,tem úmyshlé a 
protiprávné z:půs'obenÍ něčí škody t()lhotO' způsobu. Výlkl'a.sd, že 
p oškoz'e'l1í mu:sÍse t:)Tka'tJi věci samé a že trestnéh O' čim..l zde není, 
pf·otože zlatu v.oda neuškodí, je příliš ú.Zlký a odJPoflľJe spra.sv,edl
nosti_ Se stanoviska kriiminálního není rozdílu mezi takov)rm za
h03enlm zlata ,a stejně cennébo, a!le ve vodě zkáze pod léhajÍ:Clho 
předmětu. 

O,p'rávněnost rozši,ruj ícího v)d~la:du uznala i naše op,raxe. Tak 
na př. ·se všeobecně Ulznává, že v § 530' tf. z. dříve rakous.kého 
uv'edená šestineděhní lhůta počíná se ode dne, kdy žal.obce se do
vbděl nejen o činu,nýhrž i o osobě paJchatelO'vé', ač. O' pachateli 
na uvedeném mí-stě není výsJ,O'lVné zmínky (viz ple'l1ární usneslcnr 
nejvyššího sDudu ze dne r6 . 'května r8<)4, č. r84r úřed. sb ., l~teré 
též zdurazňu]e, že ratio lE'gis tvoří ,nejdůlE'útější prélJmen pOlzná
vací) . Pod olbně nDve, v dDibě vzniku zákolna ne,známé vynález y 
dobyly si exter.sivním výkladem zákDna náležité trestní ochra-,lY , 
ja.sko na př. telefon , kterému praxe (rozhodnutí nejv. soudu ze dne 
4. března 190'7, č. 3314 úř. sb.) pDskytuje o chralilu podle § 81) 
tL Z., ač ten mluví IPIQ'U'z,e 'O teleglrafe,ch. 

Tim porHvnější je, že v po slední dDbě náš če9koslDvensk;;

nejvyší so ud tvrdí pO'všechně, že extensivní výklad v neprospěch 
c.bialDvanéhn je vY]IQUČCll1. Jvilz jebD l'o zhodn.utí ze dne 16. pr'Oslnre 
1 9~0', Č . 78 úi~_ sb. min. Siprav_) .24) Mínění tDto zakládá s:: 11<1 

nep'Jcho:pení :pravé m~ry, kterDu nutnO' za'chovati pi-i u 'žití zásady 
i !1 ti II 11 i (; tll i t i u s. TotO' ,pravidlo, jež se od dob římských z::t 
chováv'á, tt'· ťba by v trestním zákoně l!1ebylo, Jasně vysJov~no, rn á 
také své meze v ther.né slpra,ve,dlnosti, která žádá, aby stát zakro
čuval trestní represí všude tam, k,cLe tohO' vinn~k zlaslouží a kde 
je tDh.) k r}Chra/ně právního statku zapDti-ebí. ProtOl nabl1d~ tato 
z-ásada platnosti teprve, .když ipři výklacliu obe'cná sp,rave :.:!)ncst 
z 1:1 stane nám n a náš dotaz 'DdpDVěď dlužna a když ani děj in~T vzni
ku pří,siušného místa zákonnéhO' nám nelPo dají vy ,s,v-ětlení. 

7. Při v}Tkladu graJmatic.kém i logickém ulplatií.uje se i z v ': k 

2{) Téhož mínění je II nás 
str. 30. 

P r II Š á k, .Rakouské právo tres tní 
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( obyčej, mrav). Podle M. E. 1II a y e r a 25
) dávají sociální zvyky 

právní no'rmě i'i íme (obsah a zlaba.rvenÍ. Zákony j<sou podob ':l Y 
ma'th~~matick:Ý'm f('nnulkám. Také v nich tř,eba nahraditi n eznámé 
:v e1ičiflY (pc.jmc:vé znaky v zákonné podsta,tě skutko'vé) skut .. ~č
nÝlrJi. konkrétllirll :. j\ t.o se častO' děje s ohllede,m na z v~{ky. ~':a 

př. pojem cti při t:I2.žce na cti se řídí so:e iálním posta\re n'l :n Ilra
žcného ·a vykládá ·::.e ~~, yklos:t,mi jeho sociální skupiny. V rllzn~' l h 

s ta ve.::h d:idnou 1"tizl1é z:vyklo'sti a proto .týmž v~Taz~.n muže 
bi:ti podniknut d:zn)' útok na čest . 

