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16:1 

Nyní . třeba si povšin"1nouti tre~tního zákonodárství jiných 
států, pokud uprovují skutkovou podstatu deliktů proti státu. 

Nejdříve si všimneme zákonodárství německého a zákono
dárství stojících pod zřejlným vlivenl německ)rID . t. j. uherské.
ho a ŠV\Tc.aIl'skéhO'. 

Treštní zákon říše nělnecké z 16. dubna 1871 třídí delikty 
proti státu na velezradu (Hochverrat) a zenlězradu (La:ndes
verrut). Velezradou rozumí německý zákolJ.1 delikty proti osobě 
panovníkO'vě, ústavě a celistvo\SID. státu. Předně stihá jako. vele
zradu trestem smrti § 80 toho, kdO' spáchal vraždu nebO' pokus 
vraždy na císaři lIlebo 11113. panovníkovi svého státu. Dále pro
hlašuje ~ 81 , že z!,oč:iJnu velezrady se dopouští : kdO' se pokusí 
( unternimmt) 

1. ~polkového panovníka usmrtiti, zajmO'uti, vydati do moci 
nepHtele nebO' učiniti neschop:nirm k vládě; 

2. ústavu nebo nástupl1ickir řád němeClké říše nebo spol
kového stMu násilně změ1nit~; 

3. spolkové úzenlí zcela nebO' z části k cizhnu státu násilím 
přivtěliti neho jeho část od celku odtrhnouti ; 

4. úzelnÍ spolkovéhO' stMu zcela neho z části j~iI.lému spol
kovému stMu násilím pNvtěliti nebo jeh() čás,t od celku od
trhnouti. Trestem na taJkovýto pokus jest doživo.tní káznice 
(Zuchthaus) nebo doživO'tní pevnostní vazba (Festungshaďt). Za 
polehčujících okollllostí jest trestem .ipevinostl11í vazba ne kratší 
pěti let. 

Výraz »"Vel' es ulll.ternimmt« byl judikaturo.u i plřevážuou 
většinou prakse vykládáln »vollendet odel' ver.sucht «. Stihal tedy 
zákon stejně pokus jako dokonaný čin. Tato intenpretace byla 
odůvodň:ována zlněním §u 82 }) za podmik jest pokládati každé 
jednání (Handlung), jímž se úmysl (Vorhrubmt) bezprostředně 
má provésti. « 

Ustanovení §u 81 ukazují, jako.u váhu kladlo záJko11lodárství 
monarchistickéhO' státu na tělesnou integritu panovníkovu a 
dále i jak silné bylo fede,:'rulistické sm)TšlenÍ v díJčích státech 
říše, které si vynutilo, že čin namířený ve pfloslpěch jednoho 
dílčího státu proti celi~tvosti území druhéhO' státu byl postaven 
na roveň deliktům pr,oti územní integritě říše celé. 

Ustanovení odstavce 2. §u 81. nedopadala .!podle mínění 
prakse i teorie na každý pokus násilné změny ústavy, nýbiž 
pOUZ€ na ty pokusy, které chtěly zvrátiti vládní formu, nás,tup
llický l~d nebo hlavlIlí 'zásady té které ústavy stá1JnÍ. 

Přípravné jednání směřující k velezradě bylo stíženo před
pisy §§ů 83, 84 a 86. 

První paralgr,af ohr{)žoval trestem káznice nebo 'Pevnostní 
vazby ne kratším pěti let ty, kdož se smluvili, že vykonaj<f vele -
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zrádJn}' CJjn, aniž došlo k započetí činu trestného podle §u 82. 
Za polehčujících okolností nenlohl bý,ti trest srnížen pod 2 léta 
pevnostní vazby. Stejným. trestenl byl stižen i ten, kdo počal vy
jednávati (sich einHisst) se zahraniční vládou za účelem pří 
pravy velezrady nebo ten, kdO' moci jenlu říŠÍ nebo díJčÍl1l stá
tenl svěřené zneužívá nebo sbírá m.užstvo nebo je c.viČí ve .zbraJll;J. 

Konečně byla stižena (§ 84) každá jiná příprava veleZl'ád
ného ,pokusu káJznicí nebo pevnostní vazbou do 3 let, za po
lehčujících okoln0'stí pevnostní vazbou od 6 měsíclI do 3 let. 

Po k'aždém případě vyjma posledního 1nohl soudce roz
sudkeul stanoviti ztrátu veře.ln~/ ch úb.dú a p·ráv plyn0'ucích 
z veřejných v0'leb. 

Ze1nězrad0'u roztuněl něnleClký zákOlník útoky .mll velmo-· 
censké pos-tavení říše vů6 ostatnÍJl1l stá Hnn. Z předpisLI odpo
vídaj,ících pNbližně naši1n ustanovenhn o ohr·ožení bezpečnosti 
republiky je dúležitý § 87 . Paragraf tento stanoví t.rest káznice 
ne kratší čtyř let pro toho, kdo počal vyjednávaH s cizí vládou , 
aby ji pohnul k válce proti německé říši; trest tento l1lěl bi/ti 
zv)'šell1 na doživotí v případě, že by válka skutečll1ě vy!pukla. 
Za p0'lehčujících okolností byl provi,ni,lec trestán p'evnostní vaz
bou od 6 l1lěsíCll do 5 let, a vypukla-li válka, pevnostní valzbou 
ne kr[\!tší pěti let. 

