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Dr' . . J. 'Kotyza: 
I í " I" 

~ásadní . ro~h~d~~tí ' Nejv.yššího " 'vojenského 
. soudu. 

V~jín ~a dovolené až Qo ,povoJ~ní k superarbitraci nepodléhá -vojenské 
I; , i, . . soudní pravomQci. 

Nejvyšší vojenský soud uznal v neverejném sezehí dne 9. fíina 1923 
0, zmatečné stížnosH a odvolání vojína L. B. proti 'rozsudku 'div'isního soudu 
v O. ze dne 2'1. dubna 1923, Čj. Dtr 5315/2'21/34, jímž obžalovaný byl odsouzen 
pro .zločin nešetrení všeobecných služebních predpisu dIe § 286: f a 288 : I 
v. tr. ' z. a pro prečin neuposlechnutí svolávacího rozkazu dIe § 48. branného 
zákona s použitím § 288 : I veta v. tr. z. a §§ 92. a 97. tr. z. se zfete1em 
na ustanovení § 3111. v. tr: f. dodatkem k trestu jednomesíčního žaláre, jemu 
ľozsudkem krajského soudu v O .. čj . Vr VI-2212/22 ze dne 8. listopadu 192'2 
prisouzenému. ješte 'k zostfenému žalárI tfí mesícu, 

z a p r 'á! v 'o: 
• 

Zmatečné stížnosti se vyhovuje, rozsudek, pokud jím byl obžalovaný 
L. B. uznán vinným zIočinem ne$etfení všeobecných služebních predpisu 
dIe §§ , 286 : fa , ?88 : I v. ' tr. ' z." se ' ve' vÝl;oku o vine, jakož . i ve výroku 
o tresťu a trestních ustanoveních pro uepfÍslušnost vojenských justičních 
úradu zrušuje a trestní vec se post,upuje v t~mže rozsahu príslušnému soudil 
civiinímu,ť Obžalovaný se odsuzuje ' pro zbývající prečin neuposlechnutí svo
iávac:ího rozkazu die § 48', brannéh.o zákona, spáchaný f:pusobem v enunicátu 
rozsudku uvedeným, ve smyslu citovaného zákonného ustanovení a § 94. v. 
tr. z ~. se ' zfetelelT). 'na ustanQ'vení § 17. v. tr. r. se zfetelem na trest jedno
mesíčního žaláre, krnu rozsudkem krp.jskéhQ soudu v O. či. Vr Vl 2'212/2e 
ze dne 8. listopadu 1922 prisouzený: k čtrnácÚdennímu tuhému posádkov érriu 
vezení, zostfenému jednírn \po.stem a samovazbou v den postu. 

Odvolání obžalovaného se odkazuje na toto rozhodnutí: 

'D u vod y: 
ZmateČnEti stížnosť, která se dovolává číselne zmatku § 358:358:9/a v . 

ii:. r. , tvrdí ve svých 'vývodech mimo jiné, že chybí k výroku o vine zákonný 
Predp6klaď, nebo't obžalovaný,' byv dne 3. listopadu 1921 propušten na dovo
l~'ll'ou časov~ ' neobm,ezenou; nepodléhal pr~ od tohoto dne až do opetného 
Ílastou.pen'( vOjen'ske služb3T dne 23. dubna 19.22 vojenské ťrestní pravomoci, 
nybrž ' nacházel se V (pomeru . ob~anském. ' 

' .. ' Tfmto zpusob ~~ upl atňJie st~žov~tel v prvé rflde zmatek dIe Č. 6. 
§ · ~~8 . ~ . · tr. f~ ' a to prá~em. .' 

Vále,čný soud vzal ia prokázáno" že obžalovaný byl J10rskýrn pra
porem Č . .9. ' dne 3. listopadu 1921 propušten na dovolenou až do povolání 