Tyto 111 a y e r o v y vývddy vystihují ~právně. fu nkci zyyki.l 
l' ~ ) tétu st~·áll : e. 

8. Zivot je rllzný nLi zjevy taik bahatST, že teoretÍlcké myšle~1Í 
ne llí s :0, aby je cL,~áh}().26) 'Vždy ztlstalilOu mož,n j případy, na 
kterť' zákonodárce lltp(~mysF1. Domněnka, věcně ,)d,01Vodn~n:l, že 
sn~Jv;u záks111Jdárc,J\ Oll ~l1usí býti , aby svo'u ú:pra-vou ')b:S;ll1l Cf'1ý 
obor své lá:tky a že by byl ony případy upravilI podle t)'chž zás.ad, 
jalkými se i J,inde řídill,kdybyby l ria ně p-omyshl,27) vede Ik m y
§lénce rozhodnouti tyto neupra.vell.1.é (piřípaJdy podle a. n a l og 1 C, 

t . j . podle téhož !právního IP-ravi,dla, ]deréllo užil záko nodárce v ' ,pří

paJdech tou měrou !podobnýc h, že v .podstatě se jeví b),ti stejnými 
' a jer.lse rl.lzní v něllde,rém bodě , který ,je však s hlediska, o nějž 
jcJ.~, nepodstatným. Analolgie vlastně tedy svět'uje soudci d o 
p I 11 ě II í Ú. k o I u z ák o n o cl á r c o v ,a a tak mll pom,áh á, aby 
pnhodnul pří,pald v intencích zákonodár,co'v)'r'ch , tedy podle ta
kovéh() pravidla, o němž lze se dlOmnlívati , že zák()ndárce sám by 
je byl sta·novil, ikdyby mu jeho potřeba by la b)'Tvala Iz·náma . Z toho 
ideovéhu hledi'slka vy,chází i známý článek 1. občam$:kého zá:kona 
šV)Tcarského, kteTý stanoví, že kde nemů.že so udce nalézti ust.a
novení v zákouě a kde není a-ni zvyko'Vého pl'áva, má přílpa'd. r Olz
h-ndno'l1tl podle !pravidla, .které by us'taJno vil sáin, kdyh:" hyl záko
nod árcem . 

Takové záko no dáf'cem n eroúešené případy nazýváme m e
z e r am i zákona, od 'nidlž liší někte.ří m, e z e r y p r á va,' t . j-

2[;) Recht sno rlll en und Kulturnormen str. 106 a cl . lvf aye:.r při t,:)m 
vyc hází o d I h e r ing a (Das ZV,Teck im Recht). 

26) SI~V. Z i t e 1111 a 11 u , Li.icken im Recllt , str .10, 

2 7) 'Merkel u H oltzend o rffa IV. str. 83 : Záko n em se vyj a dřuje 

vLI1 e práv níh o zdro je ve větším r ozs ahu , ne ž nalézá pi"ij eti v samém 
zákoně. 
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případy, které nejsou rozřešeny v právním řádě vůbec. Toto p.JZe
z,návání vša'k nemá pro-obor práva trestní'ho v:)Tznamu, nehoť to 
spočívá dnes na zásadě nuUum crimen sine leg'e, jíž je !p.řiPO'utáno 
jedině .k zákonu (zásada zákonnosti), taikže mezera v zákoně musí 
hýti zárolvdí mezerou ta,ké v právu. Z téhož dlivodu pozb:)TváL.,d.e 
podkladu i ro'dišování me,zi aln a log i í ·z á ko n no u, která i-eší 
příl) ad podle:. právního pri11JciIPil..1, na němz spočívá urči!tý zá'kon, a 
a n a Jo g i Í 'P r á v Ol, í, jež se utíká kzása,dám, jiml'ž se řídí prá"ní 
řád VLlbec. ~S ) 

Z uvedené z á s a ,d y z á k o n 11 o' s t i, na níž 'SlPočívá trestní 
podivc), vyyozují ml11tQ1zÍ, že ana.1ogie je v t.restním p'ráv'U úplně 
'·yh,lučena. Že však přec,e je nu.tn o činiti zde r o,zd íl , vynikne z t o
hotn dvojího .případu: 

a) pocínání Iněk t'eré jeví se se stanoviska obecné slP,ralvecl1no
sti hodné trestu, ale ,neLze je zařaditi po'd žádnou skutkovou pod
statu, poněva,dž nevykazuje všechny její zna:ky: na pcr-. známa 
JSO' l rafim::. yalná IpoškozenÍ dllvěři.v:\Tdl osob o veliké penLze, anilž 
je možno subsumovati čin pod zákonnO'u defini,ci podv'Odu pro to, 
ž..e jednající zaJřídil l chytře věc tak, že pO'škozená osc'ha nejednala 
" OmYlll . 

