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1. 

Učení- o trestné vine od doby, kdy prof. Mifička vydal svuj 
spis o jejích formách, se dále vyvíjelo. Kdežto však otázka jejích 
forern, Miričkou dotčená, dosud stále j ešte není rozrešena a ani 
legislatívne není ustálena, prevládlo co do její podstaty v posilední 
dobe nové pojetí, jež bylo nazváno normativní. 

Abychom vystihli tuto podstatu, musíme si uvedomiti, že 
posuzujeme-li trestný čin ve všeobecnosti, béreme v úvahu tfi či
nitele: vinníka, jeho čin a normu, která ibyla činem dotčena. Lz,e 
to znázorniti trojúhelnÍlkem, jehúž vrcholy tvorí, pojem vinníka, 
činu a nonny. Tito činitelé mohou hýti' posuzováni každý sám 
o sobe i ve vzájemném 'v~tahu. Vyskytují !s'e podle toho tyto 
otázky: 

1. zjištení vinníkovy osobnosti, hlavne zjištení jeho duševní
ho deje, 

2. zjištení činu a jeho výsledku (v širším slova smyslu), 
3. konstatováJní ustanovení zákona, resp. normy v nem ob-

sažené, 
4. vztah vinníkovy osobnosti k činu, 
5. vztah vinníkovy osobnosti k norme, 
6. vztah činu k norme. 

Ačkoli prozkoumání jednotlivých činitelu samo o sobe je pro 
t restní reprisi velmi duležité, pro dogmatické zkoumání trestní od
povedlIlosti mají tito činitelé význam jedine ve svém vzájemném 
vZ1tahu. Z tohoto trojího shora uvedeného vztahu je pomer činu 
k norme predmetem objektivního posouzení protiprávnosti a zu
stává tudíž pri úvaze o trestné vine stranou. Vziah vinníkovy osob
nosti k činu byl pokládán ode dávna za podstatu trestné viny a spo
čívá na nem zejména učení o úmyslu, ať tu byl tento vztah rešen 
s hlediska teorie vUle nebo s h~ediska teorie predstavy. Vztah 
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vinníka k norme byl však pfezírán a objevoval se jen, a to dostl 
nej asne, pri ana.lysi nedbalosti u tech, kdož sem poj ímali i me
fítko subj ektivnÍ, vytýkaj Íce vinníkovi, že nezachoval , opatrnosti, 
kterouzachovati mel a mo hl. TÍ1m však, 'že podstata úmyslu byla 
chápána jedine s hlediska psychologickéhO' a že stránka normativní 
byla úplne opomÍjena, vznikal rozpol' mezi chápánÍm podstaty 
úmysdu a nedbalosti (hlavne nedbalosti nevedomé), kterýžto roz
por vedI až k tomu, že se popÍl1al jednotný základ techto uznaných 
forem viny. Teprve uplatnením normativního ,prvku též pfi úmyslu 
zj ednává se potrebný :soulad.1 ) 

Predností normativnÍho pojetí viny je, že bére v úvahu celý 
psychický komplex vinníkúv a že tak umožňuje soudci vystih
nouti potrebu trestního zákroku i jeho rozsah a z.púsob správ,fleji, 
než když se vina posuzuj e pouze s hlediska psychologického. Soud
cuv hodnotný soud, který v rozhodnutí o vine pl'onáší o činu a 
tím neprÍmo též o vinn]kovi, je tu nad to zdúvodnen i s hle
diska sociálního !prospechu, neboť norma je výrazem viHe společ

nosti a společnost ji vydává na ochranu 'Svých zájmú. 

