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stanovená hola v znručne mefllšej s'ume, nerž kiO!l~u žialdate! p,olžsa
tdQVlaJ. - kld,elžlt!.o IÓl1rťaity re'krumné {ILI.- a; iIiIiI.-iSitJl.I(plĎ.!avé) lbdly meJdlZÍ sltra
nami v~ájlomne zrušené, poneváJč - ČIO dOl konelčné:ho výsledku -
re'kluiI'IS žialdaltelfov Ibo[ len :v D1e;p:omerne m!8.II,eQ rčriJa!slt'kle (ÚJspleIŠlIlÝ, ~d:ežto 
iV~'I1s ár:erIlJd!ál~oII'lQIV boll lVólbe.c lbelOOl$'elšný. 

J).otyJčne nepríprulstného pro,dani'a S. hollo rtreba nari-a!ďiť, aby mu 
ono bolID vrMené. 

ť10./XI. 1922. c. R. III. 209/22.) 

Dr. J. Kotyza. 

Brojiti proti odsuzujicimu rozsudku z toho důvo
du, že trest v něm ne-byl vyměřen dle sazby §-u 
202 v. tr. z. - nýbrž §-u 119 v. tr. z. - lze toliko 

odvolánim. 
Nej'vyšší vojenský :soud uznal v neveřeJném sedění dne 13. 

dubina 1922 'o z,matečné stížnosti a odvolá-ní K. H. IPtI'lOti rozsudku di
visního soudu v B. J3. ze dne ilI6.-12. 19,21 čj. Dtr. 424-21, jímž jmeno
vaný ,obžalovaný K. H. uznán .byl vinným ,zločirnem zběhnuti dle 
§§ 183 a i199 v. 'tr. z. a odsouz'en rve smys,lu I§§ 1199 a 9,2 v. tr. z. k pěti
měsí,čnímu 'zostřenému žaláři, vy,slechnuv nám. gen. voj. prokrurátora) 

za pr:rávo: 

,ZmateČiná Istížnrolslť g,aJko ,nepřípus1tn:á, o'dVlolání Ja'klol ne.odův:(}:!
něné se zamítá. 

Důvody: 

Obžalovaný odporuje I'IOzsudku rpředevšÍ-m zmatečnou stíŽlIlosti 
a to pro zmatek dle čísla .10 !§ 358 v. tr. ř. 

,po jeho názIQlI'u vězí telTI.to ZlID.atek ve skutečnostech, že soud 
mu v y,m ěřil trest dle i§ 1,99 a nikoliv, jak' :slpráv!Ilé íby Ibýv'alo, dle § 202 
v. tr. Z., vzhledem ik tomu, že ,s·e sám u fp'lukru pfJhlá-si1. Třeba že tak 
učinil k vy;zvání obecného notáře ve St. T., .jde v ,jeho případě o do
b~ovlQlné přihláš·ení ve smyslu i§ 202 v. tr. :Z., ježto zákon neočiní IiOZ

dílu, z jakého ,popudu se zběh rplřihlásí. 
Soud Ipll'ý rprot,o užil na jeho trestný čin ne,srprávrným výkladem 

voj. tre,st. zákona ust,anovení naň se nevztahujícíhoo. 
Z tělchto vývodu jest patrnoO, že stěžovatel nevytýka lr'Ozsudku 

chy.bnou kva1ifikad trestného rČ,inu, nýbrž chybné užití tres'tní sazby, 
že tedy uplatňuje důvoOd zmatelčnosti lIlik'oliv dle čísl,a 10, :nýbrž dle 
ČÍ-Sila 11 I§ 358 v. tr. ř. 

Dlužno sice přisvědčiti názoru, že :je zcela lirreleva,ntní, přihlá
sil-lli .se delsertér ma něčí domluvu nebOo z rvlalStního vnuknutí, ale, ipO

kud jde o výtku, že soud lIleplostupoval správně, rnevz'a/V § 202 v. tr. ll. 

za podklad vý'měry trestu, 'a že zatížil rozsudek zmlatkem dle čísla 

10 správ!Ilě 11 I§ 385 v. rtr. ř., není výtka oprávněna. 

