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Abstrakt 
Diplomová práce zkoumá vojenské soudnictví ve vybraných členských státech NATO. Nejprve 

obecně vymezuje pojem vojenské soudnictví a představuje modely vojenského soudnictví. Dále 

rozebírá systémy vojenského soudnictví ve třech vybraných členských státech NATO, jimiž jsou 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spojené státy americké a Polská republika. 

Zaměřuje se přitom na rozsah pravomocí vojenských soudů, okruh subjektů podléhajících vojenským 

soudům, personální složení vojenských soudů, proces jmenování a odvolávání soudců a laických členů 
vojenských soudů a podobu soudní soustavy vojenských soudů. Následně srovnává systémy 

vojenského soudnictví vybraných států a zjišťuje, v kterých oblastech lze mezi nimi nalézt podobnosti 
a odlišnosti. Výsledky tohoto srovnání, společně s rozborem relevantní judikatury Evropského soudu 

pro lidská práva, poté využívá při zjišťování toho, jak Evropský soud pro lidská práva ovlivnil 

vojenské soudnictví vybraných evropských členských států NATO ve srovnání s USA. 
Klíčová slova 
Vojenské soudnictví, NATO, USA, Velká Británie, Polsko, Evropský soud pro lidská práva 
 
 
Abstract 
The diploma thesis explores military justice in selected NATO member states. First, it defines the 
concept of military justice and presents models of military justice. It than analyzes systems of military 
justice in three selected NATO member states, which are the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, the United States of America and the Republic of Poland. It focuses on the scope of 
jurisdiction of military courts, the entities subject to military courts, the composition of military courts, 
the process of appointment and dismissal of judges and lay members of military courts and the design 
of the system of military courts. Subsequently, it compares the military justice systems of selected 
states and examines in which areas similarities and differences can be found. It then uses the results of 
this comparison, together with an analysis of relevant case law of the European Court of Human 
Rights, to determine how the European Court of Human Rights has influenced the military justice of 
selected European NATO member states compared to the USA. 
Key words 
Military justice, NATO, USA, Great Britain, Poland, European Court of Human Rights 
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Úvod 
Vojenské soudnictví představuje velice zajímavou, leč v českých poměrech poměrně málo probádanou 

oblast. Vojenské soudy patří mezi zvláštní soudy, liší se však nejen od obecných soudů, ale i od 

ostatních zvláštních soudů. Tato jejich výlučnost vyplývá z toho, že slouží jako soudy pro ozbrojené 

síly, jež se svou povahou a fungováním výrazně odlišují od zbytku společnosti.  
Tato práce se zabývá vojenským soudnictvím ve třech vybraných členských státech 

Severoatlantické aliance (dále též „NATO“). Členskými státy NATO se práce zabývá z důvodu, že 

tato mezinárodní organizace má primárně vojenskou povahu a jejími členy jsou státy z Evropy i 
Severní Ameriky. Příslušníci ozbrojených sil těchto států společně slouží během cvičení a bojových 

misí v různých částech světa. Díky tomu může tato práce porovnávat vojenské soudnictví států 

z odlišných světadílů a právních kultur, jejichž ozbrojené síly vykonávají svou činnost v analogických 

podmínkách a jsou nasazovány v podobných situacích.  
Vybranými členskými státy NATO, jejichž systémy vojenského soudnictví se práce zabývá, jsou 

USA, Velká Británie a Polsko. Tuto volbu motivuje skutečnost, že USA a Velká Británie mají mnoho 

společného. Jsou to státy právní tradice common law, vyspělé a dlouhodobě stabilní demokracie, stálí 

členové rady bezpečnosti OSN mající, v případě Velké Británie alespoň do určité míry, velmocenské 

postavení. Sdílí navíc společnou historii, s čímž souvisí skutečnost, že vojenské soudnictví USA bylo 

historicky vytvářeno podle britského vzoru.
1 Naopak Polsko se od USA a Velké Británie a USA 

výrazně odlišuje. Jde o postkomunistickou tranzitní demokracii s kontinentální právní tradicí, která 

není stálým členem rady bezpečnosti OSN a nemá velmocenské postavení. Polsko je však společně 

s Velkou Británií členem Rady Evropy a oba státy jsou tudíž vázány Úmluvou o lidských právech a 

základních svobodách (dále též „Úmluva“), jakož i judikaturou Evropského soudu pro lidská práva 