Podstatu normativního pojetí viny vystihnul nej výraznej i 
E ber ha rtS chm i d t ve své na Liszta navazující učebnici. 2 ) 

Vycházeje ze stanoviska, že právo má funkci nejen oceňovat objek
tivne jednáni 'človeka, nýbrž ,že :záro.veň určuje i jeho jednání, tÍ

kajíc mu, cO' Iná být a co nemá být, ukazuje na to, že tentO' 
determinující úkdI práva má meze v psychologické mohoucnosti 
jednajícího. Není-li tu takové mohoucnosti, prestává povinnost a 
my nemúžeme jednajícímu vytýkati, že ji nezachoval. Proto muže
me mluvit o vine jedine tehdy, když právní norma proti očekávání 
neprojevila účinek na predstavu vinníka a na jeho motivační pro
ces. Vina je tu - za predpokladu príčetnosti - jestliže cel k o v á 
s i t ua c e č i n u nic neobsahuje, co by znemožňovalo, aby se 

:C) L i s z t - ,S chm i d t: Lehrbuch des deutschen Strafrechts, L dH, 
19'3'2', .str. 21219. 

2) 1. c. str. 2i2t2: ad.; sro'V. VŠaJk i ostatní 'P,fivržence normativní teorie 
o vine, zejm.: Hip pel, Deutsches Strafrecht 111., str. 21718 a d. (11930), 
G o Id sch m i d t, Oest. Ztschr. f. St. R. IiV, str. 1219 ad., Normativer 
Schuldbegriff ve »Festgabe flir Frank« I, str. 4'218 a d. (119'30), Fr e u
den t h a l, Schuld und Vorwurf (1912,2!), D ,o h TI a, Ztschr. f. d. g. St. 
R. W. XXXII, st. 313'2' a d. 
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»povinnost« uplatnila v predstave vinníkove a aby projevila účin
nost i v jeho procesu motivačním. 

Výtka viny tudíž opredpokládá dvojí: jednaIk po stránce 
p sy cho log i c k é, aby vinník mel (podle zkušenosti) alespoň 

možnost si predstaviti trestne relevantní vý,Sledek svého jednání 
a uvedomiti si, 'že takové jednání jako sociálne škodlivé ve spo
lečenském živote nemá býti, jednak po stránce nor mat i v n í, 
aby podle celuwvé situace činu smel býti označen psychoJogický 
proces vinníkuv jako vadný a chtení, skutečne Ise uplatnivší a proti
právný výsledek zpUrsobivší, jako »nemající býti«, ježto smelo býti 
naopak očekáváno, že motivační proces vinníkuv bude vsoulade 
s právem.3

) 

Obsah trestné viny není vyčerpán ani jedine zmínenými psy
chickými skutečnostmi o sobe, ani není pouhým hodnotným sou
dem, nýbrž je (za predpokladu príčetnosti) hodnocený vztah mezi 
psychickým stavem a hodnotným soudem (tak Schmidt - podle 
mého mínení správnej i : hodnotný soud o vztahu mezi psychickým 
stavem a normou). V tomto smyslu formuluje Schmidt krátce 
podstatu viny: Vina je vytýkatelnost protirprávného jednání, hlle
díc na vadnost psychického ,postupu, který toto j ednání zpusobil. 

Normativní pojetí viny znamená podle mého úsudku pfiro
zený stupeň ve vývoji názoru na podsItatu trestního práva vubec, 
kde se stále více uplatňuje hodnocení trestného činu s h~ediska 
subjektivního i sociálního. My tu ne~koumáme již jen úzký výsek 
duševního dení pachatele se vztahem k výsledku jím zpu'Sobenému, 
nýbrž venuj eme pozornost celé psychické osobnosti vinníkove, 4 ) 

t edy i celkovému jeho charakteru, a zkoumáme jeho č1n i jeho 
samého s vyššího hlediska sociální bezpečnosti. Proto normartivní 
chápání viny muže nám ukázat i cestu', na Ikteré bych om došli 

