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Tato kniha vznikla za; ně1neckého obsazení našich zeraí. 
Podnět k napsání dalo stanné právo vyhlášené po příchodu 
Heydrichově do Prahy a při jeho odchodu na onen svět. Stanné 
p1"ávo z let 1941 a 1942 si vybíralo oběti mezi našimi známými 
a příbuznými, padli mu za oběť dokonce i lidé vynikající a smut
nou vzpomínku na tuto persekuční epochu nic nevyhladí z naší 
'mysli. Když stanné právo zaniklo, chtěl jsem z knih načerpat 
o něm poněkud hlubší a obsažnější poučení, ale byl jsem zklamán 
shledav, že stanné právo až dosud dovedlo jen je:diného vědce 
zaujmout tolik, aby o něm napsal knihu, kdežto ostatní se spo
kojili vedle vylíčení právě platného právního stavu jen letmÝ1'ni 
poznámkami. Tím jediným vědcem byl Kašpar Achatius Beckius, 
který r. 1727 v Jeně vydal d'l~sertaci o stanném právu, de judicio 
statio,~ disertace mně však zůstala nedostupná. To rozhodlo 
o napsání knihy. Sbíral jsem tedy prameny po jednotlivých praž
ských knihovnách jak pro své vlastní poučení, tak i pro zprapo
vání do tisku. Čtenáři rnůže být nápadné, že valnou většinou 
cituji prameny německé. To vysvětluji jednak německým a ra
kouským pilvodern této instituce a skrovným rozšířením do zemí 
jiného jazyka, jednak dobou, v níž byla kniha napsána. Německá 
literatura byla mi ve všech pražských knihovnách (i v němec
kých) volně přístupná, zejména když jsem prohlašoval, že pí..~i 
pojednání o vojenských soudech něraeckých lancknechtů. To bylo 
částečně pravda, neboť soudní zřízení lan.c~"nechtll popisuji v knize 

. podrobně, abych vysvětlil, jak z něho mohlo vzniknout první 
trestní stanné právo. Přál bych si, aby kniha prospěla aspoň 
trochu těm, kdo budou soudit události za doby německé okupace. 

Úvod. 

Jsou právní zařízení, která ~e během staletí a při rozrůstání 
do druhých států mění jen nepatrně. údělem jiných zařízení. je 
pestřejší vývoj, který se při bohaté tvorbě může stupňovat tak 
daleko~ že se právní zařízení, podržujíce svůj název, na n·ěkterých 
územích přetvoří v instituci jinou, pro kterou je v mnohých stá- . 
tech zaveden název odlišný; konečně někdy sáhne zákonodárce 
po uázvu takového zařízení, aby pojmenoval instituci odlišné po
vahy, kterou pI'á vě uvádí v život. 

Právním zařízením s podobnou pestrou minulostí je stanné 
právo. Původně vojenský vynález, jak zkrátit neplodné debaty 
laických soudců, a to uložením povinnosti stát po celé přelíče~j 
až do vynesení rozsudku, později zkrácené řízení končící se zpra
vidla uložením a neprodleným vykonáním trestu smrti, ve svénl 
dalším vývinu někde přetvořeno v prosté zkrácené řízení s nor
málními tresty, jinde přešlo do nebezpečné blízkosti justif.ikace 
z nařízení moci výkonné. Někde dáno jméno stanného soudu vo
jenskému tribunálu soudícímu lehká provinění nejnižších vojen
ských osob, jinde onomu, který v neodkladných a jasných přípa
dech sestavuje . nejbližší velitel pluku nebo rovnocenného útvaru 
zbraní. Asi čtvrt tisíciletí předtím, než stanné právo ve vojsku 
povstalo, zvolil na základě odlišného myšlenkového pochodu český 
zákonodárce pojmenování stmmého práva pro oprávnění plynoucí 
ze ztráty pře, ke které došlo pro nedostavení odpůrce. 

Chtěje popsat vývoj stanného práva, jež se honosí tak bo
hatou historií, pokládám za nutné vybrat z hojnosti významů, 
ke kterým kdy stanné právo dospělo, jeden jeho základní, nor
máJní pojem a na stanná práva, jež spadají pod tento pojem, 
soustředit svou pozornost, kdežto stanná práva odlišných význa
mů zamýšlím odkládat po zaznamenání z referentské povinnosti 
ja,ksi na vedlejší kolej. Jinak by se musila kniha dotknout i práv
ních zařízení s jinými názvy, jež v rozličných dobách a státech 
plnila úkoly těchto odchylných stanných práv, a tím by se stala 
nepřehlednou. 
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stanné právo, které bude tato práce pokládat ;za normální 
dr'uh a proto za hlavní předmět svého popisu, lze iíledíc k boha4 

rosti variant vymezit jen znaky povšechnými, a to jako právo, 
podle kterého soudí stanný soud v trestním řízení zkráceném 
a urychleném, v němž zpravidla vys~?vuje a, hne~ dává vy~on3:~ 
trest smrti. Při tomto vymezení leZl stanne pravo na perlfel'll 
trestního řízení a je posledním druhem řízení, který patří ještě 
k trestnímu soudnímu procesu; pak přichá:zí již trestání bez sou
du, výkon nouzového práva stá~u -, z nařízen~ mo<;i v~k~nné; 
S druhé strany sousedí se stannYJll pravem pouhe zkracene rlZenl 
s tresty řádného řízení. Zdurazňuji, že, jsou hranice t0I:0to v~: 
mezeného pojmu na obě strany plynule; po obou' stranach leZl 
útvary budící pochybnost, patří-li podle daného vymezení k stan
nému právu nebo k útvarum sousedním; takové nepřesnosti při
náší s sebou mnohotvárný život i ve vývoji právních dusledků. 
nešit tyto pochybnosti nehodlám, nýbrž jen objektivně popsat 
vývoj a rozrUstání stanného práva. 

- .o: . - •. 
. . . 
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1. 

Vznik názvu stanného práva~ 

Stanné právo jako forma ztráty pre zmeškáním v staročeském 
procesu žilo od 14. do 17. století. 

Výkladům o stanném právu musím předeslat stručnou zmín
ku o staré české instituci téhož jména (v českém jazyku), která 
měla jinou náplň a podstatu a která věcně s předmětem tohoto 
pojednání nesouvisí. 

V staročeském procesu, který stejně vyřizoval věci trestní 
i civilní, ztrácel - tak jako dnes v civilním procesu - žalovaný 
(pohnaný) při, když 'se nedostavil k soudu (nestál k právu). Od 
polovice 14. století se vyslovovala tato ztráta pře v té formě, že 
se žalobci (původu) proti žalovanému (pohnanému) dávalo vy
svědčením soudních úředníku stanné právo. Toto stanné právo 
se nazývalo také právem ústanným, stálým nebo ustálým a jeho 
pojmenování bylo odvozováno od toho, že je někdo na svém od
půrci ustál, to jest, že on stál k soudu při svém právu, ale jeho 
odpurce nikoli (Brandl 12 str. LVI, BraIidl13 str. 772-779, 
Ji reček 60 str. 139, Pal acký 93 str. 450, Te ige 124) . 

Uvedené stanné právo bylo zavedeno téměř II všech druhů 
českých soudu. Zpravidla se dávalo puvodu proti pohnanému, 
když pohnaný nestál (nedostavil se) k soudu na svědčení (vy_ 
hlašování) půhonů nebo nestál k soudu k ' žalobě nebo k bitvě nebo 
k přísaze nebo když při přísaze pochybil, na Moravě se dávalo 
stanné právo také pohnanému proti puvodu, který k svému pů
honu nestál k soudu (Brandl 12 str. LVI, Brandl 13 str. 774, 
Cada20 str. 144, Jireček 58 str. 212, Jireěek 60 str. 137 
až 140, Jireček 61 str. 174,515). 

Německý název »erstandenes Redtt«. 
Jedny z posledních předpisů o českém stanném právu byly 

dány v Obnovených zřízeních zemských království Ceského 
(D XXXllI-XLII) a markrabství Moravského (XLIV 189 až 



198), kde se poskytovalo stanné právo žalobci proti obžalované
mu, který nepodal písemnou žalobní odpově~ a nepředložil dosta
tečných právních příčin svého nestán]: k právu ; tam se také do
vídáme, že německý název tohoto českého stanného práva zněl 
>.>erstandenes Rech t« . 

Ceský název později přenesen na stanné právo trestní 
(Standreeht). 

Se zánikem staročeského procesu přestalo existovat české 
stanné právo a jeho český název byl později přenesen na instituci 
jinou,' na $tanné právo trestní (Standrecht ), o kterém jednají 
dHJší oddíly této knihy. . 

2. 

Prostředí vznik u vojenskéh o trestního stanného 
práva. 

Kdežto staročeské stanné právo zesnulo bez potomstva, za
ložilo stanné právo trestní rozvětvený rod, který svými výhonky 
sahá až do přítomné doby. Zrodilo se ve vojsku německých lanc
knechtů jako odrůda jednoho z druhů vojenského trestního řízenÍ. 
Přišlo na svět koncem prvního století života lancknechtů, možná, 
že o nějaké desítHetí dříve, a jeho zrozením se ukončilo jejich 
mládí, období tvořivé činnosti na poli trestního práva procesního. 

Vojska Iancknechtů. 

Lancknechti, kteří vystřídali vojska lenní soustavy. byli dílem 
císaře Maxmiliána 1. (Meynert 85 str. 52-59, Frauenholz 38 
str. 4-13, Anger 1 str. 205-2Jl). Tento idealista si nové voj
sko lancknechtů představoval jako něco podobného řádovému 
bratrstvu, jako sdružení cvičených vojáků, věrně sloužících země
pánu a obětavě podporujících druh druha. Proto propagoval vstup 
šlechty do nových útvarů, proto pro vojska lancknechtů r. 1508 
sestavil slavnostní přísahu, rozdělenou na 24 článků, obsahem 
jakési stanovy lancknechtů. Clánky, jež jsou otištěny na pře 
u L ti n i g a (75) na str. 3, vypočítávaly povinnosti lancknechta 
a v některých . případech stanovily na jich porušení tresty (na 
těle a na životě). Na tyto řádové stanovy přísahali lancknechti 
při vstupu do vojska a tím se podrobovali jejich ustanovením 
a celému .řádu lancknechtů vůbec. 

Lancknechti nebyli vojskem stálým, nýbrž byli na rozkaz 
zeměpána najímáni jen na válečnou výpravu a po jejím skončení 
propouštěni. Stálá vojska byla všeobecně zavedena až po třiceti
leté válce. Ve shodě s touto skutečností se články vojenské pří
sahy lancknechtů nazývaly články válečnými (Kriegsartikel) a 
jeden· ze soudů právem válečným (Kriegsrecht), později soudem 
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válečným (Kriegsgericht), kterážto označení bez změny přešla 
do stálých vojsk a udržela se do nejnovějšÍ doby. . 

Lancknechti nikdy nedostihli ideálu svého z-ákladatele. Po 
prvním přílivu ze šlechtických řad rekrutovali se z velké části 
z lidí, kterým byli Maxmiliánovy ideje cizí a které přilákal jen 
nárok na žold a naděje na válečnou kořist. Ve vojsku lancknechtů 
se ještě za života jeho stvořitele začalo rozmáhat požitkářství" 
hráčská vášeň ,a marnivá strojivost a na konec vůdčí idea téměř 
vymizela a lancknechti selhávali, kdykoli jim nebyl vyplacen žold; 
namnoze se lancknechti stali postrachem pokojného obyvatelstva 
a nezřídka i svých představených (A n g e r 1 str. 248-258, 
Meynert 85 str. 59-61, Frauenholz 38 str. 18, 19). Proto 
lze chápat snahy nástupců Maxmiliána 1. o omezení samosprávy 
ve vojskU lancknechtů a o utužení jejich kázně. Snad těmto sna
hám děkuje i stanné právo za svůj vznik. 

První vojenské soudy u laneknechtů. · 

Asi v téže době jako první válečné články se vyskytují 
u lancknechtů jejich první vojenské soudy. Tak jako válečné 
články vymanily lancknechty z právního řádu jednotlivých kní
žat a měst (S a u e r 107 str. 95), tak je jejich vlastní vojenské 
soudy vyňaly z příslušnosti obecného trestního soudnictví. Nej
staršími vojenskými soudy německých lancknechh1 byly jednak 
šoltysovské právo (Schultheissenrecht), pojmenované též jako 
právo válečné (Kriegsrecht) nebo hrdelní (Malefizrecht), jednak 
oštěpní právo (Spiessrecht). Společné bylo těmto soudům pojme
nování »právo«, jež nesly podle tehdejšího obyčeje jako nosite~é 
práva, jako činitelé, kteří právo nalézali. Ba název »právo« byl 
přenesen i na soudní řízenÍ. 
. ~Ízení .před těmito soudy se iakládalo na soudním obyčeji, 

který schválil velitel útvaru, nebo bylo upraveno velitelem; proto 
existovalo v různých variantách a podléhalo vývoji. U ošt~pního 
práva se připou~tí v literatuře, že mohlo pocházet od otce lanc
knechtů Maxmiliána J. (Frauenholz 38 str. 39)~ ale dokázáno to 
není a naopak bohatost variant . nasvědčuj e, že od panovníka 
mohlo vycházet nanejvýše stanovení všeobecných zásad řízení, 
nikoli . však detailní úprava; , ~. ačli nezasluhuje většívír,~ tvrzení 
opačné, že si oštěpnÍ právo vytvořili lancknechti sami; tvrdí se 
totiž, že si v dobách, kdy poptávka po lancknechtech převyšovala 
nabídku, lancknechti z horních Bavor nebo z Falce vynutili oštěp-' 
nf právo na verbuj,ícím veliteli, znajíce podobné právní zřízení 
(soudy jednačtyřiceti) ze svého domova (viz ··B e c 'k ' 6,. týž 7 str. 
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31). Někdy sice docházelo k oficiálním úpravám vojenského wnd
ního řízení, ale ty se ještě dlouho omezovaly jen na jednotlivé 
,lítvary, vycházejíce buď ad velitele, na jelrož" ' 'I~ozkaz byl ú.tvarr 
ustaven, nebo od toho, který útvaru veleL Nejstarší ze zachov&~ 
ných velitelských soudních řádů je ř-ád oštěpního práva a několik 
ustanovení o šoltysovském právu, jež vydal r. 1552 vévoda z Alby 
pro německé válečníky ve Spanělsku (Z e i b i g 140 str. 375-381, 
Meynert 85 str. 73) . I když se dá soudit, že k této úpravě došlo 
na rozkaz císaře Karla V., jehož válečné články byly zároveň s ní 
publikovány (Zeibig 140 str. 371~75), přece se nic nemění na 
.skutečnosti, že řečená ustanovení platila jen pro oddíllancknech
tů vyslaný do Spaněl a že v Německé íiší nikdy nenabyla plat
nosti (A n g e r 1 str. 229). Pí"i nedostatku jednoticí normy lze po
chopit, že se od sebe liší popisy šoltysovského a oštěpního práva, 
tl současníkú a II pozdějších autoru popisujících stav v 16. sto
letí - tak jako se asi odlišovalo šoltysovské a oštěpn! právo 
II rozličných útvaru a v Tllzných dobách. Zde není třeba se zabý
vat různými variantami těchto práv a lze přestat na vylíčení těch. 
forem řízení, které jsou pro to či ono právo typické. Charakte .... 
ristické je, že se popisy' řízení II současn.ých spisovatelů vesměs 
končí vyslovením trestu smrti a jeho výkonem; z toho se dá usu·
zovat, že ač v prvních válečných článcích z r. 1508 při většině 
trestných činů scházely trestní hrozby a ač někde byly stanoveny 
jen tresty tělesné, v praxi byl ve většině případů při odsouzení 
soudem lahcknechtú ukládán trest smrti. Konstatovati nutno, ~e 
tato řízení byla na počátku ' ovládána zásadou veřejnosti a úst
nosti (byť i někdy modifikované) a hlavní přelíčení mělo podobu 
~poru mezi veřejným žalobcem a' obviněným, v kterém rozhodo·
val stavovský soud, soud složený z příslušníků vojenského stavu: 

1. Šoltysovské (válečné, hrdelní) práVo. 

Nejprve několik slovo šoltysovském právu, které je podle 
všeho nejstarším trestním řízením německých lancknechtů (o vo
jenském šoltysovi se zmiňuje již r. 1499 Vol s [129 str. 212]). 
V šoltysovském právu předsedal soudu šoltys (Schultheiss) . 
U stanovil ho plukovník, . vybrav 'ho z : rozvážných válečníků~ mají
cích zkušenosti ve válečném právu, a odevzdav mu soudní hůl 
(Stab der Gerechtigkeit) . Soltys, jenž patřil k štábu plukovníka 
a hodijostí řadil za hejtmane.m,vybral si z útvaru dvanáct zku
šených mužll - po jednom z ~~ho praporce I(Fahnlein) '.....:- ·za 
stálé soudce a v:zal Je d~.',p~~ahy. Tito přísedící . soudcibyH v své 
funkci zvláště placeni a podléhali šoltysovi, . pokud . na nich žáda,l 
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věci sll.lšné a spravedlivé (in 811em, was billíg; und recht ist ) ; po 
dobu svých funkcí byli zproštěni od strážní služby.:K soudu ná
leiel také soudní písař (Gerichtsschreiber), j enž".'z3sedl u stolu 
šoltysova. Př'Ísedící soudci obsadili lavice umístěné po obou stra
nách šoltysova stolu. Vedle přísedících sO,udců usedli ve funkci 
asi dnešnÍch soudních svědků »okolo stojící« (Umstand), a to tři 
hejtmani, tři praporčíci (Fahnriche) , tři šikovatelé (Feldwe
bel) a tři četaři (Fiihrer). Uprostřed mezi soudními lavicen1Í 
bylo :místo pro žalobce (profousa, Profoss) , žalovaného a j ich 
obou přímluvčí (Fiirsprecher) a poradce (Rate). Před zahájenÍ}n 
líč,enÍ. se obrátil šoltys na přísedící s povinnými dotazy: není-li 
brzo ani pozdě na líčení, je-li vhodný den, aby bylo obsazeno cí
sařské právo, je-li soud správně obsazen, sn1ěl-li by šoltys vstát, 
kdyby nesl kněz nablízku Tělo Páně, aby mu vzdal čest, mohl-li 
by vstát, kdyby nablízku vypukl požár, povodeň, válečný ryk 
nebo vzpoura nebo kdyby pro něho plukovník posla.!, a posléze t 

má-li právo soud zasvětit. Na to pozvedl šoltys soudní hůl a za
háj il soud tím, že zasvětil právo (Verbannung des Rechtes) jmé
nen1 Boha, panovníka, vrchního velitele, velitele útvaru a své 
soudcovské rnoci. Předstoupil profous (Profoss), jenž u soudu 
plnH úlohu žalobce, a žádalo přidělení přímluvčího a poradce, se 
stejnou žádostí přišel i žalovaný. Oběma vyhověno, přitom pří
mluvčí vybráni , ze soudců. Když profousův přímluvčí přednesl 
žalobu, přečetl soudní písař artikule, jež se na případ vztahovaly, 
a p:řÍmluvčí profousův vysvětlil, v čem se žalovanj'r proti nim pro
vinil. Přímluvčí žalovaného (jeho obhájce) vyzvedl závažnost ža
loby a prosil o odklad do příštího soudního roku (Rechtstag); po 
slyšení profousa, jeho přímluvčího a členů soudu byl odklad povo
len. Při druhém soudním roku odpověděl přímluvčí žalovaného na 
žalobu a stranám bylo uloženo opatřit si svědectví (Kundschaft). 
Ta byla čtena při třetím roku; následovaly závěrečné řeči, pří
mluvčí se vrátili do soudu, okolo stojící odstoupili a usnesen roz
sudek. Byl-li rozsudek odsuzující, zněl na trest smrti. Po přečtení 
odsuzujícího rozsudku zlomil šoltys soudní hůl a došlo k výkonu 
trestu, před nímž odsouzenec odprosil lancknechty obstupující' ho 
v kruh u,. 

2. Oštěpni právo. 
O něcó mladší šoltysovského práva je právo oštěpní (prvreJ 

zápis o něm pochází z r. 1542 [Beck 7 str. 28, Frauenholz 
38 str . . 315]). Oštěpní právo se konalo II těch útvarů, kterým 
velitel při zřízení jich propůjčil »právo trestat zlo dlouhými 
oštěpy« (das Recht dasůbelzu strafen mit den langen Spiessen) , 
a mělo asi tento průběh = Byl-li spáchán příslušníkem útvaru 
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trestný čin a vypátrán jeho pachatel, vzal profous pachatele do 
vazby a ohlásil zločin plukovníkovi; ten nařídil svolání shromáž
dění ' lancknechtů na příští ráno. ,Hned po ohlášeni vyzval prbfous 
zatčeného, aby jmenoval svědky (Kundschaft) , na které se chce 
~.ebo n;tůže vo~volávat ; t yto svědky hned profous' vyslechl a o je
JIch vypovedlch dal sepsat zápisy. ,Když se nazítří shromážděni 
sešlo, byl utvoi;en kr uh a vězeň uveden do jeho středu. Proťous 
napomenul shromážděné vojáky, aby soudili, jak se :na poctivé 
lancknechty sluší. Poté obě strany (profous i obviněný) požádal v 
shromáždění lancknechtů, aby si sn1ěly přibrat přímluvčí (FU~
sprecher) a poradce (Rate) ; to jim bylo povoleno. Profous ' se 
po.~a?-il ~iIr~o ~I1lh se svým přímluvčím a poradcem, načež jeho 
prllllH.1VCl prednesl žalobu žádaje, aby byl obviněný potrestán na 
těle, cti a statcích; rovněž se poradil obviněný a jeho přín11trvčl 
přednesl obhajobu. Přednesy obou stran se opakovaly ještě d V 2 -

krát a svědectví byla čtena. Nato praporčíci (Fahnriche) svin,nE 
prapory a~ obrátivše je hroty k 'ze:mi ' prohlási1i

t 
že jim, dají i.'1át 

t eprve, až bude zlo potrestáno. Soudní šikovatel vzal "jednoho 
vojína. do kruhu a požádal ho, aby rozsoudil při mezi profousen1 
a meZI ubohým ' obviněným. Vojín si vyžádal čtyřicet lancknech
tů, poradil se s nimi ~ výsledek porady oznámil v kruhu. ' Potom 
vyz,,:al soudní šikovatel j iného vojína, který zase pozval jiných 
čtyřIcet mužÍl k poradě a' po skončeni porady oznámil dohodnutý 
návrh rozsudku. To se opakovalo ještě po třetí, načež návrh roz
sudku vešel v n10C práva. Praporčíci poděkovali shromáždění za 
rozsudek a pozvednuvše prapory nechali je vlát. Zat ím co profou's 
opatřil odsouzenci duchovní útěchu, 'byla z vtljáků utvořéna 'u1i
ce - sIrJ.ěrem od profousa k praporčíkům. Vinník bvl' zbaven pout 
a hnán ,ulicí lancknechtú, kteří na něm. svýrni dl~uhýn1i oštěpy 
vykonalI r ozsudek. Když odsouzenec skonal pomodlí se , přítomní 
vojáci vkleče za jeho ubohou duši a pochod~j í třikrát kolem jeho 
těla; střelci vzdají m r t vén'lu čest. t:řemi výstřely, načež se vo jáci 
~~o:,u s~řadí do kruhu. Do kruhu , vst oupí profous, poděkuje "vo
Jakum, ze rozsudkem přispěli k upevnění kázně, a dodá, že , co 
učinil , musil učinit v zájmu kázně. Na konec projednal prof ous 
s vojíny případy, k teré nevyžadovaly zakrůč'ení trest ního, načež 
se vojáci rozešli do svých přibjtků : 

3. Postavení před prostého muže. 

F l' o 11 S P e i~ g e I' '(podle , J a h n s e 55, st r. 548, správ ::,ě 
F l'onsperger) , který byl šoltysen1 11 pěšího" pluku ve vojsku 'císafu 
lVla.-xmiliá na n. (M ti II e r 90, str. 263, J a h n s 55, str. 548) a kter ý 
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pojall do svých knih veškeré jemu dostupné právo vojenských 
soudů, popsal také je<jnu zajímavou variall~u oštěpního práva, 

" .. kterou .nazývá »postavením před _pmstého"muze« (S~llen vor ,den 
gemeinen Mann) (F' r o n s per g e'r 41, 1. díl, -list LXXXVI). 
Varianta se liš] v některých významných bodech od obecného 
typu oštěpního práva, a proto snad nechybím, podám-li ji jako 
osamostatnělý druh řízení. Podle Fronspergra rozhoduje o zahá
jení řízení před prostým mužem plukovník, jenž na oznámení 
p:rofousovo ustanoví shromáždění prostých vojínů na vhodný den. 
'vl ten den se vojíni shromáždí do kruhu, do kterého profous při-

. vede vězně. Profous si vezme jednoho šikovatele (Feldwebel) za 
piimluvčího, přednese jeho prostřednictvim žalobu a požádá, aby 
by]. obviněný prostým 11lllŽem podle válečných artikulů potrestán 
na těle nebo na životě, jak to jeho jednání žádá. Když profous 
1UlČinH žalobu, žádá ubohý obžalovaný také ' přímluvčího (obhájce) 
z šikovatelů a učiní své odpovídání a omluvu. Když bylo žaloby 
a . odpovědi ,dosti 'slyšeno, povstane v '-kruhu šikovatel, promluvÍ 
k válečníku, který se mu k tomu účelu zlíbí, a požádá ho při jeho 
pfisaze, kterou složil válečnému pánu, aby rozsoudil při. Dožá
daný vojín prohlásí, že není ve věci dost obeznalý, a prosí, aby 
IDU bylo dovoleno a dopřáno několik válečníků, s nimiž by se po
radil. Poté si zavolá několik dobrých druhů, asi tak dva nebo VÍce1 . 

s mmi vystoupí z kruhu na zvláštní místo, kde se usnesou na 
nějakém rozsudku. Pak se vrátí tázaný vojín do kruhu a veřejně 
vysloví svůj ' rozsudek. Dále požádá šikovatel zase druhého vojína; 
ten učiní všecko jako první a to se opakuje i po třetí. V případě, 
že všechny tři rady a rozsudky spolu souhlasí, rozkáže se v kruhu 
ticho a shromáždění vojíni se vyzvou, komu se rozsudek líbí, 
nechť zvedne ruku. Když se tak stalo,zavolá šikovatel zase, komu 
se to nelibí,ať také zvedne ruku, a podle toho, pro co je většina~ 
přj[ tom zůstane. Jestliže však rady spolu nesouhlasí, na př. první 
poradce usoudil, že je třeba ubohého muže popravit mečem, dru
hý, že se má pověsit na strom, třetí, že se má prohnat oštěpy, dá 
šikovatel o každém. návrhu hlasovat zvlášť a to, pro co se vysloví 
většina mužů, je rozsudek, který sé na ubohém muži provede. 
Fr.onsperger dodává, že plukovníK může též - na místě postavení 
předl prostého muže - nařídit, aby byl viruúk postaven před řád
ný .šoltysovský soud, načež se před tímto soudem postupuje podle 
'i'ádných práv. 

Po tomto vylíčení lze konstatovat tl; podstatné rozdíly mezi 
oštěpnÍnl právem a řízením , před prostým mužem, které dávají 
pmvo, aby v tomto řízeni bylo spatřováno něco více než pouhá 
varianta oštěpnilio práva. Z,a prvé v oštěpním právu rozhodovalo 
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třikrát - Jednačtyřicet delegátů, před prostýnl mužem shromážděnJÍ 
všech laricknechtů, za druhé v oštěpním právu bylo jediným tres
tem ubQdání oštěpy v ulici, před ,prQStým mužem se .mohly .1.iklá-. 

, dat i ,jiné ~resty smrti (oběšením, stětím), za třetí" oštěpní právo s: ~on~lo Jen u útva:ů! kterÝ!ll bylo velitelem uděleno privilegium 
ostepnl~? p;áv: (Jez vrlucova]o konání šoltysovského řízení), 
kdežto rlZenl pred prostym muzem se konalo podle uvážení ve
litele u útvaru, u nichž vládlo šoltysovské právo a kde se proto 
nesmělo konat řízení oštěpnÍ. 

. 4. Jezdecké právo. 

. R. 1570 při reformách Maxmiliána II., spojovaných se jmé
.r;em Schwendi-ho (F r au e n h o I z 38, str. 25), bylo pro jezdecké 
ut vary zavedeno zvláštní řízení zvané »jezdecké právo« (Reiter
l'echt). Jezd~ckému právu předsedal polní maršálek (Feldmar
~hall). Ten Jmenoval zkušeného válečníka z řad šlechticů sv.ým 
zastupcenl (Leutnant) a tomu byl podřízen soudní písař a soudní 
šikovatel. Přísedícími soudci byli tři rytmistři,~ tři poručíci tři 
praporčíci a tři rotmistři (Rottmeister), určovaní k soudu' pro 
lU!Ž?f případ .zvláště. V důležitých procesech mohl být počet pn
S:dl;!ch zdVOjen a do soudu povolán maršálkův zástupce. Hla.vní 
prehcení se konalo za slavnostních obřadů. Polní maršálek (v leh
kých případech jeho zástupee) a soudní přísedící kráčeli k stanu 
kde se měl soud odbývat, za zvuků polnic, před polním maršálke~ 
n~sl herold tasený meč, přísedící následovali za ním s meči v poch
vach. V stanu lezel !la stole opis jezdeckého zřízení (Reiterbestal
lung). Po vstupu do stanu položil polní maršálek svůj meč na 
stúl, p~ísedící obstoupili stůl s tasenými meči, obrácenými hroty 
k ~erm. Polní .maršálek připomenul soudcům, aby při nalézání 
p:ava l~ehleděh na přátelství, nepřátelství, závist, nenávist, pe_ 
nlze anI na statky, aby za nález mohli odpovídat při posledním 
soudu, pak se jich otázal, je-li soud obsazen řádně a koná-li se 
na spr~vnéI? m~st~ a v pravý čas, načež slavnostně zahájil soud 
zasveb:r.pr~vo .1.menen: Božím, jménem císaře, říše a plukovníka. 
Po za~aJenl bylI stranam povoleni přímluvčí a poradci a předne
~ena zalo~a .. Vedla-li některá strana svědky. bylo přelíčení odro
ceno a S;redcI vyslechnuti soudnín1 písařem mimo přelíčení v pří_o 
t,(~ml~osb d,:ou s~u~ců; záP.is o výpovědi byl čten při příštím pře
hcenl. Po zav.ěrecn~sh proJ~vech došlo k poradě o rozsudku; pi''"i 
P?;-ad~ l!ChOPII :narsalek . mee a hrotem obrátil přes rameno, meče 
prlsed'Clch smefovaly hroty k zemi. Při vyhlašování rozsudku 
obrátili přísedící své lneče hroty přes rameno a. ' maršálek zlomil 
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soudní hůl. Vyhlášený rozsudek byl předložen plukovníku, jemuž 
příslušelo právo trest zmírnit, a teprve po jeho , rozhodnutí byl 
trest vykonán. .-

Po roce 1570 jsou tedy němečtí lanckneehti ovládáni čtyřmi 
druhy řízení: právem šoltysovským (válečným, hrdelním), oštěp
ním právem, řízením před prostým mužem a právem jezdeckým. 
Jezdecké právo bylo jediným druhem řízení u jezdeckých útvarů, 
ostatrií útvary se podělily o právo oštěpní a šoltysovské; části 
jich propůjčili velitelé při zřízení útvaru privilegium práva oštěp
ního, pro zbývající útvary ustanovili velitelé šoltyse. U útvarů 
s oštěpnÍm ' právem se soudili lancknechti svými stotřiadvaceti 
delegáty sami, li útvarů s šoltysovským-právem vlastně soudil 
a rozhodoval šoltys sám, protože přísedící stáli soudci byli na 
nělll závislí a podléhali jeho rozkazovací moci; poněvadž pak šol
tys byl orgánem velitele útvaru, mohl se tu uplatnit opačný prin
cip než u útvaru s oštěpním právem, tam rozhodovali lancknechti. 
zde skrze šoltyse velitel. Když pak lancknechti nesplnili naděje 
v ně kladené, ztrácela instituce oštěpního práva u velitelů oblibu 
a 'Lito při zaldádá:!i:í nových pěších útvaru dáv~li přednost usta
novení šoltyse před udělením privilegia oštěpního práva. Stávalo 
se však dosti často, že si staří lancknechti kladli oštěpnÍ právo 
za podmínku vstupu do nového útvaru a že si tímto nátlakem, 
nebylo-li lze se bez nich obejít, řečené privilegium vynutili 
(A n g e r 1, str. 234). V řízení před prostým mužem lze snad 
vidět ojedinělý pokus velitelů o kompromis se starými lanc
knechty; šoltys byl ustanoven~ ale podle uvážení velitele bylo 
v jednotlivých případech dovoleno rozhodování prostých mužů 
místo řízení před šoltysem. Pi~avím pokus »ojedinělý« ~ neboť kro
mě Fronspergrao něm žádný autor nepíše. 
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3. 
Vojenské stanné právo se rodí. 

