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JOSEF LE-PšíK: 

Co patrí k pramen um našeho hmotného 
vojenského trestního práva. 

účeiem tohoto článku není vypočítávat prameny našeho 
hmotného vojenského trestního práva jeden po druhém, nýbrž 
ukázat, kolik zbývá na tomto omezeném pTávním úseku sporných 
otázek, které teprve čekají na první zpracOlVání nebo na dúklad
nej ší prezkoušení. 

Že v tomto odvetví zustá'vá tolik zanedbáno, na tom má 
hlavní vinu postavení býv. rakousiké vojenské justice za sta
,rého voj ens:kého rádu, kdy nedostateik pravé soudcovské nezá
vislosti vedI vojenské soudce k nekritickému prijimání všeho, 
co by[o vojenskou spráJvou vyhlašováno za pl'a,tné právo. O býv~ 
l'akoll'ské vojenské správe pak lze právem tvrditi, že se za nových 
ústavních pomeru nedovedla odpoutati od tradice založené za 
absoautismu. 

Nejasnosti, vnesené do vojenského trestního práva za býv. 
moonárství, pfenášej í se arci dD práv:ního fádu našeho, neboť 

náš stát hmorené vojenské trestní právo dosud nekodifikoval, a 
platí ješte dnes jeho úprava, jaká byl a v býv. Rakousku-Uhersku 
v platnDsti 28. fíjna 1918, ovšem se zmenami 'z.pusobenými zá
kony našeho · státu. 

H,lavním pramen ern hmotného voj. tresuního práva b~l v býv. 
mocnáfství a dosud je u nás ra:k. VDj. trestní zákon z 15. L 1855, 
Č. 19 r. z. Tento zákon byl z,a tehdedšího absolutismu vydán cí.s. 
patentem po slyšení fíšské rady, která však v oné dobe nebyla 
voleným sborem. zákonodárným, nýbi'ž jen poradním 'sborem jme
novaným panovníkem (ds. pat. Č. 92/1851 r. z.). V tom čase byl 
ústavní život zastaven i v Uh rách , a v0'j. trestní zákon vstoupi1 
i tam v platnost z vUle monarchy, ma:jícího v rukou všechnu moc 
zákonodárnou. Uhfi však, když se jim podarilo obnoviti ústavní 
život a s -vanovníkem sjednati dualiJsmus, neuznali platnost císar
ských patentu zatím vydaných a právne navázali na dobu pred 
absolutismem (§§ 5 a 53 zák. čl. XII/1867). Tím Ise v Uhrách 

12* 
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stala platnost voj. trest. zákona spornou, ovšem více v teorii než 
v praxi, protože se voj. soudy i v Uh rách rídi'ly 'stanoviskem ra
kOUiským, které platno~t voj. t'rest.zákona pos1wzovalo podle po
meru, jaké ve s.kutečnosti vJádly v Uhrách r. 1855. Již však r. 
1868 uznali Uhri voj. trest. zákon z r. 185,5 za s,vé plaltné právo, 
neboť v § 54 záJk. čl. XL/11868 (bran. zák.) prijali zásadu, že voj. 
osoby vČÍ'llné službe podléhajíl voj. tre,sltním z á!kon um· ; ponevadž 
pak jiných voj. trestních zákonu v oné dobe nebylo krome rakous
ký'ch, prej ali Uh ri v § 54 onoho zákona rak. voj. trestní zákon 
z r. 185·5 i s rakouský:mi vedlejšími vojenskými trestními zákony 
j3Jko právo i pro Uhry platné. Avšak tuto recepci vykládali Uh:ľi 
restri!ktivne: nehlede na to, že rak. voj. trestní zákon neuznávali 
za zákon, nýbrž jen za ,právo rovné zákonul) (nebo za platné voj. 
trestní normy nebo za právo zvykové),2) upírali pro uherské území 
nebo pro uherskou zemebranu a uherské četnictvo platnost tem 
ustanovením, která podle j ej ich mí1není nemela čiste tres'1mí po
vahui; 'siem počítali> us'tanovení' v. tr. z. o omezení' 'zpu:so'bilosti osob 
Odsoiuzených k ,smrti nebo 'k težkému ~alá:ľi azhehli k právním 
jednáním a o prodrroužení služební povinnosti zbehli.3

) Proti to
murto Dmezovánŕ }lze však u'Véstizávažné námitky; jestli-že 
§ 54 'zák ~l. XL/1868 recipoval s voj. trestními zákony i voj. trest
ní zákon z r . 1855, recipoval jej jako celek, a je holou libovlilí, sna
ží-li se kdo z účinkú této recepce vyjímati nekterá ustanovení 
recirpovaného zá:kona; co k recipovanému zákonu patrí, o tom 
ro~hoduje tento zákon sám ; ostatne se o ustanoveních, upravu
jících práv-ní následky trestu nebo trestných činú, dá právem tvr
'dit, že nejsou v trestních zákonech materií cizí, i když svými du
sledky zasahují do práva. soukromého nebo branného. 

Voj. trest. zákon z r. 1855 je zákoníkern úplným, neboť ko-

l) Lelewer: Grundris'S des MHitärstrafrechts, I. vy,clánÍ, Lipsko 1909, 
str. 3. 

