181
Dr. . J . . li tO ty IZ fa :

§ 154 v. tr. z. nečiní rozdílu mezi
staveným a vyšším.

před

iN8'j'vy1š'ší v'O.je'n ský ISlould uznal dlne 00. července 1-922 o zmate·čné
stÍJŽ.Iwsibi vloljelIllSlkého :pr,okurátJoI'la 'V U. proti J:lol~suďk:u divisního soudu v U. lze dne 29. III. 1922, c. j. DtT. 20014/20, jímž o!bžalovaný pe.šÍ
Š .T. byl ,0diSlo,Urzen Ip ro rprř,e;čin po:rUlšení suhordilJljace dle '§ 156. v. tr. z.
ve ,Slm y,s lu těhorŽ I~ la § 94 v. IŤ.T. z. k t.uhému 14 dennímu, 2. po:s ty sostřenému vězení, [JO prro'v 'edeném !přelíčelIlí, vy-ls,l e,c hnu,v lIláměstklaJ gelJ1etráTního. v,odeíIliského rp~okurátol'!8),

z :a; fPl r: áJ 'V1 IQ :
se 'Vyhovuje, rOiZls udek v,e <výroku o- vině,
tr,elstu aJ <ŤJI'Iels'tnídh 'UisruanovenÍ'Cfu se ZT,Ulš'Uj,e a rOldlsUi~Ur}e se oibža,llovalIlÝ
Š. T. Ina IzáJk,laldě 'zdiJštění roz.sudlku 1. stolice prol ~lločin rporušení sub:'
o'l~dJin:aJce Idle, §§ 14,5, 146:,c a 154 v. 'ŤJr. z. ve smyslu § 154 a 92 IV. tr.
z. ik trestu lčrty.mně:sďlčiIlÍh'O žaláře, zlolsltřénélho mělsíčně je,dním posLem
a &o:učlalSlUÝ'ffi tJvrdýlm lúžkeJIll, ,p ak samlQiva,zlboru v 1. a posledním
trestn,ílIU mělsíci.
.
Du'V'ody:
Stěrllorvatel vytýká 1'I0lZsUldku, ž·e · soud chylbil, neslhledav ve skutku ,oIbiŽialo'Via ného :zlolČin Idle i§ 154 v. tr. rZ. z dl-ú v,oldu, Ž'81 tento mluví
o 'Útoku na IPlředlst'a,veného (IIlIik,oild na vyiŠiŠího) milm,o\ službu, jak:01ž
i !Z dúv!oldu da:Mího, že ISluiŽelbní řád 1. !Část rOIZU,š uje přelsně JIlle.zf
lPředJsita<veným la vy,šlš ím.
, lI{ ,oduvo' dnění této výtky uiv:e,dl stě'Žo'Vat, el 'Ve 'Zmatečné stížnosti, že 'PolJem '» Ip;ř,eidlsvavený» ;vloj. tre'S't ního ,z ákona lIlenÍ t'otolŽny" g:
po,j \~ean '»piřeJdstave,ný,» ve slulžeJbním řádu u § 9.
PlOj eim »před'stavený,» ve 'Vloj enlslk ém trestním zákoně je prý
Šh'i3Í, za1h r:nuje v Iso,bě i pojem »VY1ššÍ» 'PIO BJIllyls lu I§ 9 Bluž. řádu.
NIO:jenrský tr,eisrtnÍ izákolll ,z roku lr8'5'5 me'Zli tělmito dvěma rp ojmy
I'IOtzdílu nelč'iJnil , to prý za'v e,dl slUlželbnířád 'z roku 187:1 1 kte.ry'ffi al-e
Uis'Ť!alllo' vení IVlOŮ. trestn~hQo záklOna n(3hyla ~tffiěněna.
IStě'žlolvla,t.e[ s,hJ.eďá vá P'TOt:O r01zsudelk z:at:íížený zmatkem dle č. 10
§ 358 v. tT. ř.
ISltě'Žlolviwte'E dlluJžinro dáti ,Z'a pra'Vdlu.
Tres1m.í pířerdlp.ilsy platlÍ'v,š í před vydánÍlm vo,} ensrkého trestního·
zálkiQI1:tkla 'z roku 18515 m..elčilIlmy rO:?4dHu ID1elZi podlmy » přeldlSrtarvlený»