3) V nemecké vede se ujala tu slova »zumuten« a »Zumutbarkeit«. Do 
češtiny by se daly tyto výrazy krátce preložiti Jen slov~: »pfičítati« a »pfi
čítatelnost«. Ponevadž však tento preklad by nebyl výstižný a uvedených 
výrazú již užíváme v jiném významu, nezhývá podle mého mínení, než 
spokojiti se s opisem, pro který nenalézám vhodnejší fráze, než: ;)lze od 
vinníka očekávati« ane'ho ješte lépe fráze, které užfvá - jak ješte ukážu 
--- naše pnpravná osnova: »lze na vinníkovi (slušne) žádati«. Ro:vnež sub
stantivum by se musil o pfimerene opsati. . 
. t) Go 1 d sch m i.cl t: Festgabe flir Frank, I. str. 442. 
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k podstatnému sblížení požadavku, aby trestní zá,krok se rídil , n~
bezpečností pachatele, se zásadou, které 'Se nemôžeme vzdáti, aby 
trest bytI stanoven podle zavinení. Neboť porušuje-li vinník vedome 
normu za takové s1tuace,za které jiný rádný občan by tak ne
učinil, pak nám ukazuje, že je schopen dáti se 'Snadno motivovati 
vadne, ve smeru spoJečnosti škodlivém a že je tudíž společnosti 

značne nebezpečný. A čím spíše musíme uznati, že celko.vá sitnace 
bránila, aby se upachatele objevila predstava, že porušuje po
vinnost diktovanou normou, anebo čím vetší mravní sílu tato 
situace vyžadovala, aby pachatel mohl odporovati motivUm k činu 
pUdícím, a čím více prumerných občanu by za stejných okolností 
stejne podlehlo, tím menší je vinníkova vina, ale též jeho nebez
pečnost. 

Podle tohoto poznání mužeme rozrešiti duaežitou otázku, 
o kterou nám hlavne jde, totiž jakým zpulsobem se má projeviti 
normativilí 'pojeM viny v zákonodárství. Je to možné trojím zpu
s'obem: 

1. Je možno. pojmouti normativni složku prím o do zákonné 
defiilice viny, takže by soudce byl povinen v každém prípade zkou
ID,ati vinu nejen os hlediska pS'Y'chologického, nýhrž i no.rm'ativního. 
Tímto zipusobem by byl vytvoren v š e obe cn Ý záko.nný omluv-' 
ný dôvod, pro nejž by v 'konkretním prípade soudce mohl vždy 
obvinenéhozprOlstiti, neboť jestliže sé nemohlo za dané situace 
na 'obvineném žádati, aby zachoval poslušnost norme, ' pak nelze 
mu jeho jednání vytýka;ti a není tu pro.to viny. 

2. Jemo-žno na to.,mto základe pOu~'8 prozkoumaH zvláštni pti
pa dy, ve kterých podle zkušenosti se uplatňuje pro mocné sub
j~ktivní príčiny vadná motivace, a uva~ovati, kdy je od mista pro 
ne učiniti výjimku z trestní represe tím~ že by se stanovily pro 
tytoprípady z v l á š t n í duvody omluvné. Muže tomu tak býti 
všeobecne (v , 'Obecné čás,ti trestního záko.níka) nebo pfi jednot
livých skut;kový~h . podstatách (ve zv!áštní části trestníhozáko
níka). " 
, '- 3. Konečne je možno, u~ožiti soudci, aby. na subjektiv,ní mo

menty, tvorící podklad normativního chápánf' viny, hledel jen pri 
U,k l á ~ án í ' t re st ua podle nich sit an ovil trest mírnej~í anebo 
PTI1S'nej ší. _ 

Nejobtížnejší je vyreši,ti legislativne eventualitu ,první, neboť 
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pfipuštení všeobecného omluvného duvodu znamená v podstate ' 
značnou vodnost soudcov'Skou pfi rozhodování o vine a nevine. 
V nemecké .literature se ozývajíMasy pro tento zpusob rešení,-' 
ba objevil setéž názor. uskutečnený již i v judikature nemeckého 
rišského 'SOUdU,5) že norma,tivní složka rozhoduje v otázce viny ' 
vždy, i tehdy, když to není výslovne uvedeno v zákone, a že 
soudce muže vždy podle ceJkové situacepfípadu uvažovati, zda ' 
lze obvinenému vytýkati jeho vadnou motivaci. 

