
156 

Dr. Al. Hellebl and: 

Zásadní rozhodnutí n'ejv. voj. soudu 
v Pra7e. 

Odvolání proti trestu smrti provazem a záměna tohoto trestu dle 
§-u 309: 1. v. tr. ř. cestou mimořádného zmírňovacího práva ne-" 

přípustny. 

Nejvyšší vojenský soud zamítl odvolání obžalovaného N.N. proti 
rozsudku divisního soudu v Z. ze dne 7-XII. 19Z0 jímž byl obžalovaný 
pro zločin loupežné vraždy dle §-u 413. a 414: Z. v. tl'. z. odsouzen k 
tl'estu smrti provazem a k vyloučení z armády. 

Dúvody: 
Odyoláva.tel vytýká rozsudku, že soud vynesl rozsudek s drako

nickou pi'ísností a že chtěl vyřčený/m trestem smrti zjednati odstrašujl
cí příklad. Stěžovatel přehlédl, že čs. voj. soudy jsou ve smy,slu zákona 
z Z8-1918 Č. 11. sb. zák. a nař. § 7. v. tr. ř. povinny použití proti osobám 
jich trestní pravomocí pohléda.jícím, jakmile se tyto nějakého trestního, 
činu dopustily ,trestních zákonn5rch ustanovení, tedy ,v daném ph
padč ustanovení v čs. stétě dosud platného voj. tl'. zák. z roku 1855. 

Uznav tudíž v daném případě soud nalézací obžalovaného vin
n5Tm zločinem loupežné vraždy dle §-u 413. a 414: Z. v. tl'. z. a vzav 
za 'prokázano, že obžalovaný byl bezprostředním pachatelem tohoto 
čínu, musil vyměřiti po rozumu §-u 415. V. tl'. z. trest smrti provazem, 
pH čemž při ~10dnocení okolností polehčujících rozhodriVm bylo mu 
též ustanovení §-u 1ZZ V. tl'. z., jenž nahzuje, že tam, kde v hzení 
i'ádném, dle zákona uložen jest na trestný čin trest smrti, nutno 
soudu vynésti rozsudek dle zákona tudíž uznati na trest smrti R. že 
ocenění okolJností, jež by 'Volaly po zmírnění trestu, ponechati ti'cba 
tomu, komu přísluší právo k ud ělení milosti. 

. Toto usta'novení zákona bylo změnčno ustanovením nového voj. 
tl'. :l'. (§ 309: 1.) potud, že soudu dáno opr.ávnf'mí, uznati tam, kde ma
ji převahu velice dúležité okolnosti polehčující, na místě trestu za
stl'elením na trest žaláře prostého neb těžkého. 

Obdobná změna trestu smrti provazem však za nynějšího zá
konodárného stavu soudy vojenskými provedena b5rti. nemúže, jak 
tomu nasvědčuje též .iasně dúvodová zpráva § 309 V. tl'. i'., - jež' 
výslovně uvádí, že změna trestu smrti provazem musí býti ponechá
na právu milosti, jež jest zákonem (§ 4Z5 V. tl'. ř. a § 64 a 103 1'Istavnf 
listiny republiky čs.) vyhraženo presidentu republiky. 

Z uveder~ých dúvodú a poněvadž dle § 333 druhá věta v . tl'. ř. , 
jPst možno odvolati se ve prospěch obžalovaného do výroku rozsudku 
soudu divisního a trestu toliko, nepřeměnil-li soud válečný trest smrti 
zastřelením v trest na svobodě, jelst odvolátní a contI1ario při trf-~ stu' 
smrti p!ovazem nepřípustné. 

Roz. nejvyš. voj. s. č. j. P 19-Z1 z Z6-II -19Z1. 
fl 

Pro 'Příslušníky čs. branné moci plaťí ohledně otázkv naslu.hnvání 
(§ 208: e, v. tr. z.) , us,tanovení zákona ze dne 2. dubna 1885 č. 35. ř. x. ; 
odsouzení pro deserci nemá za následek prodloužení zákonité doby' 

služenbí. 