2) Vi'z literaturu, kterou cituje Szilágyi v článku Das Geltungsgehiet 
des materielIen Strafrechus v Oersterreichi'sche Zeitschrift fiir Strafrecht, 
VI. lIOČ. (11911/5!), str. 416'7. 

3) Proto do maďarského prekladu voj. trest. zákona, vy,daného r. 
19011 s nejvy,š'ším schválením pro uhel1sk,ou zamebranu, nehyl pojat § 415 
cl), kdežto· u § 2018, a) a,ž c) byl0 :v nem :poznamenáno, že teCihto ustanovení 
ne}ze užíti u príslušníka uherské zemebrany a uherského četnictva. 
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difikoval celé hmotné voj. trestní právo a ne pouze jeho odchylky 
od trestního práva obecného; proto čl. V. jeho uvozovacího patentu 
zduraznil, že se za z~očiny nebo prečiny4) mohou pokládati jen j ed
!lání a opominutí, která sám za ne prohlásil. Výjimkou z tohoto 
pravidla zachoval však v. tr. z. ~ dfí'vej:š]ch pfedtpi,su v platnosti 
rády tiskové (čl. VI. uvoz. pat.), voj. trestní zákony vydané proti 
lichve (čl. VII. uvoz. pat.) a zákony proti moru (§ 662 v. tr. z.) . 
! 
Temito predpisy byly míneny tiskový rád, vyhlášený ds. patentem 
Č. 122/1852 r. -z. a adaíPiJovaný .pro voj:siko nejv. rozhodnutím 
rp 20. XI. 1852, r. z. č. 244,5) lichevní patent z 2. XII. 1803, adap
~ovaný pro vojsko naÍ'Ízením dvorské válečné rady z 9. VI. 1804, 
Č. j. H 468, dále morový patent z 21. V. 1805, Č. 73',1 Sb. z. s., a 
VI. hlava nálTI. zdrav. rádu 'z 13. XII. 118151,č. 41 r. 'z. Zvláštní 
zmínky zasluhuje1 že morový patent, který v civiUní tres.tní justici 
pred r. 1853 platil jen pro zeme rakouské,6) byl voj. pohranič

ním útvar um vyhlášen již o čtvrt roku dfíve, a to narízením 
dvorské vál. rady z 27. II. 180.5, č. j. B 497, s u!po'zornením, že je 
~ávazný pro všechny zeme s výjimkou krá,ľ. Uherského ; pro 
celé vO'j-sko (tudíž i pro vojsko v Uhrách) byl týž patent vyhlášen 
nafÍ'zením dvorské vál. rady z 4. VI. 1805, č. j. B 1623.7

) Stalo 
se tedy jak první zavedení n1orového patentu do vojska, tak i roz
šírení jeho platnosti na voj. formace uherské f.orunou pouhého na
fízení dvorské vál. rady. A ješte jednu poznámku k morovému 
patentu: Pro obor občanského trestního soudnictví byl morový 
paltent zrušen§ 48 zák. č. 67/1913 f. z.; praxe má za to, ze se 
účinek tohoto zrušení vztahoval i na trestní právo voj enské, pro
'tože se zrušení stalo bez jakéhokoli omezení; pro opačný názor lze 
'však uvés,ti, že zák. Č. 67/1913 r. z. nove upravil nebo zrušil k,rome 
morového patentu jen §§ 393 až 397 .obec. tres1mího zákona Čí's. 

4) V. tr. z. z r. 181515, l'ozdélil trestné ,činy jen na zločiny ana prečiny; 
prestupiky pr]p.ojily teprve vedlejší záJkony ~:)O-zdejší. 

5) Všechna nejv. rozhodnutí, týkající se vojenský-ch vecí, byla vy
hlašována 'obežnými naÍ'Í1zenÍmi ústredního voj. úradu; tato- vyhlašovací 
narízení se v tomto pojednání neuvádejí, nýbŕž citují se jen nejvyšší roz
hodnutí samotná. 

6) U obecný~h trestnÍch soudil v Uhrá~h Ip'latil morový patent od r. 
18153 do r. 18,61. 

7) Bergmayr: Kriegsal'tikel flir die k k. Armee, Ví-deň 18315, stol'. 197. 
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117/1852 r. Z., kdežto stejne znejících §§ 662 až 666 v. tr. z . .se 
~edotk~, a že zákonodárce asi nemel úmysl rušiti jednotu morového 
'vojenského tres:tního práva v monarchii zmenou dosavadního stavu 
j en na části územÍ. 8 ) 

I 
Ačkoli v. tr. z. krome zákonu tiskových, lichevních a moro-

vých jiné starší predpisy z oboru hmotného vojenského trestního 
práva nezachoval v platnosti, prece praxe po celou dobu účinnosti 
v. tr. z. až do dnešního dne uznává za platná pro vojenslké [soudy 
tre[stní ustanovení všeob. zbrojního patentu č. 2,23/1852 r. z. Du
vody, proč zbroj. patent platí i po vydání v. tr. z. ve vojenském 
trestním právu, judikatura neuvádí a pred:pokládá platnost jako 
samozrejmou ;9) z komentátoru Damianitsch platnost vyvozuje 
z čl. VIII. ll'voz. pat. k v. tr. z./O) ale patrne neprávem, protože 
v nem jsou míneny delikty trestané jinými úrady Inež voj. soudy;l1) 