Bál bych ·se jíti tak daleko, zvlášte za dnešní ',doby; -která 
nenechává nedotčeno ani soudnictvL 6) Doba volnosti soudcovské · 
je za nynejšího zneklidnení vzdálenejší než kdykoli jindy. Zákon. 
musí zustati bezpečným základem trestní represe a musí proto . 
co možná jasne . a presne vypočítati prípady, kdy másoudce obvi
neného zprostiti z dilJvodill' vyloučené viny. VšeOlbeený omllUlvný 
duvod, který by se zakládal jen na dogmatikou určené normativní 
stránce viny a který by umožňoval soudci vynésti zprošťující 

rozsudek jen proto, že nem,ohl čekati od obvineného zachování 
normy, by skrýval v ,sobe znaČlIlé nebezpečí. Normativní' pojetí 
viny mužeme priznati rozhoduj ící význam j en v rámci zákona, 
jen tam, kde to zákonodárce výsJovne pripouštL Avšak zajisté 
ani v dohledné budoucnosti nebude obezrelý zákonodárce moci se ' 
odhodlati ik tomu, aby v zákone stanovil podobný všeobecný duvod 
vyloučení viny. 

Proto bude moci zákonodárce de lege ferenda hledisko' nor~ ' 

mativní uvážiti jen, pokud jde o formulaci jednotlivých zákon
ných skutkových podstat a o otázku, v kterých prípadech lze 
z tohoto duvodu 'stanoviti výjimku z trestnosti činu. . 

Vlastní však obor, ve kťerém normativní 'pojetí viny se muže~ 

5) G o l d ,s chm i cl t: · Festgabe f. Frank I, str. 4512;.-45,3, uvádí p:fí
pady, kdy :ľíšský soud uznal takové »iibergesetzliche Entschuldigung-s-
griinde«. . 

6) Jen jako na dokla~ tohoto zjevu, ,prírno hrozného pro ty, kdo hlu:.. · 
boko verí, že ohje:ktivnost a spravedlnost má býti mravním prííka-zem kaž- ' 
dého čl o-veka, nad to s,oudce, ukázuji na' zásady hlásané n'ynLza vlády :·10..; ·:' 
rneného kffže v Deutsche Juristen-ZeitUJIlg, jako jsou na pr: slova pre~ident~ . 
zem. · SQudu Ditricha,. že bez,ohledné vyhlazení vnit:fníc'h neprátel pa,t:H : 
k,_ v~ci germánské cti, _ že nemecký soudce .musí býti :.slP!ave-.dlivý y . to~to .: 
srny,slu a . nesmí se domnívat, že je povine,!} k »velkodušnérnu ' výkladu':' 
zákoria«! .' . . ' . " . -. . -', :: .~ i 
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hlahodárne ulP1atniti, je ukládání trestu. K tomu není potrehí\ ani 
zvláštního nového ustanovení: již za dnešního zákonodárství môže 
soudce, když stanoví trest, hledeti na všechny momenty, které 
tvorí podstatu tohoto pojetL Soudce tu muže vzíti v úvahu jako 
pfitežující a polehčující všechny ony subjektivní okolnosti, které 
objasňují Ismer, sílu i stálost zločinného chtení vinníkova, jeho 
náklonnost ke zločinu, jeho smýšlení, jeho vetší či menší moti
vačnost asociálními i sociálními predstavami, city a pocity, jeho 
vetšÍ či menši lhostejnost, nevážno.st aneb i prí1mo odpor k norme, 
mající chrániti postižený právní 'Statek, a tím oceniti celou jeho 
psychickou osobnost i poznati, jak dalece lze naň pusobiti trestem 
a jakýmzpusobem. S tohoto hlediska muže normativní pojetí 
viny ana nem spočívající její zvážení vés,ti soudce, aby zvolil trest, 
daným okolnostem nejpfimerenejší a aby tak sledoval potrebné 
kriminálne politické účely. 

2. 