Ostat~ní delikty zeJnězrádné týkající se vyzvědačství, pro
rady a zrady státního tajemství nespadají v obor našeho po
jednání. 
. Pro Zlllíněné delikty jak velezrádné, tak i zemězrádné mohli 
býti h'estáni IP,odle §u 91 i cizozemoi, .když se zdržovali ve spol
kovénl úzelnÍ. Vedlejšínl trestem nlohlo b)'ti zabaverní jnlěnf 
podle §u 93. 

StátnÍln převratenl repl.J.blikánským stala. se 1U!l.1ohá trestní 
u~tanoverní nepraJktiklahilním:i, ba obsolel\:nÍlni. T nebyla zprvu 
republikáns,ká forma státní dostal\:ečně éhráněl11'a .. PToto byl p·roti 
monarchistickým a kOlnun:i:stic.k)rm rejdúm v.ydán zákoll1 na 
ochranu republiky z 21. července 1922, kteTÝ však není tak 
dúsledn)Tnl j,ako zákon ná,š. MiIno jiná ustl3JnovenÍ hrozí zákon 
tento ve zvláště těžkých případech trestnicí a pokutou do 5 m1-
lionú lnarek tomu, kdO' se zúčastní nebo podporuje tajné spo
jení, jehož cílem jest podtýti republikánskou formu státnÍ. 

Dále pak jest stihán ste.iifl~Tm trestem ten, kdo se p6pojí 
k tajný~l nebo státu nepřátelským ozbrojen)rm spOien1!ln. 

Ochrrul1u nové státní f01:my zahezpečuj·e osnova nového 
trestního zákona, která bude asi v krátké' době uzáko'l1ěna nejen 
v Němec,ku, ale s jistýnli oblněnalni i v Rakousku. OSin0'va tato 
stihá jako velezrádce v §u 85 doživotní káznicí nebo káznici" 
ne kratší deseti let tohO, kdo: 

1. Násilím nebo hrozbou násiH změní ústavu říše nebo
spolkového státu, nebo odtrhne úze~llí od říše, nebO' od spollko
vého státu. . 

2. Ří~ského presidenta zbaví (beraubt) ústavl1í moci ' nebO' 
násilím ncb nebezp'ečnou v~ThTl1.žkou jej nutí nebo mu brání. 
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aby své ústavní funkce vy,konával buď vllbec nebo v určitéul 
smyslu. 

Vybízení k velezra\dě se trestá podle §u 86 káznicí do de-
seti let. 

Pokud se přípravy velezrady týče, trestaj,í se jen přípTavná 
jedná'rlí urči.tého druhu a to podle §u 87: smluvení velezrady ~ 
styky se zahrani,ční vládou, zneužití moci úřední. nají,máúí 
k cv-ičenl muž,stva, ShrOl11!aŽďování a rozdílení zbraní a střeliva 
nebo peněz, pokud se děje za účelem velezrádn:)Tnl. 

Trestem jest tu káznic.e do deseti let. 
J l::l.,ko zemězrádce trestá § 94 o. 1. káznici ne kratší pěti let, 

ve zvláště těžkých případech doži,votnÍ káznicí nebo kázniCÍ 
ne kratší deseti let toho, kdo v úmyslu přivoditi válku neb l~e 
presal,ie proti říši vstoupí do styku s cizozemskou vládou. 

Stejně se plak t'restá podle §u 96, kdo proti Í'Íši pnvq-diI 
vojenský podnik ll1epř,átelsk)Tch tlup, které ne.lze považowlJti za 
válčící lnDc:Ilost. 

Jako zvláštní druh del~ktů rozdílných Dd velezr·ady i zelně
zrady vyt~Tká Dsnova útoky Iproti ústavním sborúm.. I t.restá 
§ 98. káznicí ne kratší pěti let toho, kdo říšský sněnl, tišskou 
radu, vládu nebo hospodář'Skou radu, zemskv sněm, vládu nebo 
státní radu násilhn nebo výhrúžkou násiH nutí nebO' j.~m bránl" 
aby své funkce vykonávali vúbec nebo v určitém smylslu. 

Kdo byl odsouzen pro jak}Tkoliv delikt velezrádný, zelně
zrádný, nebo pr·oti ústavním sborům. směřující, múže b}Tti zba
ven přístupu k úh1dům a práva volebního, cizinec múže býti 
z říše vypovězen (§§ 88, 97 , 101). 

Celkeln liší se us:tanov ení osnovy od práva dosud v Ně
mecku plat1l.1ého v lec.kterém směru. Nová Ů'snova nepova1žuje 
za velezradu útok proti životu hlavy stáhL Pozoruhodným jest, 
že. jest trestn~Tnl jen dokQ'llan'ý čin velezrádný a nikQliv pokus. 
jako. dříve. Výz'llmnnou novot,ou jest dále, že noo] trestnÝlTI 
každé p'řípra,vné jednání k velezradě slněřující, ale pouze jed
nání taxative zákonem vypočí,taná . K'onečně slibuje § 87 .0. 3. 
beztrestnost tQmu, kdo. svobŮ'dně přípravného jed.nání zanechá 
a znemožll1í z3!m~Tšlený vvsledek. 

Přes .tyto zlně'lly jeví se ještě lnQnarchistic:ké přežit.ky' v osno
vč dosti jasně: v}Tkol11 ústavních práv hlavy státu jes,t chráněn 
mnoheln účil11něji a přísněji než výlko'11 funkcí zákonodár:ných 
a vládních sbo,rů. 