8) česká vyldání voj. trest. zá"kona (Hafner, Praha 19!3!1, a Lepšík
Beneš, Praha 1i9'311) morový patent neuváďejímezi platnými vedlejšími 
v,oj. trestními zákony, ,naiproti tomu v nem. MaIliZovu vydání v. tr. z. z r. 
119/118 (Koller) je tento patent ješte otišten s' poznámkou, že byl ['TIO dosah 
rak. tr. z. zrušen záJkonem č. 67/19111:3 Ť. z. Széilléi-sy-ho pfí.ručka Das Mili
tärstrafgelsetz (Vídeň 1191114') jej ozuarčuje za platný bez jaké1hokoli odô
vodnení. 

9) Rozhodnutí nejv. voj. 's-ou du Č. 21415- úr. sh. 
l0) Damianits-ch: DaJS Militäl1strafgese1Jz, Vídeň 118515, str. 7. Koller 

v predmluve k ManzlOvu vydání v. tr. z. z r. [1'91'4 praví" že žádný vojen.ský 
soudce nebude poehybovati o mož-nosti užfti zbroj. patentu, zejména když 
se ústrední vojenský úrad v pOlzdejšícih výnosech a naŤizeních opeto'VTIe 
na tento patent odvolával. PochYJbnosti o ,platnosti zbr,oj. patentu byly vy
slovová-ny jen v býv. Uhrách, ale ne snad proto-, že by se byl -pfi'čítal 

derogační účinek voj. trestnímu zá'lwnu, nýbrž jen z duvodu, že byl Zlbroj. 
patent vydán v dobe neústavní ds. patentem; ministerstvo války však ve 
výnose ze 14. V'I. 1896, oddel. 4, čí-s. 6150, potíralo tyto pochybno,sti odka
zem na § 5,4 zák. čl. XL/1SI618. 

U) Jak je videti z nedato,v,ané osnovy voj. trest. zá"kona, z'achované 
v univ. knihovne v černovicích, mel dnešní čl. VľliI. v o'snove označení jako 
čl. VI. a znel takto: »Die Behandlung und BestraÍtung anderer in die sem 
Strafgesetzbuche und in der Press-Ordnung (Art. V.) nicht vorkommender, 
durch :sonstige Gesetze mit Strafe bedrohter Vergehen .und Disciplinar
Uebertretungen bleibtdenjeniogen Machthabern oder Behéirden vorbehalten, 
welche <lazu durch besondere Vorschriften berufen sind.« Z poznámek, pfi
psaných k tomuto textu, vysvítá, že pfi jedná-ní o tomto článku byl(o 
usneseno slovo »Machthabern« nahraditi slovem »Vorgesetzten« a jinak 
znení pfi.zpusobiti čl. V. Uyoz. pat. obecnému trest. zákonu. 
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nutno uvážiti, že v. -Cr. z. chtel - krome konstatovaných trí vý
?imek - kodifikovati celé hmotné voj. trestní právo a že proto 
~iné starší predpisy z tohoto právního oboru v platnosti zachovati 
nemínil. Snad by se jen doslovIný výklad uv-oz. pat. kv. tr. z. 
mohl pokusiti zachránit platnost zbroj. patentu, a to oduvodnením, 
že se čl. V. uvoz. patentu k v. tr. z. nezmiňuje o pre'Stupcích a 
že proto soudini prestupky, olbs,a;žené v starších vojenský'ch trest
níoh predpisech zustaly netk'iluty, pokud v. t r. z. neprevzal jejich 
skutkové podstaty (čl. L uvoz. pat.). Než pri tomto z;Pll-sobu 
oduvodňování - který by prehliže~,že v. tr. z. nechtel mít žádné 
vrest UJpky a že je vesmes prekvalifikoval na prečiny - by nebylo 
možno se zastaviti u prestupku podle zbroj. patentu a totéž by 
se musilo tVIldit i o jiných soudnich prestupcích podle staršího 
voj. trestního práva, jejichž skutkové podstaty do v. tr. z. ne
prešly. 

Od roku 1855 byl v. tr. z. opetovne z,menen a doplnen; k to
mu se užívalo trojích právních forem ; zákonu, nej vyšších roz
hodnutí a ministerských natízení; všemi temito zpusoby byly do 
voj. trestního práva zaneseny nejasnosti. 

Ze záJkonu, které zmenily nebo doplniIy voj. trest. zákon, jen 
málokteré se omezily na trestní právo vojenské ;12) vetšina mela 
za hlavní účel reformovaiti nebo doplniti trestní právo obecné a za
sáhla p:ľi tom zároveň vojenské trestní právo jen proto, protože 
v úseku, o nejž šI,o, bylo s obecným 'trestním práv ern shodné. Pfi 
bom však bylo zákonu, které by jasne rekly, že chtí s obecným 
trestním práJvem postihnouti i tr estní prá,vo voj enské, v býv. 
monarchii máJo ;13) u vetšinyzákonu taková zmínka scházela a 
proto vznikaly pochybnosti, zda platí pro voj. trestní právo čili 'nic. 