československá prípravná osnova trestního zákoníka nezaujala 
zrejmé sItanovisko normativního pojetí viny, ale z určitých jejích 
ustanovení lze souditi, že nezustala bez jeho vlivu. 

Již samo rozdelení trestných činu podle vinníkova s m Ý š
len í v § 14 ukazuje na ony subjektivní momenty, které se upI at
ňují podle normativního posuzování viny. Jmenovite užité prí
klady nízkého smýšlení (hrubá zištnost, zaháJlčivost, zlomyslnost, 
nestoudnost, surovost i snaha Ispáchati neb usnadniti jiný zločin, 
zajÍ'stiti prospech z neho nebo uchrániti se pred trestem zaň) dá
vají poznati onu zvláštní motivaci, která je s normativního hle
diska závažným duvodem hodnotného soudu, v nemž vytýkáme 
vinníkovi jeho j ednání a j ímž toto j ednání proto odsuzuj eme. 

Tímto zpusobem podle mého shora projeveného mínení zcela 
správne se uplatnilo normativní pojetí viny ne jako rozhodující 
zn~k trestnosti činu, nýbrž jako rozlišující znak určující, jak mA 
býti upravena tre!srtní r~pre:se. Zajisté vinník, u kterého roz'hodly 
motivy, 'SvedčíCÍ o težké, . sociálnímu prospechu se príčící vade cha
rakteru, musí býti prí:snej i pasuzován než jiný, který neosvedčil 

·svým činem takové smý·šlení. A posU!zuje-li osnova čin, spáchaný 
z nÍlZkého :smýšlenÍ, jako zločin všeobecne prÍ1sneji trestný a zavá-
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ne prí1snej i trestný a z'avá-

N ormativnÍ pojetí viny a pripra.NTI.á osnova čsl. trest. zákona. 197 

dí-H u neho zvláštní zpusorb trestní represe, hnví snciální potrebe 
intensi~711ejši ochrany, která ,tu je oduvodnena. 

Do ustanovení o v ine (§ lo5) v dusledku toho slnžka nor
mativní pO'jata nebyla a definice úmyslu, vedomé viny a nedba
losti omezují se j en na stránku psycholngickou. 

Co clo úmyslu a vedomé viny bude s tím souhlasiti zajisté 
každý, kdO' sdílí se mnou obavu pred všeobecným duvodem vy
loučené viiny, který by byl pojat mlčky dn záknna, kdyby se de
finice dotkla stránky nO'rmativní. Pfi tak težkých fnrmách viny,.
jako j esi úmysl a vedomá vina, vyžaduj e -alespoň j ešte nyní 
- právní jistota, aby záknn soudci jrusne predepsal, kdy muže ob
vineného zprostiti a kdy hO' muže odsouditi. Je sice pravda, že 
toto stanovisko ve svých dôsledcích muže vésti k pfíkrosti a že 
nekdy .suhjektivnÉ mnmenty, o.svetludici duševní deni vinníknvo, 
jsou rnzhodné též pro posoUlz'enŕ .samé viny, avšak v takiovém prí
pade, není~i pro výjimečnost taknvých momentu anebn z duvodu 
opatrnosti mnžnn, aby je :záknnodárce uznal j ako zvláštní 
dôvod vylučující vinu a aby pojal do trestního zákona o tom 
výslovné ustannvení, musí se náprava zustavi,ti milosti presidenta 
republiky. 