a »vYlŠiŠí».
To VYls vítá ze změní vojell1JslkýiCih č[á;n]ku, na nichž 'v,o jenlsiký tTe.stní ziákon !OZ J'lokíu 1855 'v e Is vé 11. lč áJsti S:P'OIČfvá, U kte:ré i po 'v ylhláš ení voj elIllSkého ,t restní/h o záko:q.,a n~ dále vedle tohoto v platno'sti
iplcmechány byly, .dále t'aiké z rtextu v'Olj en,s 'té 'pířís'e,žné fJQ['ffiule k voj.
člám:kŮlm 'P!řJipiod ené.
:Kdež1Jo [. IČIlánek, 'Poj etdnávaj ící o. 'Suih or:dlinaci zná vý-hl'a,dně"
.jen Ipooelm »:prřerdstavený·» článek 11., :jednající o v'Zlpouře, užívá sti'ídavě výr,a~u pířetdlSlta!V8ný a VYlš 1ší
člllálIlle~k XX'X . ' jeldma,jí:eí o Ik'ráJde'ž il
Zmla,telčné
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uZlvá výr,aJzu 'předst aven.)- a vyšší (t.Oh-OIt.O' v závorce) tedy Houč,a,sn('
'blbého, lČ'lálnek XXXV, ,} edna,d ícío IlJa cti utrhání, užílv!á V}Ta:zu pí'e:d.st.avený.
~ iIl &meckém :j-alzyku 'vYId:an)'T, na v'OIj . č l áncích zlbll'dovan ý, po-sud :plaltiný v,ojel1lský tr. :z ák'olllník IZ Ilolk u 1855 lu žívá ph rtreslt ních čin ech
proU ' polvinné posluŠTho:s,t i a úctě ve,směs lVýr la rw ))V<Ql~gelset:zteJ' ))
(lpře1dstaoven.ý)
,alŽ na, I§ 146/ c, y něm'ž užito Ivy,r azu dv,ojzna:čneho
»lOibereT» (vy;š'š í); př i v:z'polUř'e už~vá ;y ýralZ\u »Oberer» v § 159, » V O'l 'g)e:set:z-ter ' .a, Obe,relJ.l» ,v § ·WO, ,» Oberer» y § 16,2, pN krádeži a.dchy!nE"
,od v,o,j. IČ lánlků vý;l~aizu »Obere.i'» Y § 46:5 :c, ph na cti utrhání o.pět
-odchyln ě (Yd voŮ . č lán'k ů »Oďfizli'ere !hbhere:n RaJngels» v § 517 a j, v.
Z tét.o I{Jo!ísla,vé di,k ce vOQe;n :slk ého' tre:s tního zákolliník'a 13.\ YZR jemné zám ěny výra:zů v ustan:ojveních "v·o'j. tre!:S:tního :zákoník:a. a "oj,
člániků k t ém,UJž 'Pfedlmětu s e yzta.flU'jících, p.ak z textu pNsežní formule v,o~ 'e;nské z Ir oku 108'5'5 vyplýyá ll1utně, že o dvojznač nQ'sti v~' 
I,'alZU před'sta v8'ný ve IVloá. trestním zálkolně prlO oibv,od ně,kd čj ~ší 1'. u,
M1mády rrlielmúže býlti ,po'c.hy.bnols ií :piřes to, že sil ulželb ní ř' ád z :no-klu 1873
l'o,zlÍJš,olvta nÍ me:zi pojme'm 'předlstaTeíl15- a 'yy,š:ší Z1alv.e,dl a že také t ext
p-řís e:žní v'o j. f:Olirrl'u le tét,o 'z'menč 'b yl pi'izlp ús,oiben.
iDů v;olaem tét.o Iz:m ě ny nebyly 'vlš:a:k m,OIti'vy trestně prá vni, n)'-fUl13i. rIq ~UJ\;lu8'19Izo.T' ?A,oli' lB 1 P~UI;lIBI ;\ A'fO.\'OU JU:;?'B'S'FIiB'2 ,I'C 'BlL

ně

Ap8{1LJ.O:

~'.:l;q

moci n ě kd ej :š í 'mon.a lrc:h~ie , c'ož také larmádní'm rOlz ka-zem ze dn e
'6. . VlH. 181713 Ipro!jeve,n obyllO.
Změna tato ne!ZnameínaJa rrn',ot,o no'vou úpray:u vo j. tr. zúk,o na
·a ,z á'k lladll1í ch zásad,' na: nidlJŽ tento byl ,zi])udolván , CCIŽ praxí i th eorií "Tlždy !bylo u:~návánlol.
Pro ,čs . !a'l"lm ádu není 1\1šak y 'Pl~Oij ednáv,a,n ém pHpad ě S,měl'iO 
·datiný'm pfe.d.pjs slu'ž,e:hního ř'ádu, - o. Ik terý nařílmný ro:z'S udek B,vŮj
vým'k ,opřel, - jelikož !b yl y ,ot á'zlkác'h v<o,j e'Uské di,sci;pliny a k á'z m\
v,e voj!Š'tč ' nalhmlžen z'artínmím kázooskýrrn řáde:m z roku 1919.
Tentlo přijal s ice ToDzli'š,o vánÍ pojlm u představený a yyš,š í '\- od'stalv,cli 5. a ' 6. co do' funkce , aVlŠ a\k ,' ČIO !Se tÝlče 'ŮClhra!l'ly o:}j.ou proti
útokům Is e ' stI'wny nižších nelb !po:wNZern ýdl 'p os,t aly,i l v OIdlS'ta \, (" i 1S
-oiba bez T,OIZdí1u a stejnou mě'no\u pod tut éž OChl~aJ:nU záko'n a.
Tím je SlPorná 'OItá:zJk:a 1\-Y'Í'e'š enave smyslu ,S'tělžo,vattelo y C! \- ~- 
sl:o'vně la j :aisně.
iNes'pTá Vlnou Is ulbsum'p cí trest. děje pod ustanio,veni § 1G6 míst,ú
§ 154 v. t'r . z. zla 'tÍlŽiil slo:ud T,OZlSu,delk zmatkellTI dle IČ. 10 § 3'58 ~ - . tr. j ',
ISlušel,o nař'ík:amy rOlZs'U'de'k ve :smy!~:lu '§ 371/3 V . tl', i'. y })o-chy,bené části :ja!k,o:ž i ve výroku ,o tre's tu a u'ž itém trestním íllsta,n ovaní IZ'I'Ulšiti ,a 'v e smysLu bo,du 4. cit. § na' z ák}adě s kut e ,čno stí 1. rozsudkem 'zdnštčných ol))\žaliQ'\-:a:ného ,o,ds,oudliili pl~O :z'lolč,in porušení sulJ' iQ1~dinace 'Podle § 154 'v . ' tr.z.
''P:ritěžUijíCÍ'm sihledáno, že 'oib ža.l,o'v,amý 'p odnikl rútok n a de,sá t!níka P. spOile,čnč IS více siP,olulp:rucha.teli, že ;útok s!p{)'je:n byl s yelký;n
nehezpečílm 11H~o tělé,SlllOU integritu na,paJdenéhOo, pOlehčují cím doo,"a 'Vadní za'cho v.alost obžakJi,,' aného, 'a 'že napa,dený desátník P. S V) ' ffi
,chován:Lm k v5r trŽlnO's,ti :po'dnčt z,alvda!1 (č. ř. g-8, ' 12.)

18~

lNa'P'roit:\ ~uriesrpocívá v plOlffi ěru {)Ib lžalovlallého k poško,z~né
oS l~le,c!'i:ska § 1'56 ly. tl'. z. ITic neIPIO,l.ehčujícího, a částe~ n e
d,o'znáníolbžgt.1ovraného" .je,nlž toliko při,po'U IŠtí, lŽe slÍ ln a P.phnesl vi-d le, kd'e~žrto vl~e ,ostatní vla\stně <piopfel, vinu pouze v mí.ře ne!patrné "

mll P. ani

z mirňuje.