12) Byly to čsl. zákony č. 9/1918 a 5'516/19119 Sh. z. a n., za Ra
kouska cÍs. nar. č. 1,57/1.119'114 f. Z. 

13) O zmene voj. trest. zákona je vÝislovné ustanovení v zák. č . 

8/11Ste3 f. z., o voj. soudní pravomoci se krome branných zwkonu ~mmUJl 
zákony č. 6/18163, 4\lfi118'818, 1'3'7/18,90, 30/1897 f . z. a zák. čl. X'liI/18>8'8, XXII 
18'9'0 a XIX/19115. V česko,slovensku o v. tr. z. mají zmÍ'llIky zákony č. 

2,69/191119, 214,3, 34'7fi19\2(), 47'1/11912<1, 50/19\213, 124, 1718/1:9'2/4, 11111/192:8, 3'1/192.9, 
48/193'1, 54/,119'32 Sb. z. a n. a o voj . sou dní pravomoci zákony č. 5,6121/19119, 
1;8<8, 119,3\/1,9,2'0, 1'2,9/J1921, 21401/119212" 2, 7, 9, 80/19214', 215,7/1<92'5', 7'6/19'27, 
1113/1912i9, 112;3/119:U Sb. z. a n. 
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N ektetÍ14
) tvrdili, že je v. tr. z. lex s:peciarris a že proto zákonem 

menícím obecné trestní právo muže být dotčen j en tam, kde se--
o tom nový zákon vý,slovne zmíní; kde však výslovná zmínka 
schází, tam Ise zmena voj. tresrtního práva netýká. Jiní pripoušteli 
derogaci voj. trest. zákona i bez vý,slovného ustanovení a snažili se 
ze smyslu neb účelu zákona vyčísti, zda zákonodárce chtel nebo 
nechtel vyjmouti vojenské osoby z dosahu nových trestních usta
novení. Nescházely hlasy, které účinnosti vedlejších zákonú z doby 
po r. 1867 pro obor voj. trestního práva odporovaly ústavními 
duvody, tvrdíce, že se podle duali'sltÍcké ústavy z r. 1867 voj. 
trestní zákonodárstvi sta'lo společnou ve'CÍ obema polovicím ríše15

) 

a že proto od toho času nebylo možno voj. trestní právo upravovati 
v každé polovici ríše odchylne (neb aspoň, že je podle oné ústavy 
~utno poklád~ti vojsko za společnou jednotku a že z toho dúvodu 
:j eho pt1s1ušníci nem'ohon býti podrobeni, trestnÍln zákonUITl jen 
,jednoho z obou státu); než tato tvrzení byla za svetové války 
'opuštena. Nejpohodlnej ší stanovisko meli praktikové, ktetÍ se fídili 
mínením administTativy a pokládali za vedlejší voj. trestní zákony 
ty zákony trestního obsahu, které byly otišteny ve vojenském 

14) Onázorech zde postupne reprodukovaných (t. j . které vedlejší 
trestní zákony jsou součástí voj. trest. práva) lze se inLo-rmovati z článku 
1'soipescula.Grecula Die strafrechtlichen N ebengesetZJe und dals Militär. 
strafrecht, otišteného v VI. ročníku (19115) ä 'sterreichische Zetschrift flir 
Strafrecht na str. 417 a d., a z Kollerových pÍ'edmluv k Manzovým vydá· 
ním v. tr. z. z or. 1191114 a W1K Dále viz Verclrossuv článek Die Geltung der 
allgemeinen strafrechtlichen N ebengesetze fUr Militällpersonen und deren 
Anwendungsmoglichikeit durch die Militärgerichte v 6'7. ročnÍ!ku (1916) All
gemeine osterreichische Gerichts-Zeitung na :str. 31313 a d. a citovaný již 
článek Szilágyi-ho, jaJkož i rozhodnutí nejv. zemebr. soudu Čís. 20úf. sb. 
(podobné rozhodnutí téhož soudu z 30, VI. 19116, Č. j. R 818/15/1 je otišteno 
v Iprvním svazku Wei'slovy príručky Rechtsgrundsätze aus den Entschei
dun gen des k. k. Obersten Landwehr-Gerichtshofes - Vídeň 1915 - na str. 
184 ad.). 

15) Tento náJzo.r mel olporu v znení l'ak. s tát. záJkl. zák. Č. 146/1816:7 f. 
z.] podle nehož k společným vecem patfHy veci vojenské .s výjimkou povo
lování rekrutu, zákonu o plnení branné po'Vinnosti, opatfení stran di'slokace 
a 'zásobování vojska, dále úpravy občaJl1Iských pomeru a práva povinností 
pfÍ'slušniiku vojsika nevztahujících se na službu vojensikou. Jinak uh. zák 
čl. XH/11816'7, jenž v § 11 k sip,ol81čným vecem vojenským čítá jen vedení, 
velení a vnitrní organiJSaci vojska. 
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Vestníku ; tento názor byl však zavržen, jak'mile voj . soudci do
stali soudcoV1skou nezávislost a právo zkomnati platnost natízení. 