System'atiku německéhO' zákona trestního. převzal u h e r
s ký :trest.ní zá'lwn článek V. z ro>ku 1878. 

Prohlašoval za velezradu v § 126: 
1. Zavraždění, lúmyslné zabití krále nebo. Ipokus o něl{lterý 

z těchto čmll. 
2. Urážku tělesné .iJnteg-rity královy, jaJkož i řin, 1derý učinil 

krále k ynanovárd nezpllsobilým. 
. 3. Cin, jímž byl vydán král v m·oe nepřítele nebo jím.ž 
J6111U ,kdo překáží v ptMlQvání, nebo jímž ho zhaví osobní SYO

body násilím nebo hrozbou. 
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4. Pokus vykonání některého z těchto čin('t. 
Podle §u 128 mělo býti uSlnrcení nebo pokus us.mrcení krále 

trestáno smrtí, činy v §u 126 odstavci 2. a 3. uvedené doživotní 
trestnicí a pokus trestnicí od 10 do 15 let. ' 

Dále (§ 127) byl jJako velezrada kv,alifůkován i čiJn směřu" 
jící k tomu: 

1. aby se násilÍln z·měnil nástupnický trůnní r'ád; 
2. aby byla násilÍln z,měněna ústava státu uherského, .nebo 

ex.istující společenství státní, vížící jednotlivé země stártu uher
ského anebo svaz mezi Uherskeln a Předlitavskem; 

3. aby se pod cizí lP'anství násilím dO'Sltalo úzelní uherského 
státu nebo Předlitavs~a :nebo ně'jaká část těchto s,tátů. Velezrád
nfr delikt proti násrtupnickému řádu nebo ústavě směřující byl 
trestán trestnicí od 10 do 15 let, útok p'roti území státnfmu do
životní tresinicí. 

Pokud pak se pnpravy velezr.ady týče, stanovil § 130,' že 
spolčení k páchání velezrady proti osobě ,krále (§ 126) má býiti 
trestáno trestnicí do 5 let, nedošlo-li k pr-írpravnému činu; doš,lo-li 
však k němu, by1a trestem trestnice od 5 do 10 let. 

Podle stejného rozlišení mělo býti podle §u 131 spollčení 
založené k páchání vel~zrady podle §u 127 bodu 1. a 2. (Iproti 
řádu trúnnímu a ústavě) býti trestáno stámím vězením do 5 let, 
při p,ří'P'rav.ném činu od 5 do 10 let; trestnke pak do 5 let stihla 
ty, kdož se spolčili proti integritě území státního (bod 3. § 127) 
pri přípra.vném jedmáJní . od 5 do 10 let . Spolčení povstalo dle 
v)'Tslovného ustanovení §u 132., když se as,poň dvě osoby usnesly 
společným dorozuměnínl srpácha:ti velezradu. 

Vnitřní bez·pečilost státu chrál1í se však i jinak. Podle §u 135 
nlá býti poh'están ten, kdo byv zpraven o píipravovaní vele
zr,ady a nejsa příbu~nýnl pachatele nebo úč,astníka činu, podnik 
nepřekazil nebo 'Úlřadu neoználnil, státním vězením do 3 .let 
vyJm·a ovšem příipiad, že by zločin nebyl uskutečně\l1. 

PTo velezrádný čin nebo velezrádné spolčení neměl b~Tti 
trestán podle §§ů 136 .a 137, kdo dobrovolně před odha.lením 
-činu nebo spolčení od přípravy činu odstoupil neho ze sPQlku 
vystoupil, oznámiv to členůnl Slpolku, sám následky činu zne
mo~nil anebo čilIl. nebO' srpolč.ení vrchnosti oznámil. 

Pro všechny velez'rádné zločiny mělo býti podle §u 138 na
lezeno kromě trest.u na. svobodě i na ztrátu úřadu a na suspen
dování výli!onu politických práv. 

U stanovení tato vehni příznivě se liší od stanoviska trest
ního zákona rakouského. N etrestáť z.aiisté uherský zákon drako
nicky kaž.dý č.im proti tělesné integritě panovníkově. Leč i tresty 
'pr,oti ostahlím deliktúm velezrádným jsou mnoheln přiměřenější 
a lidštější než tresty zákona ra!kouského. N espornou fP~edností 
uherského zákona jeslt však zevrubné T'ózltříděnÍ deliktů. ' Také 
denuncia!l1tstvÍ Jest st.anovi'Slkeln §u 137 vehni stíženo, ne-li zne'
možněllo. 

Zločinu vlastizr,ady (zr<ady státu) dopouští se podle §u 142 
téhož zákona ten Sltátní občan uhers.k~T, který se s'polčí s vládou 
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některé ciz,ozelnské lnocnosti, a'neho se s ní pustí do stylul ať 
přímo nebo nepřímo-, ,aby ji 'přiměl k nepřMelskému čiJnu nebo 
válce proti uherskému státu anebo rakouslko-uherské monar
chii. Trestem jest trestnice od .10 do 15 let; vypukla-li vojna, 
jest tl'els.tem doživotní trestnke. 