Jinak však má se vec u nedbalosti, kde panující mínení, jak 
již bylo rečeno, uznávalo odedávna stránku normativní. V osnove 
L':vítezilo stanDvisko Mir i č k o' v o, který vždy7) se stavel proti 
subjektivnímu merítku této formy viiny. Nemohu s ním v tomtO' 
bode sO'uh1asiti, ale pres to musí-m uznati, že i tu opatrnost radila 
k této úprave, ježto podle tripartičníhosY'stému 'zavinení, prija
tého osnovou z pndnetu Mifič'kova, privteluj e se k nedbalosti 
území dosavadního dolu eventuálního (Oduvodnení, sir. 22), takže 
tu pujde nekdy o činy dosti závažné. Určitý korektiv, kterým 
se muže uplatniti ohled na normativIní stránku nedbalnsti, nalé
zám v ustanovení § 77, č. 2 oo možnosti snížení trestní saz by v prí
pade, »spáchal-li vinník tresItný čin, podléhaje mlmorádnému ná
tlaku nebo v prechodném nmluviielném mimnrádném stavu dušev
ním«. Jen by snad bylo bývalo dobre, kdyby se byln šlo däle a 
kdyby v prípadech, když zvláštní subjektivní príčiny zabránily 
vinníkovi zachovati pnvinnou npatrnost, byla v š e o' bec n e pri-

7) Viz jeho Formy trestné viny ('1'900:) , str. 1:32. 
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puštena možnost trest mimorádne zmírniti podle § 79 aneb i od 
potrestání upustiti. , 

Pokud jde o zvláštní duvody, vylučující vinu, 
vidíme, že osnova temito duvody ve vý~načných pľípadech uznává 
zvláštní subjektivní momenty, pro které nemužeme na pachateli 
požadovati, aby jednal podle normy. Tím vyhovuje osnova vhodne 
kTiminálne politic1ké potrebe, kterou má práve na zreteli norma
tivní teorie o vine, tam, kde je to oduvodneno, aniž upadá pfi tom 
do nebezpečí, jaké je spojeno s všeO'becným uplatnením dusledku 
normativního názoru na vinu. V nekterých pľípadech spojila 
osnO'va normativní hledisko s požadavkem ekvity, Sltanovíc, že pa
chatel je tehdy beztrestný, jestliže nelze od neho »s 1 u Š rr e« žá
dati, aby se zachoval podle prfkazu normyanebo - což je stejného 
významu - že je jen 'tehdy trestný, lze-li od neho »slušne« "žádati 
takové chová:ní. TotO' rešení, které se dO'stalo do osnovy rovnež 
z iniciativy pTof~ Mir ič k y, pokládám 'za šťastné a za význač
nou prednost osnovy, neboť tu je hledisko normativního pojetí 
viny jasne konkretisováno zpusobem, který soudci poskytuje mož
nost, aby pachatelovo jednání posoudil 's vyššího h~ediska, v nemž 
se uplatňuj e jak požadavek .gpTavedlnos,ti, tak i 'Požadavek sodální 
potreby. Je jisto, že se tu dává soudci značná volnost v Tozhodo
vání, ,avšak ponevadž se ,tak deje jen ve zvláštních prípad ech, za
sluhujících zvlášiního ohledu, nevzniká tu nebezpečí pro výkon 
trestní represe. 

Pripady, ve kterých je ze subjektivních duvodu, souvisících 
.s vinou8 ) vyloučena trestnost, jsou tyto (nektere ovšem nalézáme 
už v platném právu) : 

§ 24: Prekročení mezí obrany není trestné, stalo-li se tak 
:Z omluvitelného ukvapení nebo rozčHení (psychologicky zduvod
nená ,ne·správná motivace). 

§ 194: Neoznámení a zatajení vývodu je beztrestné, spáchá-li 
vinník čin jen ' proto, aby O'dvrátil od sebe neb od osoby blízké 
podezrení tre'siného činu nebo škodu, k jejímuž snášení není zá

'~onne povinnosti (psychícká tíseň, vyvolaná pudem sebezáchrany 
'nebo :kolisí povinností). 

8) Ostatní duvody vyloučené trestnosti, ,pokud nesouvisí s vinou, zde 
neuvádím. 
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§ 212: Za neprekažení trestnéhO' činu se netrestá, kdO' nem Dhl 
tak učiniti bez nebezpečí pro sebe a oSDby b1ízké (oduvodnený 
strach) . 