Celá tato otázka zu'stává sporná i dnes, zejména pokud jde 
o 'zá'kony z býv. monarchie ; ,provádeci klaus ule nemohou být ,spo

lehlivým vodítkem., proto~e v býv. rak. vedlejších trestních zá
konech býval n1inisltr vojenství uvádén mezi ministry majícími 
provésti zákon jen ztídka.1 G

) Zdá se však nesrporné, že nelze uzna
ti príslušnost obecný'ch vedlejších trestnÍch zákonu k vojenskému 
trestní-mu právu tam, kde rak. ,zákon z doby po r. 1867 (neh a1spoň 

po vydání br. zák. z r. 1868) , jenž o voj. trestním právu žádnou 
~mínku nemá, zrušil nebo zmenil nek!teré paragrafy ohecného 
t restního zákona; kdybychom toti'ž chtéH extensivním výkladem 
rozširovalt tato zrušení nebo zmeny i na korespondující paragrafy 
voj . trestního zákona, mohli bychom tak učiniti nanej výše j en pro 
tu pulku monalľ'chie, v níž onen zákon vyšel, takže by pak v j edné 
polovici státu zUSltaly ony paragrafy v. tr. z. nadále v platnosti 
v puvodním znení, kdežto v druhé by již neplatily nebo byplatily 
v znení novém; právem mužeme mít za to, že tJakový stav nebyl 
zákonodárcem zamýšlen. Z toho duvodu mužeme pro voj . trelstní 
právo vyloučiti účinnost ,tresltních ustanovení zákonu Č. 43/1870, 
35/1880,78/1883,89/1885,89/1897,73/1910, 118/1912, 67/1913 
a 337/1914,17) Mimo tyto p,:fíipady by však rovnost občanu pred 
záikone'lTI mluvila pro to~ aby vojáci nebyE bez dUležité príčiny 

vyjímáni z nových trestních uS'tanovení vedlejších zákonu a aby 
byl uznáván dosah techto zákonu Ipro voj. trestní právo všude tam, 
kde to zákonný text neznemožňuj e. 

O býv. uherském obec. tres'tním zákone zák. čl. V /1878 

16) Jen v branných zákonech, !pak v záJk. Č. 6/1.8163 a 1137/1,890, zák. 
čl. XXI/IIJ8190 a CÍls. nar. Č. 11514 a 1517 AI91114 r. z. Jsou však i četné ČlSl. zá
kony, v nichž poverení mini'stra národní obrany schází, Ilia rpr. č. 4,9, 3015, 
4'H a5i68/19'19, 11213, 1124, 33'Ú a 347/19120, 2Je8/1~213, 2139, 240, 2:41/1924, 111'7/ 
19m, 2/W218. 

17) Jina.k Pellische:k-Willsdorf (Handbuch des Militärstrafgesetzes, Ví
deň 191'4) , jenž u; §§ 6516, 61619, 6710 a 6'71 v. tr. z. poznamenává, že byly zru
šeny zák'onem Č. 35/1:880 r. z., a Hafner (Vojenský trestIl'Í zákon, KromeHž 
1913'1') , jenž pokládá 'zákonyč. 43{118'70, 315/18180, 7t8/1,g18'3, 819/1i81815, 89/18'97, 
67/1911'3 a 33<7/119114 za platné !p'ro vojenské soudnictví. Svuj odchylný názor 
t ito vyda'vatelé neoduvodňují. 
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se má v praxi obecne za to, že pro voj enské soudnictví neplatí vu
bec a že je k v. tr. z. v srtejném pOmeTU jako býv. rak. obecný 
trestní zákon č. 117/1852 r. z. Než tento pomer není úplne pro
stý všech pochybností. Uhri totiž pokládali recepci rak. v. tr. z. 
jen za rešení prozatímní a hodlali si jednou stvorirt vlastní uher
s.ký vojenslký trestní zákon, jenž by jako doplňkový zákon nava ... 
zoval na jetjich trelsfcní zákon obecný a obsahoval jen zvláštní od
chylná ustanovení platná pro vojáky.18) Proto do § 5, odslL 3. 
zák. čl. V /1878 poj ali ustanovení, že výj irnky o príslušnících 
branné moci upravuj e zvláštní zákon. Toto znení však nerpriléhalo 
na rak. v. t'r. z., jenž je zákoníkem úpJným, a tohoto nesouladu 
užil Verdross19

) r . 1916 k výkladu, že Jsou vojenské osoby ze 
zák. čl. V / 1878 vyňaty jen potud, pokud jsou pro ne ve v. tr. 
z. dána zvláštní ustanovení., a že tedy obrácene stran jednání, 
o nichž se v. tr. z. nez,miňuje (na pr. marení hrozícího zabavení 
-- viz § 386 zák. čl. V / 1878) , plaltí pro vojenské osoby zák. čl: 

V /1878. 2°) 
Oblvbenou formou zmeny v. tr. z. bytIa za býv. monarchie 

nej vyšší rozhodnutí. 21 ) Kolik nejvyš'ších rozhodnutí (n. r .) mení
cíeh v. tr. Z.22) byl o vydáno, nedá se tak lehce zji'Stit, protože n. r., 

18) Takový záJkon si vydali Maďari až po rozpadnutí monarchie (zák. 
čl. H /lle,30). 