Zákonodárství š v Ý car s k é. přijalo roztřídění deli~d:.ů proti 
stMu na velezradu a zelnězradu, ačkoliv zákonodárství spolkové 
těchto názvů neužívalo, užívajíc v)Trazů: delikty proti vnitřní 
reSlPektive vnější bezpečnosti státu. Za to 'znaly trestní zákony 
kantonů tyto názvy. SPOIJ{OV:)T trestmí zákon z roku 1853. stihaJ 
v článku 37. tTestem káznice od 20 let do doživotí státního. 
občana, krf:erý se pokouší státní území nebo jeho část přivésti 
v lnoc nebo závi,s1ost cizí mlOci. nebo se pokouší odtrhnouti od 
federace nějak)! kanton nebo jeho část. Výslovné ochrany ústa
vy spolkové ve Švýcarlsku nebylo. Pouze trestní zá,kony jed
notlivých !kantonů trestaly pokusy o násilný převrat státnÍ. Věc 
se dá vysvě,tliti lehce: nlíi:né pouto poutající dílčí kantony 
švýc;aT'ské federace nedráždilo k ,útokům na ústavu spolkovou, 
naproti tomu byly jeŠltě v 19. století hojné pokusy o násilnou 
znlělJ1u ústavy kantonů. 

Úlplně přijal systematiku německou návrh trestního spo1-
kového zákona z roku 1918, který v článku 229. jako velezradu 
kvalifikuje jednáni čelíCÍ k tomu, ahy násilhn byla změněna 
ústava federace (Eidgenossenschaft) nebo něk1erého kantonu, 
aby byly svr'ženy stábli ústavní úŤady nebo ahy hyl znelnožněn 
v)Tkon jejich pravomoci, aby bylo švýcarské úzenlÍ od federace 
n~bo úzelnÍ od kruntonú odtrženo. 

Trestem jest tu J(áznice (Zuchthaus) neho vězení od 1 
do 5 let. 

Podle článku 229. páchá 'Útok na neodvislost federace: 
1. Kdo 'PŤedsevezme jednání čelící k tomu, aby nezávislost 

federace byla porušena neho ohrožena, 
aby došlo k intervenci cizí moci v zá,ležitostech federace,. 

ohrožujíeí nezávislos.t federace. Trest jest tu týž jako v článku 
předcho~Ím. 

2. Kdo vstoupí do styku s cizím státenl neho jeho agenty~ . 
aby přivodil válku proti federaci, bude potrestán ká'znid ne 
kratší 3 let. 

Pozoruhodnýnl zjeveln j,sou nízké sazby svědčící o tom, že 
klasická kolébka nloderní demokracie dtí se s dostatek zabez
pečena a že jí není třeba tvrdé represe proti vážnějším útokůnl 
na státní formu, jelikož tyto jsou velmi nelPravděpodobnýlni. 

Trestni zákonodárství b rit s k é stojí v zásadě ještě na 
starogermánských zásadách, hlásajících, že poměr poddaného 
ke státu jest o~obním pOlněrem věrnosti poddaného k panov
níkovi. 

S toho hled~ska shrnuje právo britské všechny delikty proti 
státu pod jednotné označení velezrady (high -treason) a kvali
fiku ie nejen útoky proti osobě králově, ale i Íítoky p'roti ústavě 
a úzenlÍ říše jako de1iJkty proti králi. Základem ustanovení 

I 

• I 



no 

o velezr.adě v al1igliCJkén~ právu tres;tnín~ jesrt zákon Eduarda III. 
z roku 1352, k.ter~r byl v početných atentátech na královnu 
Viktorii novelován l'oku 1848. 

Kromě útoků proti životu krále nebo něk,ťerých členíl dy-
nastie stihá uiIfněJný záklOn jako velezrádce tres.Ťelu slurti toho: 
kdo počne válku proti JuáliJ s úmyslem, aby krále zbavil koruny 
spojeného 'království Velké Br~tanie a, Irska nebo jiné držav~r 
neb země, nebO. .aby král zásady své vládní n~oci nebo své plány 
změnil, nebó aby jedna z obou konlor pa,rlamentu byla za-
strašena; 

kdo se smluví s někým, že počnou válku proti králi za 
jl11enovan~rni účelen~. 
, Stej[)ýuli tresty stíhá tý'ž zákon tlOho, kdo spáchá delirldy, 
které . ohrožují w~ější bezpečnos.t státu, i jest trestán ten: 

kdo pohne cizince, aby vpadl do království nebo jiné drža-
vy anglioké s ozbrojenou IllOcí, 

kdo nepřítele ve válce s krále·m jakýmkoliv způsobem pod-
voruje. . 

Dále prohlašuje § 77 téhož zákona: » V ka,ždéul přjpadě , 
v němž se !považuje za velezr,adu spolčiti se s ně,kým, k určitému 
účeh,l, jest považov.ati za z~ejmě velezrádný delikt .lilik sál1~ fakt 
úmluvy tak;j k,aždé provádění slnluveného záruěru. « 

Konečně § 78 hrozí doživm'l1í káznicí tomu, kdo by zvěděl 
'o píipravo.vané vel e z r ·a.cl ě a j í ú řad ů n~ ne o zná IU i 1. 

Trestní represe anglické Jsou velmi přísné. Zjev , tentlO se 
vysvětlí konservativrnostÍ Anglič,anů, kteří ctí historické pozú
statky stejně jaklO zájem státu, jehož representanten~ a Sy~11bo · 
lem jest osoha králova. 