1. Jungbaus. 

V zimě 1585/6 napsal válečník Adam Junghans, jenž pochá
zel z Olešnice (Olschnitz) na horním Mohanu a jemuž vydavatelé 
jeho díla přikládají nepřesný přídomek »von der Olssnitz« nebo 
»von der Olnitz« , v táboře před Neussem u Dtisseldorfu Válečný 
řád na vodě i na zemi (Kriegsordnung Zll Wasser und Land) 
chtěje jím poskytnout vojákům malého příručního FronsperO'ra: 
Kniha, významná pro historii stanného práva vyšla v Kolíně ~ad 
Rýnem tiskem V. Liitzenkirchena; první vydání ' opatřil autor 
r. 1586, d:ruhé vydání uspořádal po jeho smrti r. 1590 bývalý 
plukovní a přehlídkový písař Ondřej Reutter, opatřiv je· v letech 
1594 a 1595 novými titulními listy, třetí vydání upravil r. 1598 
a čtvrté r. 1611 tiskař Ltitzenkirchen podle původního Junghan
,sova vydání (B e c k 7, str. 33). Dílo to patří dnes k bibliografic
kým ' vzácnostem (A n g e r 1, str. 527). Druhé vydání s titulním . 
listem z r. 1594 uchovává anhaltská zemská knihovna v Desavě 
pod čís. 25241 ; čtvrté je pod značkou A N 111/48 v knihovně 
strahovského kláštera v Praze: 

aj o hrdelním (šoltysovskémj a oštěpním právu; 

V těchto' dvou vydáních se lze dočíst o zajímavých změnách, 
které v druhé polovici šestnáctého století postihly hrdelní (šolty
sovské) a oštěpnp právo. Tak v hrdelním právu, které se zahajo
valo trojím bubnováním· (Junghans 67, str. 39, Junghans 
68, str. 65), směli být pnmluvčí vybráni nejen ze soudních pří
sedících, nýbrž i z okolo stojících nebo z vhodných lidí mimo 
s?ud v(J?unghans 67, str. 45~ Junghans 68, str. 71), poradce 
Sl kazda procesní strana mohla. zvolit dva, nejvýše tři (týž str. 
45, resp. 71), pro soudní roky (Rechtstag) byly stanoveny určité 
dny v týdnu (na př. středa a sobota nebo úterý a pátek) (týž 
str. 51, ,resp. ,77); bylo-li , však šoltysovské právo odročeno na 
příští soudní rok, znamena"lo to, že se v něm mělo pokračovat až 
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za týden nebo za čtrnáct dní, po přípa,?ě ~a tři ne,děle l1~bo a~ za 
n1ěsÍc (týž str. 52, resp. 77). O slozenl hrdelrnho prava JSOU 
v knize dvě zmínky: podle první (týž str. 35, ;16, -resp. 62, 63~ 
odpovídá složení tomu, co bylo uved~no na str .. 11, podle vdl1!~e 
(týž str. 52, resp. 77) se. hrdeln! pr~vo ob~az~~e, celk:~ ctyn a: 
dvaceti soudci (tak jako Je~deck"e prayo v ~ule~ltych prl~~d~cht, 
z nich je jeden podplukovnlk y pet he]tnlanu, pet prap?r~lkuJ, pet 
šikovatelů a pět četařů; všichni byli určováni pro kazdy pnpad 
zvláště. Po vzoru jezdeckého práva bylo i v právu hrdelním za
vedeno promíjení a mírnění trestů. ~~litelen;t (t~ str. ~8,. resp. 
101). OštěpnÍ právo se mohlo s,konC:I~ po Jed~e pora?e.,Jedn~
čtyřiceti byli-li ostatní přítomnI VOJaCI spokoJ,enI s JeJIm vy
sledkelu: a kromě toho, byl-li obviněný střelcem, směl na něm 
být vykonán i trest smrti zastřelením (J u n g han s 67, str. 67, 
Jun g han s 68, sti'. 90, 91). ." . 

Hlavní novinkou však byly nové druhy vOJenskeho trestnIho 
řízení: právo stanné (Standrecht) a právo komorní (Kammer
recht) ; stanné právo bylo zkrácené, šolt!s,,~vsk~ řízen~ ve věce~h 
hrdelních, komorní právo bylo zkracene rIzenl o delIktech lnlr
něji trestných. 

b) o stanném právu; 

Sta~né právo sé smělo konat jen za války (in KriegsUiuften) ~ 
musilo se při něm stát, nesmělo se sedět; přípustné bylo protI 
zběhům a revertentům, pro nenáležité chování žen v průvodu 
vojska a pro svévolné zabití, byl-li skutek ~a.sně prok~zán ,,(offen: 
barer Beweis). Skutečně bylo konáno v Jednom :p~~ade protI 
příslušnici doprovodu vojska, která vedla. nemravny ZIVOt, naka~ 
ziIa vojáky příjicíy kradla ve dne ~ nOCI: co ~ohla, proto" byla! 
pruty vypráskána z tábora a pod ztratou tel a a zlv~ta vypov~d;na 
ze země, ale přece se vrátila a pokračovala v svych prakt!~a,ch 
(Junghans 67, str. 70, Junghans 6.~, str. 9~, 94)<Y. Jlperp 
případě byl · stanným soudem souzen vOJak; ktery po prlJet~ ~a
vdavku (Laufgeld) zběhl od pluku, toulal se, kradl a domacl~ 
lidem činil škodu, přeběhl k nepříteli a vydal mu do rUk"ou s,:e 

, bývalé druhy, pak si změnil jméno a vrátil ~e. k p~uku rka, ze 
přichází zradit nepřítele, zatím však vlast~í hdI. na1akal na pod
niky proti nepříteli a 'za kořistí a pak je přIpr~:rll o hrdlo, . na ,!ro
nec znovu zběhl a byl na míli cesty dopaden, prl tom byly u neho 
nalezeny dopisy od nepřítele (J u n g han s 67, str. 71, Jun g-
hails 68, str. 94, 95).· , ". 

Den před zahájením stanného práva seps~l soudnI sl~~vatel 
přísedící soudce v hodnosti hejtmana, poručIka, praporclka a 
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v hodnostech niržších, aby jich bylo dohromady čtyřiadvacet, a vy
zval je, aby se příští den dostavili v pravý čas na stanovené 

- místo. ·N azítří předcházelo nejprve trojí bubnování a provolání, 
. aby se k právu dostavil , kdo je k němu určen, kdo však je určell 
do služby strážní nebo jiné. aby v ní zůstal , a to pod trestem. 
Pak vstoupil do kruhu hejtman nebo jeho zástupce a učinil 
k lancknechtům projev o milostivém panu veliteli, o zákazu a pří-

. kazu, o císařském právu a o přestoupených válečných článcích , 
vše podle svého uváženi, jak to nejlépe dovedl. Na to r ozkázal 
soudní šikovatel okolo stojícím, aby odstoupili, rozestavil soudce 
do dvou řad proti sobě a zjišťoval podle listiny, zda se všichni 
dostavili. Když bylo zjištěno, že je soud řádně obsazen, vstoupil 
šoltys na své obvyklé místo, vzal pÍ'Ísedící soudce do přísahy a po 
předepsaných dotazech zasvětil právo. Průběh řízení byl stejný 
jako při hrdeh:iím právu, jenže přelíčení bylo kratší, nebylo od
ročováno, vinníku nebyl popřán čas na rozmyšlenou a hned první
ho dne bylo stanné právo ukončeno xozsudkem (Junghans H7, 
str. 68, 69, Jungha n s 68, str. 92, 93). V případech, jež byly 
citovány, byla řečená 'žena odsouzena k utopení v pytli , kdežto 
u zrádného zběha zněl rozsudek na vyříznutí jazyka, useknutí 
dvou prstů pravé ruky, vytržení šesti kusÍ1 n1asa z prsou, z,qd 
a stehen žhavými kleštěmi a rozčtvrcení (J u n g h a II s 67

1 
str. 

70 až 72, Junghans 68, str. 95-97). 

c) o komorním právu; 

Komorní právo bylo zřízeno, ." aby soudilo lehčí trestné CIny, 
na které nebyl stanoven trest smrti, nýbrž vyslovováno jen vě
zení, vyhnání od pluku bez peněz a průkazů, vypovědění na tři 
nebo čtyři léta, přísežné zaslíbení účasti na výpravě proti Tur
kům nebo prohlášení za darebáka (Schelm) s vyloHčenÍm z vojen
ské služby. Mezi takové trestné činy patřilo na př. opo,n~hovánf 
představenými, urážení jich z nerozumu, roztrhání vojenského 
pTL1.kazu, odhození peněz přijatých od v.eIitele z opovržení, 11G .• 

náležité chování na stráži a přijímání podezřelých lidí v pevnosti 
nebo v táboře. Složeno bylo z hejtn1ana, praporčíka, poručíka, 
z několika nižších velitelú, z tří nebo čtyř mušketýrů a z tří nebo 
čtyř střelců, konalo se v bytě (Losament) nebo na jiném vhod
ném místě a rozhodovalo po slyšení obviněného o vině a o trestu. 
Obviněný si n.esměl přibrat přímluvčího a musil se hájit sá.m. 
Věci, jež patřily před komorní . právo, byly výslovně vyloučeny" 
z příslušnosti práva hrdel:riího (J II n g h a II s 67, str. 43, Jun g_ 
han s 68, str. 99, 100) .. 



d) o usmrceni bez soudu; 

Konečně se zmiňuje ? ungha?sova kn~ha ~ jI.lsmr~e~! vi~nlk~; 
bez soudu. Tato instituce Je stara a neobejde se }?ez n~ zad;te vOJ: 
sko zejména v době války; skolení bez soudu p:rlpusbly vyslovne 
vál;čné články Maxmiliána I. z t. 1508 (Ltinig 75, str. 3) .a 
Maxmiliána H. z r. 1570 (Cm'Pus 18, 1. dB, str. 33 až 43). PO,dle 
Jurighanse má hejtman právo

o 
dát vinnika ~ez rozsudku a prava 

v noci pověsit na strom a duvod usmrcem napsat na cedul~u , 
která se popravenému pÍ'Ípíchne na prsa pro vystrahu ostatnnu 
(Junghans 67, str. 68, Jung/hans 68, str. 92). 

'2, Neznárný &1i.l1t0ll:" .1{» stanném pr&i'vl1 r. 1600~ 

Po J unghansovi psal o stanném pr~~ ne.~nán1Ý spi~ov~!e\ 
jehož rukopis, označený ~okem 16?O, vIdeI ~a~ns ve ylde~~~e 
dvorní knihovně. Podle Jeho zpravy Odpovlda stan~e P!a\ o · 
o němž je :řeč v II. oddíle tohoto rukop~su v y,odstate", ~~~em,: 
dnešnímu nzení stejného jména. Je pry· kJl'a!sll a osh·.~JSl I1.ez 
soud hrdelní a nedovoluje ani čas na ~'oznly~lenúu ar.l odk1ad 
(Jahns 55, str. 772). 

3. Dilich v p~1Úm vydáni o stamléTI.1U právu. 

Trojici prvních autorů, popsavších s~~mné pr~yo, .. uzavi~·.á 
Dilich vlastním jménem Schiifer, zeměpllsec a deJeplsec, la.ll
kraběte Morice (Ja h n s 56, str. 907). R. ~607 ~vydal prvnl,-v, .-

. dání své válečné knihy (Kriegsbuch) a v nem venoval s.taILnen~u 
právu několik řádek~ Praví~ že' se stanné. práv:o koná »ln .caus~~ 
notoriis« a vinníku se v nem neposkytuje anI o~lad aru d~ls1 
rozmýšleni, nýbrž velitel s podíizeným válečným lIdem a s sol
tysen1 věc vyšetří a skrze čtyřiadvacet mužů dá vynést rozsu~e~. 
Jinak je' stanné právo obyčejný pr?ce~ s .žalobou a. od~ove~ll, 
jenže ne o třech rozdílných dnech, nyb:rz v Jednom dm. se zalu]e, 
soudí a trest vykonává (D Ji. líc h 28, str .. 178). 

Závěry 'l. jejich děl . 

Potud první zprávy .o sta:i.1.ném právu. Z nich se podává" že 
bylo stanné právo jedním ze šesti .druh,? vojen~ké~o trestnl~O 
řízení, do kterých se rozrostlo vOJensk~ SO?dnlc!~ v prvm~ 
století svého t rvání, a to jedním. z druhu nelmladslCh. P~dobne 
jako bylo fízeni pi'ed prost:,hn mužem S!1ffiostatnou vanantou 

.. . 

pi'áva oštěpního, tak mělo stanné právo povahu samostatné va,
~rianty práva šoltysovského (hrdelního). Původce stanného práva 

. není znám, tak jako se nic neví o tvůrci práva šoltysovského1 

fízení př€d prostým mužem a práva komorního a nic qrčitého 
o tvůrci práva oštěpního. Je možné, že stanné právo vzniklo II ně
kterého pěšího pluku Xancknechtů, snad byl jeho vynálezcem 
velitel pluku, mož·ná, že plukovní šoltys nebo soudnj písař. Jeho 
vznik spadá do rozmezí let 1570 a 1585, do doby následující těsně 
po reformách Maxmiliána II.~ kdy byla kázeň u lancknechtů po 
smutných zkušenostech s nimi . přitužována. Byla tedy asi ne
disciplinovanost lancknechtú a potřeba je ukáznit pravou příči
nou~ proč ·bylo stanné právo tl nich zavedeno. V té době bylo již 
oštěpní právo veliteli míjeno~ protože lancknechti sami z pocho
pitelných důvodů nebyli ochotni pi'ispívat k zavedeni tužší kázně; 
řádné hrdelní právo však nebylo za všech okolnosti vhodným 
pl'ostředkem k zavedeni přísné discipliny, když pn zave<Jení stá
lých soudních roků. /dvojí odročování značně prodlužovalo řízenÍ. 
Zejména když vojsko opustilo posádku a dalo se na pochod proti 
nepříteli nebo dOKonce přišlo s ním na dotyk, potřebov~l velitel 

. řízení stručného a důrazného, aby zabránil úpadku kázně a roz
vratu ve vojsku. Proto jako samostatná varianta šoltysovského 
práva zavedeno v hrdelních případech, jež byly zcela jasné, vy
řízení věci v jednom přelíčení, a aby líčení nebylo protahováno, 
uložena soudcům povlÍnnost, aby stáli po celé přelíčení a tak · 
se ve vlastním zájmu starali, aby byl brzo konec líčenÍ. Od této 
povinnosti, státi při celém přelíčení, vzat byl název nového řízenj 
»síanné právo«. Opnivnýc4 prostředků proti rozsudkům stanné
ho práva nebylo, je'žto nebyly tehdejšímu soudnímu řízení zná
InY9 a trest byl vykonán hned v zápětí. Veliteli právo milosti ve 
stanných věcech nepříslušelo - jako je původně neměl . v právu 
hrdelním (šoltysovském) - a rozsudek musil být neprodleně 
vykonán tak, jak byl vynesen. ' . 

Pro úplnost třeba dodat, že J unghans do popisu staršího 
typu hrdelního práva vložil tři soudní formuláře, datované 
r. 1558 (J u n g han s 68, str. 74 až 76). Toto datování samo ne
dokazuje, že by stann~ právo žilo před rokem 1570,. ačkoli se 
možnost vzniku o nějaké desítiletí dříve s určitostí vyloučit nedá. 

Odlišná mínění o původu vójenského stanného · práva. 

Jiné mínění o vzniku vojenského stanného práva mají tři 
autoři: Becke (1605), Dilich~v novém vydání (1689) a Lau
r e n t ii (1753). 
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1. Becke. 

Berthold von der B e c k e, který byl v danském království 
Ttl"ijorem] válečným radou a velitelen1 pluku, vydal r . 1605 
ve Frankfurtě nad Mohanem v německém jazyku »Zrcadlo "10-

j ín u« (Solda'tenspiegel). V této knize, kterou se mi nepodařilo 
op?:.třit (jeden výtisk má prý městská knihovna ve Frankfurtě 
n. ~vJ.) , píše podle L a II r e n t i a (72, str. 56), že jr;:: stanné právo 
neistal'ší fl, Dejostřej ší ., že bylo nepochyhně již u pradávn}"ch bo
jovníkú pělTIeckýcb ~:l. že se již jen zřídka vyskytuje. 

2. DHich y novém. vydání. 

Di 1 i C h ll rozšířeném vydání své Válečné knihy z T, 1607} 
k t 81'é vyšlo po jeho smrti r . 1689 s tituly »Válečná k nih,!i« 
(1ú 'iegsbuch ) a »Válečná škola« (Kl"ieges-Schule) , přejímá v po
j ednání o stanném právu nejprve své staré výklady z prvního 
vydání (str. 20) a pokračuje dále slovy Be,cke-h o, jež 0.0-
plúl.1j.e a rozvádí. Píše, že je st anné právo nej starší a nejostřej ší 
a ú~ · bylo nepochybně obvyklé II starých NělTICŮ, i v době poh arJ.
ské .. a dodává, že když se Němci dostali pod křesťanstvÍ , získali 
118 0hebnosti a n1Y'.avnost i a ve snaze po zmírnění vynalezli právo 
Pl'ed prostým mužem, a prot ože byly i při něH1 obavy, aby ~,'..e -, 
byli nevinní zkráceni na svých právech rychlým řízenín1, sesta
vili na konec-mnohem lepŠí řád, který se jmenuje právo hrdelní 
(29, I. díl, str. 267). 

3. Laurentii. 

Laurentii (72, str. 55, 56), jenž oba předcho~í autor~ 
stručně cituje, dodává, že se o původu st~nn~ho p~ava ne~a / 
vlastně říci nic určitého . Jemu se však zda, ze lze. Jeho vznIk 
klást do nejstarších dob. Staří Němci rozhodovali soudní spory 
bez okolků, ozdob a rozvláčnosti, zrádce a přeběhlíky věšeli na 
st:romy a zbabělce topili a na začátku války nařizovali vš:?becný 
polní soud s úplnou pravomocí na~ ~ůž~ a v.las~, ~~? zlVoten; 
a ~;,:~nrtí· z toho všeho se dá bezpecne VYVOdIt, ze JIZ prastare 
německé národy trestaly těžké válečné zločiny na stojící noze, 
že nad válečníky v táboře a na·vojenskérn tažení odb~Tvali stan:né 
právo. , 

Tyto názory tří uvedených spisovatelů . neskýtají však pře
svědčivý důkaz, že vojenské stanné právo trvá od germánského 

. pra'ílěku, ba že.se zrodilo dříve ' než v šestnáctém století. 
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Kritika těchto llázorl.. 

N ej starší z řečených autorů B e c k e napsal svou · knihu na 
začátku 17. století; z doby, jež předcházela éru lancknechtů, neilÍ 
o stanném 'právu žádného :Qřímého ani nepřín1ého svědectví. Již 
proto se -sluší přijímat vývody oněch autorú s krajní reservou. 

1. Becke-ho. 

První svědectvj pochází od. příslušníka dán~kého, který byť 
i sloužil v některé části německých vojsk (J a h II s 56, str. 907) , 
přece pozoroval poměry v armádách německých zeměpánů spíše 
očima cizince, a proto se mohl snadno mýlit,. pokládaje p l' vní 
stopy stanného práva za jeho poslední zbytky. Jeho nedosti uvá
žený soud o starobylost i tohoto právního odvětví pak ovlivnil j ak 
pozdější práce Dilichovy, t ak i Laurentiovy ; Dilích z Becke-ho 
opisuje, Laurent ii oba výslovně cituje. 

20 Dilicha. 

Dilich byl slavný inženýr , stavitel, zemeplsec a dějepisBc~ 
v právnictví diletoval. Svou rozhojněnou válečnou knihu je jí 
druhé 'vydání, psal j ako učebnici voj enských věd a snažil ~e' d.o. 
ní shrnout co možná nejvíce vojenského vědění. Popisuje právní 
zřízení vojenská, nedovedl, nejsa odborník, vybírat mezi pra
n1eny svých předchůdcú, a tak pojal je do své. práce všechny 
a při ton1 vyrovnával rozpory mezi nimi podle své obrazotvor
ností. Snad při spisování věřil , že se vojska budou jeho učenou 
knihou skutečně řídit a že ji budou uznávat za skutečně plat né 
právo. . 

Tak se . na příklad pokusil vzkřísit k novému životu' oštěp ní 
právo, které v době, kdy psal nové vydání své válečné knihy, bud' 
~anikalo nebo již bylo lYll'ivé, upraviv je tak, aby hovělo potí"e
bám doby, a-tuto umně stilisovanou úpravu oštěpního práva vy
dával za platné právo. Do jeho oštěpního práva je zapojen také 
šoltys a soudní písař. Soltys vyslechne na návrh profousův před 
konáním oštěpního práva svědky a dá sepsat jejich svědectví. 
K oštěpnÍmu právu se shromáždí celý pluk, mužstvo s ručnicemi, 
kapitáni, šoltys, soudní písař a soudni přísedící (Ger ichtsleute), 
Když profous předvedl ubohého vězně, vyprosí si od vrchnosti 
přÍn11uvčího a nějaké kapitány nebo vysoké úřady za poradce. 
Po přednesení žaloby si vyprosí vězeň přímluvčího a několik vo
j ínů za poradce a odpoví na ža.lobu. Nepřizná-li se vězeň k činu, 

'dá profous na příkaz šoltysúv soudním písařen1přečíst svědectví. 



Soltys vyzve jednoho . z přísedících k rozsouzení a rozsudku. Ten 
žádá o několik obratných lidí do porady; žádané, lidi vybere plu
kovníkův seržán. Když se s ninli poradil mimo kruh, oznán1Í 
s nimi v kruhu své n1ínění a dodá, že věc není dost objasněna 
a že by proto filěl profous opakovat .. přednesení žaloby a vězeň 
svou odpověď a mělo by se znova číst svědectví. Stejně se koná 
druhá a třetí porada. Shodují-li výsledky dvou těchto porad, ú\
lloží se na nich rozsudek; jinak se sejdou účastníci všech tří po
rad a usnesou se na· základu rozsudku. Rozsuděk se zanese plu
k.ovníkovi, aby rozhodl, jak se mu líbí, hlavně zda udělí milost. 
Zatím obrátí praporčíci prapory hroty k zemi a z vojáků se utvoří 
ulice, do jejíž přední řady se umístí vojíni se špadóny, halapart
nami a jinými krá:tkými zbraněmi, za ně vojíni s píkami, které 
se skloní a obrátí hroty k sobě. Po známých formalitách zbaví 
profous vězně pout a strčí do ulice, jež vykoná na vězni rozsudek 
(29, I. díl, str. 263-267) . 

Tato úprava oštěpního práva se lišÍ od všech popisů této 
instituce, nechť nám je zanechali spisovatelé dřívější nebo poz
dější, a třeba ji pokládat za výtvor Dllichovy fantasie. Stejně 
klamný je i DHichův soud, že postavení před prostého muže 
(míněno je oštěpm právo) vzniklo z práva , stanného jeho zmír
něním a z něho dále právo hrdelní (29, I. díl, str. 267). Ve sku
tečnosti byl časový sled jiný:. šoltysovské právo, oštěpnÍ právo, 
stanné právo. 

3. I.amrentia. 

Proti tomu může lllít pravdu L a II r e nt i i, píše-li, že řízení 
u starých Germánů prbtizrádcům, přeběhlíkům a zbabělcům 
byló stručné, že se končiloodsouzenim a že se podobá pravdě, že 
se konalo vstoje, - zejména kde nebylo příležitosti k sedění. 
Přesto však nemělo řečené řízení povahu řízeni mimořádného, 
nýbrž bylo řízením řádným, tak jako tresty v něm ukládané; 
stanným řízením nebylo ani podle jména a na vznik vojenského 
stanného práva nemělo vlivu. 

4. 

Další vývin vojenského stanného práva 
až do úředního sjednoceni. 

Změny ve vojenském soudnictvÍ v 17. století. 

V době mezi prvním a druhým vydáním Dilichovy Válečné 
knihy (1607-1689) je o stanném právu jen málo zpráv; je to 
pochopitelné, vždyť do té doby spadá vichřice třicetileté války, 
která zároveň utlumila literární činnost ve vojenském právu. 

Někdy v té době zaniklo oštěpní právo nadobro a s ním · 
i jeho náhražka řízení před prostým mužem. v 

Přesnou dobu zániku oštěpního práva arci neznáme. Z vo
jenských autorů se již o něm nezmiňují H oy e rs (52) a ano
nymní vydavatel Corpusu juris militaris (19), jejichž díla vyšla 
r. 1672; z pozdějších' L ti n i g (75, str. 1414) r. 1723, K o s t k a 
(71, str. 105) r. 1724 a Fleming (36, str. 502) r. 1726 refe
rují o oštěpním právu jako o zaniklé instituci. Z dalších řízení 
komorní právo převzalo funkce soudu pro pře civilní, ačkoli ještě 
něj~ký čas spolu soudilo drobné věci trestní ·nepatrného významu 
(L ti ni g 75, str. 1414). Později hrdelní (válečné) právo pohltilo 
právo jezdecké,podrževši pro soudy u jezdeckých útvarů několik 
nepatrných odchylek od nonnálního řízení (M ti I I e r 90, str. 
265). 

Ke .konci století zbývá jen hrdelní (válečné) a . stanné právo. 

Tak z šesti ďruhů, v které vyústil vývin vojenského trest
ního procesu koncem šestnáctého století, zbývá na konci dalšího 
století jen právo hrdelní (válečné) a právo stanné, která od té 
doby zůstávají jedinými druhy vojenského trestního řízení. Do · 
obou řízení se dostává po španělském příkladu a snad i za švéd
ského vlivu na místo vojáka šoltyse učený právník »~uditor«, 
hrdelní právo se za působení holandského a švédského vzoru 
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úplně podrobuje zásadám inkvisičního řízení a tak se ópět sbli
žuje s trestním procesem civilním. Jen stanné :právo podržuje 
z praktických dúvodú staré zásady a nepodléhá pravidlúm inkvi
si ,čního procesu nikdy úplně. 

Stanné právo v Dánsku. 

V té době se začíná zajímat o stanné právo cizina. 
Podle německého spisovatele H oy e r s e (52 , str. 476

1 
477) 

vydal dánský král Christián IV. r. 1625 válečné články a článek 
. JA věnoval válečným radám.; to byly periodické porady dústoj ní

kú pod předsednictvím nejvyššího důstojníka posádky, které se 
zabývaly aktuálními ~tázkami. Nebylo-li lze sehnat dústojníky 
L ohly se nejnaléhavější věci projednat v shromáždění poddů~ 
stojníků? vojínů z řad šlechty a nejvznešenějších jezdcú, kteréžto 
shromáždění se nazývalo »stanné právo« (8tandrecht). Toto 
stanné ,právo však nebylo asi druhem soudu, nýbrž bylo spíše 
pDradnl111 sborem pro otázky velitelské a správní, ačkoli se z čl. 7 

. dá soudit, že se zabývalo i některými naléhavýmí věcmi trestními. 
Za .to však německému stannén1u pr ávu odpovídá stanné 

právo v čL 21 instrukce .dánského krále Christiána V. pro vojen-
. ské soudy z r. 1683. Podle ní múže justiční správa nařídit stan,n~ 

právo bez další informace a s okamžitÝlTI výkonem trestu, jak 
v poli, tak i v posádkách, při výtržnostech a násilnostech, které 
nedovoluj] prútahu pro zvláště nebezpečné následky, je-li čin 
sám o sobě žalobcem i svědkem (L ti ni g 75, str. 1316,. Corpus 
18, II. díl, str. 309). 

Stanné právo v Šlesviku-Holštýně. 

Rovněž existovalo v té době stanné právo ve vévodství Sles
víku-Holštýně , jak plyne z čl. XLIII tamějšího válečného práva 
neboli psaní artikulú z r. 1674 J kde se slibuje, že velitel nebo 
voják, který se pr oviní zbabělými projevy v opevněném místě, 
bude postaven před stanný soud, kde ztratí tělo i život (8 Chll 1-
ze 114, str. 941). 

Německá lit eratura o stannéln právu. 

Po tomto uznání, které se dostalo vojenskému stannému 
právu od cizích panovníků, vzrústá zájem o ně v jeho staré do
movině, v Německé říši. Od konce 17. století pamatují na vojen
ské stanné právo skoro všichni spisovatelé, kteří píší o vojen-
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ském procesu, a od 18. stolet í je přebírají panovníci do předpisů 
pro vojenské soudy. Takoyé úřední instrukce o jednotném stan
J:1.ém. právu znamenají podstatnou změnu: vojenské stanné právo 
p:'estává biTt soukromou věcí každého pluku a je od té doby jed
notně upraveno pro celou armádu. Nejdříve nastává takové 
úř'ednÍ sjednocení v Prusku (1712), teprve později (1737) v ra-
kouské armádě . .' . . 

Pokud jednotliví vojenští právní spisovatelé popisují vojen
ské stanné právo před sjednocením, vybírají ze stanných práv 
u jednot livých pluků znaky společné a doplňují je podrobnostmi 
podle vlastního výběru a někdy i podle vlastního přání, směřu
j ícihO. k zdokonalení prgktikovaného postupu. U některých plukú 
.se totiž .konalo stanné právo tak hlučně a překotně, že se stěží 
n10hlo m.luvit o soudním řízení" (srv. K o s t k a 71, str. 104). Tito 
spisovatelé jsou vedeni snahou, aby se pluky řídily jejich spisy, 

. 9, proto někdy nadpisují své soubory názvem Corpus juris mil i
t aris, aby svým dílům dodali podobného respektu, jakém<u se těšil 
C01.."PUS juris civilis II civilních soudů . Buďtež zde uvedeny z té 
d.Dhy soubor y od Schulzeho (1693), Ltiniga (1723) a od nezn.á
m.<5ho aut ora (1734), dále spisy Kostkův (1724) a FI~mingův 
(1726) a konečně řády od Regala (1728) a Khevenhillera (1734) . 