19) Cit. čl. str. 31316 a 3137. 
20) Totéž by podle tohoto názoru platilo i o pOTušení li,stovního ta

jemswí (,§ 3,27 zák čl. V/ll8f7l8), které panující praxe u vojenský'ch osob na 
Slovensku pokládá jen za kázeňslký p,re'stlliPek. 

21) Od nejlVyšších l'ozhodnutí musíme lišit cís. nafÍ:zení po,dle § 14 
stát. z'ákL zák. 'č. 141,1 1867 r. z., vydávaná pro zeme Tako<uské panovnlÍkem 
za účasti celé vlády v dobe, kdy parlament nebyl shromážden. Této formy 
bylo užito i ve vojenském trestním právu; pfíkl,adem je d s. nar. č. 157/ 
19N: r. i. 

22) Nekterá nejv, rozhodnutí nemela v. tr. z. zmeniti, nýbrž jen pro
vélSti (na pr. n. r. z 9. l'JiI. 1'81515" IProvádející § 3'0 v. tr. z.) nebo autenticky 
vyl'ožiti (na pr. n. r. z 13. VN. 11815',6 vyklá!dajíd § 1'4'7 v. tr. z., n. r. z 215. 
VIII. 11815,7 vy!kládajíd § 712 v. tr. z., n. r. z 3,. IX. 1'8.5'8', r. z.č. 1'49, vykláda
jící § 187 v. tr. z., a n. r. z 15. VI. 1866, Vestn. 191/113, vykládajíd § 289 
a) v. tr. z.). Nekterá nejv. rozhodnutí se dotkla v. tr. z. jen nepfímo, na 
pr. n. r. ze 1'7. X. 118911" Vestn. 415/215121, zrušivší desert. taglii, zbavilo p,r3lk
tického dosahu ta ustanovení v. tI·, z., 1derá ,se této taglie týlcají (§ 208 cl) I 

2113, 211:5, 21215). Nekterá nejv. ro,zh. se týkala jen vedlejších voj. tre,st.zá-
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pokud byla vydávána k tomuto . účelu, nikdy nebyla publikována 
v Í'Íšském zákoníku a doikonce nekterá z nich nevyšla ani ve 
Ves;bníku ústfedního vojenského úradu, nýbTž byl a jen s ptísluš
ným narízením ústredního y,oj. úradu rozeslána ve voj sku; násJed
kern toho se ani nedají prezkoumati úda;je komentátoru v. tr. z. 
o nekterých n. r. Z ruzných pramenu se dá zjistit, že v. tr. z. 
mela zmenit tato n. r.: 1. n. r. z 23. III. 185,5, že kadeti námorního 
sboru nem'aj] hýt degradováni, nýbrž propoušteni,23) 2. n. r. z 2. 
II. 1857, že i s odsouzením vojÍl1a je srpojena nezpúsobilost ke 
vS1tupu do státní služby, srGaQo-li se pro trestný čin, který má 
u du:stoj.níka v záJpetí kasaci; 3. n. r. z 30. III. 1857 o trestání 
nezapsaných Hraničáru pro voj. delikty;23) 4. n. r. z 9. XI. 1858, 
že se pri upuštení od odnetí hodnosti podle § 125 v. tr. z. má 
dustojníkum nebo voj. úrednikum žalár zmenilti ve vezení; 5. n. 
r. z 1. VII. 1859, Vestin. 105/123, zrušující na dobu války § 195 b) 
y. tr. z.; 6. n. r. z 23. IV. 1861, Vestn. 16/69, rozširující 
účinnost predešlého n. r. až do dalšího naÍ'Ízení (které již nevyšlo) ; 
7. n. r. ze 14. V. 1861, Vestn. 16/77" stanovící nové zne'ní § 175 
v. tr. z.; 8. n. r. 'z 23. VII. 1865, Vestn. 18/127, že se trestné 6ny 
spáchané ' proti predstaveným a vyšším spoj eneckých voj sk, je-li 
za[ľučena vzájem,nost, trestají stej ne, jako kdyby byly spáchány 
PToti predSItaveným nebo vyšším vlastního vojska; 9. n. r. z 6. VII. 
1867, Vestn. 3'5/136, menící § 47 v. tr. z. ;24) 10. n. r. z 24. VIII. 
1867, Vestn. 41/172, menící § 224 v. tr. z. ;23) ll. n. r. z 19. X. 
1867, Vestn. 49/209, zavádející vojenské čestné soudy a Zlľušující 
§§ 301 až 303 v tr. z.; 12. nejv. schvá~ení asi ze srrpna 1889,25) 

konu, na pr. n. r. z 215'. VIH. 118150, r. z. č. 3:116:, doplňující morový patent, 
n, r. z 210. XI. 1815\2, r. z. č. 2/44, a m. r. z 5. vm. 1'816'4, r. z. č. 80, obe 
se týJkající zállwnu o tisku, nebo n. r. z 212:. I. 118/617, r. z. č. 214', týkajíd se za
vedení licho zák. č. li60/'l1816J6 r. z. do voj.enského s·oudnictví. 