P 'ozoruhodnÝln předpisem, který se ovšelll našelllu právní-
ll1U cítění naprosto. příČ.í, jest ustanovení §u 77 kladoucí skutko
vou podstatu pouhého S,lilluveni kmnplotu rtu roveň dokonané 
velezradě. 

Zajímav~Tm .zjeveln jest dále , ž,e ostatní delikty proti vnější 
bezpečnosti státu jsou zvány » felony «, kter)TŽlt,o název pocháze
.lící ' z l1'o111enklatury práva lenního j.asně svědčí o ton~, že 
anglické právo vidí v delilktn proti státu v podsta,tě porušení 
věrnosti O-k _ panovníkovi. ' 

F ran c o u z s k "ST trestní zákon (Code lPénal) z roku 1810. 
dělí delikty proti stáhl na »crimes et délits contre la sureté 
interieure de I'état« a na » crin~es contre la sureté extérieure de 
l'état (I '. Delikty první rozvádí v článcích 86.-102. , druhé v člún 
cích 75.-85. Týž zákon stíhál v článku 86. a R7. tresteln smrti 
a konfiskácí , maj-ertku atent~t nebo komplot proti životu nebo 
osobě pa;n.ovníka - deli,kt ten jesit postaven na roveň, vraždě 
člen{i~yn.Htstie' ~ dále atentát neho komplot, jehož dlen~ jest 
zvrácení fói'niy StátllÍ nebo ' nástupllického řádu trůnn 'ho, nellO 
popudi,ti občany" aby s~ proti autoótě dsařově ozbrojili. 

Atentátem byl podle původního znění §u 88 : »Il y a atten 
t,at desqu',un ácte est comnlis ou commencé, p Ul' parve'111r a 
1 exécution de ces crin~es quoiqn'ils n'aient pas été cOllsommés « 
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l1ejen pokus, ale i pi"ípravné jednání, ale novela z roku 18:32 
dala ČIMlku 88, znění ,» L'exécution ou la :tenta.tive constitueront 
.seuls l'attentat«, a vyloučila takto (přípravné jednání z trestní 
sankce článkll 87, Komplot podle článku 89, jest pak dokonán, 
jakmile TlOzhodnutí jednati bylo slnluvenO' a usnesenO' dvěma 
l1ebo více spiklenci, ačkoliv atentát se skutkeln nestal. Pouhý 
návrh k spiknutí se pak Itrestá podle článku 90. káznici 
{réclusion) . 

Dále stihá článek 91. trestem smrti a kOlnfiskaCÍ n'lajetku 
atentát nebo kÚ'lnpl,ot, jehož cílem jest vznítiti obcanskou válku. 
Týž trest slihá dle článku 92. toho, kdo bez· dovolení zákonné 
vrchnosrl:i sbírá vojsko nebo lnu pOskytuje zbraně a střelivo. 

Republikánským převrate,m stártním staly ~e ve Francii mno-
11é z těchto předpisú , obsoletními. Jelikož však nedošlO' k zvlárŠt
llímu zákÚ'nu na ochranu republ~káJnské fÚ'rmy státní, byla 
·ustanovení článku 87. o útoku proti vládě respektive' vládní 
formě (gouverment) vztažena na ochranu republikánské ústavy 
-a ,podobně změněna autorita císařská na presidentskou. . 

Předpisy Code pénal vyznamenávají se velkou přísností, ba 
lze říci krutostí. Jn'lenovitě Itrest smrtí a konf,iska'Ce na pouhé 
smluvení o spáchání deliktu nebO, na pouhé p,řípravné jednáni, 
1Iutno se stanoviska našeho právního cítění zavrhnouti. Celke111 

. 11esÚ'u tyto předpisy pečeť strachu a nej,istoty napoleonského 
l'ežimu ipŤed reakci a revoluci, která se nehrozila ani atentátú 
na život c.Ísařúv. 

Ny.nější zákonodárství republikánské nahradilO, ovšeln v ně-
1derých ,tě'chto případech trest s,mrti trestem deÚortace. 

Z deliJktú proti vnější bezpečnosti státu trestá Corde lPénal 
zvláště těžce ohrožení lníru. Tak hrozí člá'nek 76. trestem smrtí 
a konfiskací jlnění ,tOlnu, kdo by připravoval 'úklady (pratiquér 
des n'lachinations) nebo udržoval dorozumění s cizhni n'locnost
lni nebo jejich agenty, aby je pohnul k tomu, aby s·e dopustily 
nepřátelských jednání nebo aby podnikly válku proti Francii 
l1ebo aby j:1ln k ,tonTU poskytnul prostředky. To se lná :provésti 
i y případě , že by po ~piJknutí nenásledÚ'vala nepřátelsk-ái jednání. 

Dále stanoví článek 84., že kdo nepřátelskými jednáními, 
yládou neschválenýlni, vystavil stát vypovězení války, bude po
trestán vyhnanstvím (hamlllisselnent) a vypukla-li válka, bude 
potrestán ,derporta:ci. 

Konečně hrozi č] ,ánek 8~. vyhnanstvím tomu, kdo skutky, 
vládou nes-chválený,mi vysadil státní ' občany represálilÍln cizí
ho státu. 

Podle lnínění prakse vyžaduje se při všech těchto deliktech 
·úmyslu pachatelov,a srtát poškoditi. 