,a ni 1a]{lQlStí a ni pOič te,m v
t re'st v m8lzích .z:ák.cmné Ha.m y § 154-\-. tl'. 'z. 18 !poulžitt:fu:rl § 9.2 V. tl'. Z. - ,zdův,o'dů s:l:u'ž elh n.ích a l' odinný ch.
IPokud olb háijce rve S'vých Ú's:tn:ích výv.odech ptřed nejvy·š ším v·o-jeIlJ&kým sro udem s~,ažil s.e 's,práv:n:ost rorzs·utlku 1. s,rt;·ůlice dovoditi z ~
torrllO'; lŽe rp!oih nutloou č~nu Ib yjy ,poměry sro ukmmé a vYf>rrovrO!ko·Y ánÍ
\'yšším, dlužno k 't o'm u r(),d!kázati že okolnoslti tyto !l1elm ohou hýti - smč..:
l'ojcla"tinýlmi pro t118,stní 'klvia:lIÍJfiJk.a'CÍ č 1nů, n)'r,br,ž molh ou přijíti v úvahu '
jenom j,a:k 'o ,ok'olrnlois ti porlel1JČ'ující.
Zejlmén.a ~1eilnúrže obhaJoba 1))1'0 tento slvůj máJzor dmrorl áv a:ti ,se'c ÍsabskéJho ro'v.hordlnurtí ze 13. VlliI. 18'56 (na.řfzení býv. vrahnÍllm alI'- mád:ního rveHte;1srtJ-ví ze- 16. VIlI. 1006-. preis. IČ. 13.64), pOil1ovad.ž t'O'ÍrQ Z-3.bývajíc se vý;klaldem § : 147 V. tr. Z. výslovně Ik tomu l)oukazuje, ,:že
PlolhnutJka 'čínu, :oda s;orukromáči sll uižební, jest v prírpadě pOTuštYní'
s ulborrdiíl1ace .pio,dle c,it. I§ 1>r,o IJ)lI'áv:ní IPrOIS UiZie'l1í , činu nerro l-hodnou a. jen
po případ;né uděleni mil,osti 'v úvahu přijíti mŮ'že.
, RrOZJTho,dl1'utínejvy'š,šílho v o:jenskélho SlOIU,dli ze dne 29·. VII. 1922,
P 395/22.
' .

iN e j'srOlU tedy OkOliJ.liOrs ti

:p ,ole!hčující,

převa'ze, 'pl~olČežbylo vyměřitJi

_Dr. J. :K ro rtyza:

1 discip.1inárni potrestání muze míti po roz\1mtt;
§ 6:4 zák. o podmíněném odsouzení ze ~ne 17.
x. 1919, č. 562 Sb. zák. a nař. vzápětí - oa-ří-zeni
výkonu trestu podmíněně uloženého., bylo . . 1i vysloveno pro prečin nebo přestupek dle trestního
zákona.
~ejvy:šší

v neveře,jmém sezení dne·
u'slnes enidi vis,n ího sou-;<ll1 v P. ~ze rdne 22. :klvětl1'a rČrj. Dit'!· 1168/,21 , jímlž na(Í'Ír.e-n byl podle
§ 6, rČ Írs. 2 záklOll1!a 'zle drne 117. :října 1;919, C. 562 Sili. zák .a nař. vý,k on
uels,t u ,podle r ,o'Z'sudlku dirvis'11í1m Isorud'u v IP. ze dlne 7. Jisúopaldu 1921
('1.1. ntr 116\8/.2111
12, jímž Z. R. !l;>YlI 1()Q;soUizen pro zl,olčin kTádež e, vedle,
ztráty rVrOlelbnih:o pTá'va id:o' .rybcÍ, do ~ZlOls.třeného· ža láře dvou m ě8ú; ů ,
vyslec'h11'uv generálního 'Vio jenského pr.okurát'Ů.ra:
iS Užnois t se z·a;mítá j a ko, ne,odt"l\/1odn ěná~
vlojensk)'r soucl '

U SlIl esl

19. SliPua H},22 ,o slt:úžlTholSti 'v ojína Z. IR.

se

pl~ot,i

ID ů!Vol'd y :
Uvedenýrffi .Po,z!Sud:kelffi ,h yl sltělŽO:Vrrute.li plliz","1áln podmíně.n,5r od-klad t restu rs e .zktUŠern1ro u doibou dv,ou let, }elŽto 10bžalo-\l3.-ný byl ~
d'013Uld iZla'cho.v,a lý, člinu svého liooiv al], a rSolud 1. stolice m ě,lz a to , že,
t rest mu prusrou;zen)'r 'b ude IffiIU výstrruhou pro bud'oucnost, alb y redl
,d v,o t ,potř árdrn ý .