23) Dnes již nepraktické. 
24) Jím bylo vyloučení z vojlska pH težkém žaláH omezeno na prÍipady, 

kde trest ;presahuje des et let anebo opeto:vný trest jeden rok. 
25) Výnosy min. války 'z 218. VH,r. 1/8189, pres. ČLS. 421315, a min. zemslké 

obrany z m. IX. 118J8H, pres. čfs. 1152t7/ViI, které byly tímto neJvyšším ro z
hodnutÍlm schvál eny, necitují den jeho vydání. Výnosy uvádejí jako duvod 
pro zrušení vY1loučenÍ z vojiska Ipri težkém žalári § 40 br. zák. z r. 1/8,89, ale 
nepráJvem, ;protože v nem je reč jen ° vystou;pení z vojska pro nezákonný 
odvod a pro nezlPusobHost k službe. I~dyby ' se však prece pripustilo, že 
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že se pfi odsouzení k težkému žalári nemá vyslovovati vyloučení 
z vojiska ; 13. n. r. z 28. IX. 1903, Vestn. 38, Zemebr. vestn. 
43/105, rozširující účinnos,t ·n. r. z 9. XI. 1858 na kadety akadety 
dustojnické zástupce ;23) 14. až 19. nejv. rozhodnutí schválivší voj. 
disciplinární predpisy (buď samosbatné nebo včlenené do služ. 
í'ádu), klteré možnost ká:zeňského vyrízení prečinu upravily odchyl
ne cd § 65 v. tr. z. ;26) sem patrí arm ádní rozkaz z 16. VI. 1860, 
'vydávající Služební rád, n. r. ze 7. IV. 1869, Vestn. 36/120, sch va
lující disciplinární predrpis pro vojsko, armádní rozkaz z 9. VIII. 
1873, Vestn. osob. 36, vydávající Služební rád, n. r. z 24. X. 1873, 
Vestn. 54/213, schvaJující disciplinární predpis pro voj. úredníky, 
n. r. z 20. VI. 1886, Vestn. 22/82, schvalující nové vydání Sl u
žebního rádu a n. r. z 21. III. 1887, vestn. 9/44, schvallující disci
plinární predrpi,s pro voj. úredníky a pro voj. gážisty m. hodn. tr. 
Pokud tato n. r . chtela zmeniti v. tr. z., jest jejich právní účin
nost vesmes pochybná, pTotože žádné z nich nebylo uverejneno 
v ríšském zákoníku ;27 ) krome toho tem z nich, která jsou zde 
označena čísly 112, 13, 1~5 až 19, vadí, že vyšla v dobe, kdy byla 
zákonodárná moc rozdelena mezi panovníka a parlament, takže 
panovník sám již zákony vydávati nemohl,28) Stanovilsko soudní 
praxe bývalo k nejvyšší,m rozhodnutím kladné. 

V nekolika pffpadech bylo k zmene v. tr. z. použito formy 

§ 410 br. z. z r. 11818'9 zrušil vyloučení z vojska pfi težkém žalári, musilo 
by se vyloučení z voj'ska pokládati za zrušené i pfiodsouzení k smrti pro. 
vazem; k tomuto dusledku nemelo však uvedené nejvyšší rozhodnutí odrvahy. 

26) Vetšina jich dovolila kázeňské vyrízení u prečinu, jejichž zákon. 
ný trest nepresahuje tfi mesÍce. Nove tuto vec Ulpravil § 2 voj. trest. rádu 
z l'. l!911!2' a v našem státe § 2i, odst. 1., písm. c) voj. kárného zákona č. 

1!5'4/11~ Sh. z. a n. 
ZIII1 Cí'S. patentyč. 1,513/18/4,9, 2160/118.5121 a 3/11860 r. z. a zák. č. 113/1'869 

r . z. naHdily, že všechny fí.šské zákony musí býti uverejňovány v ríšském 
zákoníku; toto ustanovení nutno vztáhnouti i na všechny zmeny fíŠ.ských 
zákonu, nechť se staly formou jakoukoli. Nekterá z nejvyšších rozhodnutí 
vYlPočtených v po·zn. 2Q. byla uverejnena v ríš'ském zákoniku; která to jsou, 
je z oné poznámky videti. 

28) Z.a zmínku stojí, že se ješte r. 119110 min. války pokoušelo prosaditi 
vojenský lex Ofner formou nejv. rozhodnutí; avšak tento plán ztroskotal 
pro odpor ministerstev stpravedlno:sti a zemské obrany obou částí ríše. 
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Ihl. 28) Stanovilsko soudní 
ldné. 

v. tr. z. použito formy 

a pH težkém žalári, musilo 
. priodsouzení k smrti pro. 
nej-vyšší rozhodnutí odvahy. 
tí u prečinu, jejichž zálkon. 
Ulpravil § 2 voj. trest. rádu 
c) voj. kárného zákona č. 