Také tyto tresty jsou zbytečně přísné - nhró,žení m.íru jest 
trestáno slnrti - a jsou zají'lnavýn'l dOlkladen'l tohn, jak dra-
1{onickým zpúsobeIn žádal na pO'ddaných zachovávání n'lÍ'ru- re
žinl N rupoleonllv, klter.)T bez ustání válku [provÚ'kovai. 

Ustanovení trestního zákona francouzského o ochr,alilě státu 
])yla luutatis mutandi,s p'řejata do ťresttlÍho zákoníka bel g i c-
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k é h o z roku 1867., I u c e Ul b u r s k é h o a HlO 11 a c k é h o. 
Zlněněna byla v rtěchto zákOlnících pouze přísnOlst trestní represe
francouzského zákona. 

Dosti OIdlišnou systelnatiku nlá i t a I s k Ý trestní záko'11~ . 
z 30. června 1889., který dělí » Delitti eontro la sicurezza dello 
starto«, na »Delitti oontro la patria«, k nimž čítá zemězradu ve 
smy'slu práv-a ně'meakého a útoky na státní il1eodvi'slost a »De
litti contro i poteri delIo stato« útOlky proti kr,áH, ústavě a orgá
nům zákonodárnýnl. V čele deliktú proti státu klade italský 
zákon delikt prorti neodvislosti a jednotě státu, který se trestá 
dle článku 104. doživotním žalářenl (ergastolo). Kdo pak se' 
dOiPustí činu, ,který směřuje k tOlmu, aby ~ králi nebo regentu 
zce1a nebo z č,ásti byl inemoži1ěn výkon vlády, jest Í!'están podle 
článku 118., odstavce l.vězenÍil1l ne kratším 12 let. Ustavu chrá
ní 'článek 118. ' odstavec 3: tím., že hrozí stejným trestem tomu .,. 
kdo' se dopustí činu, který směřuje k násilné změně ústavy, 
vládní formy nebo nástupnického řádu. V téže souvislosti jest 
stejně trestán čin, který s,mě-řuje li: tomu, aby byl znelnožněn 
výkOln funkcí senátu nebo poslanec,ké sněmovny. 

Pokud pak se ohrOlžení míru státu týče jmenuje italský 
zákon tyto skut.kové podstaty : 

Kdo udržuje styk se zahraniční vládou nebo jejÍnlÍ agenty 
nebo se dopustí jiných činů, které směřují k vyvolání nepřátel
ství nebo . války proti státu, jest trest{m vězením (reclusiOlne) od 
8 do 20 let a dosáhl-li cíle, doživotním žalářeln podle článku 106. 

Ohrožení míru sbíráním vojska beze svoleni vlády jest tre
stáno podle článku 113. vězenínl OId 5, do 10 let a vYlJ)ulda-li 
válk.a vězením (detentione) ne kratším šestnácti let 

Konečně jest trestán ten, kdo vyvolal nebezlPeř.í repres,alií 
proti státu, ",ězením od 3 do 30 nlěsÍCů a došlo-li k represím~. 
vězením od 30 měsíců do 5 let. 

Pozoruhodnou jest velká váha, kterou klade zákon italský 
na jednotnost státu a integritu úzelní státního. To lze si vy
světliti tím, že zákon vznikl v době. kdy se bylO' ještě Halií 
obávati pokusů vypuzených rpanovníkú o restauraci bývalých 
pOlněrů politick~rch. 

N i z o zem s k Ý zákon - trestni. z 3. března 1881. přejal 
systematiku zákona francouzského, kter,r do roku 1881. v Nizo
zemí platil, ač. v mnohém tuto systematilku nedodržuje . 

Stíhá pak podle článku 93. pokus úzelni státní zcela nebo, 
z části přivésti pod cizí panství nebOl jeho část odtrhnouti. Tre
stem jest vězení na dožhrotí nebo na 20 let. 

Dále jest trestán vězením do 1.5 let pnkus ústavní forn1U' 
vládní nebo tri'rnni řád posloupnosti odstrani,ti nebo nezákon
ným způsobem změniti ( článek 94.). 

Komplot směřující k těmto činltm jest trestán vězením 
do 5 let. . 

Pozoruhodnýnl zjevem jest že při .iinak mírných sazbách 
trestních se trestá i pokus každé n€'zákonné, byť i nenásilné 
znlěny vládní formy ústavní fne tedy všech částí ústavy). Zjev 
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tento ' jest velkou prředností nizOlzems.kého 'zákonodárství, .ovšem. 
nelzé schvalovati, že trest na násilnou i nenásillllOll" změnu 
jest týŽ. . 

Mír jest (',hráněn ustanovením článku 97., který prohlašuje 
za delikt spiknutí směřující k tomll, aby jedpak byla cizí m.oc~ 
nost pohnuta k neipřátels·kým. činúm, jednak aby byla cizí moc 
y rozhodnutí s.vém lp'osíIena, a konečně aby jí bylo pomáháno 
při přípravě války. . 

Trestem jest vězení do 15 let, vYIPUlkrne-li válka, vězení na 
doživotí neho do 20 let. 

Dále trestá zákon v článku 100. pokus ohrožení neuha
Hty státu. 