b) nebo čin jeví se býti ko nkrét,ní skutkovou podstatou zlo
činll, avšJk oit spravedlnosti z určité Ipříčiny se v,z,pírá I})r Olt i 
tomt.:;, aby yinník b)"l tresitá:n, k,dyž v phpadJě úpJ,ně Q)odobném 
j ;mý ,rinník uchází trestu; na .př. má-li býti p'O!trestán ten, kdo 
koupi l věc podezřelou, ač před oznámením d.obflovolně ji vlalst
níkn vráti1. 

V pi-ípadě a) nehe analogi,e užíti, nebo'ť by odpolro,vaJa zá
sadě zákollnosti trestního práva, stanovíd, že jedině todr1už:no, 
pokládati za tr.estný čin, co zákon ia takOV)T v)T slovlně IprolhJási1. 
Tam, ·.kele toho není, nelJ.ze tvořiti analogii defini,ce trEstných Čilllfl. 
ti'"eba by to oi11e'Cná spravťdlnolsit el1olpOrtlČ-Ov.alhl. a důsl l 'edlnlo1st soud
nictví toho vyžadova.1/a. Tako-\Té loSt1ivé, rafinorv,ané je,dlnftní, jimž 
někclo byl poškolzen, nelze .pokláda'ti ani za podvOid rtni za jIÍI11Ý- éin 
trestný a musí proto zliMati hez trestu; hudo'J.dmu zálkonodársti/l 
pak ,náleží, aby se postaralo o ná:p,ravu, jesHiže ochrana práva oh
čanskéh o se jeví býti slab0'l..1. V 'bom směru je zajíma'V)Tm právním 

28) P ,::)d le Bill cl ing a H andb. 1. str. 216, jde tu jen. o kvantitu 
r! ,-" jího v:{- chodic:k:1. 
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zjevem ustanovení čl. 2. š/pall1ělského tr,es,tního zák'ona, že ne-

. ndlze-li soudce - 'někoho odsouditi pro čin , jeh ož tre,stuhodnoSlt 

uzna va, prot o, ž;e není v zákoně prohlášen za trestný, má sice ob

žalovaného zprostiti, al,e př~pa:d má oznámiti vládě, él)by v bu

ckucim zákon odár ství se pO'staraila o náprav Ll. ~ 9 ) 

T o platí i o trestu . Zálkonnos t trestního' práva obsahuje také 
zása,rj1u, že i tres,t .musí · býti.v zá:k oně pi-es11lě stanoven. U ,stanoven:i 

trestu v tres,tll1ím p ralvidle .objektivníhO' ,práv'a je podstatnou jeho 

částí a l)ez něho by »tres,tnost« jednání byla POUhÝ'111 bezobsaž

ným slovem, jen a,kademid<:ým Iprohlášením . 

Pi-es to n311ézálme v trestnrm zákoně dříve rakouském některá 
tr ~ s tní pravid,la" kte,rá ačkoli stalJ.1oví zá,ko nnOlu s:kutkolvou pod

St1tlJ, p i:ece '11euvá,dějí nr,estu, jeJž má so'udlce uJOIžiti. Jso u t o: 

§ 365, kter) vtlbec o trestu se nez'miňuje, § 459, ld.edT výs,lovně 

pi-i,p O'uští analog-i,i, a § 525, který zŮ'statv ulje druh trestu i jeho vý

měru !l plně vůli soudcově. Z toho se vyvozuj e, že v' bývaloém 

rcukotls kém právu zásada nulla /poena sline lege neplatí a že je zde 

ana'logie , !pokuid jde ° stanovelllí trestu, dOVlo lena.30
) Ta,to-dedukce 

je VŠ3.,k mylná. Zmíněná záslacla vyplývá jasně z l.1 stanov'ení § 32 
a 33 a uyeci'ené ti-i případy nutno pokládati jen za výsll'O'Vu.lé vý

jimky z tohoto Ipravidla, čímž i ana,lO'gie v t Olm,to směru je vy
lo učena . <:1) 

Jinak je t O'm(u v pří/padě b). Zde uvedená zásada n ebrání , 

él by .n eby lo užito an a.logie. Zásada 'tato netpí-i!pou š tí pouze ro,zšli-o

vatiobor trestný'ch činů ,mimo ustanovení zákona, ni,kolli však je 

úži ti t~m, že se na jeho úkor roz,š iřuje území prr-ípadii beztrestn:)Tch 
To l.1 zna.l také býva,lý nejvyšší soud ví,del1.ský v rozhodnutí ze 

dQ1e 10. li stopa-d.u 1894 Č . 1860 úi-. sb., když ustan OlvenÍ § 187 tr. 