§ 213. Stejný prípad pri neDznámení trestného činu. 
§ 280: Opominutí záchrany jinéhO' je trestné jen, lze-li toho, 

hledíc na DkolnDsti, slušne žádati (prípad e,kvity). 
§ 2-86: Beztrestnost usmrcení plodu prO' indikace, u nichž 

rozhoduje soucit s tehDtnOU (č. 1, 2 a částečne 4) a sDciální mo
t ivy (č. 3 a 4 - zde pŤÍpad ekvity). 

§ 302: Be~tre:stno,st pr,avdivé urážky, pronesené na ochranu 
oprávneného ZájlllU ve'rejného nebO' soukrDmého; pri prO'vedeném 
dukazu duvodnéhD presvedčení za takové okolnosti upustí sDud 
od potrestání (mDtivace predstavou práva a povinnosti). 

§ 309: Pro omezení sV10bDdy není trestný, kdO' tak učinil, 

aby zlabránH uniknouti osobe du vodne podezrelé ze zločinu neh 
prečinu neb aby zabráníl težké škode (stejná mDtivace, jakO' v pre
dešlém prípade). 

§ 340: Vyzrazení soukromého tajemis1tví není trestné, stalD-li 
se tak na ochranu zájmu verejného nebo dUležitejšíhD 'zájmu ,sou
kromého (též stej ná motivace). 

K 'temto prípadum se druží prípad, kdy 'z duvodu ekvity se 
naopak neuznává zákonný duvod vyJoučené prDtiprávnosti. Je to 
ustanovení § 23, ve k,terém beztrestnost pro jednání v nouzi Sé 

odepírá tomu, ina kom semúže Islušne žádati, aby se zdržel tako
véhD jednání (prípad ekvity, vyžadující zde zachování normy). 

Moment normativní je v nekterých prípadech dúvodem, prO' 
Ide'rý 'Osnova (podobne ja~o jii na.mnoze platné právo) stanoví 
zvláštní DdchylnDu skutkovou podstatu, na pr.: 

§ 226: Udávání nepravých- neho zlehčených penez, které byly 
prij.aty jako pravé nebo nezlehčené (motivace predstaVDU utrpené 
nezavinené škody). 

§ 274: Usmrcení dítete matkDu (psychologicky vysvetliteIná 
mDtivace, zvláštní .prípad tísne). 

§ 60 prest. : Odcizení (podobne - ač tu čás'tečne též rozhodla 
nepatrnost činu). 

Vliv normativního pDjetí vinyprojevil se u osnovy význačne 
,v otázce prá vn íh o omy il u. Tomuto druhu omylu nepriznává 
platné ;právo (§ 3 a. 233 tr. zák. dr. rak a. § 81 tr.z. dr. uh.) 



200 A. Milota: · 

žádn~- význam. Stanovisko normativní tento názor koriguje -
ač tu prívrženci jeho nejsou v dusledcích jednotní9

) - alespoň 

potud, že nutno vzíti ohled na pachatele, který za daných okol~ 

nosti dUlVodne se mýli o právno-sU ,&vého jednání, neboť pak nelze 
mu vytýka ti, že se nedal motivovati predstavou o protiprávnosb 
činu, a za dané situace nelze od neho (slušne) žádati, aby si uve
domil, že porušuje normu. Prípravná osnova i tu zachovala určitou 
opatrnost a nechtejíc prizna ti, z obavy pred zneužitím, právnímu 
omylu charakter om,luvného dUlVo-dJu, u~návajíc však, »'že mohou 
nastati prípady, které prímo volají po úchylce od plné prí\snosti 
zákona« (Oduv. str. 29), dala soudci v § 20, odst. 2. právo, aby 
snížil trestní sazbu, ano aby, je-li omyl omluvitelný zvláštními 
okolnostmi, trest mimorádne zmÍrnil (§ 7'9) neb i od potrestání 
vubec upustil; pouze u deliktu velmi težkých je takové mírnejší 
·potrestání vyloučeno (§ 20, odst. 3.). 