Nor s k Ý trestní zák.on z 22. května 1902 člení delikty 
proti státu na delikty proti s~mostatnosti a bezpečnosti státu 

-a del~kty -proti ústavě a hlavě stáh,l. . 
. . V kategorii del:iJktú proti ústavě a panovníkovf kiadou se 
na prv;ní místo delikty (proti ·celistvosti státního ú~emí. I hr.o~zí 
se pa'kv §n 83 trestem vězení ne kratšího ~snů let , nebo na 
dož:ivotí tomu, kdo chce protizákonně docílitii, aby N orskó nebo 
jeho část byla pi'ivedena pod 'cizí panství) nebo spojena s ClzíUl 
státem, nebo aby část státu byla od celku odtrž,ena. . . . 

Ústavu chrání § ·98. stanovící trest vězení ne kr,Thtšíhn l)ěti 
let pro tnho, Ikdo chce dosíci nezákonnými prostředky .. Zlněny 
státní ústavy. Dále považuje v §u 99 zákon :za útočníka il1a ÚShl
"ll tohO', kdo chce dns.íci, aby byl znemožněn výkon pravomoci 
krále , regenta, proz.atílllJllí viá9-Y, parhnnentu, vJ:chníhol soudu, 
říšského soudu násilím . nebo. hrozbou. Trest, jest ovšemstej:n)T 
ja ko při jiných útocích na ústavu. 

Mír státu jest chráněn ustannvenínli §§ 8"1, 85 a '95 . J ed-
netli vé delik ty- j~ou tyto : ' 

Kdo nezákonně zpi'lsohí· nebo spolupúsobí, že dojde k vy
povězení války nebo nepřátelství proti N orslku nebo, srp-ojenecké
lnu státu. Trestem jest vězení ne kratší pěti let nebo na doživotí. 

KdO' jednálIlínl proti cizímu stMu odporujíc-hn luezinárod'l1Í
mu právu zpúsobí nebez(pečí "álky nebo represalií. Trestem· jest 
tu vězení do 2 Jet, vypukla-li válka, do 4 let. 

Konečně, kdo pokojnj' po'měr Norska k cizině ruší tupením' 
nebo -štvaním proti Norslnc budiž potrestán pokutou peně'žitou 
rleho vězením do 1 roku . 

. Celkem jest nápadným dťtraz, · ,lalq'r Idade 110l;ský ·tre,stlÍÍ 
zákon na nezávislost a svobodu státu a úa integritu Btátníiúj 
území. Ačkoli" ostatní delikty proti státu jsou trestány dosti 
111írně ' - usmrcení krále jest trestáno pOllze dnživótnÍIrr ' žalá~ 
řem - jest ohrožení nezávislosti státní a celistvnsti území tre
stáno poměrně ' velmi přÍs,Iiě' . Věc si vysvětlíme, uvážíme-li, že 
N Ol~sko chystalo sé v důbě vydání trestního zákona :' k zrušenI 
unie se Švédskenl li pOlkládalo za vhodné uzákoniti ' přísné tresty 
pT{)ti těm, kdož by chtělí ' teúto ' čin zdržovati nebo' · stlad unii 
utuž,iti . ' .. , 

• 
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_ PozoruhO'dnýnl jest, že norský trestní zákon stihá každ~T' 
protizákonný, tedy nejen násilný útok proti ústavě a integritě, 
státního územÍ. 

Celkem porovn.avšé navzájem trestní represi jednotlivých 
států na delikty proti státu, vjdlme, že na intensitu trestů pú
sO'bí lI1tensita ohrožení vládní fai'my respektive obava vládnou-o 
cích ' činitelil ze státního převratu, ačkoliv ovšeln historické 
reminjscence nejsou bez významu na stupeú ' přísnosti trestní" 
represe. 

TaktO' si vysvětlíme přísnost trestních sankcí Fra11Cie, sta-
rého Rakouska a Anglie a 'nlÍrnou trestní represi Švýcarska a 
NizO'zemí. 

Lze proto k úvaze o trestně-právní ochraně naJšeho státu 
dodati toto: 

Jeslt nedostatkeni naš·eho zákona na ochranu 'republiky, že' 
stihá pouze pokus o násilnou změnu ústavy (ačli nepovažujenle 
ovšem pojem násilný za synO!I1ylnum pOjlllU ppotiprávn)r). Nelze 
~e ubránit obavy, že by v budO'ucnosti někteří političtí čjilliteJé 
-:- důvod ·k takové obavě dodala by os,tatně vzpom.Ínka na 
diskusi o ústavní oktroj koncem roku 1925 a začátkem roku 
1926 - hlavně ti, kteří by měli vládní moc v ru~·ou, by hyli
náchylni fa'kticky zvrátiti nebo změniti hlavní pilíře naší úSltavy. 
Jest ovšem jasno, že trestní sankce !proti nez~Í'konným poku
sům nenásilným o z111ěnu ústavy by musela býti znač-ně nlírnějšf 
ne1ž sankce proti násilným útokúm. 

Jinak: ovšem nelze žádati podobnou úpravu dalších před-o 
pisů" §u ľ '"zákona na ochranu republiky, jelikož jest nesnadno 
si předsta,viti, že by bylo lze bez násilí úplně znenl0žniti ústavní 
činnost jmenovaI1)Tch orgánú bez současné protizákonn~ změny 
ústavy. 