. k :super,arbitracj a že mu pri .propušíení byly vojenským erárem za,pujč.eny 

součástky .vojenské , výstrqje, ato 1 blUza, 1 kalhoty, 1. plá šf, 1 baret, 1 ba
ť~'ch ~:v ' cene blíŽ'e ~e~iIštené, ayš~k obnosy 50 ~č a 200. Kč 'nesporne prevy
šující, s ' tí~, aby ' iich, 'nemaje ~bčan~kých ' Š't;ttfť, P0užil pri ~,~ste domu a potom 
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j~zase vOj" eráru ľrátil, .. že,; však , 9bžal~v~n:ý "',tak, neu,činjJ a tím , sY~YOII).~ 

výstroj zkáze .v~dal! . , ','" ' " ,: , ,:' . " ' " " '. '; ,! 'I,>, , ", :) 
Dále vzal vá:fečný soud ia prokázáIio, že pbžalovaný byl svolávacím 

lístkem doplňovacího okresriího velite1ství 'v Š. ie dne 7. ledna 19212' povolán 
na »ihned« k superarbitraci k ,náhr. rote svého , prapQru, že povolání nevy
h~vel a že pak byl" dalším svOlávacím l{stk~mdoplňov~cího ok'res'ního veli
teistvÍ v O. ze dne 10. dubna 1922 : ~n~vu 'po~olán mi" ,»ihnect« k ', nastioúp'el~í 
pr~senč~í služby a že byl pak dne 23. IV. 19z'z, presentqván, k Či~l1é' ~lužbé. 

' . ::1 " • , o. . ! 

Soud L stolice, vzav za podklad :(Jro sy~ rozhodnutí dov~lenkli obž,alo-
vaného, na které je po,naučenÍ, že » doča."s~e , dovolený náleží ' l~ ' Čin~ 
ným osobám v6jen~kým a p'odiéhá vojenský'm ' trestlim ci disdpliriárri.jm 

I '. I ,' , , , ' ,1 ," 1 

zákonum'«, vycházel patrne ze stanoviska, že , obžaloyanému , by'~a u.~~le~f 
jen dočasná dovolená a že je tedy i behem této ' uovolené dIe § 151. Č. 10 
prov. nar. k brannému zákonu voi. osobou v činné službe. 

Jak však z § 151 /9: d téhož pr ov. nafízení vidno, patrí ony osoby 
mimo činnou službu, kterébylypropušteny na dovole,noLl až ' do predvedení 
k superarbitraci, re'sp. až do rozhodnutí o superarbiha61íni návrhu; 1~ voj~h
ským osobám n a trval é dovolel1é. BYl tedy válečný soud uveden dovo
lenkou, o níž byl o dodatečným šetrením zjišteno, že byla obžalovanému 
vydána jen pro nedostatek v0jenských listú, patrne uveden v : omylo druhu 
dovolené. 

Vojenského deliktu die § 2'86 : f a 2818 v. tr. z'. mohou sedopustit.i jen 
osoby, jež jsou ve vojenské činné službe ve smyslu branného zákona, afuž 
ii skutečne vykonávají, aneb jsou mimo službu, na príklad na dočasné dol. 
volené, v nemocničním lékarském ošetrování atd. 

Ponevadž však obžalovaný byl .ode dne l propuštení na dovolenou , 
která, jak svrchu uvedeno, nebyla dočasná, nýbrž trvalá, až do své pre
sentace k činn,é vojenské službe osobou občanskou, ' nemohl v této dobe 
spáchati voj. zloč~n jemu za vinu kladený" nepodléhaje ve smyslu : § ll ,: ,1 
v. tr. f. ve spojení s § 1.2'. v. tr. r. voje~'ské, soudní pr~vomoci. Bylo tudíž 
ľozhodnouti, jak svrchu uvedeno. , ' , 

Následkem toho nemuže se nej vyšší vojenský soud zabývatlzmateč'noll 
stÍžností, pokud uplatňuje zmatek dIe Č. 9 : a § 358. v. tr. r,. ' , ,:' , 

Vzhledem k tomu, že odpadl zločin nešetrení všeobec!).ých služebnícl). 
predpisu dIe §§ 286 : t"a 288 : I v. tr. z.,bylO 'na zbývající prečin dIe ' §4S'. 
branného zákona, ' pro který obžalovaný podléhá vojenské trestní pravo!
moci ve smyslu § 13 : 1 v. ,tr. r., vy~eriti dIe § 48. ' bran. z,ák. a § 94. V. tr. 'z:. 
trest nový, pfi čemž nejvyšší vojenský soud neshledal ' žádné, pÔlehčujíc,Í 
neb pritežující okolnosti. 