Vlastní púsobnost ponechala osnova normativnímu stanovisku ' 
;pfi u k l á dán í tre s t ll, kde je, jak rečeno, vlastní jeho určenÍ, 
Již základní ustanovení o tom (§ 64) predpisuje soudu, aby vy
meril trest podle zavinení, ale hned v zápetí mu ukládá, aby pri 
ton1 hledel též na urči,té subjektivní m,omenty, o které se práve 
opírá normativní pojetí viny. JSOll to hlavne pohnutka činu a ne
bezpečnost vinnikova, které mají snížiti nebo zvýšiti trest podle 
,toho, jak jsou zahroceny proti norme a jí chránené sociální bez
pečnosti. Že však soudce muže a podle intence § 64 zajisté i má 
dbáti též jiných subjektivních momentu vi,nníkových, pro které 
naše výtka mu činená se zesiluje neh slábne, je zrejmé, ježto vý
počet § 64 je jen demonstrativní a ponechává slovu »zavinení« 
plný jeho vý1zm,am, jak jej hlavne vytvo'rila veda. 

Podobne se Ibéfe ohled na norm'ati Vlní stránku viny, treba ne 
výslovne, pfece však jejkh ohs-ahem, ve všech ustanovenich, podle -
kterých má soudce modifikovati trest, jejž by lnel uložiti podle 
rvšeobecných zákonných zásad, t. j. buď jej zvýšiti nebo zmírniti. 
Tak hlavne podle § 77, Č. 2 mU1že s'oud v,šeobecne' ,snižiti tre,stní 
sazbu, byl~.-li vadná motivace vyvolána mimorádnými okolnostmi : 

9) Viz: Hi 'P.p el, D. Strafrecht, 1[. str. 3140 ad.; srov. též jeho refe
rát podaný Pražskému mezinárodnímu kongresu WI3'O (Actes du Congres 
Péna1 et Pénitentiaire, vol. m. p. 2113'). 
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mim.arádnýln pokušením, mimorádným nátlakem nebo prechodnýITJ. 
omluvitelným mimorádným duševním stavem ('speciální prípad 
snížení trestu je stanoven pri násilí proti orgánu moci verejné 
v § 18,1). 

Mimorádné 'zmírnení . trestu - čím ž se rozumí podle § 79 
,snížení trestní sazby až o dva stupne, ano, j de-li o nej nižší stupeň 
,vezení neb o trest penežitý, i upuštení od potrestání - nepri
pustila osnova pro všeobecný du vod, jako to učinila usnížení 
trestní sazby, avšak stanovila možnost tohoto opatrení v takových 
Ilvláštních ptípadech, které vyžadují ohled na omluvitelnou vadnou 
iffiotivaci, treba ne tou merou, aby byJa uznána za duvod omluvný. 
Ij e to na pr. opet cit vyšší etické hodnoty, který dává zVÍteziti 
iV kolisi povinností, j de-li o osobu blízkou, pfi nadržování (§ :159 
a 199), pri klamání orgánu moci verejné, kfivém ,svedectví a 
udavačství (§ 191) ; v posledních ptípadech respekrtuje osnova též 
prirozený pud sebezáchrany, hrozí-li vinníkovi podezrení trestného 
činu nebo škoda. Sem se radí i euthanasie (§ 271, č. 3), ,pfi které 
Imuže sou-d snížiti trestní sazbu o dva stupne, ano i od trestu 
iVubec upustiti z duvodu, že motivem usmrcení človeka tu byl 
Isoucit ·s jeho utrpením. -

úprava trestní represe s hlediJska normativní stránky viny 
v československé prípravné osnove trestního zákona, prij atá z pod
netu prof. Mir i č k y, je nám dokladem, jak prof. Mirička, jakO' 
tvuree '~ákO'na, dovede míti poro~umeni pro nové poznatky vedy, 
j,ak však též ,~e nedává uchvátitil preíkvapuj íd ideou, nýbrž j ak se 
snaží ,s ni se vyrovnati, maj e na mysli Istále vlastní prakti'C'ké 
iposláni :zákona. Tento článek má pNspeti k osvetlení jeho činnosti 
na poli legislativním. 