Pokud pak se §u 3 zákO'na. na ochranu republiky t)"če, jest 
považovati za velký nedostatek zákO'na, že se stihá pO'uze to· 
pO'rušenÍ lníru respektive přátelského styku s cizinou, které se· 
děje v _úmyslu poškoditi republiku. Toto ustanovení nepostilhuje' 
na příklad vllbec porušení míru, kt.eré by se stalO' z důvoďú 
spekulaČIiích . A vůbec jest nlíti za to, že pacifistickýnl ideálůlll 
naší poválečné doby by více odpovídalo ustarnovení, které b}'
ohrožovalo sankcí lresblí, ovšenl značně ln í r n ě .i š í s a n k c e 
sHhajícíporu.~ení míru spácha:né v úm.yslu poškoditi stát, k.aždé 
úmyslné pO'rušení míru, vyjma toho, !pí; něnlž by dobrý úmysr 
deli:kventa: hyl nezvratně dokázán a vúbec by byl zvláště chvály
hodný s lidského stanoviska. .,. 

"\' to:mto ohled~ _ pH p~a vovaná osnova Uestn ího zákona čes
koslove:li.ského modifikuje platná ustaQ9yení způsobelll, ' který 
jest nesporně k ' nelnalému . prospěchu věd. 

PO'dle ustanovení §u 136 osnovy, který pře.iímá ustan.ovenr 
§lll zákona na ochr3Jnu republiky, jest trestní sazba snížena
na tr'est od 3 do 15 let vězení nebo od 5 dO' 20 let žaláře. 

DelšÍln trestem na svobodě nebo dokonce doživotnínl ža 
lářenl jest provinilec tresm\n jen tehdy, věděl -li podle odst. 2 .. 
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§ 136, že ohrožuje značnou lllěrou životy a lnajetek lidí; byl-li 
činěn násilný odpor branné moci} byla-li-"utvořena organ~sac~ 
rázu vojenského, byly-li navázány s,tyky s citzinou nebo jsou-li 
tu jiné okolnosti zvláště přitě1žující. , 

U stanovení §u 2 zák. .na ochranu re,publiky recipují se 
v §u 137 úplně až na některé změny trestních sazeb. 

Ustanovení §u 3 recipují se v ' §u 138 s velmi IPronikavýmj 
a chvályhodnýllli IllodifiJkacemi. .Te nadále trestnÝlm, podle 
odst. 1. §u 13R nejen ten, kdo vydal republiku nebezpečí O'hro
žení nlíru v úmyslu poškoditi republiku, ale i ten" 'kdo jednal 
tímto způsobem v úmyslu, aby tím opatřil prospěch sobě nebO' 
jinému (postihuje spekulaci). Dále se dosti značně snižují sazby 
stanovené odst. 2. §u 3 zákona na ochranu republiky. 

K ténluž §u 138 přidává se ustanovení, jímž se trestá ten" 
kdo ohrožuje bezpeč.nost státu Hm, že zřídí, provozuje, chová, 
prodává nebo z ciziny dOlpravuje zařízení, jimiž nlohou býti ,po
dávány zprávy na větší vzdálenost. 'Dresteill jest tu vězení od 
14 dnů do 1 roku nebo žalM· od 1 měsíce do 3 let. Byl-li pak 
čin spáchán za války nebo za okolností zvláště nebezpečných 
vězení od 3 IllěsÍců do 3 let neoo žalář od 6 měsíců dO' 5 let. 

Dále jest přidáno jako O'dstavec pátý ustaInovení, že ten, kdo 
rozšilřováním lživé zlPrávy O'hrožuje přátelské vztahy rwubliky 
k jinému státu, trestá se vězením od 14 dnů do 6 měs,Íců nebo 
~alářem ,od 1 lllěsíce do 1 roku. V tomto pnpadě jest potřebí 
k obžalobě zmocnění ministra zahraničí. 

Na kornec jest si přáti, aby se demokr~tick§ duch naší , ústa,
vy ,vžil v mysl převá'Žl1é většiny obyvatelstva tak, aby zabez,
peč.ný náš stát mohl se sPO'kojiti ještě lllírnější represí trestní 
proti deliktům proti státu podobně jako demokratické Švýcarsko. 

Prameny: 

L e p š í k: Zákon na ochranu republiky s důvodovou zprávou. 
Praha. 1923. - M i lot a: Zákon na: ochranu republiky. Praha · 1923. 
_ Vergleic~1ende Darstellung des deutschen und auslandischen StraL 
recbt3. Berlin 1906, sva;zek 1. - Strafgesetzbuch flir das Deut'lche 
Reich mit N ebengesetzen. 1922. - Amtlicher Entwurf eines - al1gemei
nel1 deutschen Strafgesetzbuches nebst Begriindung. Berlin 192 5 . . -
Uhersk)T tre3tní zákoník. Praha 1919. - Entwurf eines schweizeri-. 
schen Strafgesetzbuches. 1918. . 

N ejdltležitější judikatura,: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věcech 
trestních (,sbírka V á ž n é h o):. z 21. března 1924 čís'. 1561, z 14. ledna 
1925 čís. 1859. z II. března: !1925 čís. 1922, z 22. dubna 1925 čís. ' 1961 , 
z 8. října. 1925 čís. 2127. . 

ZPRAvv. 
Reforma správního , řízení stala se skutkem vládnínl . naříze

nÍlTI o řize'nfve věcech náleže,;íčičh' do pus8bnosti politických 
úřadLl ze dne 13. ledna 1928 Č. 8. Sb. ,z. d n. Význam této l'e-: 
j'01'Ii1y tkví vedle unifikace procesních norem správního ,prdvCl 
v histo1'ických zemích a na Slovensku lIlavně v tom, že na místě 