1. Sehulze (1693). 

Schulze, který byl rada a generál-auditor braniborského kur
firsta Bedřicha III. , vydal r. 1693 dvě souborná díla : Corpus 
j 1'is militaris (113 resp. 114) a Corpus juris militaris brande
burgicum (115). V prvním (113, str. 5), jež je věnováno císař
Sk0 armádě, líčí Schulze mimo j iné též prúběh stanného řízení. 
N 3. rozkaz velícího generála vstoupí auditor pod širé nebe .a po
vojá k sobě první důstojníky, které spatří, aniž se váže na určit)r 
počet.; l:ltvoří s nimi kruh a nechá obviněného vstoupit do něho ; 
když byla přednesena obžaloba a vyslechnut obviněný? přednese 
auditor případ přísedícím a 'uradí se s nimi o rozsudku. Výsledek · 
porady přednese auditor velícímu generálu a vyžádá si od něho 
r ozkaz k výkonu trestu, kter~r se ihned provede. V druhém spise 
(115, str. 4) , věnovaném vojenskému právu braniborskému, se 
Schulze kromě toho zabývá také důvody stanného práva ; jsou 
to velká nouze, společné blaho a měnlivá bezpečnost. Stanné prá
vo se n1ůže konat proti lupičům a žhářům jasně usvědčeným, při 
očividné vzpouře, kde je čin svědkem i žalobcem, takže není třeba 
dft1cazú , a konečně při nebezpečných zradách a po zbabělém útěku 
celých praporu nebo pluků před nepřítelem. 
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2. Liinig (1723). 

R. 1723 uvádí Ltinig v Corpus juris mifitaris (75, str. 
1L112) po pIové latinský název stanného práva »judicium stata
:rh.U11«; tento název, jehož vynálezce llemusí b}'rt nutně sáJn 
L ti n i g, se později vžil a užívá se ho i v době přítom~é. Pozna
menati slušÍ, že v době L ti ni g o v ě nebyl tento název ještě vše
obecně uznán; tak Fl e mill g (36, str. 502) nazývá stanné prá
vo »judicium statuariun1« a B e c k i II s podle J a h n se (56, str. 
1529) píše r. 1727 »de judicio statio«. Název stanného práva 
vysvětluje L ti II i g (75, str. 1412) ze skutečnosti, že si předseda 
a -přísedící za jeho trvání nesmějí sednout, nýbrž ll1usejí odbýt 
celou věc v krátké době stojíce v kruhu. Stanné právo se koná 
v poli a v posádkách, dojde-li k spáchání výtržností a násilností, 
které pro hrozící ' krajně nebezpečné následky nedovolují průtal:u 
v potrestání, jestliže je čin sám o sobě žalobcem i svědkem, takze 
není třeba rozvláčného procesu. Průběh stanného řízení líčí 
L ti II i g shodně s S c hul zem: 

3. Corpus juris milita.ris l10vissimum (1724). 

Za rok na to (1724) vydal neznámý kompilátor v Lipsku. 
Cm'pus juris militaris novissimum, do něhož shrnul bez udání 
praraenezprávy předešlých dvou autorů o stanném právu (18, 
str. 5-7) a na konec upozornil na. tyto zvláštnosti stanného prá
va: 1. smí soudit jen zločin čistě vojenský nebo obsažený vý
slovně ve válečných článcích, 2. musí se konat vstoje (stante 
pede), 3. není při něm třeba. předsedy, 4. výkon trestu následuje 
hned po vynesenÍ. rozsudku, 5. nedovoluje se od něho provokace 
k jinému válečnélTIu právú ani k vrchnímu válečnému soudu, 
6. nečtou se spisy a vězeň se odsuzuje na ústili žalobu profou
sovu, 7. hlasy smějí být obsazeny jen jedním nositelem kažQé 
hodnosti (18, ·str. 7). O něco dále (18, str. 85) podává au~or jiné 
předpisy o stanném právu. Stanné právo se může konat v kte
roukoli dobu, ráno, v poledne nebo na večer) běží-li o neodkladný 
případ; obyčejně dochází k němu na pochodu nebo je-li spáchána 
krádež se zradou nebo úkladná vražda nebo nějakfr zločin při 
obleženÍ.. Stanný soud se obsazuje tak jako válečné' právo a se
jdou se přísedící s auditorem, kde se jim zlíbí; auditor se soud
covskou holí a předseda s obnaženým kordem si sednou při stan
ném právu na zemJ kdežto ostatní přísedící zůstanou stát až do 
konce porady, ale neskládají žádnou přísahu. Po zahájení řízeni 
předvede p:rofous obviněného a ústně přednese na něho žalobu, 
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vězeň se vyslechne a po výslechu odvede stranou. Auditor :na
vrhne trest a přijme hlasy přísedících zdola nahoru jako ve vá
lečném právu. Znovu přivede profous obviněného; jemu oznámi 
auditor sentenci stanného soudu a zlomí soudcovskou hůl. Tím 
se stanný soud končí . 

tf. I\ostka (1724). 

Nejobšírněji pojednalo vojensl-ém stanném právu v ' témž 
roce (1724) K o s ť k a (71, str. 101- 105). Podle něho je stanné 
právo .iudicium summarissimum a koná se vstoje pod širým :ne
bem v kruhu. Jeho podmínky jsou: 1. aby poměry (obecné De··· 
bezpečí nebo potřeba odstrašit velké množstvÍ zločinců) nedovo
lovaly provésti řádný proces (na pi'. není-li vzpoura dosud po
tlačena nebo šíří-li se zběhnutí v době, kdy hrozí přepadnutí ne
přítelem, nebo při dalekých a rychlých pochodech nebo ' v oble
žených pevnostech), 2. aby od spáchání činu neuplynulo více než 
čtyřiadvacet hodin, 3. aby byl zločin obecně znánlÝ nebo se dal 
vstoje prokázat. Stanné právQ je čtrnáctičlenné (předseda, audi
tor a dvanáct přísedících) jako válečné právo, jenže se přísedící 
neurčují .podle pořadu. K stannému právu se vyšle mužstvo ])0'

třebné k výkonu trestu a utvoří kolem soudu kruh. Po přísaze 
přísedících se otáže auditor, kdo právo žádá. Přihlásí se profous, 
vstoupí do kruhu s provinilcem a obžaluje ho. Obviněny- odpoví 
na žalobu a proslovy obou stran se opakují, až se dosáhne jas
ného obrazu. Odstoupí profous i obviněn~r, aůditor shrne skut
kové výsledky jednáni a posoudí je po stránce právní. Předseda 
nařídí, aby se kruh otevřel vpravo a vlevo; prováděje tento r oz
kaz, seřadí se .exekuční oddíl do šiku čelem k předsedovi a členové 
soudu odejdou se podle hodnostních skupin uradit o -rozsudku. 
Po návratu oznámí předsedovi po hodnostech, na čem se usnesli, 
3.. auditor poznamená j,ejich hlasy tužkou na tabulce. Když audi
tor hlasy sečetl, svolá předsedel. soudce, dá exekučním oddílera 
znovu lltvo:řit .kruh a prohlásit rozsudek. Při dočtení rozsudku 
zlomí auditor hůlku, kterou mu profous: k tomu účelu podá, a za
hodí ji. Znovu se kruh otevře a oddíl se seřadí do šiku. Odsou
zenci poskytne kněz duchovní útěchu, mladší hejtman se staršÍ:ll 
poručíken1 odejdou podat zprávu veliteli pluku o rozsudku, a když 
se vrátili, odsvětí auditor právo) přísedící se rozejdou, načež 
Pl'edseda a auditor odejdou s exekučnín1 oddílem na popravní 
n1.Ísto, kde se rozsudek provede. Autor dodává, že se stanné právo 
může konat i II odloučenýeh částí , že však jejich velitel nemá 
právo milosti, nebylo-li mu zvláště propůjčeno. 
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5. Fleming (1726). 

Roku 1726 referoval a stanném právu Fl e Ip. ing (36, str. 
50~/) shodně s L ti ni gem. /' , 

Radu spisovatelů z doby před úředním sjednocením $tanného 
práva u rakouských pluků zakončuji dvěma autory služebních 
řádů pro útvary, jichž byli majiteli: ge.nerálním polním podm~r
šáD{em Regale'm a hrabětem Khevenhillerem. 

6. Regru (1728). 

Prvni, R ega 1, který byl majitelem rakouského pěšího plu
kUr píše ve svén1 řádě z r. 1728, že k stannému právu smí dojít 
během čtyřiadvaceti hodin, je-li nebezpečí v prodlení a častého 
opakování, takže je obava, že by průtahy mohly podnítit další 
zločiny. V lnírových posádkách nemá být stanné právo bez dal
šího konáno, zvláště je-li po ruce dosti vhodných důstojníků -
na rozdíl od pochodiL Na počátku stanného práva se přivedou 
delinkventi do kruhu, který uzavrou osoby velené k výkonu trestu; 
ohviněnÝ1TI se přečte jejich výslech nebo se vyslechnou, byli-Ii 
posláni k soudu hned po dopadenÍ. Auditor přečte příslušné člán
ky nebo edikty a poprosí předsedu, aby odevzdal svůj hlas. Před
seda pošeptá své votum přísedícímu po své pravici do ucha, ten 
je dá stejně dále, až votum obejde kruhem a vrátí se k předse
dovi. Předseda rozkáže, kdo s nínl souhlaSÍ, nechť zvedne prst 
nebo palec. Podle toho spočte auditor hlasy a podá zprávu o vfr
sledku předsedovi. Nato se napíše rozsudek, který podpÍše před
seda s auditorenl. Rozsudek se odnese k veliteli pluku, aby jej 
potvrdil, načež se vykoná. Aut Ol' dodává, 'že není-li po ruce pero! 
inkoust a papír, stačí za.psat rozsudek na tabulku olůvkem (R e~ 
g a-l 96, str. 154).- ' ' 

7. Khevenhiller (1734). 

Druhý autor, Kh-ev·enhiller, vydává r. 1734 PIo SVUJ 

drag'ounský pluk podobné předpisy. Název Jstanného práva od
','ozuje od stání. l\lůže se konat kdykoli, ráno, v poledne, na večer, 
\~ neděli, ve svátek, dokonce i před hlavní nebo praporní stráží" 
jak se veliteli zlíbí. SnlÍ se konat, je-li nebezpečí v prodlení nebo 
nebezpečí opakování nebo překotného šířenítrestnfrch činů (na 
pL'. šíí'enÍ zběhnutí nebo přebíhání) nebo byl-li při činu dopaden 
zločinec, přesťoupivší zákazy právě vydané. Nejčastěji k němu 
dochází za pochodu, uprchne-li voják a je-li dopaden, je-li spá
ch{ma krádež, zrada, vzpoura nebo úkladná vražda, nebo je-li při 
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obležení spáchán nějaký zločin. Stanné právo se obsazuje tak 
jako válečné právo. Do středu kruhu, utvořeného exekučním od
dílen1, us;dnou auditor a předseda na zem nebo na dva bu~ny, 
postavene na sebe, ostatní přísedící stojí až do konce avšak ne~ 
~ří~ah~jí. Postup líčení a hlasování je stejný jako ~ R ega I a, 
]enze Je krOlYlě toho dovolen i normální způsob hlasování to jest 
aby přísedící odstoupili a uradivše se hlasovali počínajíc' nejnižší 
hod~ostí. Písemný rozsudek se k veliteli pluku neposílá,nařídil .. li 
~lapred~ aby byl rozsudek hned vykonán. S vyhlášením rozsudku 
Je spOjeno zlomení soudcovské holi. Výkon ' trestu náleží pro
fOl~~ovi a auditor jen dozírá, aby byl trest vykonán tak, jak bylo 
nanzeno v rozsudku (K h e v e 11 h i II e r 69, str. 190-1~3). 

• 
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5. 

Vojenské stanné právo od úředního sjednOCe1l1Í 
do první svčtGvé války ~ 

éelostátní úpravy vojenskéhq) stanného práva. 

Z úředních úprav vojenského stanného práva pro celé armá
dy byla již vzpomenuta úprava v Dánsku a v Slesviku-Holštýně 
a konstatován vliv, jakým púsobila na německé písemnictví. 

1. V Rusku. 

Značně menší význaln měl pokus ruského cara Petra Velikého 
pI'enést tuto západoevropskou instituci. do Ruska. Roku 1706 
totiž vydal tento car válečný řád pro :ruskou armádu a v jeho 
XI. hlavě pojednalo stanném právu (Corpus 18, str. 873). Stan
né právo je tam přípustné za obležení nebo v čase přímo nastá
vajících válečných akcí, · a to jen v případech naléhavých, kde 
může prodlení vyvolat velký nepoí·ádek se značnou škodou a roz
vrat kázně, je-li třeba okamžitého odstrašujícího příkladu k rych
lému zjednání poslušnosti vydaného . příkazu nebo zákazu. O pod-
statě a průběhu stanného práva není při tom řeči. Než půda pro 
přesazení této západní rostliny nebyla-v Rusku příznivá, neujala 
se tam. Ostatně ani dnes Rusko stanné právo nezná, nýbrž jen 
sUluární vojenský proces bez opravných prostředků a s okamži
tým výkonem trestu, proces, jenž se koná ve věcech politických 
(na př. lex Kirow) a pak v dobách válečných (H e y n e 50, 
str. 49). 

2. V Pll"Usku.. 

V -'německé nSl první přikročilo k jednotné úřední úpravě 
stanného práva Prusko. _ . 

. Pruský král Bedřich I. vydal r. 1712 Rád válečného soudu 
(Krieg-sgerichtsordnung) a jeho článek XX věnovai stannému I 
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právu (CorPus 18, str. 534, 535). Podle něho se muze konat 
stanné právo, je-li třeba · exemplárního trestu pro odstrašení dru
hých, jde-li na pochodech nebo v poli 9 notorický zlo.čin nebo 
. prohřešek proti řádu a zákazu v poli vyhlášenému nebo o epide
micky se šířící zločin, pii němž byl pachatel in flagranti dopa
den, nebo jde-li o vzpouru neb odboj, jež se přiblížily k dokonání 
a nepotřebují dalších důkazů; l\romě toho také, není-li dost času _ 
a o·sob k ustavení válečného soudu nebo je-li z jiriých důvodů 
nebezpečí, že z průtahu povstane škoda. Průběh · stanného práva. 
je stejný jako v souborných dílech S c h u I ze-ho (113-115). 
Stanný soud je nejméně desítičlenný; vedle předsedy a audito:ra 
nlusejí se ho účastnit -aspoň dva důstojníci, dva poddůstojníci 
a čtyři svobodníci a vojíni. 

Jen mimochodem se poznamenává, že pruský řád válečného 
soudu z r. 1712 zná vedle stanného práva také řádné válečné 
.právo o dvaceti členech (čl. LX, Corpus 18, str. 542) a pak osmi
členné mimořádné válečné právo (extraordinares Kriegsrecht) 
(čl. XXII, Corpus 18, str. 535, 536), které vyřizovalo lehčí pří
pady, nepodléhající potvrzení panovníka, podobně jako někdejší 
císařské právo komorní. 

Je zvláštností pruského právního vývoje, že poměrně brzo 
dal instituci skutečného stanného práva zaniknout. Již řád prus
kých ' jezdeckých pluků (Reglemént flir die konigl. preussischen 
Kavalleriereglmenter) z r. 1743 - (98, str. 9- 13) nazývá stan
ným právem soud zabývající se lehčími delikty, obdobný mimo
řádnému válečnému právu, kdežto tradicionální stanné právo 
nezná. Co přivodilo tuto změnu, nevíme. Mohly to být snahy krá
lovy, aby jeho potvrzování podléhaly všechny z4va:žnější roz
sudky vojenských soudů - což by u stanného·řízení nebylo mož
né - mohly to být neustálé války, které snad .rozšířily pole exe
kuce bez soudu, takže pro staIlD:é právo nezbylo místa. Nechť 
byly příčiny zániku skutečného stanného práva jakékoli, tolik je 
jisté, že se od té doby jmenovaly v Prusku stanný~i soudy jen 
soudy nižšího stupně, ukládající lehčí tresty, po případě s pří
slušností omezenou na osoby mužstva. V tom smyslu zná pruské 
stanné soudy E r h a r d v své příručce vydané r. 1818 (34, str. 
VII, VIII, 32, 36,38, 42) a pruský vojenský tr~stní řád z 3. IV. 
1845. Stanné soudy jako nižší soudy pro mužstvo do1}once přejí
má voje14lský trestní řád Německé říše z 1. XII. 1896 a podržuje 
je až do konce první světové války (viz nařízení z 5. XII. 1918· 
říš. zák. str. 1422, odd. TI.). 
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3. V Rakousku. 

V Rakousku postupoval sjednocovací proces' pomaleji, za to 
však tam stanné právo zakotvilo trvale. První náběh proveden 
JL. 1723, kdy byly publikovány některé předpisy pro vojenské 
soudy (L ti n i g 75, str. 746, 747), ale ty upravily j,en některé 
formality u . hrdelního soudu a nijak se netýkaly stanného práva. 
Poznamenati slUŠÍ, že tehdy skoro ve všech oborech služby vládla 
tl pluků nejednotnost, a proti ní směřovaly výtky R ega I a (96) 
a K h e ven h i II e r a (69) v předmluvách ke vzpomenutým slu
žebním řáĎŮm; tam si též stěžovali na váznutí sjednocovacích 
prací u dvorské válečné rady a chtěli svými díly přispět k žá
doucí unifikaci. Jen mhnochodem budiž řečeno, že »císařsk:}T 
reglement«, otištěný r. 1722 v »Synopsis militaris« (122), službu 
Ul pluki'I neupravoval, jak by se snad dalo z názvu soudit. 

a) podle služebního řádu z r. 1737; 

Teprve 1'. 1737 vyšel a r. 1750 a 1751 byl všem plukům znova. 
publikován Řád pro rakouskou pěchotu (Regulament uud Ord
nung, nach welchem sich gesambte unnlittelbare kayserl. lnfan
terie zu achten haben, Wien 1737), (J ah n s 56, str. 1672), který 
byl závazný také pro všechny vojenské soudy. Na tento řád se 
odvolává justiční norma z 25. června 1754 (W i m m e r 135, l, 
str. 14), která dovoluje, aby se stanné právo konalo pro vypuklou 
vzpouru nebo vzbouření, pak pro zběhnutí nebo plenění, překotně 
se šířící, neuplynulo-li od spáchání činu čtyřiadvacet hodin, je-li 
čin jasně prokázán nebo dá-li se prokázat vstoje (stehenden Fus
ses) a nelze-li provinilce bez nebezpečí dopravit k pluku nebo 
k blízkému vojenskému velitelstvÍ. Stanné právo se obsazuje 
stejně jako válečné právo (předseda, auditor a dvanáct přísedí
cích), není-li však dostatek přísedících, stačí obsazení poloviční. 
V nutných případech mohou stanné právo odbývat i důstojníci, 
kteří jsou se svými oddíly odloučeni od pluku, i když jim nebylo 
propůjčeno právo potvrzovat rozsudky. Rozsudky stanných sou
dÍl nutno vykonat ihned a pak teprve hlásit veliteli pluku. 

b} podle služebního řádu z r, 1769; 

Roku 1769 vyšel nový řád pro veškerou ds.· král. pěchotu 
(97) a do něho byla s menšími změnami přejata ustanovení řádů 
Regala (96) a Kh~venhillera (69) o průběhu stanIiého 
práva. Stanné právo je čtrnáctičlenné, ale v případě nutnosti 

stačí polovice počtu. Mužstvo velené k v)rkonu trestu obstoupí 
sou.d dvojstupy, z nichž utvoří čtverec. Všichni členové- stanného 
soudu stojí; před předsedou leží na sobě dva bubny a na nich 
jsou položeny křížem přes sebe předsedův kord a auditorova soud
covská hůl. Po oznán1ení vota předsedova šeptem v kruhu ]JD

zvednou na předsedovu výzvu ti, kdo s nÍln souhlasí, levý palec 
do · výše a všichni zvednou tasený kord. Následuje spočítání hlasů, 

/~:ys~ní rozsudku a ode~lání rozsudku veliteli, ,nenaříd~l-li ' velit~l . 
JIZ predem, aby byl rozsudek hned po vynesenI vykonan. Po na
vratu pUblikuje ~uditor sentenci, zlomí hůl a odejde se k výkonu 
trestu. 

cJ podZe služebních l'ádů z r. 1808; 

Nejobšírněji pojednaly o stannén1 právu druhé díly služeb
ních řádů pro cís. král. pěchotu a pro cís. král. jezdectvo z l'. 1808 
(23, str. 43, 24, str. 41). Stanné právo se koná v případ.ech, které 
činí nutným rychlý výstražný příklad a j sou určeny zákony nebo 
rozkazy velících generálů, čas od času v poli vyhlášenými. U od-

- loučených útvarů neoo transportů, jin1ž velí d~stojník, může se 
stanné právo konat při vypuknutí pozdvižení nebo zběhnutí, ne
lze-li jinak učinit přítrž zločinu a nelze-li odevzdat vinníka k plu
ku. · Všeobecnou podmínkou je, že celé řízení i s výkonem trestu 
musí být ukončeno do čtyřiadvaceti hodin počítaných od dodánI 
vinníka do vazby; není-li to možné, musí se zavést řádné řízení 
před válečným soudem. Stanné právo se n1ůže konat též o nedě
lích a svátcích v každou hodinu; obsazuje se tak jako válečné 
právo (t. j. předsedou, auditorem a dvanácti přísedícími) a koná 
se pod širým nebem. Nastoupí tolik lidí, kolik jich bude třeba 
k výkonu trestu, na místo určené pro stanné právo a utvoří tan1 
exekuční karé (čtverec). Soudci se postaví ve čtverci podle po
řádku předepsaného pro publikaci rozsudku válečného práva; 
uprostřed před předsedou a auditorenl, jenž stojí po jeho levici: 
položí se na sebe dva bubny. Předvede se zločinec a vyslechne se 
o svém činu, o němž musí již předtím být zjednána jistota a pro
vedeny potřebné důkazy. Proces je zcela krátký, a není-li po 
ruce psací náčiní, učiní se zápis o něm tužkou na psací ta
bulce; vězeň se odvede ze čtverce a dá se mu duchovní. 
Auditor vysvětlí ústně, je-li zjednána jistota o činu a důkazy, 
pI'ečte příslušný zákon a f'ekne předsedovi taj ně svůj právní ná
zor; ten po krátkén1 přemýšlení, nej sa vázán na auditorovo mí
nění, ustáli se na svén1 votu, dá je tajně do ucha hejtmanu po 
své pravici a tak se děje postupně dále jako při oznamováni 



hesla, až auditor votUln pn] me . od dl'uhého hejtmana a vrátí 
pi-edsedovi. Kdyby se votum předsedovo vrátilo nozměněné, m Jsi 
se dát do' óběhu znovu. Nyní t así předseda poboční zbraň a oslovi 
soudce : »Kdo je mého mínění, nechť uchopí poboční zbraň« . 'Na 
t o tasí ti, kdo souhlasí s předsedou, poboční zbraň a uchopí ji 
pl~avici tak, aby hrot čněl do výše a pěst přišla na pícl? před J~_ra
vou stranu prsou. Kdo s předsedou nesouhlasÍ, neučiní tak. Audi·
t Ol" spočítá podle t asených pobočních zbraní hlasy a napíše podle 
. t oho r ozsudek, který kromě něho podpÍše předseda a po mlad
ším hej t rm:mu a starším poručíku odešle veliteli. Zatím zasunou 
soudci poboční zbraně do pochvy a čekají na potvrzení rozsudku; 
když dojde potvrzení, postaví se soudci zase do dřívějšího po
řádku. Na t o se po bubnování nebo troubení předvede obviněný, 
přečte se mu rozsudek, zlor.l1í se hůl a znovu poskytne duchovní. 
Není-li většina' hlasú pro t rest smrti, nevyhotovuje se rozsudek, 
n~Tbrž se jen tato skutečnost poznamená a veliteli podá hlášení, 
[I,by nařídil řáqné řízení a rozpust il stanné právo. Je-li však roz
sudek snlrti potvrzep, pochoduje exekuční oddíl pod velením 
pl'edsedy na popDavní místo. Byl-li vydán n~zsudek II odloučeného 
oddílu nebo na transportu, nemá důstoj ník, který mu velí, právo 
milosti a musí provést rozsudek . bez změny a provedení hlásit 
veliteli pluku nebo podle okolnost í generálnímu velitelství s pí'i
pojenín1 spisů. Velitelům pluků nen.i dovoleno, jsou-li v místě, 
potvriovat rozsudek stanného práva pf'edern a dát jej bez jejich 
podpisu publikovat a vykonat. Ostatně v stanném řízení nemá 
místo ani rekurs ani revise a nesmí se při něm t~k lehce udělovat ' 

-milost. 
V této rázovité vojácké podobě se udrželo rakouské vojen

ské stanné řízení po celé století. Tento rakouský vojenský typ 
v něm vládl, když se ho v polovici devatenáctého století začalo 
používat proti civilním osobám za stavu obleženÍ. Když byl tot iž 
po francouzském vzoru při vážnér:a ohrožení veřejné a osobní 
bezpečnosti uvalen na některé n1ěsto nebo území stav obležení, 
přešla správa i soudnictví do rukou vojenských autorit, pokud 
to vyžadovaly důvody stavu obležení, a z pravomoci vojenských 
soudů mnohdy vyplynulo vojenské stanné právo nad civilním 
obyvatelstvem. Tak byl v bouřlivých letech 1848 a 1849 uvalen 
stav obležení na větší města mocnářství (Vídeň, Prahu) a na 
území Haliče, Sedmihradska a Lombardska-Benátska a s ním 
nastoupilo někdy i vojenské stanné právo (W ti r t h 138, str. 
733). 
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d) pri zakročování v' Uhrách v letech 1848/9 a 1852/3; 

Za zmínku stojí, že tehdy bylo v Uhrách vojenské stanné 
p:rávo velmi rozsáhlé a zahrnovalo celou . spoustu politických ' de-
liktů ; byl to snad pTvní případ v historii, kdy bylo stanného 
práva plnou měrou využito k potírání politických odpůrců. V ó-

d enské stanné právo v Uhrách v letech 1848 a 1849 se vztahovalo 
na účast na zradě, zejména na velezrádném usnesení debrecín
ského konventu, jenž vyslovil úplné oddělení Uher od rakouského 
mocnářství, na podněcování proti vládě, svádění lidu ke vzbou
ření, na pozdvižení, srocování, používání zbraní proti vládnímu 
vojsku, napadání kurýrů , transportů nebo jiných formací nebo 
překáženi j im, sváděni vojáků k porušení přísežných povinností, 
najímání nebo vedeni rebelů, potlačování vládních vyhlášek, vy
věr· ován} plakátú a uveřejňování provolání v tisku bez povolení 
voj enských úřadů, neoprávněné pořádání shromáždění, přecho
vávání . revolučních pr ovolání a t iskovin, nošení povstaleckých 
stejnokrojů, účast na odsuzování nebo trestání osob věrných pa
novníku, na konfiskacích, sekvestr acích nebo pr odejích jejich 
jmění, neposlušnost vojenských vrchností a podněcování k ní, 
přijímání a provádění rozl{azů povstalců, přechovávání povstalců 
a nepřihlášení jich, neodevzdání zbraní a střeliva atd. (Sammlung 
104, str. 32- 34, 40, 41, 44-47, 105, 106, 129- 131, 133-136). 
V letech 1852 a 1853 vstoupilo dokonc~ v Uhrách a ve Vo"jvodině 
vojenské stanné právo do domény stanného práva civilního a pře
vzalo od něho stíhání civilních osob pro loupežnou vraždu, loupež 
a nadržování loupeži (výnosy rakouského ministerstva spravedl
nosti z 16. XII. 1852 ř. z. Č. 258 a z. 24. III. 1853 ř .. z .. č. 55). 

V letech 1853 a 1854 byly v rakouském mocnářství odbou
rány stavy obležení 2, s nimi zároveň zanikla vojenská stanná 
prá'y'a pro civilní ob5Tvatelst vo (viz říšský zákoník čís , 162 a 165 
z r . 1853 a čís. 87, 89, 97 a 126 z r. 1854). 

eJ podle úřední sestavy voj. trest. řádu z tf. 1884; 

Ustanovení rakouských služebních řádů z r. 1808 o vojen
ském stanném právu byla doplněna a z:měněna Věstníkem mi
nisterstva války (NVBl.) čÍs. 184 z r. 1873 a tak přešla do úřední
sestavy vojenského trestního řádu z r. 1884 (§§ 367- 374). Nové 
jsou dva případy, kdy ,se' smí stanné právo , odbývat bez účasti 
auditora. Především II pozemního vojska za války při ;násilném 
porušení podřízenosti, při nebezpečné vzpouře nebo překotně se 
šířícím zběhnutí, dojde-li k těmto zločinům příIhO před očiIna 
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nepřítele nebo v opevněném místě, obleženém nepřítelem, jestliže 
'je okamžitého trestu smrti třeba a nelze-li sehnat auditora. Za 
druhé, v míru a za války na válečných lodích, postavel1ých do 
služby, Ve všech případ~ch hodících ~e pro stanné 'právo, nelze-li 
přibrat auditora a hrozí-li odklad zvětšit nebezpečí (§ 367). Stan
né právo i s výkonem trestu se musí ukončit do čtyřiadvaceti 
hodin, nejpozději do tří dnů, od doby, kdy byl zločinec odevzdán 
pj"ed stánnýsoud (§ 370). 

fJ podle voj'enských trestních řádů z r. 1912 a 1914; 

Tato úprava vojenského stanného práva platila v Rakousku
Uhersku až do 1. července 1914, kdy vešly v účinnost nové vo
jenské trestní řády, přimykající se svými zásadami k reformo
vanému procesu Glaserova civilního trestního řádu z r . 1873. 
Byly to rakouský vojenský trestní řád pro společné vojsko 
z 5. VII. 1912 ř. z. Č. 130, rakouský vojenský trestní řád pro 
zeIněbranu z téhož dne ř. z. Č . 131, uherský vojenský trestní řád 
pr o společné vojsko zák. čl. XXXII/ 1912, uherský vojenský 
trestní řád pro honvédy ' zák. čl. XXXIII/1912 a bosensko-herce
govský 'Vojenský t restní řád z 9.V. 1914 Č. 43 listu zák. a nař. 
prCl Bosnu a Hercegovinu. 

Tyto celkem shodné zákony rozeznávají tři skupiny vojen
ského stanného práva: 

l. případy, kde lze stanné řízení konat bez vyhlášení stan-
ného práva (§ 433) ; , 

2. případy, kde je podmínkou stann.ého řízení vyhlášení 
stanného práva příslušným velitelem (§ 434); 

3. případy, kde o vyhlášení stanného práva rozhoduje mi
nist r války (zemské obrany, honvédů) a za zvláštních poměrú 
na ieho zmocnění příslušný velitel (§ 435). 

- První skupinu tvoří ty zločiny porušení podřízenosti, vzpou
ry, zbabělosti, rušení kázně a pořádku, nepovolaného najímání 
voj sk a vyzvídání, tl nichž může podle příslušných ustanovení 
vojenského trestníhO zákona nastat stanné řízeníb~z předcho
zího vyhlášení stanného práva (myšlena jsou ustanovení §§ 147, 
148, 161-164, 255, 262, 264, 307, 311, 322 voj. tr. zák. z r. 1855). 