(dále též „ESLP“). Spojené státy americké jakožto severoamerický stát nejsou členem Rady Evropy a 

navíc ani nepodléhají jurisdikci Meziamerického soudu pro lidská práva, tedy americké obdoby ESLP.  
První výzkumná otázka této práce se ptá, zda je vojenské soudnictví Velké Británie podobnější 

vojenskému soudnictví USA nebo vojenskému soudnictví Polska. Výše zmíněné informace činí toto 

srovnání zajímavým, neboť by se z nich dalo dovozovat, že vojenské soudnictví Velké Británie je 

podobnější vojenskému soudnictví USA než vojenskému soudnictví Polska. Jedinou indicií 

naznačující opak je členství Velké Británie a Polska v Radě Evropy.  
Druhá výzkumná otázka se ptá, nakolik je současná podoba vojenského soudnictví Velké Británie 

ovlivněna judikaturou ESLP. Již odpověď na první výzkumnou otázku nám vzhledem k výše 

zmíněným faktům mnohé naznačí, nicméně k získání potřebné jistoty je třeba danou problematiku 

podrobně prozkoumat, zjistit jak se vojenské soudnictví Velké Británie historicky vyvíjelo, projít 

                                                           1 Fidell, E. R. Military justice: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2016, s. xx.  
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relevantní rozsudky ESLP a posoudit jaké změny provedené v britském vojenském soudnictví lze 

přičíst reakcím na judikaturu ESLP a jaké změny mají jiné původce.  
Diplomovou práci strukturuji tak, že v první kapitole uvedu obecné informace o vojenském 

soudnictví a představím způsoby členění modelů vojenského soudnictví. Zmíním rovněž obecné 

informace o vojenském soudnictví v členských státech NATO jako celku. Zaměřím se především na 

to, které členské státy NATO mají vojenské soudy a zda mezi nimi lze nalézt společné znaky. 

Následně vyhradím tři kapitoly podrobnému rozboru vojenského soudnictví Velké Británie, USA a 

Polska, přičemž každému z vybraných států věnuji jednu kapitolu. Konkrétně budu rozebírat podobu 

soustavy vojenských soudů, jurisdikci vojenských soudů, personální složení vojenských soudů, průběh 

řízení před vojenskými soudy a opravné prostředky proti rozhodnutím vojenských soudů. 
V páté kapitole přistoupím k porovnávání systémů vojenského soudnictví daných států. Srovnávat 

je budu na základě komparačních otázek vybraných z oblastí popisovaných v kapitolách věnovaným 

rozboru vojenského soudnictví jednotlivých států. Na základě těchto dílčích srovnání poté přistoupím 

k celkové komparaci, jejíž výsledek mi poskytne odpověď na první výzkumnou otázku této práce, tj. 

zda je vojenské soudnictví Velké Británie více podobné vojenskému soudnictví Polska nebo 

vojenskému soudnictví USA. 
V šesté kapitole budu hledat odpověď na svou druhou výzkumnou otázku, tudíž se budu zabývat 

vlivem judikatury ESLP na podobu vojenského soudnictví Velké Británie. S ohledem na to v dané 

kapitole nejprve popíši, jak se britský systém vojenského soudnictví historicky vyvíjel. Následně se 

budu věnovat judikatuře ESLP v oblasti vojenských soudů a závěrům, které z ní vyplývají. Poté se 

zaměřím na to, které změny v britském vojenském soudnictví lze považovat za přímý či nepřímý 

důsledek judikatury ESLP, přičemž budu vycházet z požadavků, které ESLP stanovil na podobu 

vojenských soudů a z časové posloupnosti rozhodování ESLP a změn v britském vojenském 

soudnictví. Budu se však rovněž snažit hledat i jiné důvody, které mohly vyvolat příslušné změny. 

S tím mi pomohou i případové studie týkající se ostatních vybraných států z předchozích kapitol. 

Závěrem kapitoly uvedu, jaké požadavky na podobu a fungování vojenských soudů ve své judikatuře 

ESLP formuloval a zodpovím svou druhou výzkumnou otázku, tj. nakolik je současná podoba 

vojenského soudnictví Velké Británie ovlivněna judikaturou ESLP. 
Na závěr diplomové práce shrnu získané poznatky. Především zrekapituluji obsah práce i odpovědi 

na obě výzkumné otázky a pokusím se na ně nahlédnout z širší perspektivy. Na úvod práce však ještě 
musím především ve vztahu k druhé výzkumné otázce zdůraznit, že vzhledem k zaměření práce nelze 

prokázat kauzalitu s takovou mírou jistoty jako v přírodních vědách, kde je na rozdíl od společenských 

věd obvykle možné empiricky dokázat vztah příčiny a následku opakovanými pokusy 

v kontrolovaném prostředí.  
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1. Vojenské soudnictví z obecného hlediska 
První kapitolu jsem rozdělil na tři části. V první se věnuji vojenským soudům z obecného hlediska. 