~: I ) 13 i n di n g-, 1-1 and b. 1., str. 28. j e pro pl-ipuštění anal ogie ~ 

v tomto smě ru: Přip ou š tí se i jinde, zvláš tě i na poli ústavníhJ práva. 
a č zde znění zákona j e j eš t ě dll l ež itě j š í . Dovolání se jisto ty obžalo)Va
ného j e nemÍstné. Zá ko n ne'mLlže všechny triky zločinecké ob sáhnJ utř 

a zusia,-jti vinnlka nepotres tána jen proto, že analogie se prohla š uje ne 
příp u s tll J U , je ško dli vé. Soudc e ncnÍ s lep}' ná stroj , n:§-brž živ)r zás tup e: 
záko n o,c1á rcllv pro jeho úkol y, a p otres tání p er analogiam mu musí b}Ttí 
d vo leno tam . kd c je jisto, že obžalovani- je vinen. Tu potrest áním se mu 

'n e !:',t J Il C kí- i,-da. 
30 ) S t o o s s Lehrb. d. as t er. St rafrechts, 2. vydání I. s tr. 65. 
~l) S t ejného mínění je i Fin g e r L ehrb. d. aste r. Strafrechts, 3-

vycl. T. str. li3 a Lam ln a s c h G rundris, 4. vyd. str. 8. 



72 Doc. Dr. Albert Milota: 

Z . o beztrestnosti krádeže :pro úbnnou lit0's,t užil i na přes,tLliPe'k 
l :oupé IPode,zl-elého ,zbo'ží p odle § 477 tr. z. Zde analogii obecná 
'sprarvedlnost pHm,o vy,žél.iduj e, neb0'ť 'výkdla,dem s:llOva »ú6ast en
'st v í« v § 187 tr . ,Z., když zálkon pro ně v § 5 a 185 m á zv láš t'ní 
l.lstanovení, k poti-ebnému v ý'sledku se nedojde.. 32

) 

Dhl žno t edy tP,i'-ipustiti ana logii p i'-i v šech dúvodech , které vy -
1u,čuj í trestnost ,nebo ,potrestání nebo které trestllost zru šu ji, 33) 
a ,c1úsledkem t 0'hOt0' stai!1ovi'ska uznati ,a'Dlalogii i při důvodech 

podmín ečné trestnosti (při p ožadav ku soukromé obžalob y, ná
v rhu neb o zmocněnq a při dll vodech trestnost snižujídch.?·4) 

Pi-i dúvodech tr,estnost sn ižujíd ch neplatí .s.i,ce jliž uvedená 
arg ument<lJce ze ,lákomlOs'ti trestníh0' Ipráva, ježtO' obor tr estných 
čt nlÍ'm0'trestnýdl (~ in tl se nemění , p'ř1e s t o však je dú sledné anal.o
g ii pl-i'fHlstiti i t am, kde se dbor tíže tr e-st1l1ých činú zll žuj e na 
p rospéch čin II méně trestnýdl. To platí nej en 10 oiklO hnost ech ,po l,e'h- . 
č ujíreích podle § 46 a 264 tf. z. ci ,řív e rakouskéh 0', které talm jsou 
hez'toho vypočítány jen .příkla,d em , tak že mo·žnost ll žítimvmo
J'á dnéh o pr áva zmí,rňova cího je velmi širOlká - - a také podle 
trestního zákona dříve uherslkéh0', který neuváděJ e Vll hec jmeno
vitě p Orlehčují cích OKo.lnOlstí , ponechává rovněž v 8 92 široké 
p Orle iprávll soudcovskému na zmírnění n ebo kor ek c1ona li salC i 

32) Jinak se n ejyyšš í soud pnzn aD1 , že mu sí už íti an alogie, rád 
vyh:)rb al. T ak na pi-o opominutí soudu , prohlás iti pro:)padlym zvíř e, kt eré 
b y lo do tu~em sk a doprave no proti us t anovení § 5 z ák. o zv. n ák. , ' Jzn ači1 
v rozhodnutí ze dn e 28. i'íjna I912 , č. 3985 úi· . sb. ~a pi-ekr'Jčen : tres tn í 
m JCi soudu j en pro to, aby ' m oll1 uží ti zmatečníh o dllvodu § 281 č . 1 1. 