Do druhé skupiny náleží případy odboje, zběhnutí, svádění 
nebo pomáhání k porušení přísežné vojenské služební povinnosti, 
vzbouření a pleněnI, kde . podle vojenského -trestního zákona 
[§§ 168, 193 a), 317, 350, 499] může nastoupit stanné řízení po 
předchozím vyhlášení stanného práva. 
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Do .třetí skupiny patří zločiny vraždy, loupeže, žhářství a ve
řejného násilí zlomyslným poškozením cizího rrmjetkti, rozšiřují-li 
se tak nebezpečně, že je na ochranu vojenské kázně nebo veřejné 
bezpečnosti nezbytně třeba Odstrašujícího příkladu. 

Vyhlášení stanného práva se stane v rozkaze příslušného 
velitele, jenž označí zločiny, vojenské svazy neb obvody, na něž 
se stanné právo vztahuje, varuje pied pácháním těchto zločinů 
a pohrozí stanným řízehím těm, kdo se dopustí zločinů po vy
hlášenÍ. Rozkaz se vyhlásí vojenskýn1 způsobem ; lze jej t aké 
zaslat politickým a obecním úřadům k veřejnému vyhlášení a 
uvésti v obecnou známost vyvěšením nebo otištěním . v novinách 
(§ 437). 

Stanné řízení zahajuje příslušný velitel rozkazem adreso
vaným vojenskému zástupci (prokurátoru); před zahájením lze 
konat pátrání, jež nesmějí trvat déle než osmačtyřicet hodin ; 
je-li proti obviněnému již v běhu řádné řízení , ' nelze proti němu 
nařídit zavedení stanného řízení (§ 438) . K provedení st anného 
řízení -je příslušný stanný soud u soudu divisního složený z jed
noho důstojníka . justiční služby jako vedoucího přelíčení a ze 
čtyř důstojníků bojovnictva (§ 439). Řízení se koná před stan
ným soudem podle možnosti bez přerušení a smí od postavení 
vinníka před stanný soud až do vynesení rozsudku trvat nejdéle 
třikrát čtyřiadvacet hodin; nelze-li tuto lhůtu zachovat, převede 
se případ do řádného říiení (§ 441). Obviněný si může zvolit 
obhájce; nezvolí-li ho, určí se mu obhájce z moci úřadu; není-li 
pro tento úřad po ruce osoba znalá práva, ustanoví se důstojník 
bojovnictva (§ 442). K odsouzení je třeba jednohlasD"osti a pak 
následuje trest smrti. Nedosáhl-li vinník v době činu věku dva
cíti let, vysloví stanný soud místo trestu smrti 'provazem těžký 
žalář od "desíti do dvaceti let a místo smrti zastřelením žalář 
nebo těžký žalář od pěti do desíti let. Stejné tresty má shmný 
soud vyslovit ' z důležitých důvodů proti osobám méně účast
ným, byl-li výkonem trestu smrti na osobách nejvíce trestu hod
n:;;rch zj ednán nut ný odstrašující piiklad pro obnovení klidil a po
řádku (§ 444). Rozsudek stanného soudu se vyhotoví píse:mně 
a předseda s vedoucím přelíčení jej předloží příslušnénlu veliteli 
k potvrzení; potvrzenhn nabývá rozsudek právní moci. Na pří
slušného velitele může panovník přenést právo změnit trest smrti _ 
v cestě milosti. Nepotvrdí-li příslušný velitel rozsudek, nařídí 
zavésti řádné řízení (§ 445). Potvrzený rozsudek se vyhlásÍ, není 
proti němu opravných prostředků a žádost o milost nestaví jeho 
výkon. Trest smrti se 1vykoná zpravidla do dvou hodin (§ 446). 
Neuzná-li stanný soud svou příslušnost, není-li dosaženo -jedno-
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hlasnosti, nelze-li ve stanovené lhůtě usvědčit ' obviněného nebo 
vydat rozsudek, převede se případ do řádného řízení (§ 447). 
Vyhlášené stanné právo zrušuje ten činitel, kiery je vyhlásil. 
Zrušením se převáděJí případy nes končené a ty, kde trest smrti 
ještě nebyl vykol'lán, do řádného řízení (§ 449). 

V poli ,platí pěkolik odchylek. Stanné právo. se smí z naří
zení , nejvyššího velitele polního vojska ·a velitele obležené pev
nůsti vyhlásit pro. všechny zlo.činy (§ 481). VedouCÍm přelíčení 
může být v nebezpečí v průdlení i důstůjník bojovnictva (§ 482), 
tak jako ostatně v každém půlním řízení smí zastupovat žalůbu 
(§ 472). 

,gJ za světové války. 

Krátce potům, co rakouské vo.jenské trestní i'ády z r. 1912 
a 1914 vešly v účinnost, rozpůutala se první světůvá válka a za 
jejího. trvání vydalo vrchní armádní velitelství na základě § 481 ' 
voj. trest. řádů nařízením Op. čís. 32183 z 16. III. 1915 ůbšÍr
nůu vyhlášku o. vojenském stanném právu v poli (8 cha g e r
Kadečka 109, str. 180-192). Vyhláška platila nejen pro. Vo.
jáky, nýbrž i pro civilní ůbyvatelstvo v poli, půkud bylo podro-

' beno pravůmůci vůjenských sůudů (podrůbení bylo. v nepřátelské 
, zemi neůmezené, na vlastním území ůmezené), a měla rozdílný 
dosah pro. vpjáky, pro civilisty v nepřátelském území~ pro. civi
listy v zemích rakůuských, pro. civilisty v zemích uherských a pro 
civilisty v Bůsně a Hercegůvině (půkud tyto. země ležely v poli). 
Vyhláška nezahrnovala všechny zločiny, avšak vypočítávala jich 
značný počet (na př. část platící pro. vůjáky uváděla pod šesta- , 
dvaceti čísly celkem sedmatřicet zlůčinů); k tomu všeobecná 
klausule přiřadila půkus a spůluvinu. Do. vyhlášky bylo také po
jato. ustanovení, že před nařízením stanného. řízení může být pro. 
t~Tž čin průvedenů zatímní pátrání půdle obdůby § 137;~ ' odst. 3 
voj. trest. řádů, kteréžto. pátrání nepřekáží pozdějšímu nařízení 
stanného. řízenÍ. Tento násilný výklad zákůna zhůršil půstavení 
o,bviněného, a umožnil soudu, aby půd vlajkůu zatímního. pátrání 
vedl před zahájením stanného. řízení přípravné řízení neomezeně 
dlouho. a ne půuze ůsmačtyřicet hůdin, jak stanůvil § 438, odst. 3 
v. tr. ř. Tůtů vykládací ustanůvení bylo. ůdvolánů teprve v růce 
1918 po. návratu Rakouska k parlamentarismu. Samo. vůjenské 
stanné právo. v půli zůstalo. v platnůsti až do kůnce světůvé války 
a za hlk dlouhou důbu půzbylů valné části svého. výstražného 
účinku, ba namnůze upadl? i v zapůn1enutí. 
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4. V Bavollsku. 

Z vojenských stanných nráv, jež 'platila v Něn1ecku, zaslu
huje především , zvláštní zmínky stanné právo. podle bavorského. 
voj enského. trestního. řádu z 29. IV. 1869 (E r h ard 35, str. 707). 
P~dle tohoto. zákůna se vojenské stanné sůudy scházely jen po ' 
vyhlášení stanného. práva, aby sůudily zločiny ve vyhlášce vy
počtené. Sestupovaly se na růzkaz velitele a byly slůženy z před
sedy a- dvanácti přísedících; k nim přistupůval auditůr, byl-li po 
ruce, s půradnín1 hlasem (We i s 1 133, str. 199). Krůmě tůho 
byli přítomní' důstůjníci ve funkcích státního. zástupce a ůbhájce. 
K ůdsůuzení, s nímž byl spůjen trest smrti, vyžadůvala se vět
šina desíti hlasů; na zprůštění stačilo. sedm hlasů průti šesti;, 
jinak následovalo. odkázání věci řádnému vyšetřůvacímu sůudu. 
Opravné prostředky vylůučeny; řízení musilo být i s výkůnem 
trestu skončeno do. čtyřiadvaceti hůdin; veliteli příslušelo. právo 
n1ilosti (We i s I 133, str. 206). " 

Krůmě tůhů mělo. v Německu vojenské stanné právo. ještě 
01denbursků, Šlesvik-Holštýn', Badensko a Virtembersků. 

50 V Oldenbursku a v Šlesviku-Holštýně. 
O existenci vůjenského stanného práva ůldenburskéhů má 

S ach a u jen mimochůdnůu zmínku, že bylo. vzorem pro stanné 
řízení, -zavedené dnem 15. III. 1850 v Šlesviku-Hůlštýně (S 3-

cha u 101, str. 349, 352). Obšírněji se růzepisuje týž autor 
o šlesvicků-hůlštýnském stanném řízení, o. němž praví, ' že mělo. 
povahu sumárního. řízení s ,jediným trestem smrti na zločiny, jež 
byly spáchány po. vyhlášení stanného. práva. Stanné právo. , lze 
vyhlásit jen u armády v půli nebo. v ůbležené pevnůsti, když se 
určité zločiny růzmáliají měrůu tak nebezpečnůu, že půdle pře
svědčení velitele půlníhů vůjska nebo. pevnůsti zákůnný trest a 
řádné řízení nestačÍ půtlačit zlůčiny; po. uplynutí čtrnácti dnů 
půzbývá 'stanné právů 'účinnůsti, nebylo-li ůbnůvenů. Stanný soud 
je nejniéně šestičlenný; přípravné vyšetřůvánÍ není a důkazy se 
provádějí před stanným sůudem; po přednesení ústní obhajoby 
shrne vyšetřůvací úředník ústně výsledky řízení a dá hlasůvat 
nejprve o. přípustnůsti stanného. řízení a půtům o. růzsudku. K od
sůuzení se žádá dvůutřetinová většina, na zprůštěnÍ stačí většina 
prostá. Odsuzující růzsudek, jenž zní vždy na tresť smrti, se 
předloží veliteli, jenž nařídil stanné právo, k potvrzení a po. po
tvrzení se hned vykůná. Vyslůví-li stanný sůud, že stanné řízení 
nemá místa, nebo. není-li při hlasůvání o vině qosaženo ani půčtu 
hlasů stačícího. pro. ůdsůuzení ani pro zproštění, odkáže stanný 
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soud, věc před řádný soud válečný. O každém stanném řízení se
~tavl a~dltor ~rotokol, do kterého zapíše jména soudních osob, 
zalov~neho, svedků a znalců, všechny vykonané přísahy _ rozsu
de~, )eho prohlášení žalovanému, počet hlasú o které se r~zsudek 
?!)l;3, a konečně zjištění týkající se povahy'činu a ďllkazú svěd
CICICh proti obžalovanému (8 ach a u 101, str. 353, 354). 

6. V Badensku. 

V Badensku b~l,o v~jenské stanné právo upraveno zákonem 
~, 12., II. 1849 a naTIZenIm z 16. III. 1849. Podmínkou stanného 
nzenl bylo, aby bylo stanné právo u vojska předtím vyhlášeno 
(lYI a y" e r 81, str: 22). Podrobnosti úpravy neznámy; jak se zdá 
~azna~ovat p5>~l!-am~a u Sachau-a (101, str. 353), vedlo vo
Je,nske

o 
stanne nzenl v Badensku v ,letech 1849 a 1850 k mnoha 

vykonun1 trestu srnrti. 

7. Ve Virtembersku. 

Ve Virte;nbe"rsku ob~ah0'Yal vojenský trestní řád z 20. VII. 
1~18 - ktery ,mel v dobe sveho zrodu pověst velmi humánního 
zakona .-' take pravidla stanného řízení (We i s I 133, str. 166, 
~~7, . Dle t z 27) str. 278). Jaká pravidla to byla, nemohl jsem 
ZJIStIt. 

8, V Norsku a Srbsku. 

. Mi~o stře~ní ~vropu shledáváme na přelomu 19. století dvě 
vo]~ns~a stanna prava, která leží na samém okraji této instituce 
~a~zve ]sm~ na P?chybách, máme-li je přes jejich označení počítat 
]este k vOJenskemu stannému právu. 

, ~~ou ,to sta:r:mé p::ávo norské podle norského zákona ~ soud
mm rIZenl ve vo]enskych trestních věcech z 29. III. i900 (Samm
lung .103, ~tr. 28-75) a srbské podle srbského zákoníka ", , 
II vOJenskych soudů v trestních věcech z 15 II 1901 Pod~e ~te~~ 
těch~o .. ~ák<:~ů ~ou~~ to~iž , vojenské stanné' so'udy t~estné činy, 
~~ere, JIZ ,v radne~ pzenI ~?hou být trestány smrtí, takže stanné 
rIL.enI,ma vlastn; J?ovahu rIzení jen zrychleného. V Norsku arci 
stanny soud uklada trest smrti jako trest jediný kdežt vád ' 
soud tam má - kromě případu' § 97: 1 vOJ' trest zák ~ r "nd

y 
vdbu . d" , d ". " . vz v 
~ mez~ ocasnym a oZIvotním, vězenín1 a trestem smrti (vÚ 

~" .. 80, 87, .88, 9?-92, 96, 97, 101, 102 nor. voj. trest. zákona 
LJ ~oku .1902~ (VIZ S,ammlung 103, str. 12-20); v Srbsku však 
n1,el ~?Jen~ky sta~ny s~ud, dokonce právo - stejně jako v řád
nem rIZenl - volIt meZI káznicí od desíti let a mezi smrtí. 
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Společnou podmínkou obou stanných práv byla doba války. 
Jinak je ' mezi oběma stannými právy značný rozdíl: norské je 
pokročilé, řídí se, zásadami nové doby a dbá úzkostlivě ochrany 
práv obviněného, srbské, ač o rok mladší, upomíná na století 
osmnácté nebo počátek století devatenáctého. 

V podrob~ostech vypadaly úpravy takto: 
Podle nor s k é h o zákona o soudním řízení ve vojenských 

trestních věcech mohl být žalován před stanným soudem pachatel 
přistižený při páchání trestného činu, za který mohl být uložen 
trest smrti, byla-li tu zřejmá obava z nebezpečných následků pro 
bezpečnost říše, vojenského útvaru nebo vojenských podnikú 
nebo pro válečnou poslušnost, nebude-li pachatel ihned potrestáu 
(§ 233). ]{d ;~ byly "akové okolnosti, mohl šéf jurisdikce II .i2St 
ve známost, že bude podána žaloba II stanného soudu , budov.-li 
spách ú:ny :;:;ločÍny ur,~itého druhu, pro kt eré je přípustné staniY? 
řízení (§ 234) . Zalobu lze vznést též ústně; je-li žaloba písemn.á , 
dodá se ihned žalovanému (§ 236). Při oznámení žaloby se žalo
vaný upozorní, že si může zvolit vojenskou osobu za obhájce a 'Že 
nezvolí-li si žádného 'obhájce, bud~ mu ustanoven předsedou 
stanného soudu (§ 237). Stanný soud je složen. z válečného soud
ce (právníka) jako z předsedy a z desíti přísedících (pěti dú
stojníkú, dvou poddůstojníkú a tří vojínů) (§ 29). Řízení pi'ed 
stanným soudem je i s hlasováním veřejné a má se konat před 
shromážděným vojskem; soudci se však smějí před hlasovánim 
vzdálit, aby se poradili (§ 238). Řízení se koná co možná bez 
přerušení a nesmí trvat déle než čtyřiadvacet hodin, počítaných 
od sestoupení stanného 'soudu (§§ 239, 240). Uzná-li stanný soud 
obviněného vinným, uloží n1U trest smrti; k tomu je však třeba 
jednohlasnosti. Stanný soud se může též usnést n~ zprošťujícím 
rozsudku (§ 241). Proti rozhodnutím stanného soudu není oprav
nj'rch prostředků (§ 242). Rozsudek stanného soudu se zpravidla 
hned vykoná; má-li však šéf jurisdikce podstatné pochybnosti, 
m,úže výkon trestu odložit nebo od něho upustit. Nevykoná-li se 
trest smrti do čtyřiadvaceti hodin, zanikne , rozsudek (§ 243). 
Odmítne:"li stanný soud svou příslušnost nebo přeruší-li řízení, 
protože je nemůže skončit v zákO'nné lhůtě, nebo zanikne-li rO'z
sudek pro nevykonání trestu, může nastat nové stíhání jen v oby
č,ejných f~rmách řízení (§ 244). 

Podle srb s k é h o zákoníka O' řízení u vojenských soudů 
v trestních věcech podléhal stannému (náhlému) řízení jediný 
zločin podle § 66' voj. káz. zákona z r. 1901, který záležel v zběh
nutí z bojiště nebo v navádění k němu nebo v šíření strachu od-
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hazovánÍn1 zbraní a střeliva, uvádí-li se tím do nebezpečí útok~ , 
ústup nebo vůbec kázeň a pořádek ve vojsku. Dojde-li ke spá
chání tohoto zločinu, sestaví velitel samostatnéno nebo odlouče
ného útvaru stanný (náhlý) soud ze čtyř důstojníků a z jednoho 
poddůstojníka (§ 320) . Celé řízení před stannýlTI soudem (počÍ
taje v to i vyšetřování před ním) musí být ukončeno do čtyřia
dvaceti hodin od postavení obviněného před stanný soud; není-li 
to možné, neprojednává se již' zločin před stannýlTI souden1 
(§ 322). Po postavení obviněného před stanný: soud vykoná tento 
soud vyšetřování, nebylo-li již předtírn provedeno (§ 323). Stan- , 
ný soud úřaduje i v neděli a ve svátek a v každou denní dobu. 
Koná-li soud řízení pod_ širýni nebem, utvoří se z vojákú čtverec, . 
do jehož středu se postaví stanný soud. Obvil1ěn~T se předvede, 
vyslechne, na ' to hned odvede, ' ·načež následuje porada stanného' 
soudu o rozsudku a hlasovanÍ. Pro trest smrti musí být aspoň ' 
čtyři hlasy, jinak rozhoduje prostá většina. Rozsudek se hned 
napíše a odešle k veliteli, aby nařídil výkon trestu (§§ 324, 325). 
Není-li velitel v místě souzení, smí zmocnit předsedu stanného 
soudu, aby sám dal hned vykonat rozsudek (§ 327). Nejsou-li 
čtyři hlasy pro trest smrti, rozsudek se nespisuje, nýbrž se t o 
'j en poznamená a velitel se zpraví, že vinník bude postaven před 
řádný soud (§ 325). Proti rozsudku stanného soudu není oprav
ných prostředků (§ 328). 

Zádné vojenské stanné právo: 

1. Ve Švýcarsku. 

O Svýcarsku. nutno konstatovat, že tam stanné právo nikdy 
nezapustilo kořeny (Mitte-rmaier 89, str. 151). Sice tam 
existovalo na počátku 18. století vojenské řízení zvané »stanné 
právo« (Standrecht), ale bylo to řízení úplně normální, ozdobené 
četnými až zbytečnými formalitami, v kterém se, ukládaly všech
ny druhy trestů tehdy přípustných (L ti ni g 75, str. 572- 582, 
1391) a které odpovídalo švýcarskému hrdelnímu soudu (Blut
ger icht) dřÍvěj šÍch staletí (E 19 g e r 32, str. 218- 221). 

2. V Bulharsku. 

V Bulharsku by se dalo soudit na existenci vojenského stan
ného práva z informačního článku plukovníka Slivkova o bulhar
ském vojenském soudnictví, v kterém píše, že v době stanného 
práva nepůsobí v Bulharsku soudy oblastní, nýbrž soudy polní, 
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jimž jsou podřízeny i osoby občanské (Slivk.o v 117, str . 561) ; 
než francouzské resumé které je k článku připOjeno, prozrazuje, 
že zde není míněno vla~tní stanné právo, "nýbrž spíše doba výji~ 
mečného stavu nebo stavu obležení (état de siég~ ) (týž na str. 
583). 

3. Ve F'raucii. 

Ve' Francii nebylo vojenské stanné právo nikdy zaved€no. 
O stavu obležení, s nímž byly spojovány výjimečné soudy - bez 
povahy soudů stanných - se stane zmínka později (str. 63 
a 64). Mnohem více se vojenským stanným soudům 'blížily ně
které mimořádné vojenské tribunály za dob revoluce nebo války, 
tak na př. vojenský soud zřízený zákonem z 19. III. 1793, který 
odsuzoval k smrti účastníky venPej ské vzpoury, dopadené 
se zbraní v ruce nebo zvláštní vojenský soud podle zákoi.12. 
z 24. IX. 1940, jertž soudil zločiny proti jednotě 'a obraně vlasti. 

4. V Španělsku. 

, O Spanělsku napsal We i s I (131, str. 195, 196) v souvis·
losti s Ferrerovým procesem, že se v jeho vojenském soudnictví 
vyskytuje též vojenské stanné řízení. Toto tvrzení uvádějí na 
pravou , míru B o s cha V i c to r i o (11, str. 12) vysvětlením, 
že ve skutečnosti jde jen o řízení zkrácené (procedimiento sum
marissimo) v němž zákonný trest (trest smrti a doživotní káz
nice) zůstává nezměněn. Podkladem obou referátů byl zákon 
o vojenském soudnictví (Codigo de Justicia Militar) z 1. XI. 1890. ' 

5. V Rumunsku. , 

Rumunsko, o jehož vojenském soudnictvi referuj~ \Ve II z 
(134, str. 311-318) ,. vojenského stanného práva nezná. 
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6. 

Civilní stanné právo od svého vzniku 
do první světové války. 

Úpravy civi1niho stanného práva: 

1. V Rakousku. 

Civilní stanné právo je stv.oření rakouské: Vyvinulo se ze 
zkráceného trestního řízení, které bylo právu církevnímu a ně
meckému známo již dávno předtím (Gallrein 43, str. 5--8) 
a které bylo od polovice 17. století zaváděno v jednotlivých ra
kouských zemích pro případy nebo skupiny případů nesnášející 
pl:'O naléhavost odkladu. Není dítkem vojenského stanného práva, 
bylo jeho jménem pokřtěno v dvacátých letech 18. století. Do 
soustavy trestního řízení bylo vřaděno teprve Tereziánou; hrdel
ní soudní řád Josefa I. pro Cechy, Moravu -a Slezsko z l"'. 1707 
je nezná. . . 

Drže se formálního pojmenování vidí Hy e - G I II n e c k (54, 
str. 379) .první normu o civilním stanném právu v patentu pro 
Dolní Rakousy z 3. X.1721, tedy v patentu z doby, kdy Rakousku 
vládl přímý předchůdce Marie Terezie Karel VI. M a a s b ur g 
(76, str. 30) však opravňuje k úsudku, že tvůrci tereziánských 
hrdelních zákonú počítali li civilnímu stannému právu již su
mární řízení, které existovalo v Cech ách od roku 1650, s čímž se 
shoduje Tereziána, jež v § ,2 čl. 49 (16, str. 143) praví, že před 
Marií Terezií zaváděli stanné prá.vo již její předkové (lobliche 
Vorfahren)', nikoli tedy jen jeden jediný předek. 

aj od zrodu do pojmenování; 

Když totiž po třicetileté válce působili v Cech ách znann 
»Petrovští«, zabýval se bojem proti nim jednou v roce 1650 český 
zemský sněm; mimo jiné uložil vrchnostem, aby lupiče dopadené 
p:ťi činu nebo jinak obecně známé dali bez nejmenší rozvláčnosti 
popravit, a městským soudům, k nimž budou dopraveni, aby je 
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sun1árně odsoudily a rozsudek provedly (We ing art e n 130, 
str. 266). V télnž roce vydal dne 7. VIII. panovník Ferdinand 
III. patent pro Čechy, v němž nařídil, aby . se proti zemskÝlTI 
škúdcúm., dopadeným př'i činu, jednalo exekutivně bez přetržení 
a odkladu pro příklad a výstrahu druhým; nebyli-li však škůdci 
přistiženi při činu a jsou-li obviňováni nebo podezřelí, mají se 
dopravit do nejbližšího krajského města nebo k nejbližšímu 
městskému soudu a tam důkladně vyslechnout; potom třeba 
spisy předložit místodržiteli k rozhodnutí, jaký sumární proces 
má být provedEln (We ing art e n 13~, str. 266). Řečené sně
movní usnesení bylo v letech 1668, 1669, 1671 a 1677 znovu ob-
noveno (Denis 22, str. 148). .. 

Kromě Petrovských působili vládě starosti cikáni, kteří přes 
vypovídací nařízení v dlouhých karavanách stále přicházeli 
z Uher a z Balkán'ského poloostrova. Aby se zabránilo jejich lou
peženÍ, vydávají se přísná opatření (D e n i s 22, str. 123). Tak 
v Čechách vydává místodržitel rozkazy z 2. VIII. 1689 a z 23. XII. 
1692, v nichž cikány staví mimo zákon a hrozí jim, neopustí-li 
zemi do osmi dnů, slnrtí provazem; to potvrzuje císařský res- . 
kript z ll. VII. 1697 (Weingarten 130, str. 537,564,595).'
Pro Horní a. Dolní Rakousy vydal panovník generální oběžník 
z 22. XI. 1669 a patent z 1. X. 1696, v němž nařizuje cikány, 
kteří se vrátí po vypovědění, ihned zatknout a bez zasedání 11e
stranného soudu, utváření procesu a rozsudku popravit (Codicis 
au striaci 15, str. 537, 538). 

Tím nejsou všechny patenty, reskripty a rozkazy z této doby 
toho druhu vyčerpány. Snad pro každou zelni byla vydána po
dobná nařízení, tak na př. pro Moravu patenty počínající rokem 
1699 (Maasburg 76, str. 30). 

b) . od pojmenování do Tereziány; 

Od panování Karla VI. se v dalších patentech dostává zkrá- . 
cenému řízení s následujícím trestem smrti názvu »stanné prn
vo«. Zřejmě tu působil vzor vojenského trestního řízení, jehož 
známost se díky četným souborům vojenských spisovatelů roz
šířila i do ln'uhú civilních. Přeneseno bylo však jen jméno, nikoli 
též ustanovení o podrobnostech řízení a o složení soudu. Kde 
scházejí taková ustanovení, značí to široké zmocnění soudu k po
stupu podle vlastní úvahy, . ne však povinnost přenášet zásady 
vcjenského stanného řízení analogicky na civilní stanné soudy. 

Prvním nařízením obsahujícím zmínku o stanném právu je 
patent i)fO Dolní Rakousy z 3. X. 1721, ohlašující provedení vše-
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obecné honičky (Generalvisitation) a nařizující přibrat k honičce 
zpovědníka a kata, aby, budou-li dopadeni zlosyni nebo známí 
tak ~v~ní cikáni, mohl rozsudek, vydaný po prbvedení stanného 
práva, hned být vykonán (Sammlung 105, str. 19). 

Pro České země vyšel patent z 22~ I. 1726, který sjednotil 
postup proti cikánUm. Kladou-li odpor nebo dají-li se na útěk, 
mají se na místě zastřelit. Z dopadených se trestají dospělí muži 
na hrdle, mladi~tví a ženy se po . useknutí ucha vypovědí z dědič
ných zemí a po návratu se nepolepšitelné cikánky popraví mečem. 
Zároveň se všem obyvat~lům českých zemí, vrchnostem, úřední
kům a starostům obcí ukládá, aby přispěli pomocí, aby tato ci
kánská luza byla přivedena před st~nné právo a vyhlazena (Con
tinuatio 17, str. 99- 105). 

Hojnější jsou zmínky 'o stannén1 právu v předpisech vyda-
ných za Marie Terezie. ' 

V instrukci 'pro správce dolnorakouských zernských soudú 
z r. 1749 se nařizuje provést proti zlosynum obecně známým nebo 
přistiženým při činu nebo usvědčeným z rušení obecného klidu 
a bezpečnosti, kteří budou dopadeni při honičce , ihned stanné 
právo, prohlásit rozsudek a po vyzpovídání odsouzence jej vyko
nat (Supplementum 121, str. 454). 

Podle dolnorakouského desertérského patentu z 27. VIII. 
1750 se má próti zběhum, kteří se s vražedným úmyslem. zpro
tiví poddaným vyslaným k jich zadržení, konat stanné právo 
u nejbližšího zemského soudu, protože se svým zločinem připra
vili o privilegium vojenského fúra (Supplementum 121, str. 527) . 

Podrobně je popsáno stanné řízení v patentu pro Čechy ze 
14. IX. 1750 o stanném právu proti pachatelum loupeže a násilné 
krádeže . .Je svěřeno soudům měst pražských a desíti ve!lkovským 
městským soudum. Podpůrně platí pro ně zásady hrdelní:ho 
soudního řádu z r. 1707, ale řízení je rychlejší a oproštěné od 
formalit. Pachatelé přistižení při činu, přiznavší se anebo jasně 

. usvědčení mají ·být rozsudkem odsouzeni k trestu ' smrti, jenž se 
vykoná do čtyřiadvaceti hodin (M a a s bu r g 76, str. 79- 82). 
Kromě toho podle M a a s bu r g ,a (76, str. 30) vyšly pro Cechy 
patent z 11. VII. 1750 a reskripty z 6. VI. 1752, 16. IX. 1752, 
13. IV. 1753 a ze 4. X. 1755 hrozící stannýlTI i·ízením zběhůn1, 
zprotivivším se násilně při dopadení, 'a proti nepovolaným verbJ-

. řum vojska. Na Moravě bylo podle téhož autora (76~ str. 30) 
regulováno stanné í·ízení patentem z 4. VI. 1757. 
. Pro Dolní Rflkousy vyšel patent z 19. VI. 1752 o souzení 
verbířů, . kteří se přizna1i · nebo byli dvěma bezvadnými přísežnými 
svědky usvědčení nebo přistiženi při činu, II zemských nebo měst-
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ských soudu podle stanného práva (Stand- oder Geschwindrecht)'; 
provést stanné řízení příslušelo pětičlenným senátum, rozsudek 
smrti bylo předepsáno vydat třetí den a následujícího dne vy
konat (Supplementum 121, str. 663). 

Téhož dne byl pro touž zemi vydán patent proti emigraci 
poddaných, podle kterého maj í být emisaři, sváděj ící poddané 
k vystěhování, souzeni podle stanného práva (po přistižení při 
činu, při doznání nebo usvědčení svědky) a trest vykonán do 
čtyřiadvaceti hodin (Supplerllentum 121, str. · 665, 666)'. 

Pro stejnou zemi následovaly ještě patent o respektování 
stráže z 23. II. 1754, hrozící stanným právem osobám, které se 
stráži násilně zprotiví a zpúsobí jí zranění se smrtelným výsled
kem (Supplementum 121, str. 853, 854, Sammlung 102, str. 331) , 
a patent o trestání výtržností livrejovaných sloužících z 21. IV. 
1755 podle stanného práva, jde-li o násilné zprotivení vojenské 
stráži (Supplementum 121, str. 998). . 

Podobné ' patenty vyšly pravděpodobně i pro jiné rakouské 
země. · . I ::'f:t ! r~ 

cJ: podle Tereziány z r. 1768; 

Hrdelním soudním řádem Marie Terezie (Constitutio ,Crimi
nalis Theresiana) , vydaným 31. XII. 1768, bylo civilní stanné 
právo upraveno v rámci reformy a unifikace civilního trestního 
řízení. V něm figuruje shmné právo (Stand- oder geschwindes 
Recht) jako zkrácené řízení, končící se trestem smrti, a slouží 
k potlačení zločinu šířících se epidemicky. Stanné řízeni je pří
pustné jen v případech, které vypočítávají platné zákony nebo 
nařizují p:ředpisy vydané pro jednotlivé dědičné země. Skončit 
se má do tří dnů, trest smrti se má vykonat do čtyřiadvaceti 
hodin. N.ení-li do tří dnů vydán rozsudek, může sice být v stan...; 
ném řízení pokračováno, ale potom lze uložit jen trest jako v řád
ném řízeni. 

d) podle pozdějších trestních ?~ádů (zákonů) z let 1788 až 1873. 