Mimo to bylo ve smyslu § 17. v. tr.: r. pfi vymerování trestu vzíti 
náležitý zretel na rozsudek krajského soudu v O,', či. Vr VI-2212/22, kteľýrl1 
byl obžalovaný dne 8. listopadu 1922 odsouzen: pro i ~ločin účastenstvi n~ 
krádeži dIe §§ 1185. 'a 186. a) tr. ' z., ,spächan~r dne 2'5.1edna 1922, 'k žalif~ 
jednoho mesíce, který si již odpykal. ' , 

Co se odvolání obžalovaného do vÝŠe trestu týce, bylo je o'dká~~Ú 
Tla svrchu uvedené rozhodnutí. 

(R,o'zhodnutí nejvYššího vojenského soudu ze , dne 9. fíjna 1923, Č. j. 
P 360/23.) ' :J " r ,l, " 

17": 
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Neuzná·Jj soud nalézací, vymefuje v rozsudku trest obžalovanému pod. 

'dustojníku podie § 156. v. tr. z., také na degradaci (pr.opuštení) neporuší 

tímto výrokem zákon. 

Nejvyšší vojenský soud uznal dne 1. prosinee 1923 o zmatečné stíž
nosti pro zachování zákona proti rozsudku brigádního soudu v O. ze dn e 
26. ' ledna 1923, čj. Btr. 5/23, Hmž byl rotm. v záloze J. N. odsouzen mimo 
jiné též pro prečin porušení suboTdinace podle §§ 145., 146. b) a 156. v. tr. z. 
a prečin koupe podezfelých v eCÍ podle § 750. v. tr. z. po ro'Zumil §§ 156:, 
94., 98., 100., 57. a 95. v. tr. z. k šestitýdennímu tuhému a zo<stfenému 
profousnímu vezení, po provedeném pre1íčení, vyslechnuv námestka gene
rálního vojenského prokurátora, 

za právo: 

Zmatečn'á stížno<st, pokud vytýká rozsudku, že jim porušen byl zá
kon v ustanovení § 156. v. tr. z., zamítá se jako neoduvodnená. 

Duvody: 

Zmatečná stížno'st na zachování zákona vytýká rozsudku, že nť 
vyrknutím ztráty hodno'stí dIe § 156. v. tr. z. porušen byl zákon v tomto usta
novení. Soud válečný, uznav N. mimo jiné vinným též prečinem POruŠ ':;llÍ 
subordinaeepod:le §§ 145., 146.b a 156. v. tr. z. a prečinem koupe podezfe
lých vecí podle § 750. v. tr. z., upusti[ od propuštení z hodnosti verejným 
žalobcem navrženého proto, že vinník byl z činné služby do, zálohy pre
veden, takže nebylo dli"vodu vytčeného v § 87. v. tr. z. (obava ze škody 
verejné službe hrozíeí), a že ani o' zištno'st pfi IPrečinu podle § 750. v. tr. 
z. "v pravém smyslu slova mluvitiJ nelze pro, nesoustavný, príležitostn~T 

prodej tfí pistolí za cenu nákupní ceI1y ne mnoho vyšší. 

Stížnost naproti tomu uvádí, že toto oduvodnení válečného soudu 
není pfíléhavým, ježto zájmy vojenské služby a vojenského stavu po
škoditi m u ž e šarže aktivní práIVe tak, jako šarže záložní, tato po prí
pade meron daleko obsáhlejší, vstupujíc do činné služby za pomeru a 
okolností mimofádných a kritických. Hodnost jest prý dusledkem vefejno
právního pomeru mezi státem a feho' orgány; zda,tnost státních orgánu jest 
prý neodbytným požadavkem a bez.podmínečným predpokladem pro< , tento 
pomer, a to jak uVD-Hr, tak i na venek. Soud v?l ečný sice prý právem 
v tomto prípade vymeri1 trest podle trestní sazby § 156. v. tr. z.; pri ro<z
hodování o tom, má-li vinník podle § 156. v. tr. z. v hodnosti ponecháa1 
býti, neni prý ovšem treba prihlížeti k § 87. v. tr. z., ježto i po rozumU 
§ 156. v. tr. z. lze dIe okolností pacpatele potrestati vedIe trestu na svo
bode i propuštením: z hodnostI. Než i poro'vnání § 87. v. tr. z. s § 156. v. 
Jr. z~ .11errniže PTÝ_ rozhodnutí samému býti ke škode, neboť obe tatO' 
ustanovení chrání zájmy vojenské služby a vojenského stavu stejným 
zpÍ1sobem. 