tr . ř . V e s kutečnos ti tu š lo o zce la přípu stnou anal ogii. 
33) St ejn ého mínění: Ba r Ges. u . Sch. 1. str . 15 , u Asc hrotta-Liszta 

T. (Geltungsgebi et des S.tr afg eset zes) str , 38, L i s z t Lehrb . s t r . 86., 
13 i n cl in g H andb . 1. s tr. 2 19 ad., S t o 'J s s Lehrb. 1. s tr . 65. __ o Opač-
1tlého míně ní : M e r k e l u H olt zend orffa II. s tr. 82 : Byl by odpor, k dyby 
~ l11 a l og i e mě l a b:)lti vyloučena co do ot ázky v iny a připu š těn a co do 
'J tázky . n eviny; Ma y e r - A II f e 1 cl L ehrb ., 7. vycl . s tr. 85. , O I s h a u
~ e 11 Komm enta r , 10 vyd. s tr. :39. R li m e l i n Das Ve rschu1d en im S traf-
11. Zivilrecht str. 26. 

34) lVI e r k e l na uv. mís t ě str. 83 a 3d t ak é v obo u t ě chto pl-íp adcc11 
d nalogii v5' s 1 0vně v ylučuj e, p okud jde o c1úvo c1 y tr es tnost sni žu jící, pro'
to, že postave ní s'J ud ce k zák onodárstv í n emllže tu b:)lti j iné, než př i 

dúvod ech tres tnos t zvy šuj íc ích; tu i o nde jd e o di spos ic i o kvan ti t ě t re
...; tu. ond e o r ozš íř e n; , zd e o zúžení státníh o pr áva ·n a tres t. 
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Výklad a analogie zákona trestního. 73 

'trestl1- nýbrž i o dl1vodech, které y jedno,tliv)!Clb pi-Íipadedi 'tres-t 

·sni.ž ují. 
Tam, klde je analogie pŤÍ'pll'štěn.a, je vázána. na dl\TOJí pod

mínku: 

a) Je ti-eba, aby tu byIa skutečná mezera zákona tak, Jak by lo 
sÍlora ·uvedeno. Bylo-li by zde pro rozřešení cLalného příp.adlu práv·ní 
J)ravidlo, ale ta;kové, jež by i při svém v)r,ldadlll vedloO k nespra
vedlivému dl1s:ledlku, byl by soudce přes toO nucen ho užíti a ne
s měl by se ucJl)' I,iti k analogii, neboť positilvní právo, ač .při jeho 

1.1 žití. si má počínati co nejliberMněji, tPi-ece :mu musí zl1stati sva-
1.)'m příkazem a nesmí se ni'kdy zpronevěřiti svému ú\kolu hýti 
·::; trážcem i nedokonalého zákona. 35

) 

b) Druhou IPod;míl1Jkou je, aby tu bylo. positivní pravidl o, sta-
110vené v obclo\bném pi-~padě, které by se 'ne,pi-íČil.o zása:dlě obecné ' 
.:;pravedlnosti alni zásadám, Ipodle nichž se jinak řídí oOddíl právní , 
lderý :přicllází v úvahu. Tak na ;př., jde-li 00 mlCllc1istvého, pro Ilě

'bož jsou stanoveny zvllášt:ní předpisy, nelze o něm užíti anailo
,;:icky ustanovení, které pl.atí pouze pro. dosJ)ě,lé, aneb inaopalk. 
-Speciálni i obecn y zákon mohou v,zájemně si ,pro.půjčih právní 
-pravidla k analogii, alvšak jen tehdy, platí-li zvláštní d{'tvody , ji-
miž s,e řídí, i v :p.i-ípadě , který se má rozI-ešiti . 

Pokud jeleo p'oměr analogie k vÝlkladu, je l1a první pomled 
-úejmo, že me,zi nimi je pod's.tatn:f rOlzdíl. Výklad se o,pí-rá o shv
né znění zákona, o obsla.h pojmu . jím užitého, ,třeba t ento ObS311 

'by1 pojímC:Un. již co nejšířeji, kdežto ana'logi'e '3Ť'0jí úplll1ě mimo zá -· 
lon a pod obsah jeho .slov Ipoc1i-íditi se nedá. Ni'kele nemiHe říci 
--- abychom zllsta,li pi-i 'příkladech nahoI-e užitých .- Že při ono m 

Tafinovar.ém poc1vede'ní .poškozený jedna,l v ol1!.ylu nebo že ku;p.ec 
podeúeJ.ě veCl Je pachatelem rieh a'spoľí l,častníkem krádeže po 
T OZUlnU § 187 tr. z. clřlve rakousl<:ého . 