Další úpravy civilního stanného práva přinesly: 
1. všeobecný kriminální soudní řád císaře Josefa II. (kr. s. 

ř.) ze 17. VI. 1788 (§§ 238- 249, 282); 
2. západohaličský trestní zákoník (záp. hal. tl'. z.) ze 17. VI. 

1796 (§§ 512--525); 
3. trestní zákoník o zločinech (tr. z. o ·zl.) z 3. IX. 1803 

(§§ 500-513), doplněný dvorským dekretem z 12. II. 1821 Sb. 
z. s. čís. 1739; 
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4. trestní řád 'Vurthúv (tr. ř. W.) ze 17. 1. 1850 ř. z. č. 25 
(§§·477-498); '! ' 

5. trestní řád Hye-Gluneckův (tr. ř. ' H. G:)J 'Z ·29. VII. 1853 
ř. z. Č. 151 (§§ 39&-415); 

6. trestní řád Glaserův (tl'. f'. G.) z 23. V. 1873 ř. z. Č. 119 
(§§ 429-446). 

Ve všech těchto zákonech se rýsuje dvoji , druh civilního 
stanného práva; stanné právo na ochranu veřejné moci a jejích 
orgánů, které lze zkrátka nazvat stanným právem politickým, 
a stanné právo na ochranu obyvatelstva, které l~e pojmenovat 
stanným právem nepolitickým. Oboje stanné právo jako celek 
tvoři ve všech těchto ,zákonech typ zvláště vyhraněný, kterému 
lze dát pojmenování »rakouský typ civilní«, a. proto, je účelné po
jédnat o stanných právech tohoto typu společně. 

aa) d o s a h s t a n n é hop r á va; 

St a"n n é p r á v o p o I i t i c k é chránilo v kro s. ř. (§ 238)' 
a záp. hal. tr. z. (§ 513) veřejné orgány před vzbouřením a. 
shluknutíni, jež tehdy (§50 1. dílu ' tr. z. z Jl., 1787) odpovídaly 
našemu pozdvižení podle § 68 tr. Z. z r. 1852. Tr. Z. o zl. pí"i- . 

, pouští stanné právo pro vzbouření (§ 501), které má od té doby, 
již dnešní smysl § 73 tl". z. r. 1852. Také tr. ř, W. dovoluje vy
hlásit stanné právo pro vzbouření (§ 477) , ale vyhlášené stanné 
právo se vztahuje také na velezradu~ rušení veřejného pokoje 
v státě, pozdvižení, veřejné násilí zprotivením vrchnostenským 
osobám a strážím, svádění vojsk k neposlušností nebo ke vze
pření a na přečin shluknutí, pokud tyto de1ikty souvisí se vzbOu
řením (§ 480) ; stanný soud 'však může soudit i jiné trestné činy 
souvisící s činem, pro který byl vinník po~taven před stanný 
soud, vyjdou-li takové činy před soudem najevo a jsou-li přísněji 
trestné než on~n trestný čin (§ 489). Tr. ř. H. G. omezuje poli
tické stanné právo na velezrádné rejdy, projevující se zvláště 
nebezpečným způsobem, a na vzboulení již propuklé nebo hro
zící propuknout ,(§ 396). Konečně tr. ř. G. dovoluje je jen pro 
zločin vzbouření, když zákonné prostředky nestačí (§ 429). 

St a Dl n é m u p r á v u ne pol i' t i cik é ll1 u podléhají' podle 
kro s. ř. (§ 239), záp. hal. tr. z. (§ 517) a tJ:". Z. o zl. (§ 505) lou
pež, vražda a žhářství, podle tr. ř. W. (§ 478) vražda, loupež 
a veřejné násilí záležící ve značném :pičení cizího majetku, podle 
tr. ř. H. G. (§ 397) a tr. ř. G. (§ 430) vražda, loupež, žhářství 
a veřejné násilí ničením cizího majetku a konečně přečin podlf' 
patentu z 21. V. 1805 Č. 731 Sb. z. s. o moru~ lookud nepodléhá 
stannému právu vojenskému. , 
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bb) vyhlá š ení s ta.nného prá va; 

Společnou. podmínkou cobojiho $tanného práva je výstraha 
' a páchání trestných činů po uděleni výstrahy. 

' V politické~ stanném prá vu se udílela tato vý
straha podle kro s. ř., záp. hal. tr. z. a tr. z. o zl. až po postaveni 
stanného soudu. Podle kro s. ř. (§§ 240, 242) a záp. hal. tr. Z. 

(§§ 514, 516) rozhoduje o postavení stanného soudu krajský 
hejtman, ~. když je stanný soud shromážděn, dá krajský hejt
man v nejlIdnatějších částech povstaleckého místa a v částe,ch, 
kde došlo k největšímu počtu výtržnost] a násilností, za zvuků 
trt~b nebo vířeni bubnů vyhlásit, že stanné právo zasedá a každ§
se má odebrat k pořádku a poslechnout nařízeni vydaných k uti
šení, jinak že ten, kdo bude dopaden ještě při shluknutí, bude 
souzen podle stanného :p·ráva. Podle tr. z. o zl rozhoduje o nut
nosti stanného práva zemský úřad v dohodě s vrchním soudem 
a je-li nebezpečí v prodlení, krajský úřad (§ 501) . Potom postu~ 
puje krajský úřa.d podobně jako podle předešlých zákonů (§ ,504) . . 
Podle tr. ř. W. vydává prohlášeni, že má nastat stanné právo, 
zemský šéf v dohodě s generálnim prokurátorem II vrchniho zern
ského soudu a s presidentem vrchního zemského soudu, při ne
bezpečí v prodlení krajský president a v případech zvláště nut
ných okresní hejtman (§ 477). Poté se v obcích. kde trvá vzbou
ření, vyhlásí, že nastane stanné řízení, a to za víření bubnů nebo 
zvukú trub, kromě toho se to oznámí obecním úřadi'lm, vyvěsil 
na veřejných místech, uveřejni v novinách ' a podle okolností vy
hlásí z kazatelny (§ 479). S vyhlášením se spojí rozkaz, aby': se 
každý v,rátil k pořádku, jinak že bude vzbouřenec potrestán smrtí 
(§ 480). Na sestavení stanného soudu nemá již politická správa 
vlivu, je určeno v zákoně (§ 482). Podle tr. ř. H. G. :vo.zhoduje 
o vyhlášení stanného práva zemský šéf po slyšení presidenta 
vrchního zemského soudu, a není-li žádný v jeho sídle, po slyšeni 
presidenta zemského soudu, při nebezpečí v prodlení rozh~duje 
krajský náčelník (§ 396). Podle ty. ř. G. rozhoduje o vyhlášení 
stanného práva zemský šéf v ' dohodě s presidentem soudního 
dvora II. stolice a vrchním státním zástupcem, při nebezpečí 
v prodlení rozhoduje přednostaokl'esního politického úřadu v do
hodě s presidentem soudního dvora první instance a státním zá-

'stupcem (§ 429). O způsobu vyhlášení stanného práva, obsahu 
vyhlášky a sestavování stanného soudu platí podle tr. ř. H., G. 
(§§ 398~ 399, 401) a. tr. ř. G. (§§. 431 , 432, 434) totéž co podle 
tl". ř. W . 

Při n e pol i t i c k é mst a II n é m' p r á v u U'eba. si podle kro 



s. ř. napřed vyžádat zeměpanské potvrzení a vrchní kriminální I 

soqd musí učinit opatření, aby v nlÍstech, kde hror:-.ťlad€ní zločinů 
činí stanné právo nutným, byla vyhlášena výs-lovnápohrůžka 
stanným právem (§ 239). Podle záp., hal. tr. z. nafizuje nepoli
tické stanné právo nejvyšší justiční úřad, načež se vrchní soud 
postará, aby pohrůžka stanným .právem byla uvedena ve zná
n10st v okrese, který k stannému právu dal podnět (§ 517). Podle 
tr. z.o zl. přísluší rozhodnutí o stanném právu nejvyššímu jusťič
nímu úřadu po dohodě s dvorským politickým úřadelTI; toto roz
hc:dnutí dá vrchní soud vyhlásit v okrese, kde se dotčené zločiny 
rozmáhají. Spáchá-li někdo ještě po tomto vyhlášení takový zlo
čin a je-li proň zatčen; je každý úřad to povinen oznámit kraj
sJ,~énlU hejtmanu a t?n pak nařídí, aby se v místě zločinu konalo ·. 
st anné právo (§. 505). Podle tr. ř. '01. nařizuje stanné právo mi-
[iÍstr spravedlnosti v dohodě s ministrem vnitra (§ 478) , podle 
tr. · ř. H. G. jen n1inistr vnitra (§ 397), podle tr. ř. G. ministr 
vnitra v Qohodě s ministrem spravedlnosti (§ 430'). Jejich roz
hodnutí se v dotčených obcích vyhlásí S · patřičnou pohrÍ1žkou 
(§§ ·179, 480 tt. ř. "VV., §§ 398; 400 tr. ř. H. G., §§ 430-432 tr. 
ř. G.). . 

-ce) s t a II II ý, S o tl d a s' t a n n é říz e ní; 

Ostatní předpisy jsou společné pro veškeré stanné právo (po
litické i nepolitické). 

. Podle kr. · s. ř., záp. hal. tr; z.a tr. z. o zl. ' sestavuje stanný 
soud krajský hejtman. Podle kro s. ř. uloží krajský hejtman kri
l11inálnimu soudci, aby se s dvěma přísedícími dostavil k soudu, 
a požádá nejbližší magistrát, aby do soudu povolal dva radní, 
zkoušené v práyu (§ 240) ; podle záp. hal. tr. Z. vybere pět mužů, 
osvědčivších se v úřadu trestního soudce, a z nich jednomu svěří 
předsedání SOUdlk (§ 514); podle tr. z. o zl. vybere pět mužú, 
osvědčivšÍch' se v úřadě trestního soudce a ve věci nepodj atých, 
pro stanný soud (§ 502). Jinak je tomu podle dalších t restních 
řádů. Podle tr. ř. W. je ' stannýnisoúdem ' zemský soud, v jehož 
obvodu bylo stanné právo vyhlášeno, a rozhoduje v shromáždění 
pěti soudců (§ 482); Podle tr. ř. H. G. je stanným soudem zemský, 
nebo krajský soud, v jehož obvodu bylo stanné právo vyhlášeno, . 
a soudí v pětičlenném ' senátu (§ 40'1). Podle tr. ř. G. je k stan
nému řízení příslušný soudní dvůr první stolice, v jehož obvodu 
bylo stanné právo vyhlášeno, a soudí jako čtyřčlenný senát 
(§§ 434, 435) . Podle dvorského dekretu z 12. II. 1821, tr. ř. W. 
(§ 485)', tr. ř. H. G. (§ 404 )a tr. ř-. G. (§ 438) podléhají stanné
mu soudu i voj'áci (to platito až do voj. trest~ řádů z r. 1912). 

'" O ~í~ení ,před stanným soudem ustanovuje kro s. ':f., že je 
to n~~nl us!nl'v~oná se bez přerušení a musí se i s výkonem trestu 
ukonclt do ctynadva-ceti hotlln (§ 243). Podobně stanovÍ záp. hal. 

_ tr. ~., ~e se stanné :řízeni musí konat bez přerušeni a rozsudek 
rrm~l ?y~ vynesen a vykonán do čtyřiadvaceti hodin od dopadení ' 
obvlI~eneho nebo sestavení stanného soudu (§ 518). Stejné usta
novení má i tr. Z. o zl., jenž lhůtu čtyřiadvaceti hodin počítá 
od dOpa?elÚ obvině.néh~; v ni musí být rozsudek vynesen (§ 506). 
D~~r~ky dekret z l~. ~1. 1821 prodloužil tuto lhůtu na tři dni, jež 
P?Clt~ od postavem vmníka před soud. Podle tr. ř. W. je stanné 
rIz.enl v~stní a veřejné, má se konat co možná bez přerušení a jeho 
n~Jd~lsltrvánÍ je ome~eno třemi dny (§ 486). Tr. ř. H. G. před
pls~~e, a~y ,s,:,sta:r:né řízení vedlo co možná bez přerušení, a nej-' 
delSl trvarn I'lZenl stanoví na OSIn dní, jež počítá od okanlžiku 
kdy v by] ?bviněný postaven před stanný soud (§ 407). Podl~ 
tr. r. G. · J.e stanné řízení ústní a veřejné ' (§ 440), má se vést 
cov.možná bez přerušeni a může trvat nejdéle tři dny bd oka-. 
nlz:rku, kdy byl obviněný postaven před stanný soud (§ . 439). 
Podle", !r. r. W. (§ 487) luůže si obviněný vždy přibrat obháJce 
n:?o ~~dat, aby nlU byl ustanoven; tam, kde mu může být uložen 
pl'lsneJší !rest než pětiletý žalář~ je obhajoba povinná (§ 487). 
P,?dle tl'. ~. H. G. (§ 407) a podl,e tr. ř. G. (§ 440) je obhajob~ 
vzdy povmná. K odsouzení vyžaduje tr. ř. G., (§ 442) ' jedno
hl~sJlost, dří;'ějŠí zákony žáda.ly jen většinu hlasů (§ 244 kro 
s,. r., § 519 zap. hal. tr. ·z., § 507 tr. z. o zl.\, §§ 491, 47 tr. ř. W., 
§§ 408, 21 tr. ř. H. G.l. , 

Uzná-li sta~ný soud obviněného vinným, odsoudí ho zpravidla 
~. trestu smrtI. Z to.hoto pravidla znaly vzpomenuté zákony vý-
Jlmky. Tak podle krlm. s. ř. za vzbouření a shluknutí nastupoval 
trest .podle § 53 I . dílu josef. trest. zákona z r. 1787, to jest 
net?hk? trest s:nrt.i, ale i trest přikování, vězení, po příp~dě 
s,P0Jeneho s pracI, bItí a vystavení na pranýři (§ 246). Podle záp. 
~~t tr. z: lze osobám, které měly ve vzbouření a shluknutí menší 
ucast,. mlst? trestu s~~~ yloži!, tvrdý žalář a veřejnou práci, 
b:y1o-l~ dosazen~ odst};~aS?J~Clho príkladu popravením jedn'Oho nebo 
nekohka hlavnlCh vlnnlku (§§ 520, 53) . Tr. z. o zl. dovoluje 
za s!ejn;ých I?~dlnínek menší účastníky potrestat tělesným treste~ 
zostrenym bltun (§ 508). Podle tr. ř. W. má odsouzení stanným 
s~u?em pro velezradu, vzbouření, vraždu, loupež, žhářství v zá-

. p~b t::est smrti, odsouzení pro jiný čin trest uvedený v trestním 
zakone. Trest · smrti lze však z důležitých polehčujících důvodů 
u ~os,o~ mén~ ú?a~tný~h nahradit těžký~ ž3:1ářem od pěti do 
dV,-"Clh let~ by lo-h JIZ vykonem trestu smrtI na Jednom nebo něko-



lika nej'Vi ce vinných dosaženo potřebného odstrašujícího pii
kladu; týž trest se musí vyslovit, nedosáhl-li pachatel v době 
spáchání .. činu . ještě dvacíti let (§ 4U3-) . Týž předpis o těžkém " 
žaláíi od pěti do dvaceti let má i tr. ř. G. (§ 442) a první jeho 
část jednající o menších vinnících a dosažení odstrašujícího pn
kladu na nejvíce vinných i tra ř. H., G. (§ 410).. 

Byl-li uložen trest smrti? vykoná se podle všech zákonll 
do dvou hodin a na výslovnou žádost obviněného se mu přidá 
hodina třetí (§§ 247 kro s. ř., § 523 záp. hal., tra Z., § 511 tra z. 
o zl., § 496 tra ř. W., § 413 tr. ' ř. H. G., § 445 tr. ř. G.). Opravné 
prostředky jsou vvloučeny, žádost o milost nemá odkládací úči
nek (§ 248 kro s. ř .\, § 524 záp. hal. tr~ z., § 512 tra z. o zl., §§ 474, 
494 tra ř. W.,§ 411 tra ř. H. G.,; § 445 tra ř. G.). 

Podle kro S. ř. (§ 238), záp. hal. tra z. (§ 513)' a tr. z. o zL, 
(§ 501) nesmělo se stanné řízení zavádět ani v něm pokračovat, 
byly-li nepokoje utišěny; stanné právo tu tedy zanikalo ipso 
fa{'to. Jinak je tomu podle tra ř. W. (§§ 497, 498) , tra Ť. H. G. 
(§ 414) a tra Ť. G. (§ 446); stanné právo tu zaniká úřednirn 
zrušením, jež vyslovuje táž instance, která stanné právo naii
dira; po zrušení se všechna stanná řízení, jež jsou již v běhu, 
převedou do řádného řízení. Kromě toho se stanné řízení převfde 
také do řádného řízení, nelze-li vinníka ve lhůtě vymezené pro 
trvání stanného řízení ani usvědčit ani zprostit (§ 245 kro S. ř.; 
§ 521 záp. hal. tra z~, § 509 tra Z. o zl., § 492 tra ř. W., § 409 ~r. ř. 
H. G., § 443 tra ř. G .. ), podle dVa dekr. z 12. 1,1. 1821 též,. nemá-li 
vinník v době spáchání činu ještě dvacet let, podle tr. ř. H. G. 
také, nenlůže-li být skutková podstata vyšetY'ena úplně co do 

,všech rozhodných okolností, třebas byla ,vina žalovaného úplně 
prokázána, dále nebyl-li důkaz viny podán přiznáním llebo pl1-
sežn}Tmi svědeckými ' výpovědmi nebo nedosáhl-li pachatel v době 
spáchání činu ještě věku dvaceti let nebo j sou-li osoby méně 
úča,stné, kterým by bylo uložit jen těžký žalář od pěti do dvacet i 
let, podezřelé ze zločinu přísněji trestného (§§ 409, 284, 285 tr. 
ř. H. G.), a konečně podle tr~ ř. G., nebylo-li u stanného soudu 
dosaženo jednohlasnosti o vině (§ 443). 

2~ V Uhrách. 

a) podle pravidel z r. 1846; 

V Uhrách došlo k prvnímu zavedení civilního stanného 
práva mnohem později než v Rakousku a zdá se, ze první civilní 
stanné právo bylo obsaženo v pravidlech vydaných s nejvyšším 
schválením 19. V. 1846. Zmínka o těchto pravidlech je v nařízem 
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niinis~ra spravedlnosti z 21. VIII. 1867, které jejich platnost 
obnovIlo po znovuzavedení ústavních poměrů v Uhersku. Jejich 
ohsah se nepodařilo autoru této knihy zjistit. ' 

b), podle předpisu z r. 1849,~ 
18. X. 1849 vyhlásil vrchní velitel císařské armády v Uhrách, 

polní zbrojmistr Haynau, při potlačování uherského odboje nový 
předpis o stanném právu civilním (Sammlung 104, str: 166 až 
173). Jeho stanné právo bylo nepolitické a sloužilo k potírání 
loupeže, loupežné vraždy a úmyslného žhářství; podnět měl poli
ti~ké zabarvení, neboť podle úvodu nařízení přispěla občanská 
valka v Uhrách k tomu, že se tyto zločiny nebezpečnou měrou 
rozmohly (§§ 1, 12) . stanný soud je podle tohoto předpisu pěti
členný (§ 2) a je 8{ložen z osob znalých práva, které ustano:ví 

. distriktnÍ velitel -v dohodě s distriktním vrchním komisařem 
(§ 4). Jakmile je stanný soud dosazen, vyhlásí se stanné právo 
v novinách, . na návěštích, jež se vyvěSí na dveřích soudů a na ' 
věžích ·kostelů, av oběžníCÍch, jež se rozešlou na obecní starosty, 
aby je vyhlásili v obcích. Duchovní vyhlásí stanné právo z kaza
telen, velitelé vojenských útvarů je oznámí mužstvu; okresní 
komisaři se postarají, aby se o stanném právu dověděli i oby
vatelé v pustách (§§ 5, 6). Vyhlášení stanného práva se má 
provést do osmi dnů tl vládní komisaři mají o něm podat zprávu 
soudu a připojit potvrzení obecních starostů o' provedení prohlá
šenÍ. Soud pak smí začít soudit jen případy, které se staly v ob
vodu míst, kde již bylo stanné , právo vyhlášeno (§ 7). Stannén1u 
právu podléhají pachatelé, kteří byli bud' při čerstvém činu do
padeni nebo byli chyceni při nepřetržitém pronásledování na útě
ku nebo byli přivedeni před uplynutím třiceti dnů po spáchání 
činu (§ 13) ; stannému právu podléhají i vojáci (§ 14). Při stan
ném řízení se na jiné zločiny nehledí, vyšetřování spoluvinníků 
nesmí zdržet řízení (§ 22). Stanné právo se nesmí konat, ne
dovršil-li pachatel věk dvaceti let nebo jsou-li důvodné pochyb
nosti 'o jeho příčetnosti nebo nenf .. li naděj~, že se stanné řízení 
skončí do tří dnů (§§ 15, 35). Na zprávu o spáchánáJ zločinu 
se -sejde stanný soud do tří dnů (§ 16) ; obviněný se bez odkladu 
dopraví do místa za;sedání stanného soudu (§ 17)., Dříve než 
začne stanný soud jednat, musí se před shromážděným souden1 
přečíst, tento předpis o stanném právu (§ 19). Na to ustanoví 
předseda soudu obviněnému obhájce, pokud si ho obviněný ne- ' 
přibral sám (§ 21). Začne se vyšetřováním skutkové podstaty 
(§ 23). Ukáže-li se při torIl potřeba slyšet svědky, stanný soud 
je předvolR,: vyslechne pod přísahou a dá jejich výpovědi zapsat 
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do protokolu (§§ 24, 25). Potom se vyslechne obviněný, jeho 
vj'po,:ě<! se protokoluje a protokol se mu dá podepsat (§ 27). 
K(,necne se provedou potřebné konfrontace obvil}~hiého se svědky 
(§ 29). Stanného trestu, jímž jet jediný trest smrti provazem, 
lze použít, je-li skutková podstata úplně vyšetřena' a je-li zločin 
potvrzen buď přiznáním obviněného, jež se shoduje s vyšetře
nými výsledky, neb aspoň dvěma přísežnými svědectvími (§ § 32, 
37). K odsouzení je třeba jednohlasnosti (§ 33). Z odsuzujícího 
rozsudku není odvolání ani rekurs a rozsudek se vykoná za tři 
hodiny (§§ 40, 41). Stanné řízení musí být skončeno do tří dm\ 
počítaných od postavení vinníka před soud až do výkonu trestu; 
po uplynutí této lhůty se odevzdá obviněný řádnému soudu 
(§ 35). Stejnému soudu se odevzdá obviněný, není-li ani odsouzen 
k stannému trestu, ani zproštěn (§ 34). Protokol o celém řízení 
se předloží di striktnímu veliteli (§ 44). Stanné právo zrušuje 
di striktní velitel v dohodě s distriktním vrchním komisařem 
(§ 8). 

c) v letech 1852 až 1867; 

Po vydání výnosu rakouského ministerstva spravedlnosti 
z 16. XII. 1852 ř. z. Č. 258 se omezil dosah uvedeného předpisu 
jen na zločin žhářství, protože stíhání civilních pachatelů loupeže 
a loup~žné vrady převz.aly stanné soudy vojenské (viz str. 37). 
K úplné ztrátě praktického dosahu předpisu došlo však v dů
sledku nařízení rakouského ministerstva vnitra a spravedlnosti, 
vrchního armádního velitelství a nejvyššího policejního úřadu 
z 11. IV. 1854 ř. z. Č. 87, kterým byly po zrušení stavu obležení 
v Uhrách ~oj.enské stanné soudy prozatím podrženy, aby soudily 
pachatele CIvIlního stavu pro loupež, loupežnou vraždu a žhářství. 

Vojenské stanné právo pro zločiny loupeŽe, loupežné vra'ždy 
a žhářství, spáchané občanskými osobami, zaniklo r. 1855, kdy 
byl v Uhrách aktivován rakouský trestní í'ád Hye-Glunecktlv 
z r, 1853 i s jeho předpisy o civilním stanném právu. J ellŽe podle 
kabinetního listu z 25. II. 1856 byl tam k rozhodování o vyhlášení 
a zrušení stanného práva povolán také generální guvernér jenž 
při tom nebyl vázán na svolení ministra vnitra ani ministra' spra
vedlnosti (výnos ministerstva spravedlnosti z 26. II. 1856 ř. z. 
č.30). 

Předpisy řečeného trestního řádu o stanném právu zůstaly 
fakticky v užívání i po judexkuriální konferenci z r. 1861, ačkoli 
jí bylo v celém území Uher obnoveno. staré uherské trestní právo 
(S ch. 108, str. 124). Teprve r. 1867 byly tyto předpisy zrušeny 
a. na jejich místo zase dosazena stará pra.vidla z r. 1846 (str. 54) ~ 
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t 
d) j podle pravidel z 1". 1868;. 

R. 1868 na místo těchto pravidel nastoupila pravidla vydaná 
nařízením ministrů spravedlnosti a vnitra ČÍS. 6400/R z 5. XI. 
1868 (čís. 143/1868 Sbírky uherských nařízení), je'ž byla zrně- ' 
něna nařízeními ministrů vnitra a spravedlnosti čÍs. 35.042/J. M. 
z 8. XI. 1873 (čís. 240/1873 Sb. uh. nař.) a čís. 34..461 z r. 1879 
(čÍs. 175/1879 Sb. uh. nař.) (viz Hanel48, str. 223). 

Stanné právo, upravené v pravidlech z r. ,,1868, te VýIUČI:ě 
povahy nepoEtické. Může se vztahovat na loupez, loupeznou ~r~~
du, spoluvinu, podílnictví a ukryvačství při loup~ži . a pa~ n~ .zhar
ství (§ 7). Stanné právo povoluje n1inist~ vnIt;~, )enz ~n t;>m 
stanoví místní a časové meze jeho platnostI a muze stan~e pravo 
Olnezit na některé z vypočtených deliktů (§§ 2, 6~. JakmIle .povo
lení stanného práva dojde, zařídí předseda soudnl v::h~ostI, aby 
bylo povolení vyhlášeno a do čtrnácti dn~ po vyh~asen~ s,tal? ~~ 

. každému známým. Na vyhlašování dozíra okresn:}lu,zny , )eilZ 
v této lhůtě musí podat podžupanovi zprávu o vyhlase~ll ve vl~svto
nírn okresu a předložit mu vidimaci místních soudcu a nytaru 
na, oběžníku. Podžupan postoupí hlášení soud~. "Teprve kdyz b~la 
zJednána jistota, že bylo stanné právo skutecne uV,,~deno ve vse
obecnou známost, může započít stanný soud ~~o~ ?In~o~t (§ 3)0' 
Jako stanný soud funguje sedl'"ie v shromazdenl peb .soudcy 
v přítomnosti jednoho náhradního soudce (§. 4). O~ha)oba J.e 
povinná (§ 12). Z příslušnosti stanného *so;tdu J~o~ vJ71aty

v OSO?y 
nedosáhnuvší věku dvaceti let, pachatele, o )e)lchz dusevnlll1 
stavu jsou pochybnosti nebo kteří projevili účinnou ~tost 'nebo 
jejichž vina se nedá do osmi_dnu prokázat (§ 8~. Stannemu soud~, 
podléhají i vojáci (§ 7). Rízem před stannym soudem ".nes?l'L 
trvat déle než osm . dní a je veřejné; veřejnost Jze V~IOUCIt, J,e~ 
kde by ohrožovala objasnění věci; rozsud~~ se, vsak ,VZ~y Vyh!asl 
ve veřejnén1 zasedání (§§ 16, 21). ~ro n~enl pl~tI" z~sad~ rust
nosti a bezprostřednosti; každý vyslychany (obvIneny, sve~,e~) 
musí podepsat protokol o své výpovědi (~ 18)., ~ odso,,~zel}l,Je 
nutné, aby byla vina žalovaného prok~zána bu~, )~~ prl~nal!lm 
anebo souhlasnými výpovědmi alespon dvou pnsezne, slysenych 
svědků, proti nimž není námitek~ spolu se skutkovym s~a':el-r: 
věci (§ 19). Při odsouzení ukládá stanný sou~ t~est ~mrtI; ~e-!I 
však najednou postaven před stanný so~d vetsl .P~c~~ ~bvIpe
ných, může stanný soud trest smrti omeZIt na ne]Vetsl VInnlky, 
a. odsoudit osoby méně zúčastněné k žalá!~ (§ 2,,~)' K o,ds~u~~nI 
na smrt je třeba čtyř hlasů, na tresty žalare St~CI p~osta vetsIna 
(§ 20). Proti trestu smrti není opravných prostredku a rozsudek 
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se provede za tři hodiny; v ostatních případech má právo odvo
-lání veřejný žalobce, byl-ll uložen žalář, smí se odvolat i odsou
zený, odvolání je však nutno podat, jen dokud je~tě stanný soud 
zasedá (§§ 24, 26). Protokol o stanném řízení nutno do tří dnů 

-předložit ministru spravedlnosti -(§ 30). JeVÍ-li se v čase~ kdy 
doba, na kterou bylo stanné právo povoleno, ubíhá ke konci~ 
další ponechání stanného práva nutným, třeba zažádat, aby bylo 
stanné právo prodlouženo; došlé prodloužení stanného práva se 
vyhlásí stejně jako jeho první povolení; jinak třeba v mezidobí 
opakovat čas od času vyhlášení stanného práva, aby neupadlo . 
v zapomenutí; odvolání stanného práva však netřeba vyhlašovat 
(§ 6). 