Popisuji v ní, co to jsou vojenské soudy, proč existují a čím se zabývají. Ve druhé části se zaměřím na 

identifikaci možností jak rozdělit vojenské soudy do modelů na základě shodných charakteristik a dále 

se budu zabývat kritérii pro dělení. Následně vyberu jeden způsob dělení vojenských soudů a modely 

vojenského soudnictví podle tohoto způsobu dělení popíši podrobněji. Ve třetí části se věnuji 

vojenskému soudnictví v členských státech NATO za účelem získání přehledu o jeho stavu v 

jednotlivých členských státech.  
1.1. Specifika vojenského soudnictví  
V této podkapitole se budu zabývat tím, co to je vojenské soudnictví. Budu se tedy věnovat tomu, co 

jsou vojenské soudy, o jaký druh soudů jde a jaké subjekty a právní otázky obvykle spadají do jejich 

působnosti. Dále posoudím, jaký je důvod existence vojenských soudů a za jakým účelem bývají 

zřízeny. Následně popíši výhody samostatného systému vojenských soudů a uvedu rovněž argumenty 

jeho odpůrců.  
Vojenské soudy definuji jako zvláštní soudy stojící mimo soustavu obecných soudů, které mají 

jurisdikci nad příslušníky ozbrojených sil. V současné době vojenské soudy slouží především jako 

trestní soudy pro příslušníky ozbrojených sil. Výjimečně se však lze setkat i s tím, že rozhodují i o 

úzkém okruhu správněprávních věcí a soukromoprávních nároků.
2 Mnohem častěji je možné narazit 

na to, že vojenské soudy vykonávají svou jurisdikci nejen nad vojáky, ale i nad určitými skupinami 
civilistů.

3 
Soustava vojenských soudů je obvykle vícestupňová.

4 Jen některé státy se soustavou vojenských 

soudů však vytvořily i specializované vrcholné vojenské soudy.
5 Zvláštní povaha vojenského 

soudnictví je v řadě států narušena tím, že mimořádné opravné prostředky směřují k vrcholnému 

civilnímu soudu, který se tím prakticky stává vrcholem soustavy vojenských soudů.
6 Stephan I. 

Vladek uvádí, že existence možnosti podat proti rozhodnutí zvláštního soudu opravný prostředek 

k obecnému soudu vyššího stupně může sice zmírnit kritiku zvláštních soudů v otázce práva na 

spravedlivý proces, na druhou stranu však podrývá důvodnost existence zvláštních soudů.
7 K tomu 

                                                           2 Kosař, D. Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 47. 3 Vashakmadze, M. Understanding Military Justice: Guidebook, Geneva: The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2010, s. 10. 4 Ibidem, s. 12 5 Kizilyel, S. Turkish judicial systems and current trends [online].  Danistay.gov.tr. [cit. 29. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.danistay.gov.tr/upload/isvec_ysk_Serkan_kizilyl.pdf 6 Vashakmadze. Understanding Military Justice: Guidebook, s. 13. 7 Vladeck, S. I. Exceptional Courts in Counterterrorism. In: Ní Aoláin, F., Gross, O. Guantánamo and beyond: exceptional courts and military commissions in comparative perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, s. 164. 

https://www.danistay.gov.tr/upload/isvec_ysk_Serkan_kizilyl.pdf
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dodává, že účelem existence zvláštních soudů je právě vyhnutí se pravidlům, která by se uplatnila v 
řízeních před obecnými soudy.

8  
Tyto úvahy nás vedou k otázce, proč se vojenské soudnictví vydělilo ze soustavy obecných soudů a 

existuje jako samostatný systém? Je samostatné soustavy vojenských soudů vůbec zapotřebí? Nejvyšší 

soud USA ještě v roce 1983 tyto otázky pokládal za zcela bezpředmětné a ve svém rozsudku ve věci 

Chapell v. Wallace uvedl: „potřeba zvláštní právní úpravy v souvislosti s vojenskou kázní a následná 

potřeba a odůvodnění zvláštního a exkluzivního systému vojenského soudnictví je příliš zřejmá na to, 

aby vyžadovala rozsáhlou diskusi.“
9 Řada států však vojenské soudy nezřídila nebo je zrušila, a proto 

zmíněné otázky evidentně vyžadují důkladnější odpověď.  
Existence specializovaného systému vojenského soudnictví, stojícího mimo systém obecného 

soudnictví, je odůvodňována především unikátní povahou ozbrojených sil, jež se diametrálně liší od 

běžného civilního života. Soudci obecných soudů postrádají znalosti týkající se vojenských záležitostí, 