Neboť i, dá-li se stěžovateli za, pravdu, že jde 00 deserd ve smy
slu I§ 202 v. tr. Z., nemění to ničeho lIloa věci, neboť i takové zběhnutí 
tresce se thuď dle sazby stanovené v r§ 199 ,buď dle mírnější sazby 
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:§ 202 v. tr. z. Zálwn Iponechává úplně uvážení 'soudcovu užíti toho 
'neb onoho trestního ustanovení. 

Zmatečno!st dle č~sla 11 ,§ 358 v. tr. ř. ip'ozŮ'stává v tOlm, že soud 
_pře~roč.il svou trestní právoIDloc, buď že uz<nal !Za trest přísnější co 
Ido výměry, co do sazby lIleb co do stupně, něž: li zákon pro ' urči tý 
deLikt stanoví, anebo, že překI'očil meze po zák'onu :přípustného prá
va přeměňovacího neb zmir.ňovacího. 

V daném (případě jde o deUkt, trestný - jak 'prve ~iž uvedeno 
- po uvážení soudcovu [)Uď dle I§ 1199 buď dle§ 202 v. tr. z. 

Jestliže tedy soudce :užil naň !SJprá vného" .byť i přisněj šiho, 
-trestního us'taJllJov'ení, nepřekročil tím nikte~aJk 'meze své trestní pra
'vlom'od ve Ismyslu číslu 11 § '358 v. tr. ř., a lze ·v Ipřípadě takovém 

uplatňovati toliko odvolání. Jelik,o,ž ,pak lIlesprávné IQzna;čení oprav
ného prostředku nemůže býti dle § 324 v. tr. z. vykládáno v nepro
spěch .obžalovaného, musil ,se nedvyšší vojenský soud výtk'aJmi stě

.ž'ovatelový1mi zabývati v rámci odvolání. 
Tímto domáhá ,se stěžlov1atel i užití mim'ořáJdného !práva zmír

.ňovacího dle I§ í125 v. t,r. 'Z., ,pouka'zuje na převahu soudem přJznaný,ch 
,okolno·stí polehčujících, zaručujících jeho p,ole-pšení. 

Ta,kn,vé jpÍ'evalhy Vlšak v daném rpfiprudě n,ení. 

PlřiznaJ-iLi se ,oblžaJlovainý, '.že v době dleseI'čm !plr.ac·oval u svého 

otce a že, ,zaměstnán .j:SI~ v do;le'ch, lnosH šat lo:bčanský, tedy skutečno
sti irrelevantní, nelze v .přiznání takovém - jak Iro·zsudek mylně za 
·to má - srp,atř,ovati do'znání viny ve smy,slu zákona, jestliže současně 
:popřel f\Íl1lly!sl dese:r.ční. 

Přihlášení se ,obžalovaného jest jako (polehčující okoLnost malé 
'váhy vzhledem rk tO/mu, ž'e se hlásil ,M v době demobilisace jeho !rOč

:niku. 
Zbývá tedy bezúhonnost o:bžalova1llého jako jediná závažná 

'polehčující okoln108t. Napr:oti tomu však uvážiti dluŽ'llo skutečnost, 

že obŽlal'ovaný zběhl v době vážné, nebelZpečné, pl,atÍlCÍ za: dobu vá
lečnou a že zanedbal po dlouhou dobu svou služehní povinnost. 

Nelze-li tedy mluvHi o převaze skutečností polehčujících, není 
tu ,podmíne.k pro ,použití mimořádného práva zmf.rňovacího dle § 125 
v. tr. z. a také ne mí:r.něj.šího ustanovení §-u 202 v. -tr. ř. Odvoláni je 
neodůvodnené, a ,bylo je 'p iTO to ve s,my.slu ,§ 354 V. tl'. ř. zamítnouti. 

,(Rozhodnutí nejvyššího v,ojenského soudu ze dne íl3. dubna 
1922-P 11-22.). 

'Sbierka rozhodnutí vo veciach trestných. 
(Biintetojogi határozatok tára.) 

(PolkI'lačovlanie). 

'Čislo 85. IK'ŤJo pOIUiŽ,ij.e zálchTrarunej !bTlZidy z dóvodu, že § 111. 
m'ohol z okollIlJostí ldóVtC)fdne U1Z1a1tváTať I1aJ ohro-
ženie beZlpeOOos.ti lIliekto:rého cesotuJjr.íceho, ne-
spácha p:rels:tup.ok' p:rorti telesnej beZlpečnO'sw., 
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