Vylíčená uherská -stanná práva z r. 1849 a 1868 sledoval.a 
sice rakouský civilní typ, al'e odlišovala se od něho větší ochra
nou práv obyiněného; tak především vylučovala používání stan
ného řízení k politickým cílům, připouštějíce jen stanné právo 
vý lučně nepolitické; kromě toho se starala velmi pečlivě o díl
kladné uvedení vyhlášky o stanném právu ve všeobecnou zná
nlOst a nedovolovala stannému soudu, aby zahájil řízení dříve) 
než byl podán důkaz o takovém uvedení ve známost; konečně 
žádala vyšší důkaz o vině pachatelově. Pro tyto odchylky lze při 
nich mluvit o zvláštním civilním typu uherském, který patrně 
ovládal již stanné právo z r. 1846. -

e) podle zák. čl. LXIII/1912 a prOV. nař.; 

V rámci příprav k první světové válce byl v Uhrách vydán 
zák. čl. LXIII/1912 o výjimečných opatřeních na případ války 
a do jeho § 12, odst. 4 bylo pojato zmocnění k vydání předpisů 
o stanném právu. Toto válečné stanné právo bylo myšleno jako 
politické i nepolitické, neboť -podle textu zákona mohlo být vy
hlášeno jak pro zločiny státní zrady a vzpoury, _ tak i pro zločiny 
vraždy, úmyslného zabití, proti veřejnému zdravotnictví se zavi
něním smrti, loupeže" žhářství a způsobení povodně a. pak pro 
obecně nebezpečné zločiny spáchané na železnicích, telegrafních 
nebo telefonních zařízeních nebo na lodích. Pravidla pro ohojí 
stanné právo byla jednotná a byla vydána nařízením uherského 
ministerstva spravedlnosti čj. 12002/1914 J. M. E., jehož nová' 
jen nepatrně pozměněná redakce vyšla pod čís. 9550/1915, 19. 
Kozl. 1915, str. 314, a pak nařízením téhož ministerstva čÍs. 
5488/1914 M. E., nahrazeným později jeho nařízením čís. 2781/ 
1917 M. E. (Balcar-Nožička 4, str. 1034-1040, 1042). 
Podle těchto pravidel, jež se uchylují od civilního typu uherské-
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ho a přidržují civilního typu rakouského, nařizuje vyhlášení stan
ného práva ministr spravedlnosti v dohodě s ministry vnitra 
a honvédů (§ 25 nař. čj. 12002/1914 J. M. E. a nař. čís. 9550/ 
1915); podmínkou je, aby se zločiny vzmáhaly tak hrozIvým 
zpÍlsobem, že je třeba odstrašujícího příkladu, aby bylo znemož
něno porušování vojenské kázně nebo další rozmáhání trestných 
činů ohrožujících moc státu (§ 3 nař. - čís. 5 ~88/1914M. E. 
a oddíl II nař. z r. 1917). Nařízení stanného práva má označit 
území a trestné činy, na které se stanné právo vztahuje (§ , 25 
nař. čj. 12002/1914 J. M. E. a nař: č. 9550/1915, v dalším obě 
naíizenÍ jen »nař«.). Nařízení stanného práva je nutno vyhlásit 
v území, pro které bylo vydáno. Vyhláška obsahuje kromě ozna
čení trestných činů a území ještě výzvu, aby trestné činy ustaly, 
ft upOzornění, 'že kdo se po vyhlášení dopustí některého ze zločinú -
dotčených vyhláškou, bude podle stanného práva potrestán smrtí. 
Vyhlášku vydá předseda sedrie, dá ji vyvěsit -u každého soudu 
v území, kde stanné právo platí, zašle ji k vyvěšení a vyhlášení 
hlavnímu služnému, starostúm a policejním kapitánům a může ji 
kromě toho dát uveřejnit v denním tisku (§ 26 nař.). Stanný 
soud je u sedrie, je pětičlenný s jedním náhradním soudcem 
(§ 27 nař.). Před stanný soud lze' postavit jen obviněného, který 
byl přistižen při činu nebo jehož vina se dá neodkladně prokázat; 
nelze před něj postavit osobu podřízenou pravomoci vojenských 
soudů, dále lidi na duchu choré, stižené dočasnou těžkou choro
bou a ženy těhotné (§§ 30, 26 nař.). Obviněný musí Ulít před 
stanným soridem vždy obhájce; nezvolí-li si ho sám, ustanoví mu 
ho soud; obhájcem může být z nouze i ka,Il:didát advokacie nebo 
jiná vhodná osoba znalá práva (§ 36 nař.). Jednání před stanným 
soudem se řídí zásadami platnými pro hlavní přelíčení před sedrií 
(§36 nař.) , ale státní -zástupce nepředčítá písemnou žalobu, 
nýbrž jen ústně vylOŽÍ důvody podezření proti obviněnému (§ 37 
nař.). Celé řízení před stanným soudem od postavení obviněného 
před soud až do vynesení rozsudku nesmí trvat déle než třikrát 
čtyřiadvacet hodin; nelze-li v této době provést řízení před stan
ným soudem, musí se zavést buď urychlené nebo řádné trestní 
řizení (§ 35 nař.). Uzná-li stanný soud obviněného všemi hlasy 
vinným, vysloví trest smrti. Nebyl-li obviněný v době spáchání 
činu ještě stár dvacet let, uloží se mu místo trestu smrti káznice 
od desíti do patnácti let, a nedosáhl-li ani osmnácti let, vězení 
od pěti do desíti let. Krom toho byl-li výkonem trestu smrti 
na jednom nebo několika hlavních vinnících dán odstrašující 
příklad potřebný pro zavedení klidu a bezpečnosti, může stanný 
soud uložit menším vinníkilm z dilležitých důvodů místo trestu 
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sl11rti doživotní káznici nebo káznici od desíti do patnácti let; 
další zmírnění trestu není přípustné. Je-li důvod pro osvobození, 
vydá' stanný soud zprošťující rozsudek (§ 38 llftř.). Odsoudí-li 
stanný soud někoho na smrt, usnese se ihned, Zda ho doporučuje 
milosti čili nic. Neshledá-li stanný soud vinníka hodnýlTI doporu
čení, trest smrti se vykoná - zpravidla do dvou hodin; jinak 
soud předloží spisy s eventuální žádostí o lnilost a s posudkem 
svým a státního zástupce ministru spravedlnosti; nedosáhne-li 
nato obviněný milosti, vykoná se trest smrti. Opravné prostřed
ky jsou vyloučeny s výjimkou žádosti za obnovu a opravného 
prostředku v zájmu jednoty (§ 40 nař.). Byl-li uložen trest na 
svobodě, začne se s jeho vykonáváním ihned (§ 41 nař.). Každý 
rozsudek stanného soudu předlOŽÍ státní zástupce po prozkou
mání spisů a po potřebných opatřeních rninistru spravedlnosti 
(§ 42 nař.). Stanné právo odvolává ministr spravedlnosti v do
hodě s ministry vnitra á honvédů; odvolání třeba stejně vyhlásit 
jako zavedení. Odvoláním se zrušuje i rozsudek smrti dosud 
nevykonaný a věc se převede do urychleného nebo řádného řízení 
tak, jako by tu rozsudek staILného soudu nebyl (§. 45 nař.). , 

3. V Chorvatsku-Slavonsku, Bosně a Hercegovině. 

V Chorvatsku-Slavonsku dovolily §§ 370 a 371 chorY. slav. 
trest. řádu v úpravě zákona z 6. VII. 1888 - po vzoru rak. tl'. ř. 
Glaserova z r. 1873 - ' vyhlásit stanné právo pro pozdvižení', 
vraždu, loupež, žhářství a veřejné násilí spáchané zlomyslným 
poškozením cizího majetku. Za světové 'války bylo pro tyto zlo
činy vyhlášeno na celém chorvatsko-slavonskéln území stanné 
právo bánovým nařízením z 27. VII. 19141, čís. 4415 pres.. (úř. 
list. chorY. slav. čís. 173 z 27. VII. 1914). V Bosně a Hercegovině 
bylo dovoleno podle §§ 378, 379 tmnního trestního řádu vyhlásit 
civilní stanné právo pro všechny zločiny (S z o Ilo s Y 123, 
str. 26). 

4. V Bavorsku. 

V Bavorsku bylo T. 1809 povstáním v Tyrolích a Vorarl
bersku podníceno vyqání předpisu o civilním stanném. právu; 
stalo se tak v IV. titulu zákona z 27. VII. 1809 částka 56 ylád. 
listu (Mittermaier87, 1. díl, str. 368, MittJermaier 8K . 
str. 697, Zachariae 139, str. 394). 

Do soustavy bavorského trestního řízení bylo civilní stanné 
. právo včleněno Feuerbachovým trestním zákonem z 16. V. 1813 

(1. díl, čl. 441 až 456). Tato úprava byla do jisté míry kopií 
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rakouského civilního vzoru, opřenou o trestní zákoník 9z1očinec~ 
z r. 1803,' arci kopií, kterou · vytvořil větší mistr než tvůrce OrI

ginálu. Tak jako rakouský zná i bavorský trestní zákon stanné 
právo politické (pro vzbouření v druhém stupni) a nepolitické 
(pro vraždu, loupež a žhářství) (čl. 441). O nutnosti politického 

. stanného práva rozhoduje generální komisariát kraje v doňodě 
s apelačIÚrn soudem a při nebezpečí v prodlení sám (čl. 443) , 
o stanném právu nepolitickém rozhoduje na návrh generálního 
komisariátu kraje a po slyšení příslušného apelačního ' soudu 
a královského ' tajného rady ministerstvo spravedlnosti (čl. 444) . . 
Stanné právo (stanný soud) j~ složeno z pěti soudců, dvou př~: 
sedících a jednoho příse'žného aktuára; z nich jen soudci ma)1 
hlasovací právo. Soudci j sou tři příslušníci lněstského nebo ape
lačního soudu a dvě vojenské osoby v hodnosti aspoň hejtmana. 
Nejstarší z civilních soudců předsedá (čl. 445, 453). Stannému 
nrávu se přidělí kriminální fiškál nebo jiný úředník jako veřejný 
Žalobce (čl. 446). Členy stanného práva jmenuje generální komi
sař kraje po dohodě s apelačním soudem; o jlnenování vojen
ských členů se dohodne s nejbližším vojenským velitelstvím (čL 
447). Když je stanné právo připraveno, v-yhlásí se v dotčených úze
mích za víření bubnů nebo zvuků polnic, že nastala působnost stan 

. ného práva; vyhláška označí zločiny, pro které bylo stanné právo 
nařízeno, vyzve, aby se od páchání jich upustilo, a pohrozÍ" že 
každý, kdo se příslušného zločinu dopustí po vyhlášení stanneho 

, práva bude podle stanného práva potrestán smrtí (čl. 448). 
Stanné řízení se koná před shromážděným soudem bez přerušení 
a musí být skončeno do čtyřiadvaceti hodin od postavení obvině
ného před. stanné právo. Obhájce se nepřipouští. Obviněný a 
svědci -se vyslýchají před shromážděným soudem. Důl~azní pI'a~ 
vidla nep~atí a stačí, j sou-li soudci ve svém svědomí přesvědčenl 
o· vině (čl. 442, L149). Po skončení řízení se hlasuje odděleně 
ó otázkách, zda zločin podléhá stannému právu a zda je obviněný 
jírri vinen (čl. 451). V té příčině mohou znít hlasy bud' »Vinen« 
nebo »N evinen« nebo »Pochybné« (čl. 452). Vysloví-li čtyři 
soudci z pěti, že je obviněný vinen, odsoudí se k smrti zasti'e
lením; j sou-li čtyři hlasy pro nevinu, zprostí se obviněný a pro
pustí z vazby; v· ostatních případech se obviněný odevzdá řád
nému soudu (čl. 453). Rozsudek smrti se vykoná do dvou hodin. 
odvolání a žádosti o milost se nevyhoví (čl. 454). Protolml 
o stmmém řízení se do tří dnů předloží apelačnímu soudu, jenž 
jej zašle ministerstvu spravedlnosti; žalobce sestaví o stanném 
řízení obšírnou zprávu a předloží ji skrze generální komisariát 
kraje představenému ministerstvu (čL 455). Stanné právo zůstane 
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tak dlouho v platnosti, dokud nebude zrušeno tělni úřady, které 
je nařídily. Byli-li však hlavní vinníci dopadeni aj souzeni a lze-li 

, důvodně očekávat, že 'odstrašující ' příklad dos'áhl svého ' 'účelu 
může se stanný soud usnést (většinou č'tyř hlasů za souhlas~ 
žalobce), že se stanné právo zatím až do vyššího rozhodnutí 
zastavuje. Změní-li se později okolnosti, které tuto suspensi ,~y
volaly, a vysloví-li se čtyři soudci za souhlasu žalobce pro zrušení 
suspense, je soud povinen toto zrušení provést (čl. 456). 

Některá z těchto ustanovení (čl. 445, 446, 449-454) byla 
bavorským zákonem o válečném stavu z 5. XI. 1912 (válečný 
stav mohl být vyhlášen za války a v době, kdy válka bezpro
středně hrozila) převzata pro válečné stanné právo ale zároveň 
byla natolik modifikována, že se dosáhlo přiblíže~í k procesu 
před válečnými soudy podle pruského zákona o stavu obležení 
z 4. VI. 1851 (viz str. , 63). V bavorském válečném stanném ří
zení se totiž ukládají tresty stejné jako v řádném řízení (viz 
čl. 7, čís. 1, 3, 4 zák. z r. 1912) a tín1 proces nabývá povahy pou
hého urychleného řízení (Strupp 120, str. 147- 212,229- 236). 

5. V S as}(:u. 

Podobně je tOlnu s řízením před stannÝln soudem podle sas
kého zákona o řízení při poruchách veřejného klidu a bezpečnosti 
zlO. V. 1851, jenže tu má velitel, jenž vyhlásil stanné ' právo 
v době, kdy byl prohlášen válečný stav, možnost stupňovat zá
konné tresty až do trestu smrti, čímž může dodat urychlenému 
i'ízení charakter skutečného stanného řízení. Podle saského zá
kona prohlašuje válečný stav (Kriegsstand) vláda (Ges2.mtmi
nisterium) při vzbouření, velezrádných podnicích a při zvláštnÍIn 
nebezpečj pro veřejný klid, pořádek a bezpečnost. ProhlášenÍln 
válečného stavu se přenáší obnovení a udržování veřejného klidu 
pořádku a bezpečnosti na velitele, jenž může vydávat potřeb~á 
nařízení a stanovit trestní hrozby, jež může stupňovat podle 
svého uvážení až do tI,'estu smrti. Byla-li při prohlášení válečného 
stavu suspendována platná ustanovení o soudní příslušnosti, 
11111'že velitel vyhlásit stanné právo, určit okruh trestných činú, 
na které se stanné právo vztahuje, a dosadit k souzení jich 
zvláštní komisi, jež se zove stanný soud. Tato komise je nejméně . 
pětičlenná a je složena z auditora a ze stejného počtu důstojníků 
a civilních úředru'ků vázaných soudcovskou přísahou. Komise 
ukládá po veřejném jednání, jež se ln-USÍ skončit do čtyřiadvaceti 
hodin od podání žaloby, tresty, které stanoví velitel, a není-Ji. 
jich, tresty zákonné, K trestu smrti se žádá jednohlasnost, jinak 

62 

stačí většina hlasů. Pro jednání třeba určit žalobce a obhájce. 
Rozsudky potvrzuje velitel a vykonávají se ihned. Zruší-li se 
sta,nné právo, převedou se ·všechny nevykonané rozsudky do 'í~d
ného řízení (viz strupp 120, str. 271 až 274). 

6. V Badensku. 

V Badensku existovalo také stanné právo za válečného st.avu 
JlOdle zákonů z 29. I. 1851 (Z ach a r i a e 139, str. 394) a z 29. V. 
1861 (8 t r II p P 120, str. 18, G i e s e 45, str. 112). 'Jaká byla jeho 
povaha, není autoru této knihy znán1o. 

I ' 

Zádné civilní stanné právo: 

1. V Prusku~ 

V Prasku n~byla půda pro vznik civilního stanného práva 
ptiznivá, když bylo stanné právo z vojenské trestní justice 
nadobro eliminováno; Prusko zavedlo sice nejprve kabinetním 
listem (publikandem) z 30. IX. 1809 (Schlink 111, str. 482, 
G i e se 45, str. 111) pro dobu války a poté zákonem o stavu 
obleženi z 4. VI. 1851 pro dobu války a povstání válečné soudy 
složené z tří civihúch soudců a dvou vojáků, ale proces před nimi 
neměl povahu stanného řízení, nýbrž jen řízení zkriiceného, 
urychleného. 

2. Ve Francii. 

Francie byla pravlastí instituce stavu obležení, která později 
z ní pronikla do střední Evropy. Stav obležení, s kterým je 
spojen přechod správní a policejní pravomoci na vojenského ve
]itele, nastával původně podle zákona z 10. VII. 1791 ve váleč
ných InÍstech a pevnostech, napadených ' nebo obležených nepří
telem; císařský dekret z 24. XII. 1811 rozšířil jeho přípustnost 
také na místa, kde vypukla vzpoura nebo svémocné srocování, 
zákon z 9. VIII. 1849 dovolil všeobecně vyhlásit stav obleženi 
za bezprostředního nebezpečí ohrožujícího vnitřní nebo vnější 
bezpečnost (Schlink 111, str. 480, Strupp 120, str. 276 a~ 
281), zákon z 3. IV. 1878 však zase n10žnost stavu obležení pod
statně omezil, 'tlovoliv jej vyhlásit jen, při bezprostředním nebez
pečí plynoucím z války s cizí mocí nebo z ozbrojeného povstání 
(G r i o let - Ve r g é 46; str. 651). Code ďinstruction criminelle 
z r. 1808 ' pak v čl. 553 až 559 obsahoval obšírná ustanovení 
o zvláštních soudních dvorech, složených z pěti civilních soudců 
a, tří vojenských osob v hodnosti ~spoň kapitána, které za stavu 
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obležení po velmi zkráceném řízení rozhodovaly o zločinu ' vzpoury 
proti ozbrojené moci, spáchaném se zbrání, o pokout~ obchodě 
podporovaném zbraní, o zločinu padělání mincí, o vřaždě připra
vené ozbrojeným srocením, konečně o zločinech tuláku, poběhlí- , 
ků a osob odsouzených k tělesným nebo nečestným trestům 
(Wiirth 138, str. '732). 

Vzpomenutý císařský dekret z 24. XII. 1811 k tomu dodal, 
že policejní trestní pravomoc za stavu obležení vykonává vo
jenský »prévot«, který ,se podle možnosti vybere z důstojm'ků 
četnictva (Strupp 120, stl'. 278). Dalším zákonem z 20. XII. 
1815 byly zvláštní soudní dvory nahrazeny soudy prevotálními 
s podobnou pravomoCÍ, ty však byly ústavou z r. 1830 zrušeny 
(W ti r t h 138, str. 732). Zákony o vojenském soudnictví z 9. VI. 
1857 a 9. III. 1928 přenesly soudní pravomoc za stavu obležení 
na vojenské soudy; věcný rozsah této pravomoci všeobecně určil 
čl. 8 zákona z 9. VIII. 1849, později podrobněji vymezil čl. 6 
zá.kona z 27. IV. ' 1916 (S t r up p 120, str. 280, G r i ol e t - V erg é 
46, str. 649 až 651). Poznrunenati sluší, že výše vzpomenuté 
zákony o vojenském soudnictví znají též trestní jurisdikci pré
votů; ti 111ají ' postavení polních četníků a soudí podle zákona 
z 1'. 1857 za války na cizím území přestupky a lehké přečiny 
vojáků, podle zákona z r. 1928 v cizím zápolí civilní doprovod 
\'ojska, tuláky, lidi bez průkazů a válečné zajatce z počtu muž
stva pro provinění proti disciplinárním řádům a policejním před
pisům a pro lehčí trestné činy. Z rozhodnutí prévotů není od~ 
volání. 

Veškerá tato vylíčená řízení ve Francii mají jen povahu 
urychlených řízení. Stanné právo v pravém sniyslu slova nezíska
lo ve Fran,cii ani domovského práva ani přechodného bydliště, 
ačkoli u některých zvláštních soudů v rušných dobách rnohou 
být , pochybnosti, nepatří-li svou podstatou k stanným soudům 
'(tak li revolučního tribunálu podle zákona z 10. VI. 1794). 
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7 . . 
, 

Stanné právo po první světové válce. 

1. V Ceskoslovensku: 

a): podle novely k vojenským trestním řádům z r. 1918; 

V Ceskoslovenské republice došlo nejprve k malým změnám 
vojenského stanného řízení. Stalo se ta~ hned po .světoyé válc~ 

, zákonem z 19. XII. 1918, Sb. č. 89, kterym bylo vOJensk~ tres!m 
řízení převzaté z Rakouska-Uherska, přizpůsobeno nekterym 
požad~vkům demokratického státního z~Ízení, (na "př. " zrušena
instituce příslušného velitele a jeho prava z3;.sadne pr~~~sen~ 
na žalobce). Rej střík zločinů, pro které lze zavest stanne rlzenl, 
zůstal nezměněn ale pro všechny trestné činy stanovena pod
mínka, aby bylo' napřed vyhláše~o stanné I?ráYv0 m!ni~~~em n~. 
rodní obrany (v poli v přenesene prav ... o~ocl ,tez neJv~s~lm ve!!
telem polního vojska) (čl. LII). Stanne rIzep-t se za~~JuJ:u pry
slušného divisního soudu (čl. LIlI) na navrh vOJenskeho za
stup~e (vojenského prok~rátora), (čl. L!V), )e~ž I?~že předtím 
běhelTI oSlnačtyřiceti hodIn provest potrebne patranl (cL V ,:e 
spojení s § 438, odst. 3, voj . tr. řádů): ~t~nný soud :r:,~zho?l!Je 
">" 8 shror!1áždění dvou justičních důstoJnlku a dvou pnsedlclch 
stejně jako válečný soud II soud~ divis~lí~o .(čL LV, XII). ,Roz: 
sudek stanného soudu se po porade vyhlasl a Je hned vykonatelny 
(čl. LVII a § 446 voj. tr. ř. ) . 

b J pro předražování a podloudný vývoz ,: 

V následujících letech byl výčet trest;ných činů podléh~j:í
cích stannému právu vůbec na přechodnou dobu v r?z:nnozeI~ 
o zločin předražování (ohrožuje-li svým rozsahem vereJny pokOJ 
a řád) (§ 28 zák. ze 17. X. 1919', Sb. č. 567) , a zločin podloudného 
vývozu předmětů potřeby do ciziny (0!trožuj~-li ' svým rozsahem 
řk~né zásobováníobyvatélstva) (§§ 10, 17 zak. z 18. III. 1920, 
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;:Sb. č. 188). O vyhlášení stanného práva pro předražování roz
hodoval na návrh předsedy krajského soudu zemský úřad (na 
Slovensku a Podkarpatské Rusi župan) v dohodě"s vrchniln 
státním zástupcem; při podloudném vývozu náleželo rozhodnutí 
o vyhlášení stanného práva vládě. K zrušení těchto ustanovení 
došlo u podloudného vývozu r. 1923 (zák. Sb. č. 98/1923) 
a u , předražování r.1924 (zák. Sb. č. 80/1924). 

c) podle reformy z r. 1922; 

R. 1922, když byl odklizován větší díl uherského zákonného 
článku LXIII/1912, byl jeho seznam trestných činů, pro které 
lze. vyhlásit stanné právo, nahrazen pro Slovensko a Podkarpat
skou Rus novým celken1 shodným vÝlJočtem trestných činů (jen 
zločin státní zrady vypadl) a při tom nově pro řečenou oblast 
upravena kompetence při vyhlašování stanného práva. Zpravidla 
vyhlašuje stanné právo vláda; Je-li nebezpečí v prodlení, je k vy
hlášení oprávněn ministr s plnou mocí pro správu Slovenska 
nebo guvernér Podkarpatské Rusi v dohodě s předsedy soudních 
tabulí a vrchními státními zástupci, a při zvláštní naléhavosti 
župan v dohodě s předsedy sborových soudů první stolice a stát
nín1i zástupci; v tomto posledním případě však nesn1ějí být 
rozsudky vykonány, dokud nedojde potvrzení stanného práva 
od ministra pro Slovensko nebo guvernéra Podkarpatské Rusi 
(čl. I, § 1 zák. z 23. V. 1922, Sb. č. 168). O prohlášení stanného 
pl'áva musí vláda podat bez prodlení zprávu Národnímu shro
máždění nebo Stálému výboru a je povinna stanné právo zrušit 
jakmile o to některá sněmovna nebo Stálý výbor požádá (čl. I: 
§ 2 téhož zák.). To platí též pro stanné právo v českých zemích 
a stanné právo vojenské (čl. III téhož zákona). 

d), na ochranu proti leteckým útokům; , 

R. 1935 přibyl k ) zločinům podrobenýn1 stannému právu 
zločin podle § 24 zákona o ochraně a obraně proti leteckým úto
kiim z 11. IV. 1935, Sb. č. 82. 

e) v oblasti polních soudů; 

R. 1937 bylo znovu vyvohino v život vojenské polní trestní 
řízení a příslušný zákon (z 8. VI. 1937, Sb. č. 115) se také dotkl 
vojenského stanného práva v oblasti polních soudů. V řečené 
oblasti lze vyhlásit stanné právo pro všechny zločiny, z nich však 
pro zločiny, neuvedené v §§ 434 a 435 voj. tl'. řádů jen za pod-
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mínek §. 435, odst. 2 voj. tr. řádů (to jest vzn1áhají-li se tak 
nebezpečně, že je třeba odstrašujícího příkladu, aby se zabránilo 
poškozování kázně, ohrožování , veřejné bezpečnosti nebo dalšÍIuu 
šíření trestných činů poškozujících brannou moc). Stanné právo 
v oblasti polních soudů vyhlašuje a zrušuje hlavní velitel, jen.ž 
k tomu může zmocnit velitele, u nichž jsou zřízeny vrchní nebo 
vyšší polní soudy. Jako stanný polní soud rozhoduje vyšší poln.í 
soud ve shromáždění dvou ' dústojníků justiční služby a jednoho 
důstojníka zbraní. Vysloví-li stanný polní soud r~zsudek smrti~ 
může velitel, u kterého je stanný soud zřízen, nařídit, aby byl 
trest ihned vykonán, nebo v~Tkon odložit a předložit návrh na r.ni
lost ministru národní obrany (§ 481 voj. tr. řádů ve znění zák. 
Sb. Č. 115/1937). 

f) podle osnovy trestního řádu. 

Zajímavou novinku navrhovala československá osnova trest
ního řádu: rozdělen~ stanného práva na dva stupně; první stupeň 
- stanné právo - se měl omezit na zpřísněné hmotné trestní 
právo, stupeň druhý - stanné řízení. - měl k tomu přida.t 
zrychlené trestní řízení bez' opravných prostře~ků. 

Bylo-li vyhlášeno jen stanné právo, nlěl vinník přijít před 
řádný trestní soud, který mu měl, shledav ho vinným, uložit 
trest smrti a při menší účasti nebo jiných duležitých polehčují
cích důvodech těžký žalář nebo káznici; opravné prostředky měly 
tu být jako v normálních případech (§ 518). Došlo-li však také 
k vyhlášení stanného í1zení, 111ěl být vinník do tří dnů (§ 527) 
postaven pí·ed čtyřčlenný stanný soud (§§ 522 až 524), soudící 
v zkrácenénl řízení nepřesahujícím tři dni (§ 529) a potřebující 
k rozhodnutí o vině jednohlasnosti (§ 530). Druhý stupeň (vy
hlá,šení stanného řízení) se mohl podle uvážení buď spojit hned 
od počátku se stupněm prvním, ale mohl též následovat po něm 
dodatečně (§ 521). 

Námět osnovy znamenal: proti platnélTIu právnímu stavu 
znlírnění; neboť dovoloval činitelúm povolaným k vyhlášení stan
ného práva, aby se spokojili s ukládáním trestu smrti na sta.rmé 
delikty před řádnými soudy a v řádném řízení (první stupeň). 
Tato př'ísněj ší trestní hrozba, účinná 'po dobu platnosti stanného 
práva, měla obdobu ve válečných trestních sazbách platnéh.o 
práva (na př. tresty smrti na dobu války ve vojenském trestmri1 
právu), lišíc se od nich větší pružností, neboť zde se měla po
hrůžka slnrtí vyslovit, až když si ji poměry vyžádají, podle U\r2"

žení činitele povolaného vyhlásit stanné právo. 
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2. v Německu. 

V Německu které bylo rodnou zemí stanného p~ava, ubíral 
se další vývoj této instituce od polovice 18. století po"-tak divných 
cestách, že pravá podstata stanného práva namnoze upadla v za
pomenutí. Tak ve vojenském soudnictví největší části Německa. 
nebyl nazván stanným soudem soud, stojící na pomezí soudnictví 
a státní nouze, soud, jenž· všechny zločiny trestá po sumárním 
ř'Ízení smrtí, nýbrž naopak soud, jenž se zabýval nejlehčími 
činy nejnižšícl\ vojenských osob (str. 33). Do civilní justice se 
pak podař'ilo stannému právu vniknout jen ojediněle (Bavorsko, 
Sasko Badensko) (str. 60 až 63), ale ani tu ne vždycky v pravé 
podst~tě, nýbrž někdy s vypůjčeným Jménem · pro urychlené 
trestní řízenÍ. 

Při tomto roztodivném 'právním vývoji panovaly v širokých 
vrstvách - ovlivněných do jisté míry zvěstmi o stanném právu 
rakouském - (, podstatě stanného práva názory nesprávné, často 
hodně krajní. Tak na př. v německém vojsku nebylo chápáno 
&tanné právo jako korelát nižšího vojenského soudu, nýbrž aSl 
v tom smyslu že se »chycený zločinec postaví ke zdi a prostě 
bez soudního' řízení odstřelí, protožt byl dopaden při horkém 
činu« (Lodemann 73, str. ll). Ostatně podobné mylné názory 
byly vysloveny i v Rakousku (které bylo sídlem čistého stanného 
práva), jak o tom svědČÍ stěžejní dílo klasika vojenského trest-

. ního práva F. Kleeman n a (70, str. 93). 
Jen mimochodem se poznamenává, že o podobném nazírání 

na podstatu stanného práva máme svědectví i II nás. Když byla 
v květnu 1945 Praha osvobozena z německé hrůzovlády, nebylo 
v Praze vyhlášeno . žádné stanné právo, ale přesto vyhláška vo
jenského velitele Velké Prahy čj. 2/1-1945, jež byla vyvěšena 
dne 11. V. 1945 a jež nařizovala okan1žité odzbrojení všech 
Němců ve městě a odevzdání zbraní velitelství, obsahovala po
hrůžku, že neuposlechnuti »bude potrestáno podle stanného prá-
va«; to mělo asi znamenat hrozbu smrtí bez soudu. . 

Než vraťme se k době po první světové válce .. Když tehdy 
v Německu zápasila krajní levice o moc ve státě, vyhlásili její 
mluvčí · rady dělníkťi a vojákú, .několikrát stanné právo, opomí
jejíce kompetenci říše k změně trestních předpisů. Tak· vyhlásily 
někde stanné právo na řetězový obchod a předra~ováni (M a e r 1{
k er 77, str. 107), jinde na stávkokazectYÍ (týž str., 108), v Brun
šviku pohrozila krajní levice vládním vojákům zastřelením podle 
stanného práva pro pouhý příchod do řečeného města (tý~ ~ťr. 
199). Názory těchto tvůrců revolučních norem na podstatu JejIch 
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vlastního stanného práva nejsou známy, je však mozne, že 
brunšvičtí revolucionáři sdíleli názo:ry tehdy v armádě rozšířené. 

Výstřelky krajní levice potlačovala umírněná ústřední vláda, 
šetříc podle možnosti -platného právního řádu. Zejména ani vláda 
ani velitelé jimž svěřila obnovení pořádku, v právní oblasti prus
kého záko~a o stavu obležení nikde nevyhlašovali stanné právo, . 
nýbrž jen dosazovali mimořádné válečné soudy (tak v březnu 
Ún9 v Ha1le n. S., v dubnu 1919 v Magdeburku, Brunšvíku, 
~remách a Vegesacku, v květnu 1919 v Eisenachu, v červnu 1919 
v Hamburku, Altoně a Wandsbecku) (Maercker 77, str. 141, 
187, 199, 203, 266, 269, říš. zák. z r. 1919, str. 429 a 627) a pouze 
na Sasko uvalila saská vláda (viz str. 62 a 63) v lnezích zako?la 
z 10. V. 1851 v dubnu 1919 »stanné právo« (M a e rek e r 77, 
str. 239). Teprve když se pokusila o převrat pravice (Kappův 
puč v březnu 1920), využil říšský president možností, jež mu 
poskytoval čl. 48 nové výmarské ústavy, a zřídil v rámci o~at~ení 
k obnovení veřejné bezpečnosti a pořádku - pro obvQd velitel
ství skupiny 1 říšské obrany - vedle mimořádných válečných 
soudů také »stanné soudy« (říš. zák. z r. 1920, str. 467) . 