Vzhledem na tyto úvahy stížnosti jest se nejvyššímu vojenskému 
soudu zabývati otázkou, ' zda pfi použití trestní sazby podle § 156. v. tr. Z' T 
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jest soud vubee oprávnen neuznati za ztrátu hodnosti, a zda shora uvede
n~'m rozsudkem, pokud Hm pri v ym:erování trestu podle § 156. v. tr. z. 
nebylo uznáno též na propuštení z hodnosti, byl podle § 358. Č. 11. v. tr. f. 
porušen zákon v ustanovení § 156. v . tr. z., po prLp'ade, zda tento postuP. 
i kdyby nebylo videti v nem nekterý ze zmatku v § 358. v. tr. r. vytčených . 
byl protizákonným (§ 376. v. tr. f.). 

Porušení subordinace, na než v §§ 147.-155. v. tr. z. není ulo·žen trest 
žaláre pro zločiny stanovený, trestají se podle §§ 156. v. tr. jako prečiny veze
ním a podle okolností, rov:1ež i podle pomeru vojenského poradí mezi pacha
tdem a uraženým, zvlášte když by se to opakovalo, tuhým vezením od 
jednoho týdne až do šesti m:esícu, u poddustojníku též (aueh) degradací 
a u' dustojníku propuštením. Ze sty1isace tohoto § nelze sice zcela bezpečne 
usuzovati, zda degradace a propuštení jest tam samostatným trestem, než 
ta okoinost, že poslední veta spojena jest s vetou predc,házející nikoHv oby
čejne užívanou spojkou »a«, po prípade »nebo « (»und«, »oder«), nýbrž pouze 
»též« (»áuch«), mluví spíše proto, že slova »též « použito jest ve smyslu 
>; zároveň« nebo »vedle toho « (»zugleIch«, »uberdies«), tudiž, že ' beží zde 
o spojení dvou jednotlivých trestU (§ 21. a), c), d) v. fr. z.) .po rozumu 
§ 74. v. tr. z., totiž propuštení (degradace), resp. vezení. Stížnost sama opak 
netvrdí. Ostatne trest na svobode v § 156. v. tr. z. stanovený nelze na 
nčkolik ostre ·ohraničených sazeb trestníCIh rozde1iti, neboť užití vyšší sazby 
není založeno na pritežujících nebo polehčujících okolnostech ve vojenském 
trestním zákonu výslovne uvedených, a i tehdy, jsou-li dány dve zvlášté 
uyedené pritežující okoInosti, totiž pomer poradí a opakování, nejsou určité 
hranice v§ 156. v. tr. z. stanoveny. 

Z duvodu techto vyplývá, že vymezuje-l,i soud trest podle § 156. v . 
tr. Z., jest mu ponecháno na vuli, aby volným uvážením, !plrihlížeje k daným 
oholnostem pritežujícím a polehčujícím, pO'soudil, zda jest též uznati na 
ztrátu hodnosti čili ne. Neuznal-li pak na tuto, ztrátu, nevykročil tím však ze 
své trestní pravomoci (§ 358:11. v. tr. f.) a nepostupoval též 'P'rot.izákonne. 
Vefejný žalobce mohl by ovšem výrok ten potír.ati odvo,láním podle §§ 332., 
333. v. tr. f. 

Ponevadž zde tudíž nejde o porušení z;ákona v ustanovení § 156. 
v. tr. z., jehož se zmatečná stížnost podle § 376. v. tr. f. dovolává, a cestou 
tohoto mimofádného opravného iP'rostfedku podle § 376 : 1. v. tr. f. možnO' 
jen prezkoumati porušení nebo nesprávné užití zákona nebo protizákonné 
trestním zákone výslovne uvedených, a i tehdy, jsou-li dány dve zvlášte 
žení soudcovského, slušelo zmatečnou stížnost, pokud namítá, že po,rušen 
byl zákon v § 156. v. tr. z. vzhledem k svrchu rečenémlU podle § 378 : l 
v. tr. r. jako neoduvodnenou zamítnouti, i když se úplne pfipouští, že dú
vody, o které soud nalézací svoje p,resvedčení o ponechání pachatele v jeho 
hodnosti oprel, nejsou pfiléhavými. 

(Rozhodnutí NejvyššíhO' vojenského soudu ze dne 1. pľosi~ce 1923, 