LI860 1'. z. a zák. č. 113/1'869 
ýti uverejňovány v Hšském 
ra všechny zmeny ríš,ských 
~rá z nejvyšších rozhodnutí 
~m zákonÍ<lm; která to jsou, 

l. války pokoušelo prosaditi 
však tento plán ztroskotal 
)brany obou částí ríše. 
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naNzení ústr. úradu; s,taJo se tak 1. nar. vrch. vel. vojska29 ) 

z 8. VII. 1859, Vestn. 105/124., krteré zmenilo § 65 v. tr. z. na dobu 
války;23) 2. obež. nar. min. vá~lky z 19. XII. 1867, Vestn. 55/233, 
které definitivne zmenilo § 208 e) v. tr. z. ;23) 3. obež. nar. min. 
války z 22. XII. 1868, Vestn. 47/206, pokud stanovilo, že se zru
šená železa pri težkélTI žalári mají nahraditi zostrením ;30) 4. nar. 
min. války z 6. X. 1873 (oddel. 4, Čís. 1929) (a stej.ne znejícím 
nar. min. zemské ohrany z 23. X. 1873, čÍs . 14.901/333 VI), 
která naNdila, že voj. soudy již nemají ukládati degradaci čá

stečnou ani dočasnou ;31 ) 5. nar. min. zems,ké obrany z 12. VIII. 
1915, Č. 2.33 r. z. a nar. uh. min. čÍs . 4272/1915 M. E., která 
válečné zaja1tce podNdila II. dHu v. tr. Z.32) Ve všech techto pNpa
dech nebude pochybností, že nebyl volen prostredek k zmene v. 
'tr. z. z:pusO'bilý; Ndila-li se raikouská praxe presto temito naN
zeními, byla pNčinou toho soudcov,ská nes-voboda., která právne 
trvala do 1. VII. 1914.33 ) 

Aby výpočet byl úplný, je treba ješte dodati, že zmenu v. tr. 
z. vyslovilo také jedno dikJtáItorské naNzení v dobe voj enské dik-

29) Tak se nazýval ústrední voj. úrad od r. 18'5,3 do r. 18'60. 
30) Železa zrušil čl. VI. zák č. 151/118'6'8 a § 54 zá:k. čl. XL/186g, a to 

bez náhrady. § 3' zák. č. t31/'l18i67 f. z. ve voj. soudnictvi neplatí. 
31) Na:Hzení se odvolávají na voj. služ. rád z r . 187<3, který prý 

v disco práV'U nezná jinou degradaci než úplnou a trvalou; avšak služ. rád, 
vy,daný jen panovní:kem, nemohl r. 187'3 zmenit V. tr. Z., a krome toho 
zmena trestní soustavy disciplinární ješte neznamená, že by ji musila ná
sledovat trestní slOustava soudní; ,ohe moh,oUJ být rO'~dí'lll'é . 

32) Obe narízení doplnil}a čl. III. uvoz. pat. a § 142 V. tr. Z. novou 
kategorií osob pod:Hzených H. dílu v. tr. Z. Zmocnení k této zmene zá
kona čeľlpala narfzení z čl. 8. Rádu záko·nu a zvyklostí války pozemní, 
pri,pojeného k Haag1ským úmluvám z r. 1'899 a 11907 (r, z. z r. 19130 ·č. 147 
a 1180), p,o'dle neh·ož váleční zajatci podléhají zá;konúm, predpisum oa roz
ka·zum, které platí ve vojsku \Státu, v jehož moci jsou. Než v bý;v. Rakous
ku neexistovala žádná všeobecná no·rma, která by ustanovení mezinárod
ních úmluv prevádela v právní rád vnitrostátní, a proto mezinárodní úmluvy 
nemohly menit jeho vnitrostátní zákony; Z toho duvodu mela být místo 
nafÍ'zení volena l'adeji forma zákona. S názmem býv. nejv. voj. soudu, 
pfi.znávajídm Haagským úmluvám moc zá;kona (rozh. z 211. IU. 1916, č. j . 
R 43121/115 - Zeitscihrift flir Militärrecht, 1:9'17, str. 1146), nelze souhJoalSiti. 

33) Tím dnem nwbyly účinnoIsti voj. trestní rády z r. 1\~H2., které 
v § 216 zaručily soudcovskou nezávislost. 
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tatury na Slovensku. Bylo to narízení gen. Hennocque-a z 23. 
června 1919, které pro obhst vých. slov. armádní skupiny zme
nilo též § 328 v. tr. z. Zrušeno bylo však již nanzením téhož 
diktátora ze dne 17. srpna 1919. Stran platnosti diktátoľ\ských 
natízení lze odkäzati na výlstižný Č'lánek Ka[ouskôv, otištený v XI. 
ročníku Právného ObzoTu.34

) 

Nf~ konec poznamenávám, že za podnet k temto úvahám 
vdečím samotnému jubilantovi, a to jeho kritice knihy »Voj. trest
ní zá!kony československé republiJky«, kterou jse'm r. 1931 vydal 
s dr. Benešem.3 5

) 

34) Str. 2181 a d., 'str. 3211 a d. 
35) Viz Vestník česIkoslovenské společnosti pro právo trestní, ročník 

VIi., str. 8'7, 88. 