V textu příslušného nařízení říšského presidenta se přesně 
od sebe odlišují mimořádné vále.čné soudy a stanné soudy. Mimo
řádné válečné soudy soudí určité zločiny a přečiny v zkráceném 
řízení stanné soudy soudí jen povstání a rušení n1Íru v zemi 
(§ 115 :2, § 125:2 tr. z.) a odsuzují po sumárním řízení vinníka 
k smrti. Stanný soud sestavuje velitel, kterému bylo uloženo potla
čit povstání, a obsadí jej třemi bezúhonnými osobami, staršími Ee~ 
dvacet let· předsedá důstojník · zbraní. Zalovanému se ustanoVl 
obhájce. Stanný soud musí rozhodnout do čtyřiadvaceti hodin. 

.. Rozsudek může znít jen na trest smrti zastřelením, nepodléhá 
žádným opravným prostředkům a potřebuje potvrzenj nositele 
výkonné moci. N ezaslouží-H zločin podle názoru stanného soudu 
trestu smrti nebo není-li možno do čtyřiadvaceti hodin · rozhod· 
nout nebo není-li rozsudek potvrzen, postoupí se věc ·- do mirno
řádného válečného řízení, nebo" není-li ho, do řízení řádného. 

Podobné nařízení vydal" generál-poručík Stoltzmann v témž 
měsíci pro obvod 11. brigády říšské obrany a říšský -president 
je potvrdil (říš. zák. z r. 1920, str. 470). 

Jiných stanných soudů Německo v tomto období nemělo 
a nelze ani vidět jejich náhražku v urychleném řízení nebo v ří
zení před zvláštními soudy (Sondergerichte), ačkoli se řízeni 
před zvláštními soudy podle nařízení z · 9. VIII. 1932, říš. zák: I, 
str. 404, s tresty podle nařízení z téhož dne říš. zák .. I, str. 403, 
stannému řízení blíží (GaJlrein43,. . str~ . 51). 



3. V Rakousku~ 

V Rakousktt bylo vojenské trestní řízení po 'světové válce 
. nejprve změněno novelou z 19. XII. 1918 stát. zá~. čís .. 137: při 
Č€1l1Ž bylo změněno složení nalézacích soudů a odklIzena InstItu~e 
přislušných vélitelů. V prováděcím nařízení ze 7. 1. 1919 stat. 
zá~ ):. čís. 9 vyšlo upozornění, že přísedící stanného soudu jsou 
vždy dva důstojníci zbraní a dva přísedící z mužstva (předsed"ou 
je důstojník justiční služby) ; rozsudek stanného sou9.u se obza
lovanému hned vyhlásí a nepodléhá žádnému potvrzení. 

Za půldruhého roku potom byly na dobu míru v Rakousku 
zrušeny vojenské soudy a příslušníci vojska podrobeni civi1ní~ 
trestním soudům a civilnímu trestnímu řádu (Glaserovu). Pn 
t OTil byla v § 13 zákona z 15. VII. 1920 stát. zák. Č. 321 rozšířena 
přÍnustnost civilního stanného práva na vojenské zločiny vojáků, 
prd které bylo do té doby možné stanné právo vojenské (porušení 
subor«;linace, vzpoura, odboj, zběhnutí, zbabělost a ru~ení ká~ně 
a· pořádku), a na zločin plenění. Rozhodnu~í o nut~os~I stanl!eho 
pr áva pro vojáky příslušelo .podle tohoto zakona statnlmu taJem
níku pro vojenství v dohodě se státním tajemníkem pro spr~ve~l
Dost ; běží-li o zločin odboje, je při nebezpečí v prodlení opravl}en 
rozhodnout velitel brigády v dohodě s presidentem 'Soudnlho 
dv~ra druhé instance. Prohlášení, že nastane stanné řízení, ozná
rllí se velitelům příslušných útvarů, kteří je vyhlásí způsobem~ 
jenž je předepsán v služebních předpi~ech, a p!ečtou shr~ťnáž?ě
nému mužstvu; to platí i tam, kde Je vyhlaseno stanne pravo 
podle jiných ustanovení. 

4. V Polsku. 

V Polsku byly po obnovení státní samostatnost~ r . 1918, p"ř,e
vzaty v jednotlivých částech státního území rusk~ trestn: :~,d 
z r. 1864 německý trestní řád z r. 1877 a rakousky trestnl . rad 
z r. 1873 (Glaserův). SI tímto posledním recipoval Polský st át 
i Glaserovo rakouské stanné právo. Na teritoriu někdy ruském, 
které stanné právo do té doby neznalo, zavedl po}skýv, zák,?n 
z 30. VI. i919 (Dz. Pro čís. 55 Poz. 341) - provedeny nar:~enlm 
ministrů spravedlnosti a vnitra z 21. VII. 1919 (Dz. Pro CI~. 60 
Poz. 362) - nové stanné pr~vo zv~á~t~ho typu",Spo}skeho~, 

. blížící se (zmenšením záruk prav obvlneneho a rozslrenlm . moz
nosti používat stanného práva) pon,ěkud, stann~m~ práv? ně~ec:
kému z druhé · světové války. Na uzeml kdYSI nemeckem az do 
sjednocení trestní~o řízení ~ádn~,stanné llráv5> ne~ylo. , . 

Stannému pravu na nekdeJsIm · ruskem lizeml Polska podle-
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haly podle citovaného zákona z 30. VI. 1919 tlupy, spáchavší 
určité násilnosti, byly-li utvořeny k loupežím, krádežím nebo 
vydíráním, dále podléhaly vraždy, kvalifikovaná poškození · tele
grafů, telefonů, železnic, mostů, parníků nebo vodních staveh, 
poškození cizího majetku zapálením, výbuchem nooo potopením, 
přípravy k některým jeho poškozenÍIn., kvalifikované krádeže, 
konečně loupeže a vydírání (čl. 1). Vyhlášení stanného práva 
nařizovala na návrh ministra spravedlnosti vláda za souhlasu mi
nistra vnitra, jestliže se řečené trestné činy vzmáhaly způsobem 
zvláště nebezpečným pro veřejný pořádek a bezpečnost; stanné . 
právo bylo lze zavést na nejvýše šest měsíců; po této době je 
mohlo zachovat v účinnosti jen nové usnesení vlády (čl. 2). 
Stanné právo se vyhlašovalo ve Sbírce zákonů a dávalo veřej
nosti na vědomost různými vyhláškami (čl. 3). V jednotlivých 
místech vcházelo v účinnost den po vyhlášení v příslušném okres
ním městě (čl. 4). Ode dne účinnosti podléhali stannému právu . 
všichni pachatelé a účastníci příslušných trestných činů, spácha
ných na území, na němž bylo stanné právo vyhlášeno, a to bez 
rozdílu, byly-li to činy dokonané nebo nedokonané; vyňaty jsou 
osoby podřízené vojenským soudům (čl. 5), těhotné ženy a mla
diství, nepřekročivší v době spáchání činu sedmnáctý rok věku 
(čl. 8). Stanný soud je složen z tří soudců z povolání (čl. 6). 
Oznámení pro deHkt 1 podléhající stannému právu, zkoumá nej
prve státní zástupce; je povinen dát obviněného vyslechnout vy
šetřujícím nebo okresním soudcem; je-li třeba, může dát provést 
předběžné vyšetření případu vyšetřujícím nebo okresním soud
cem· nebo bezpečnostními úřady; toto šetření nesmí trvat déle 
než čtrnáct dnů (čl. 10). Shledá-li státní zástupce, že čin nepod
léhá stannému právu nebo že průvodní prostředky nestačí nebo 
že lze pochybovat o příčetnosti obviněného, odkáže věc do řád
ného řízení (čl. 11). Jinak dodá stannému soudu do osmačtyřiceti 
hodin po skončení vyšetřování návrh na postavení obviněného 
před stanný soud (čL 12) . Během dalších čtyřiadvaceti hodin 
ustanoví předseda. stanného soudu hlavní přelíčení, určí žalova", 
nému obhájce a rozhodne o připuštění průvodů (čl. 13) ; zároveň 

. nařídí zatčení obviněného, je-li dosud na svobodě (čL 16). Hlavní 
přelíč.ení před stanným soudem se koná podle předpisů platných 
pro hlavní přelíčení před řádným soudem, · místo obžalovacího 
spisu se však čte návrh státního zástupce na postavení obvině
ného před stanný soud (čl. 17). K výroku o vině je třeba jedno
hlasnosti (čl. 18). Byl-li · obviněný uznán vinným pro čin, na 
který je jinak stanoven nejméně trest těžkého žaláře, vyřkne 
stanný soud trest smrti zastř'elením; v ostatních případech uloží 
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těžký žalář doživotní nebo dočasný nejméně osmiletý; při závaž
ných polehčujících okolnostech může stanný soud uložit těžký 
žalář jakéhokoliv trvání (čl. 19). Rozsudek S'mrti se vykoná 
do čtyřiadvaceti hodin po vyhlášení (čl. 22) . Z opravných pro
středků je p,ípustná jedině obnova trestm110 řízení; její na
vržení neodkládá výkon; byla-li však obnova povolena, 'převede 
se věc do řádného řízení (čl. '26). 

Unifikace .polského trestního procesu byla provedena jed
notným trestním řádem z 19. III. 1928 (Dz. Pr. čÍs. 33 Poz. 
313/314), kterým byly nahrazeny všechny tři trestní řády, 
vzešlé ze soustav dřívějších. Nařízením presidenta republiky 
z téhož dne (Dz. Pr. 33 Poz. 315) bylo pak pro celé Polsko za~ 
vedeno jednotné stanné právo. Toto stanné právo bylo věcně 
vybudováno na zásadách zákona z 30. VI. 1919, jenže soustavněji 
a podrobněji. Ve věcném rozsahu bylo pamatováno i na území 
kdysi rakouské a německé; na teritoriu někdy rakouském bylo 
lze nařídit vyhlášení stanného práva pro vyzvídání., vzbouření, 
zlomyslné poškození cizího majetku, zlomyslné jednání při pro
vozování jízdy na železnicích za zvláště nebezpečných okolností, 
zlomyslné poškození telegrafů, vraždu, loupežné zabití, žhářství, 
krádež se zbr::lní, s násilím nebo s nebezpečnou pohrŮ'žkou, loupež 
a zločiny podle rakouského zákona o třaskavinách, říš. zák. 

. Č. 134/1885, - na území dříve německém pro podporování ne
přítele, poškozování vlastní branné moci za války, vyzvědačstvÍ, 
vyzrazování vojenských tajností, násilnosti tlup, vraždu, úmyslné 
zabití, úmyslné těžké poškození na těle, Krádež se zbraní nebo 
v tlupě, loupež', loupežnou krádež a loupežné vydírání, žhářstVÍ, 
zničení výbuchem, způsobení povodně s obecným nebezpečíD;.l, 
ohrožení transportu falešnými signály, ohrožení provozu tele
grafu, poškození vodních staveb, přivodění ztroskotání nebo poto
pení lodi, otravování studní a zločiny podle německého zákona 
o třaskavinách něm. říš. zák. 1885, str. 61. Kromě toho na celém 
státním území připuštěno stanné právo ještě pro špionáž a ně
které jiné trestné činy proti státu (čl. 31). Pro tyto trestné činy 
lze stanné právo vyhlásit nejen, když se vzmáhají způsobem 
zvláště nebezpečným pro veřejný pořádek a bezpečnost, nýbrž 
i když nebezpeČÍ takového rozmáhání přímo hrozí (čl. 1). Když 
vláda nařizuje vyhlášení stanného práva, stanoví též pro činy, 
podléhající stannému právu, hraničnou dobu spáchání (čl. 6); 
proto není zásadně vyloučena zpětná působnost stanného práva 
na činy spáchané před jeho vyhlášením; korektiv obsahuje čl. 13. 
Trvání předběžného vyhledávání řízeného státním zástupcem 
není v nařízení omezeno,. jen musí státní zástupce návrhy na vy-
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šetřovací úkony podat do čtyřiadvaceti hodin po přijetí spisů 
(čl. 12) . Podkladem pro hlavní přelíčení před stanným soudem je 
žaloba státního zástupce, která musí být podána nejpozději 
jednadvacátého dne po /Spáchání 'posledního . stanného ' deliktu 

. (čl. 13). Žaloba musí obsahovat návrh, aby bylo o věci rozhod
nuto v stanném řízení; odůvodnění není třeba (čl. 20). Uzná-li 
stanný soud obviněného jednohlasně vinným, odsoudí ho, je-li 
na čin jinak ustanoven aspoň trest těžkého žaláře, k smrti, jinak 
k těžkému žaláři od · desíti do patnácti let; vyskytnou-li se veln1i 
vážné polehčující okolnosti, muže soud trest smrti zmírnit na 
doživotní těžký žalář a místo těžkého žaláře od desíti do patnácti 
let vymě~it těžký 'žalář do · pěti let (čl. 32). Jinak .. platí v ton1to 
stanném řízení stejné zásady jako podle zákona z 30. VI. 1919. 

Za válečného stavu platily podle nařízení presidenta republi
ky z 16. I. 1928 o stavu válečném pro stanné právo zvláštní 
odchylky. Pro vyhlášení sta~ného práva je na území válečného 
stavu válečný stav sám o sobě dostatečným důvodem; stanné 
právo lze ' tam vyhlásit i pro ' jiné činy, ohrožené trestem smrti 
nebo trestem na svobodě, které jsou zvláště nebezpečné pro obra
nu -státu. Za tyto činy ukládá stanný soud trest smrti a za velmi 
vážných polehčujících okolností trest těžkého žaláře bez určení 
doby, je-li na čin ustanoven nejméně těžký žalář od jednoho 
roku; v jiných případech 'se uloží těžký žalář do desíti let. Naří
dit vyhlášení stanného práva na území válečného stavu přísluší 
též vrchnímu veliteli (čl. 12). Jsou-li na území, na němž platí 
válečný stav, zří~eny stanné soudy nebo mají-li tam být zřízeny, 
může vláda oprávnit ministra spravedlnosti k vydání nařízení, že 
v stanném řízení netřeba dodržovat stanovené lhůty (čl. 13L 
zejména lhůty stanovené v čl. 13 nař. z 19~ III. 1928 (čl. 33 nař . . 
z r. 1928). 
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8. 

Stanné právo za druhé . světové války. 

,. 1. Pro německou bránnou nlOC. 

. V době, kdy Nělnecko končilo své přípravy k druhé světové 
valce, vydalo pro své vojenské soudy na dobu války nebo zvlášt
ruho nasazení válečný trestní řád ze 17. VIII. 1938 (ř. Z. 1939

J 

I, str. 1457) a do něho vsunulo čtvrtýn1 prováděcím nařízenÍln 
z 1. XI. 1939 (ř. z. I, str. 2131) ustanovení § 13a podle něhož 

I může v případech, kde nelze z nutných vojenských dú'voďů od
kládat odsouzení 8. na místě dosáhnout řádného pána soudu, pro
zatím~~ ,:ykon~vat jeho práva nejblíže dosažitelný velitel pluku 
nebo Jlny velItel oddílu zbraní, vybavený stejnou kázeňskou 
pravomocí, pokud jsou svědci a jiné průvody ihned po ruce. 
Nápadn)7 je nadpis paragrafu »Stanné soudy«. O stanných sou
dech není totiž v textu paragrafu žádná zmínka a proto mohou 
být míněny stannými soudy jen ty soudy, které se ve vylíčených 
neodkladných a jasných případech sestoupí tl velitele pluku nebo 
rovnocenného velitele oddílu zbraní. U · takových soudů by se 
však zkrátila jen doba úkonú příslušejících pánu soudu, jinak 
by zůstalo řádné válečné řízení nezměněno; při tak nepatrném 
zkrácení řízení a nezměněném právu hmotném hy vskutku zú
stávalo záhailou, proč polní válečné soudy u veIitell1 pluku a jim 
na roveň postavených yehtelú oddíll1 zbraní n'lají mít název stan
n~Tch soudů. 

Vysvětlení podává komentátor vojenského trestního zákona 
Rit t a ti, který byl dozajista , obeznámen s motivy zákonodárce. 
Rit t a II totiž ve svých ' vysvětlivkách k trestnímu ustanovení 
o záškodnietví (Freischarlerei) (100, str. 28) uvádí že záškod
nictví (p31'tyzánství) především soudí stanné SOUdy,' využívajíce 
úlev, které všeobecně polním válečným soudům poskytují §§ 1 
a 9 válečného trestního řádu. Dodati slušÍ', 'že § 1, odst. 2 vál. 
trest. řádu vypočítává předpisy, které musejí být zachovány 
ve válečném trestním řízení za všech okolností: hlavní přelíčení 
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musí být konáno před třemi vojensk~'mi soudci, obžalovaný mll~í 
být slyšen o žalobě a musí mu být eláno poolední slovo, nevy
hnul-li se sám soudnímR vyšetřování, rozsudek musí být usnesen 
většinou hlasů, písemně sestaven, opatřen důvody a potvrzen 
velitelem k tomu povolaným; tím § 1, odst. 2 vá~. trest. řádu 
nepřímo dovoluje, aby tam, kde je to nutné, bylo upuštěno od 
zachování ostatních procesních pi'edpisů. Proto podle Rit t a II a 
nemusí vést hlavní přelíčení před stanným soudem soudcovský 
vojenský justičnÍ- úředník a 1l-lůže být nahrazen nejen důstojníkem 
se soudcovskou zpúsobilostí, nýbrž i kterÝ111koli jiným dústojni
kem v hodnosti nejméně hejtmana (viz § 9, odst. 2 vál. tr. í'ádu), 
čt oběma přísedícími mohou být vojenské osoby kterékoli hod
nosti; o přelíčení před stanným soudem nemusí být sepsán pro
tokol a písemný rozsudek může být ve výroku i odůvodnění lako
nicky stručný, jak Rit ta u vysvětluje na příkladu: »Polní 
rozsudek Kovář X. střílel podle přísežné v~~povědi četaře Miille
ra .1. roty pěšího pluku 1 dne ... z pušky na německá vojska. 
Za to se pro záškodnictví odsuzuje k smrti. V ... dne ... Polr:ú 
válečný soud pěšího pluku... Podepsán hejtn1an, četař, svo- · 
bodník.« 

Tyto vývody čelného německého vojenského právníka jsou 
výmluvným svědectvím, že stanné soudy podle německého vá
lečného trestního řádu měly být skutečně posledními soudy na 
hranicích válečného trestního soudnictví, a že jim měly být 

' poskytnuty dalekosáhlé úlevy od normálního řízení jen proto, 
aby bojující vojsko nesahalo po dopadení vinníkú k mimosoud
IlJm popravám. Vykonávaly tedy stanné soudy podle § 13 a) vál. 
trest. řádu podobnou funkci jako stanné soudy v jiných státech; 
poněvadž však neukládaly jiný trest, než je předepsán v záko
nech i pro · :řízení řádné, mělo řízení před nhni přesto jen povahu 
řízení urychleného a oproštěného od procesních form~lit . . 

2. Pro veškeré obyvatelstvo ŘÍŠe. 

Skutečné stanné právo, stanné právo podle jména i podle 
vnitřní podstaty zavedlo Německo mi sklonku války pro veškeré 
své · občany nařízením z 15. II. 1945, ř. z. I, str. 30, o zříz.ení stan
n~Tch soudů. Tyto stanné soudy se zřizovaly v okresích říšské 
obrany ohrožených nepřítelem (čl. I) a směly soudit všechny 
trestné činy ohrožující německou bojovou sílu a odhodlanost (čl. 
III, odst. 1). Stanné soudy byly tříčlenné; předsedou byl trestní 
soudce, jedním přísedícím vyšší funkcionář strany NSDAP, 
druhým důstojník branné moci, zbraní nebo policie; žalobu zastu-



poval státní zástupce. Všechny členy soudu a žalobce určoval ko
misař říšské obrany (čl. II). Postup před stanným 'soudem se 
řídil říšským trestním řádem (čl. IlIr odst. 2). Rozsudek stan
ného soudu mohl znít na trest smrti, na pproštění nebo na přiká
záni do řádného soudnictví; potvrzoval jej komisař říšské obra
ny, který též stanovil místo, dobu a způsob výkonu; nebylo-li 
lze tohoto komisaře dosáhnout a byl-li nutný okamžitý výkon, 
vykonával jeho práva žalobce (čl. IV). 

Je jasné, že tato úprava z r. ti945 je s hlediska práv ob
viněného zhoršením úpravy německé z r. 1920 (str. 69) 
(odpadlo omezení trvání řízení a přesný výpočet trestných činů 

·jako předmětu řízení nahrazen vymezením značně všeobecným 
a pružným) a samozřejmě i rakouské úpravy Glaserovy (str. 50 
až r 54~ (k odsouzení se nežádá jednohlasnost! činy nen1usí být 
spachany po vyhlášení stanného práva), zato je to však ještě 
soudní řízení (řízení před kmetským soudem za předsednictví 
sou.d.ce z povolání na žalobu státního zástupce), a to řízení ovlá
dané předpisy trestního řádu. 

Kde však třetí říše zavedla stanné právo j~n proti příslušm
kŮll3 jiných národů (na území k říši přivtělených nebo jí obsa
zenych), nechala padnout i tuto spojitost se soudním procesem 
a tím P?sunula stanná práva do oblasti práva policejního, ne-li 
za hranIce veškerého práva. Zatím předkládám čtenáři úpravu 
stanného práva, zavedenou v polském gouvernementu, v přivtě
lených východních · územích, v obsazených vfTchodních územích 
a v tak zvaném Protektorátě Cechy a lVlorava. Ostatní úpravy 
mi nebyly dostupné. 

3. V polském gouvernententu. 

O stannélll právu v t. zv. generálním gouvernementu pol
skén1 uveřejnil Do m b r o w s k i (30, str. 133 až 137) několik 
zlomků příslušných nařízení a Hub 'e r n a gel se o něm stručně 
zmínil v: pojednání o trestním kriminálním a správním řízení 
v Polsku (53, str. 353, 354). Podle tohoto. kusého materiálu 
vydalo vrchní velitelství branné ·moci ještě za válečného tažení 
proti Polsku dne 12. IX. 1939 nařízení o držení zbraní, jež bylo 
·otištěno ve Věstníku pro obsazená území v Polsku na str.~ 8. 
V tomto nařízení přikázal § 4 nějaké činy - snad násilné povahy 
spáchané se zbraní - vojenským stannýIn soudům. O složení 
těchto vojenských stanných soudů1 o řízení před nimi a o vztahu 
jich k § 13 a) vál. trest. řádu materiál Dombrowského nic neříká. 
Nařízením z 26. I. 1940 (Věstn. str. 41) byla příslušnost těchto 

· 76 

vojenských stanných soudů, vyplývající z § 4 nař. z 12. IX~ 1939 
zrušena. 

Krátce po skončení války v Polsku tam zavedlo Německo nařI
zením z 31. X. 1939 (Věstn. str. 10), doplněným nařízením 
z 2. XII. 1939 (Věstn. pro gen. gouv. str. 206), policejní staJ.mé 
soudy. Policejní stanné soudy byly složeny z příslušníků pořád
kové policie nebo svazů SS, byly tříčlenné a soudily násilné činy, 
nenáležící před stanné souqy vojenské. Do 'jejich příslušnosti 
spadaly násilnosti proti německé výsosti, vybízení a podněcoválú 
k neposlušnosti nařízení a příkazů německých úřadů, trestné činy 
směřujíci k úmyslnému poškození zařízení německých úřadů 
nebo věcí sloužících práci německých úřadů nebo zařízení věno
vaných veřejnému prospěchu, pak násilné činy spáchané proti 
Němcům pro jejich . příslušnost k německému národu, úmyslné 
žhářství poškozující německý majetek, dále smlouvání nebo vstup 
do jednání o takových činech a nabízení se k nim, posléze včasné 
neoznámení uvedených činů úřadům nebo ohroženému. l1ízenÍ 
před policejními stannými soudy nebylo omezeno žádnou lhůtou 
a jen fakultativně bylo dovoleno tomuto soudu, aby postoupil 
případ · žalobCi u zvláštního soudu, je-li věc objemná a vedení 
důkazů obtížné. Formy řízení nebyly stanoveny, jen předepsáno 
zapsání jmen soudců, odsouzeného a těch svědku, o které se opírá 
odsouzení, dále trestného činu, dne' odsouzení a dne výkonu trestu. 

O dalších předpisech, týkajících se stanného řízení, poučují 
ročníky 1943 a 1944 Věstníku'pro generální gouvernement, které 
byly autoru knihy přístupné. 

V roce 1943 vyhlásil na dobu od 15. VII. do 20. XII. generál
ní guvernér v Pol~ku nařízením ze 14. VII. 1943 tak zvaný skliz
ňový výjimečný stav (Věstn. pro gen. gouv., str. 320). 

Po dobu jeho trvání podléhalo stannému řízení a trestu 
mnrti zlomyslné nesplnění povinnosti odvést zemědělské v·ýrobky 
nebo dobytek, zlomyslné poškozování nebo ničení zemědělsk~Tch 
výrobků, sloužících výživě lidí nebo zvířat, jakož i dobytka, ne
oprávněné zabíjení dobytka, podstatné poškozování snahy po 
sehnání povinného kontingentu zemědělských výrobků nebo do
bytka trestným jednáním a konečně vyzývání a podněcování 
k takovým činllm. Pro stanné řízení platilo nařízení z 31. X. 1939, 
stanný soud však byl zmocněn, aby směl věc postoupit státní:mu 
zastupitelství i tehdy, když nepokládal trest smrti za nutný; 
v takovém případě mohl zvláštní soud (Sondergericht) uložit 
místo trestu smrti káznici nebo vězení. 

Proti tomu h"Vale měla být rozšířena pllsobnost stanného soudu 
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nařízením guvernéra o potírání útoků na německé budovatelské 
dilo (Aufbauwerk) v Polsku z 2. X. 1943 (Věstn. gen. gouv., 
str. 589) a polieejním nařízením o používání osobnícn _aut a n10-
torových kol v městě Varšavě z 2. II. 1944 (Věstn. gen. gonv., 
str. 45). Podle prvního nařízení podléhají stannému řízení 
a trestu smrti příslušníci neněmeckých národností, kteří jednají 
proti zákonům, nařízeníln a úředním příkazůin y úmrslu, aby 
překáželi německému budovatelskému dílu v generálním gouver
nelnentu, nebo kteří k tomu navádějí nebo při tom pon1áhají nebo 
se o to pokoušejí; je-li v takovén1 jednání obsažen ještě nějaký 
jiný zločin, vztahuje se příslušnost stanného soudu i na něj. 
Podle druhého nařízení nesmějí příslušníci neněmeckých národ
ností :ř'ídit osobní auta a motorová kola, připuštěná k dopravě ve 
Varšavě; ostatní osobní auta a motorová kola smějí jezdit v ob
vodu lněsta Varšavy, jen řídí-li je Němci nebo jedou-li v nich; 
příslušníci neněmeckých národností, kteří jednají proti těmto 
ustanovením v ún'lyslu, aby překáželi něnleckému budovatelské
nUl dílu v generálním gouvernementu, trestají se před stanl1ýn1 
soudem slnrtí. 

Z obou nařízení byli vyňati příslušníci států spojeneck)Tch 
nebo států, l5:teré nebyly ve válce s Německem. Příslušné stanné 
soudy (nazývaly se »stanné soudy bezpečnostní policie«) byly slo
ženy z vedoucího SS úřadu velitele bezpečnostní policie a bez
pečnostní služby a z dvou pí1s!ušníkú tohoto úřadu. Rozsudky 
těchto stanných soudů se vykonávaly ihned; stanne soudy bez
pečnostní policie byly oprávněny postoupit věc ze 7)vláštnÍch 
dúvodú nělneckému státnímu zástupci. Jinak platila pro uvedené 
stanné soudy táž ustanovení, jak jsou uvedena v nařízení 
z 31. X. 1939. 

4. V přivtělených výehodních úzeluÍch. 

Pro t. zv. přivtělená východnÍ" území bylo vydáno nařízení 
o trestním řízelú proti Polákům a Židům z 4. ' XII. 1941 a otištěno 
v I. díle říšského zákoníka na str. 759. Podle XIII. oddílu tohoto 
nařízení lnůže říšský místodrŽÍcÍ (vrchní president) v přivtěle
ných východních územích se svolením říšských ministrů vnitra 
a spravedlnosti pro svůj správní obvod nebo pro jednotlivé jeho 
části nařídit, aby Poláci a Židé byli souzeni stanným soudem 
pro těžké výtržnosti proti Němcům a pro jiné trestné činy, které 
vážně ohrožují německé budovatelské dílo. Stanné soudy uklá
dají trest snlrti, nl0hou však ta.ké od trestu upustit a nařídit 1 aby 
byl vinník odevzdán tajné státní policii. K vydání bližších pokynů 
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~~~ .. an, obs,azeru ... ~tann$Tch soudu a nzení před! ninú byl 'Z1uocneu 
l"lssky, ml~~držJte] . (vrchní president), jenž k tomu potťebovaJ1 
svolenI mlillstra ,mItra, . - ' 

5. V obsazený cll východních územich. 

Stanné právo zavedlo Německo také v obsazenfrch výchOd/
nich územích. 