Nejvyšší vojenský 'soud uvedl -při rozhodování o zmateč. stÍž-
nosti v trestní věci proti dělostřelci N. N. k odúvodnění svého mínění 
ohlednč otázky nasluhová ní tyto vývody : 
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. Dle článku 2. zákona ze dne 28-10. 1918, ě . 11. sb. zák. a na1'. po
nechány byly prozrutím v platno.sti všechny dosavádrilí zemské a Hš
ské zákony, tudíž také vo jenský trestní zákon z roku 1855 a zákon 
ze dn 2. dubna 1885 Č. 95. i'. z. 

Jelikož dle § 208: e, v. tr .. Z., kter)T novelou k trestnímu zákonu 
(zákon ze dne 14-10. 1919 Č. 556. sb. zlák. a nař·. zrušen neb změněn ne
byl, odsouzení pro deserci má za následek prodloužení zc1,konité dobt 
služební, kdežto dle § 1. zákona . ze dne 2··4. 1885 Č. 95. ř. z. ustanovení 
toto se . na aktivní· osoby zem6brany nevztahuje, jest otázka, ,která 
z tčchto ustanovení pro příslušníky čs. armády platí, kdyžtě v této 
aI'mád~ , nestává žádného rozdílu mezi bývaYým "vojskem" a "země
branou. 

Ve článku XI. vyhl. patentu k vojenskému trestnímu zákonu ja
kož i v zákonech požději vydan)Tch (nOV)T branný zákon atď.) vy
s lovena jest právní zásada že ustanovení nového zákona vztahuje se 
na činy spáchané před jeho působností, dosud pravoplatně neodsou
zené, jen tehdy, pakli jsou oproti dříve platnému zákonu mírnější. 
Jestliže tudíž zákonodárce při zmčne trestního zákona v)Tslovně ve 
prospěch pachatele nařizuje užití mírnějších trestních ustanovení, 
než, které by ho dle zákon.a v douě spáchání činu platného stihnouti 
měly, tím více j e,st za to míti, že tato záslada má v daném případě 
místo, kdy po recepci dvou zákonn)Tch ustanovení jedr~o proti dru
hému se jeví přísnějším. 

Názor tento odpovídá též všeouecnč v trestním právu' uznané zá
sadě "in dubio mitius" a vyhovuje i jinak dnešnímu právnímu stavu 
y uvážení, že do nového branného zákona Ilebyla převzata ustanoveni 
·ó prodloužení služební povinnosti jako následek trestního činu. 

Z uvederného vychází 11Ia: jevo, že pro pi"íslušníky čs. branné moci 
p latí ustanovení zákona ze dne 2. dubna 1885 Č. 95. i'. z. 

(Roz. nejvyš. vo,j. s. č. j. P 5~7-20 ze dne 7. ledna 1921.) 

Dr Bařinka: 

Bytová reforma v judikature 
správného soudu. 

Čís. 1. 

nejvyš. 

V předpisu §. 12. vlád. nai·. ze dne 22. ledna 1919, Č. 38. sb. z. a 
n. (srov. §. 13. zák. ze dne 30. řijna 1919, Č. 592 sb. z. a n.), jímž vy
sloveno, že obec (spole,čný bytový úř.ad) rpronajímajíc zabrané byty 
má dbáti slušných přání majitele bytu, založen jest subjektIvní ná
rok strany, jehož nepovšimnutí má vzápětí nezákonnolst nahkaného 
rozhodnutí. (Nález ze dne 17 .. května 1920, č. 3159.) 

Čís. 2. 
O nepoužívaní místností ve smyslu §. 8. Č. 3 zák. ze dne 30. 

r1Jna 1919, Č. 592 sb. z. a n. nelze mluviti při místnosti nově zřízené, 
dokud nebylo dáno povolení k užívání kola'udačním výměrem úřadu 
stavebního nebo živnosten-skéllO. (Nález ze dne 17. května 1920, č.3922.) 

Čís. 3 . 
. Byl-li nájem bytu ujednán před 22. listopadem 1919. a na

stěhoval-li se nájemník -do bytu Ipřed vypršením lhůty stanov·en.0. 
v §. 6. zák. z dne 30. října 1919. · Č. ' 5,92 . . sb. z. a n., il1ení bytov)( 
úřad opTávněn za~é8ti říiení dle §. 2. cH. zákona, třebas by m.u 
dotyčná nájemní smlouva byla omylem formálně hlášena ke schva
lení. (Nález ze dne 19. května 1920. č. 4439.) 

Čís. 4. 
1. Zábor bytu dle §. 8. č: 1 zák. ze dne 30. října 1919. Č. 592. 