:;r; ) P ,] dobného mínění j e i :M e r kel na )..1Y. mí s tě str. 77-79, jenž 
po této stránce rozeznává analogii k vyplnění mezer záko n a a analogii 
k odstranění nesrovnalo ~ tí; onu pi-ipou š tí, tuto vylučuje . - Proti němu 
je Bi n di n g , . Hand. 1., s tr. 214. P '] Z11. 3. a str . 215. pozn . 7· , kter)' 
v yt),kaje n1t~ , ž e toto rozlišení není šťa s tné , míní, ž e Cl.l1alog ie mu s í bý-ti 
pi-ipuštěna j pi'-j pravidlech :věcně pochyben)' ch. Pod'1bně t éž Bi r k
m e y e r Enzyklopadie, 2. vyd. str. 1 J 44: M ezery j sou n ejen , když zákona 
b ez analogi e n edalo by se užíti, n}'brž když by v)-kLtc1 vedl k ab
:; l1rclnosti . 



74, J UDI' . Rudolf l\rejčí : 

Ovšem rozdíl mezi analogi í a v)rkladem b)'T\rá č.asto vehni 
sÚJbtil'11í a ně'k'dyje těž:ko říci, jde-li ještě IQ extensivní výklad čí 

již o anal ogii. Je.žtlO však soudce má se na podkladě zákonné-m 
sn ažiti o r·ozbodování pocHe zás:ady OIbecné slpr.aveclilnosti a. analo
gie je na úk or této .zásady někdy vyloučena, sluší zastávati mí
nění, že tam, kde při liberMnotsti co nej;větší se m1.1Žc ještě odů

vodněně tvrditi, že pi-í,pad lze podřídJiiti pOId slova. z álkolna , jde 
ještě o v)l1klad a že o analoigii ];ze m.luviti tCiprve tam, kde ta,to 
s'UbS'umlpce je naprosto vyloučena. 

J UDI'. Rudolf Krejčí: 

O kollektivní smlouvě zemědělské, 

(pj-edneseno v podstatě v »Práynic,ké jeclll.lot ě" .) 

Sledujeme-li soudob)T právní V:)TVOj shledáváme se s úka'zeil11 ~ 

že pLlsobením vliYll hos:podářskýdl a sociál-ních povstávají Iprávní 
útvary, pi-i nichž jest za.sto,qpen stejně intensivlt1ě zájem soukr.o
~n)r i veřejný. , Pravotvorn)Tm č.initedem čili - obrazně řečeno -
strúj.cem těchto útvartl 'nebývá z,11U'sta ani zákonodárs'tví ani 
-,prá-nlí - po.l,ud se t)'-če - státorvěcla, n)7hrž initiativn:í ,pocin zá
jemníkl\, vyyo1:an:ý potřehanii ho,s.podái'ského života. Okolnost 
tato má ovšem za násJedek mnohÓ'u nehotoyo:st 00 do .právní kon
strukce a v dlbkc1ku tobo ovšem i co do prá v'ní povahy a účin
nosti těchto útvari\ se všemi dllsledky to.hoto nedostatku. Typi'c
k}Tm Idokladem tohoto zjevu jsou kollektivní smlouvy vlibClC a ze
mědělské zv,]ášť, ktelré se u,platňujj v době nejnovější jako úČJinn)T 
pro'středek /k úpravě právních a '~xi6tenčnich p omb,Lt zemědlělslké

ho dělnictva na stra'ně jedné ,a k z,abezpečení nerušeného posttl\PU 
zemědélsk)Td l praó v živelním zájmu společenského celku na 
stran ě drubé. 

Jest !proto na čase, alby i práv,ní věda neponechávala otázlku 
tuto nepol\TšinNlluiJu a aby 'naolPak pra'coval.a k uspokojivéi IPrávně
konstruktivní ll lprélvě klOl'1ektivních . sm.Itw, jichž b oslP.QIdář.Siký 

i sociální V)TZnam den ode dne roste. Vzbuditi tento zájem prftv
ni.cké vei-ejn osti ]es't účelem této stati. 

Přerlemněkolli,k po/známek všeOheCn)Tch. 