. Pro měst~ v Bě]o~si vyhlásil generální komisař pro Bělo:/tllIS 
20. X. 19f1 ~a~a~ vychazet na ulici v době od setmění do úsvitu 
a dodal, ze Cl vllrn osoby, které budou v té době na ulici bez nalé
havých d~vod~l, budou ihned zastřeleny podle stanného práva 
(stand~e~lchthch) (úřední list generálního l{omisaře pro Bělo-

-rus, rocruk 1, str. 24). Je ovšem pochybné bylo-li tím míněno 
zastřelení po soudním řízení II stanného so~du či zastřelení bez 
soudu podle práva válečné nouze. ' ' 

F!>J..:náln~ . předpisy o stanném řízení byly pro obsazená vJr
chodru ?Zel!ll vy~al!Y' teprve nařízením říšského ministra pro 
o~sazena v!chodnl ~zemí z 12. J. 1942 (úř. list gen. kom. pro 
B,elo,l!ls, roc. 2, str. 65). Podle tohoto nařízení mohly být v O'ene
:~Jnlch o~:;esích, určených říšským komisařenl, nebo v j~jich 
castech ZrIzeny stanné soudy, aby soudily těžké trestné Čhly 
s~áchané domácími obyvateli neněmecké národnosti (§ 1). St~n: 
ne , ~OU?y vša~ ~n:ěly zakročit1 jen , byly-li utvořeny v mezích 
zvlas!I?-lho pohceJmho zasazení nebo žádala-li veřejná bezpečnost 
a ,l??ra?ek, aby byl trestný čin souzen okanlžitě, a . nemohl-li 
zvl,asi~nl ;;oud (Son~erg:richt) být po ruce v době nejkratší (§ 2). 
Statru, zastupce smel pred podáním žaloby odevzdat trestní řízení 
st31-nnemu soudu, považoval-Ii souzení stanným soudem za potřeb
ne pr? těžké ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Předseda. 
stanneh? soudu ~~~l řízení odevzdat zvláštnímu soudu, zejména 
nebylo-I: lz.e usve~clt pachatele bez obsáhlého provádění důkaztl 
ne,?o mel-ll st~nny soud zato, že je vhodnější trest na svobodě 
~ez trest ... smrtI;, y o;Ievzdanénl řízení mohl státní zástupce podat 
z~lo~u pred zvlastrunl soudem ústně (§ 3). Svolat stanný soud 
~lezelo génerálnímu komisaři nebo úřadÍ1m jím určeným. Stan
ny soud byl obsazen policejnínl důstojníkem nebo velitelem SS 
a v dvěma p~íslušniky jeho velitelského obvodu (§ 4). V řízeni 
~red stann~n1 soude~ byl? povinností soudu, aby učinil vše, 
ceho , bylo. t~e~a k vypatranl pravdy. Závazně b:y] předepsán \rý_ 
slech obvlneneho, podle potřeby s přibi"áním tlumočníka.. V pr'o
tokole, _.PD?epsaném., předsedou stanného soudu" bylo nařízeno 
zapsat Jmena soudcu a žalovaného, pnivodní prostfedky

y 
rozsu-
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dečný výrok s krátkým odůvodněním, jakož i den a místo odsou
zení a výkonu trestu. V ostatmm byl stanný soud zmocněn, aby 
své řízení určil podle povinného uvá~ení (§§ 5, 9). Stánné soudy 
vyslovovaly trest smrti, přikázání bezpečnostní policii, odevzdání 
řípení zvláštnímu soudu a zproštění. Vedle trestu smrti bylo lze 
vy_sloviti zabrání jmění (§ 6). Rozhodnutím stanných soudŮ' 
nebylo lze odporovat opravnými prostředky. Rozsudky stanných 
soudů, které nenařizovaly odevzdání řízení zvláštním soudúm, 
podléhaly přezkoumání, jež vedlo buď k potvrzení nebo k zru
šenÍ. PotvI;zením se stávaly rozsudky pravoplatné a vykonatelné 
(§ 7). Právo potvrzovat a zrušovat rozsudky stanných soudů 
příslušelo . generálnímu komisaři nebo úřadům jím určeným; 
tento komIsař mohl rozsudek stanného soudu předložit říšskému 
komisaři k rozhodnutí o potvrzení nebo zrušení. Generální komi
sař mohl určit, v kterých případech bylo lze upustit' od vyžádání 
potvrzení; v. těch případech se stával rozsudek pravoplatný a vy_ 
konatelný prohlášením (§ 8). ' Výkon rozsudku nařizoval před
seda stanného soudu (§ 9). 

Dalšín1 nařízením říšského ministra pro obsazená východ..Tlí 
území ze 17. II. 1942 (úř. list g-ener. kom. 'pro Bělorus, roč. 2, 
str. 99) byla příslušnost stanných soudů v obsazených výchoct
,nich územích rozšířena tím, že tam byla zavedena přísnější opa
tření podle nařízení o trestním řízení proti Polákům a Židllm 
v t. zv. přivtělených východních územích z 4. XII. 1941 (říš. zák. 
I; str. 759) viz str. 78) s dodatkem, že říšský komisař může 
tyto předpisy rozšířit i na jiné skupiny obyvatelstva. 

6. V t. zv. Protektorátě Čechy a Morava. 

Civilní stanné právo, vyhlášené Něn1eckem v tak zvaxlém 
Protektorátě Cechy a Morava, bylo součástí civilního výjimeč
ného stavu a bylo spjato s jménem nepřítele českého národa ~ 
zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Vyhlá
š~no bylo dvakrát: po prvé, když se na podzim 1941 ujal Heyd
Í'lCil za onemocnělého (ve skutečnosti sesazeného) N euratha úřa
du říšského protektora, . po druhé~ když byl o půl roku později 
na Heydricha proveden atentát. . 
. Základní normy o" civilním výjimečném stavu vyhlásil za
stupující říšský protektor nařízením z 27. IX. 1941 (Věstn. f. 
l)rot. str. 527). 

Podle tohoto nařízení může říšský protektor vyhlásit civilní 
výjimečný stav nad celým Protektorátem nebo nad jednotlivSrmi 
jeho oblastmi. Vyhlášení civilního výjimečného stavu má vzápětí 
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zl11,ocnění k o~c~~leni se' ~d platněho ' právlC ~ pla-tnbst ':stanného 
p;av~ I (§ .' 1) . . CIvIlní výjimečný stav má čelit: případům :niimo~ 
l'ad~e po.vahy. Při naÍ'izování a provádění opatření k zachování 
nebo obnovení veřejné" bezpečnosti a pořádku lze 'se ' ;odchvlit 
o~ platného, práya; tato ?,právnění může říšský protektor !ptei.. 
nes~ . ~a organy Jemu podrIzené (§ 2). ·Proobla'St. civiIrnllO'výji
~ecneho ,,~tavu p!a~í stanné právo. , Stannému '. právu podléhají 
vsechny cIn~ v rU~lC!. nebo ohrožující veřejný po~ádeka ·bezpefJ,:, 
nost,v hospoda:s~y . ZIVot .nebo pracovní mír. K tomu : patří zej mé .. 
n~ vsech~y p~ecn~:r pr?h zvláštním nařízením, vydaným. v dotče':' 
ne oblastI pn narlzovaní a provádění opatření k zachování nebo 
°5)!~ov~ní v,eřejné, bezpečnosti a pořádku. Stannému právu pod
leha cla~e . ~amerne nedovolené chování střelných zbraní, třaskavin 
:ne~? ~trelr~.~. Stanné soudy dosazuje říšský protektor. Ve ' zvláště 
S.IOzItrch prlpa?ech může navrhl10ut říšský protektor odsouzení 
hdov!m soudnun dVOrelTI (§ 3). Stanné soudy vyslovují trest 
S~:r:tI ne?o 'p,ostoupení tajné státní policii nebo osvobození.; nález 
muze znl~ dale na odnětí jmění nebo jeho části. Jména soudců' 
odsouz~n~?o a svědků, o jejichž výpovědi se rozsudek opírá, dáI~ 
trest!lY CIn a den odsouzení se zapisují. Rozsudkům stannýcp: 
soudu ,nel~e odporovat a vykonávají se ihned. Rozsudky smrti se 
vykonavaJí zastřelením nebo oběšením (§ 4). . . '. 

. ~rováděje toto ustanovení vyhlásil zastupující říšský prot.ek
!?r v!~osem z 28. IX. 1941 (Věstn. ř. prot., str. 259) civilní vý_ 
:~mecn! stav ~ a s ním i stanné právo . - pro okr.esy . vrchních 
LJ c;mskyc~ radu (~ber!andrat) v Praze, Brně, Moravské Ostravě 
OlomOUCI, .HradcI Kralové a na Kladně a rozšířil jej vÝ11ose~ 
z,1. X. 1941, (Věst~~ ~. prot., str. 531) :ria politické' okresÝ'Hodo
nIn,! l!herske Hradl~te a Uherský Brod. K zrušení civilního' výji:" 
mecneho stavu - a tím i stanného práva - došlo v oblastech 
v~chn!ch ~emských radů v Moravské Ostravě, na Kladně, v Hrad-: 
c~ KraI?v88. v.vO!.omouci a pak y politických okresech Hodbnin; 
U~erske Hradlste, Uherský Brod dne 1. XII. 1941 (výnos ;říŠ~ 
skeho pro~ektora, z 29. X!- 1941~ Věstn. ř. prot., · ~tr. · (53)1 
a v obla~tI vrchmch zemskych radu v Praze a v B1'ně· dné · 20. I. 
1942 (vynOS z 19~ I. 1942, V~stn. ř. prot., str. 23)'. '., i 

To~~ , sta~~j l?r~vo postihovalo podle ' 'přísl~Šných ' VýÍloS-q: 
z~s~ul!uJ~~~ho :l~skeho protektora uvalujících nebo roišiřujícíéh' 
-clvIlnI vYJlmecny stav . . . . .' . : 

a)' Jšechny činy, jimiž byly porušovány veřejný pořádek 
a !>ezpecnost, hospodářský život nebo pracovní mír, jakož i iá,.j 
merne a nedovolené · chování ' střelných zbraní 'nebo tfaskavin 
anebo střeliva, dále . . . ' .. 
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b); srocování, shlukování, shromažďov:ání v uzavřených. 
místnostech a pod širým nebem, na veřejných uličích a, náměstích, 

'-a konečně ,-
c)] neoznámení takových činů anebo záměrů příslušným 

úřadům. 

Srovnání s všeobecnou kompetenční normou § 3 nařízení ze 
27. IX. 1941 prokazuje, že pro toto první stanné právo byly činy 
vypočtené za ,b)' a c)': prohlášeny za př~iny proti zvláštním na
řízením k zachování nebo obnovení veřejné bezpečnosti a pořád
ku, vydaným na základě mimořádných opatření podle § 2 téhož 
nařízení. 

Podle zpráv v denním tisku bylo za · trvání tohoto civilního 
výjimečného stavu postaveno 1518 osob před stanný soud; z nich 

. bylo 1122 (73,91%!)' odkázáno tajné státní policii, 28 (1,85%;)'· 
zproštěno a 368 (24,24%): odsouzeno na smrt. Předmětem odsou
zení, jež ustala po dni 28. XI. 1941, byla příprava k velezradě, 
hospodářská sabotáž, úmyslné nedovolené chování zbraní a v ně
kolika málo případech poslouchání cizího rozhlasu. , 

Po druhé došlo k uvalení civilního výjimečného stavu - jak 
bylo fečeno - po atentátu na Heydricha, a to výnosem K. H. 
Franka z 27. V. 1942 (Věstn. ř. prot., str. 123}. Tehdy byl vy
hlášen civilní výjimečný stav (tím i stanné právo civilního výji
mečného stavul pro celé území tak zvaného Protektorátu (čl. 11)1. 

V témž nařízení bylo stanoveno, že ten, kdo úěastníky aten
tátu přechovává, jim pomáhá nebo o jejich osobách nebo pobytu 
neučiní oznámení, bude se svou rodinou zastřelen (čl. II)'. 

Dalším výnosem K. H. Franka z 28. V. 1942 (Věstn. ř. prot., 
zrtr. 124): byla pro všechny osoby starší než patnáct let stanovena 
povinnost, aby se policejně přihlásily do 29. V. 1942; kdo nebude 
30. V. 1942 přihlášen nebo kdo bude přechovávat nepřihlášenou 
osobu, propadne trestu smrti zastřelením. Vyňati jsou z přihlašo
vací povinnosti němečtí státní příslušníci. Lhilta byla opětovně 
prodlužována. . 

13. června 1942 vyšla vyhláška K. H. Franka z téhož dne 
(Věstn,. ř. prot., str. 163)", kterou byla stanovena lhůta pro ozná
mení . údajů, které by mohly vést k objasnění atentátu, do 18. 
června 1942. Kdo zví později o takových okolnostech, je povinen 
učinit oznámení do čtyřiadvaceti hodin. Kdo splní tyto povin
nosti, bude odměněn; kdo ' je poruší, bude zastřelen i se svou 
rodinou a jeho jmění propadne. 

Z těchto tří nových trestních ustanovení se odvolávalo první 
a třetí výslovně na § 2 nařízení ze 27. IX. 1941, a.le není pochyby, 
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že jimi všemi chtěl zástupce říšského protektora éhránit zvláštní 
nařízení k zachování a obnovení veřejné bezpečnosti a pořádku 
a proto doplnit kompetenci stanných soudů v rámci § 3 uvedeného 
nařízení. . 

Konečně v~Tnosem zastupujícího říšského protektora z 3. VII. 
1942 (Věstn. ř. prot., str. 181) byl civilní výjimečný stav na ce
lém území Protektorátu zrušen, ale stanné soudy zatím pone
chány, aby ještě odsoudily pachatele činů souvisících přímo 
s atentátem. 

Během trvání druhého civilního výjimečného stavu byly 
vydávány zprávy jen o jménech nebo počtu odsouzených, kterých -
bylo v denním tisku vykázáno 1359. Zda v té době došlo také 
k jiným zpilsobům ukončení stanného řízení, právně přípustným 
(k zproštění, I} odkázání tajné státní policii), není mi známo . 
Odsouzení byla vyslovena pro tyto činy: schvalování atentátu, 
podporování pachatelů atentátu, nepřátelských agentů, osob 
účastných na nepřátelství proti říši nebo hledaných policií, udržo
vání spojení s nimi, vybízení k podporování pachatelů atentátu, 
příprava sabotáže, nedovolené chování zbraní, použití střelné 
zbraně proti policii nebo celníkům, poslech nepřátelského rozhla
su a rozšiřování jeho zpráv, opominutí přihlásit svůj pobyt u po
licie, poskytování útulku osobám policejně nehlášeným, opatření 
občanských legitimací židilm, aby mohli vystupovat jako arijci, 
a účast na tom, křivé obvinění z účasti na atentátu, ze schvalo
vání atentátu, z nedovoleného chování zbraní nebo z činil ne
přátelských říši, vydávání se za úředníka tajné státní policie 
v úmyslu se obohatit a rušení veřejného 'pořádku a bezpečnosti 
a pracovního míru. 

Postup stanných soudů zejména za tohoto druhého civilního 
výjimečného stavu hrozivě odkryl všechny vady předpisů na.ří
zení ze 27. IX. 1941 o stanném právu. K řízení, v němž se uklá
daly nejtěžší tresty (trest smrti, propadení majetku), nebyli 
připuštěni obhájci, a proto se v četných případech příbuzní ani 
nedověděli, proč byl zatčený odsouzen. Nebyly předepsány formy 
řízení ani výslech obviněného ani výslech svědků před stannýD1 
soudem, a proto mohli být odsouzeni nevinní bez slova obrany 
nebo dol{once osoby vězněné daleko od sídla stanného soudu 
jen na základě oznámení německé tajné státfií policie. Do proto
kolu se sice měla zapsat také jména svědků, aletomutopožadavku 
se dalo vyhovět opsáním jmen svědků z trestního oznámení, aniž 
se musil stanný soud zdržovat přezkoumáváním jejich údajů no
vým výslechem a konfrontací s obviněným. Jen tak se dají vy
světlit hromadná o'dsouzení v posledních pěti dnech civilního 
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výjimečného stavu, jež dosáhla podle zpráy ~enníhů tisku cifry 
535 nebo 39,37% všech ůdsůuzenÍ. Jak hlub.oků stojí stanné prá~ 
vo výjimečného ,stavu, vyhlášené v tak zvaném P1"'otektůrátě, 
pod úrovní stanného práva Glaserůva, které bylů kdysi právě 
některými německými vědci ůdsuzůvánů (B y I .o ff 14, str. 88 až 
91, H .o I t z e n d .o r f 51:, str. ' 381). 

7. Na Slovensku. 

Odtrhnuvší se Slůvensko, které si zákůnem ze 7. X.- 1941, 
Slov. zák. čÍs. 232 a z 9. XII. 1941, Slov. zák. čís. 262 nůvě upra
vilo vojenské trestní fízení, přejalů dů něhů stanné řízení tak, 
jak- dříve existůvalů v Českoslůvensku, s těmito změnami: 

a) . z výpočtu tresthýchčinů, pro které lze nařídit vyhlášení 
stanného práva, ubylů nepůvolené najímání vůjsk, svádění a po
máhání k vojenským zločinům a vzbůuřenÍ (§ 30 zák. 262/1941) ; 

b) II zločinů porušení subúrdinace, vzpoury,zbabělůsti, ru
šení kázně a půřádku, .odboje a zběhnutí rozšířena přípustnost 
stanného práva na všechny skutkové podstaty těchto zločinů 
(~ 30 zák. 262/1941); , 

c) k nařízení stanného práva zmůcněn ve všech případech 
ministr národní .obrany (§ 31 zák. 262/ 1941 r ; 

d)' zvýšeny mimůřádné tresty, nastupující místo trestu 
smrti , při menší účasti a pů výkonu trestu na hlavních vinnících; 
místů smrti průvazem předepsán těžký žalář doživůtní nebů do- I 

časný .od patnácti do třiceti let a místů smrti zastřelením žalář 
nebo těžký žalář .od pěti do dvaceti let (§ 397, odst. 2 zák. 
232/1941); 

e) nařízen odklad trestu smrti až do rozhodnutí presidenta 
republiky, usneGe-li se stanný soud (§ 397, .odst. 3 zák. 232/1941), 
v polnín1 řízení velitel, li něhož je stanný soud zřízen (§ 413 zálL 
232/1941) ', aby .byl ' vinník důporučen milosti. 

8n V Jugos!avii, Srbsku a Chorvatsku. 

Podle časopisu Zeitschrift fur ,osteuropaisches Recht bylo 
za poslední války vyhlášenů stanné právů také v Jugůslavii 
(7. růčník 1940/41, str. 487), v Srbsku (8. ročník 1941/42, str. 
501, 502) a v Chorvatsku (8. ročník, str. 582 až 584, 590, 591), 
10. ročník 1943/44, str. 228), a to v Srbsku půdle všeho .okupující 
německůu brannou můcí. , 

V Jugůslavii bylů vydánů nařízení z 8. III. 1940 (Službene 
noviny čís. 59-XVII-1940) o vojenských stanných sůudech za 
stavu příprav, mobilisace' a války. 

V Srbsku vyšlo nařízení .o stanných soudech z 16. IX. 1941 
(úřední list srbských ministerstev 1941, str. 157), důplněné na
řízením z 5. XII. 1941 (úř. 1., str. 213), a pak nařízení o stan
ných sůudech branné můci ze 7. IX. 1941 (úř. 1., str. 141). 

V Chůrvatsku byly nařízením z 20. V. 1941 (Narodne No
viny čís. 32) zřízeny stanné sůudy a nařízením z 24. VI. 1941 
(N. N. čís. 58), p"ohyblivý stanný sůud. K .oběma nařízením byla 
vydána celá serie nůvel (nař. z 26. VI. 1941, N. N. čís. 60, nař. 
z 28. VI. 1941, N. N. čís. 62, nař. z 13. XII. 1941, N. N. čís. 202, 
nař. z 26. II. 1942, N. N. čís. 47 a nař. z 26. XI. 1942, N. N. čís. 
269). Nařízením z. 30. I. 1942 (N. N. čís. 25) byl v Chůrvatsku 
zřízen stanný sůud domobrany. Nařízením z 16. VII. 1942 (N. N. 
čís. 155) byl půhybli~ý stanný soud zrušen. 

Obsah zde citůvaných nařízení není v řečeném časůpis~ 
uveden. ' " 

9. V Rurnunsku. 

Půdle téhůž časůpisu (8. růčník, str. 99)' bylů v Rumunsků 
zákonem na půtlačení jednání ohrůžujících trvání a zájmy státu 
z 6. II. 1941 (Můnitůrul Oficial 1941, čís. 31)' zavedenů prů určité 
politické zlůčiny zkrácené řízení, jež za války, můbilisace a stavu 
.obležení průvádí v.ojenský sůud, jinak sůud civilní. Vyšetřůvání 
takových případů , kůná žalůbce a je půvinen je skůnčit do čtyři
advaceti hůdin; sůudní instance musí růzsudek vydat do čtyři
advaceti hůdin , půté, co byla vznesena žalůba; růzsudek nelze na
padat žádným .opravným průstředkem, leda námitkami .omylu 
v , ůsůbě, .o kterých rozhůdne táž instance ve čtyřiadvaceti hodi
nách, Růzsudek se vykůná dů desíti hůdin pů vynesení (čl. 27,28)'. 
Pro toto velmi .zkrácené řízeni . nebyly stanůveny žádné zvláštní 
tresty; pr.otů nemělo povahu stannéhů řízení" ač se mu svým 
účelem značně blížilo. 



9. 

Závěr. 

stanné právo je druhem mimořádného trestního řízení. Jak 
ve v~niku, tak i v dalším vývoji vidíme samostatnost jeho dvou 
větví: vojenské a civilní. Vojenské stanné právo se zrodilo již 
v 16. století ve vojsku německých lancknechtů jako varianta řád
ného válečného práva, civilní stanné právo vzniklo na počátku 
18. století v Rakousku přejmenováním sumárního trestního ří
zení, které tam žilo od polovice 17. století. Obě stanná práva se 
vyvíjela nezávisle na sobě, až teprve nová doba, která stírá skoro 
všechny zvláštnosti vojenského trestního řízení, sblížila tyto vět
ve, ověsivši je znaky společnými. 

Stanné právo vojenské chránilo od svého původu vojenskou 
kázeň, ochraňovalo vojsko před vnitřním rozkladem. Proto se 
konalo pod širým nebem před tváří vojska, proto byl přítomen 
exekuční oddíl, j~nž mohl v divácích budit dojem, že je stanné 
řízení jen zastávkou na cestě k výkonu trestu. V pohnutých do
bách možná leckdy tomu tak bylo, avšak předpisy vždy brzdily 
překotný postup vojenských stanných 'soudů a nezapomínaly na 
ochranu postavení obviněného. 19. století přidává vojenským 
stanným soudům - po příkladu civilního stanného práva -
úkol politický: chránit vládní moc a její představitele. Kdykoli je 
stát v nebezpečí, užívá vláda vojenských soudů a tím i vojen
ských stanných soudů na odstrašení civilního obyvatelstva 
a někdy i jako persekučního prostředku. 

Původním hlavnÍin účelem civilního stanného práva bylo 
chránit tělesnou bezpečnost a majetek obyvatelstva před pochyb
nými živly. Od konce .18. století přibyla ochrana státu a jeho před
stavitelů a civilní stanné právo se stalo průvodcem výjimečného 
stavu, pokud nebylo zastoupeno stanným právem vojenským. 
Zároveň však byla vybudována---celá soustava záruk ochrany práv 
obviněného, aby nemohlo být sta~ného práva zneužito. 

86 

Teprve za druhé světové války, když se Německo z obavy 
před podlamováním bojové síly jalo vehementně stupňovat trest
ní hrozby, rozhodlo se upustit od valné většiny :řečených záruk, 
obsadilo stanné soudy představiteli moci výkonné a tak ze stan
ných soudů učinilo vykonavatele přání vládnich kruhů. 

S hlediště vývoje stanného práva znamená toto poslední ob
dobí úpadek. Lze důvodně doufat, že byl jen přechodný a že se 
další vývoj zase vrátí k rakouským tradicím 19. století, k úctě 
k osobnosti, k ideálu spravedlnosti. ' 
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' Rejstřík. 

c I 
Civňbli stanné právo v Badensku -I' 

68, 68, v Bavorsku - 60 až 62, 
58, v Bosně a Hercegovině - 60, 
'" Ceskoslovensku - 65 až 67, I 
v . Ceskoslovensku za něm. olrnpa- ! 

ce - 80 až 84, v ,Chorvatsku -I' 
00, 85, v Německu - 68, 69, 75, 
76, v Polsk-u - 70 až 73, v Polsk11ll 
33 pěm. okupace - 76 až 78, I 
v Rakousku - 46 až 54. 70. I 
v Sasku - 62, 63, 68, v Srbsku I 
za něm. ok-upace - 85, v Uhrách 1 

- 54 až 60, v t. zv. východních i 
územích za nem. okupace - 78 i 
až 80 i 

\ , 
]])tdlelni právo - 11, 16 až 18, 21, 1 

22. 25 
J 

Jezdeeké právo - 15,. 16, 25 

K 
Komomi práva - 19. 21, 25. 38 

L 
lLamdmechti - 9. 10, 16, 21 

II 
M.imOřádné (zvláštní) soudy ve Frnn

cli - 45, M 
mimořádné váleěDé ]Oirnvo - 33 

o 
Oštěpní právo - 12, 13, 17, 18. 21, I 

23 až 25 
Ř 

Řádné vá1eě,né 'Právo - 33 
Mzeni před prostým mužem - 13 až 

15, 16, 20 až 22, 24 

S 
Staroěeské st&JUlé právo - 7. 8 I 
stav obleženi v Bulharsku - 45, ve I 

Francii - 46. 63, M. v PrusJru -
62, 63" v Rakoogku - 36 I 
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ŠOBtysovské práva - 11, 12, 16, 17, 
21, 24 

u 
USmJr~ bez BOudu - 20, 68 

v 
v álemé ělánkr - 9, 11, 20 
váWné právo - 9, ll, 16, 25, 26 
válečný stav - 62, 63, 73 
vojenské stam'lé právo v Badensku -

42, v Bavorsku - 41, v Bosně a. 
Hercegovině - 38 až 40, v Bul-

'ha:rsku - 44, 45, v Ceskosloyeu-
31m - 65 až 67, v Dánsku - 26, 
v Chorvatsku - 85. v Jugoslavii 
- 84, v Německu u lancknechtů 
- 18 až 28. v Německu u stálých 
vojsk - 25 až 31, v Německu 
v poslední válce - 74, 75, v Nor
Sh..-U - 42, 43. v Oldenbursku -
41, v Prusku - 27, 32, 33. v Ra
kousku - 27,30. 31, 34 až 40, 70, 
v Rusku - 32. na Slovensku -
84, v Srbsku - 42 až 44. v Srb
sku za něm. okupace - 85, v Sles
viku-Holštý:ně - 26. 41, 42, ve 
Spanělsku - 45, ve Svýcarsku -
44, v Uhrách - 37, 38 až 40, 56., 
ve Virt:embersku - 42 

vojenský stanný soud v Německu za 
poslední války - 74, 75. v Prosku 
a v Německé říši do konce první 
světové války - 33. 68, u sta
rých ,Germánů - 22, 24 

výjimeptý stav - 45, 77, 80 až 84 
výjimečná opatření na případ války -

58.66 
z 

ZD1:rácmé řízení v Rakousku ~ 46; 47. 
v Rumunsku - 85, v Rusku -
32, ve Spaně1sku - 45 

zvláštní soudy v Německu a územích 
jím za poslední yálky obsazen~?'ch 
- 69 .• 77, 79, 80 

Předmluva. 

úvod 

Obsah. 

1. Vznik názvu stanného práva. 
Stalmé právo jako forma ztráty pře zmeškáním v staročeském pro
cesu žilo od 14. do 17. století (str. 7). Německý název »erstande~s 
Recht« (str. 7). český název později přenesen na stanné právo trest
ní (Standrecht) (str. 8). 

2. Prostředí vzniku vojenského trestního stanného práva 
Stanné právo trestní povstalo v německém vojsku lancknechtů (str. 
9). Vojska lancknechtů (str. 9). První vojenské soudy u lancknechtů 
(str. 10): 1. šoltysovské (válečné, hrdelní) právo (str. 11);. 2. oštěp
lÚ právo (str. 12); 3. postavení před prostého muže (str. 13); 4. jez
decké právo (str. 15). 

3. Vojenské stanné právo se rodí 
1. Junghans (str. 17): a) o hrdelmm (šoltysovském) a oštěpním 
právu (str. 17); b) o stanném právu (str. 18); c) o komornlm, 
práVu (str. 19); d) o usmrcení bez soudu (str. 20). 2. Neznámý 
autor o stanném právu r. 1600 (str. 20). 3. Dilich v PrvIÚm vydáni 
o stanném právu (str. 20). Závěry z jejich děl (str. 20). Odlišná mí
nění o původu vojenského stanného práva: 1. Becke (str. 22); 2. Di
lich v novém vydání (str. 22); 3. Laurentii (str. 22). Kritika těchto 
názoru: 1. Becke-ho (str. 23); 2. Dilicha ( str. 23); 3. Laurentia 
(str. 24) . 

4. Další vývin vojenského stanného práva až do úředniho 
sjednocení 
Změny ve vojenském soudnictví v 17. století (str. 25). Ke konci sto
letí zbývá jen hrdelní (válečné) a stanné právo (str. 25). Stanné 
právo v Dánsku (str. 26). Stanné právo v Slesviku-Holštýně (str. 
26). Německá literatura o stanném právu (str. 26): 1. Schu1ze 
(1693) (st r. 27); 2. Liinig (1723) (str. 28); 3. Corpus juris militariB 
l10vissimum (1724) (str. 28); 4. Kostka (1724-) (str. 29); 5. Fleming 
(1726) (str. 30); 6. Regal (1728) (str. 30); 7. Khevenhiller (1734) 
(str. 30). 

5. Vojenské stanné právo od úředního sjednocení do první 
světové války 
Celostátní úpravy vojenského stanného práva: 1. v Rusku (str. 32); 
2. v Prusku (str. 32); 3. v Rakousku (str. 34): a) podle služebnfbo 

4 
5 
7 
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17 

25 

32 
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:řádu z r. 1737 (str. 34); b) podle služebmllO řádu z r. 1769 (str. 34); 
c) podle služebních řádů z r. 1808 (str. 35); d) při zakročování 
v Uhrách v letech 1848/9 a 1852/3 (str. 37); e) podle úřední sestavy 
voj. trest. řádu z r. 1884 (str. 37); f) podle vojenských trestních 
řádů z r. 1912 a 1914 (str. 38); g) za světové války (str. 40); 
4. v Bavorsku (str, 41); 5. v Oldenbursku a v Šlesviku-Holštýně 
(str. 41); 6. v Badensku (str. 42); 7. ve Virtembersku (str. 42); 
8. v Norsku a Srbsku (str. 42). Žádné vojenské stanné právo: 1. ve 
Švýcarsku (str. 44); 2. v Bulharsku (str. 44); 3. ve Francii (str. 45); 
4. v Španělsku (str. 45); 5. v Rumunsku (str. 45). 

6. Civilní stanné právo od svého vzniku do první světové 
války 46 
Úpravy civilního stanného práva: 1. v Rakousku (str. 46): a) od 

. zrodu do pojmenováIÚ (str. 46); b) od pojmenováIÚ do Tereziány 
(str. 47); c) podle Tereziány z r. 1768 .(str. 49); d) podle · pozděj
ších trestních řádů (zákonů) z let 1788 až 1873 (str. 49): aa) dosah 
stanného práva (str. 50); bb) vyhlášení stanného pi'áva (str. 51); 
cc) stanný soud a staILné řízení (str. 52); 2. v Uhrách: a) podle pra
videl z r. 1846 (str. 54); b) podle předpisu z Ii. 1849 (str. 55); 
c) v letech 18p2 až 1867 (str. 56) ; d) podle pravidel z r. 1868 
(str. 57); e) podle zák. čl. LXIII/1912 a prov. nař.. (str. 58); 
3. v Chorvatsku-Slavonsku, Bosně a Hercegovině (str. 60); 4. v Ba
vorsku (str. 60); 5. v Sasku (str . 62); 6. v Badensku (str., 63). 
Žádné civilní stanné právo: 1. v Prusku (str. 63); 2. ve Francii 
(str. 63), 

7. Stanné právo po první světové válce. 65 
1. V Československu: a) podle novely k vojenským trestním řádům 
z r. 1918 (str. 65); b) pro předražování a podloudný vývoz (str. 65); 
c ) podle reformy ~ r. 1922 (str. 66); rl) na ochranu proti leteckým 
útokům (str. 66); e) v oblasti polních soudů (str. 66); f) podle osno-
vy trestního řádu (str. 67); 2. v Německu (str. 68); 3. v Rakousku 
(str. 70); 4. v Polsku (str. 70). 

8. Stanné právo za druhé světové války. .74 
1. Pro německou brannou moc (str. 74); 2. pro veškeré obyvatelstvo 
:řÍše (str. 75); 3. v polském g'ouvernementu (str. 76); 4. v přivtěle-
ných východních územích (str. 78); 5. v obsazených východních úze-
mích (str. 79); 6. v Protektorátě Č. a lVI. (str. 80); 7.1 na Slovensku 
(str, 84); 8. v Jugoslavii, Srbsku a Chorvatsku (str. 84); 9. v Ru
munsku (str. 85). 

9. Závěr 86 
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