zatímco soudci specializovaných vojenských soudů těmito znalostmi disponují, neboť jsou obvykle 

sami příslušníky ozbrojených sil. Navíc jim napadají pouze případy vztahující se k jejich specializaci, 
což jim umožňuje dosahovat větší rychlosti v rozhodování. Lze tak dosáhnout rychlejšího potrestání 

viníka, což má v případech týkajících se vojenské kázně významný vliv na zajištění efektivity 

fungování ozbrojených sil a udržování jejich morálky.
10  

Hlavním účelem existence vojenského soudnictví je právě potřeba zajistit služební kázeň 

v ozbrojených silách a zajistit jejich efektivitu v bojových operacích.
11 Zvláštní systém vojenského 

soudnictví reflektuje specifickou povahu ozbrojených sil, jejichž příslušníci se dostávají do vysoce 

stresujících situací, při nichž jsou jejich bezpečnost a životy v přímém ohrožení a sami v nich užívají 

prostředky se smrtící silou. Vojáci musí na jedné straně být neustále připraveni zabít na rozkaz, na 

druhé straně musí i v největším psychickém vypětí jednat v souladu s právem válečných konfliktů a 

užívat násilí jen v povolených případech.
12 Navíc, zatímco svobodná demokratická společnost směřuje 

mimo jiné k posílení individuální svobody, tak ozbrojené síly, jakožto hierarchická direktivní 
struktura, ze své podstaty spočívají na omezování svobody svých příslušníků. Vojenská jednotka není 

jen soubor jednotlivců, ale mechanismus, v němž každá součástka musí plnit svůj vymezený účel, aby 

mohl celek řádně fungovat.
13  

Argumenty odůvodňující potřebu existence samostatné soustavy vojenských soudů a její účel 

shrnul Nejvyšší soud Kanady ve svém rozsudku ve věci R. v. Généreux z roku 1992, v němž dovodil 

                                                           8 Vladeck. Exceptional Courts in Counterterrorism, s. 164. 9 Chapell v. Wallace, 1983, 462 U. S. 296 (1983), judgment of U.S. Supreme Court [Nejvyšší soud USA]  10 Liivoja, R. Military Justice. In: Dubber, M. D., Hörnle, T. The Oxford Handbook of Criminal Law, Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 338. 11 Morris, L. J. Military Justice: A Guide to the Issues, Santa Barbara: Praeger Security International, 2010, s. 4. 12 Hansen, V. The impact of military justice reforms on the law of armed conflict: How to avoid unintended consequences, Michigan State International Law Review. 2013,  roč. 21, č. 2, s. 251. 13 Fidell. Military justice: a very short introduction, s. 2. 



13 
 

ústavní konformitu samostatné soustavy kanadských vojenských soudů. Potřebu vojenských soudů 

zdůvodnil takto: „Účelem samostatného systému vojenských tribunálů je umožnit ozbrojeným silám 

řešit záležitosti, které se přímo týkají kázně, efektivity a morálky ozbrojených sil. Bezpečnost a pohoda 

Kanaďanů závisí na ochotě a připravenosti mužů a žen ve službě bránit je před ohrožením bezpečnosti 
státu. Aby byly ozbrojené síly udržovány ve stavu připravenosti, musí být schopny efektivně zajišťovat 

služební kázeň. Porušení vojenské kázně musí být řešeno rychle a musí být potrestáno přísněji, než by 

tomu bylo v případě, že by se takovéhoto jednání dopustil civilista. Je tedy zapotřebí zvláštních soudů, 

které by posílily speciální kázeňské standardy v armádě.“
14 

Kritici specializovaného systému vojenských soudů naopak poukazují na to, že soudci vojenských 

soudů v řadě případů nemají takovou míru nezávislosti jako soudci obecných soudů a v rámci snahy o 

rychlost řízení může docházet k porušování práva na spravedlivý proces.
15 Rovněž lze podotknout, že 

vydržování zvláštního systému vojenských soudů, vedle systému soudů obecných, může být nákladné 

a v případě malého počtu případů i nadbytečné.
16 

1.2. Modely vojenského soudnictví 
V odborné literatuře se setkáváme s různými způsoby členění modelů vojenského soudnictví. Lze však 

charakterizovat dva hlavní směry. První vychází z užší definice vojenského soudnictví, kterou ve své 

práci využívám i já. V ní je vojenské soudnictví chápáno jako samostatná soustava vojenských soudů 

stojící mimo soustavu obecných soudů. Druhý vychází ze širší definice vojenského soudnictví a 

zahrnuje do něj vojenské i civilní soudy.  
Nejprve představím způsob členění modelů vojenských soudů vycházející z užší definice 

vojenského soudnictví, s nímž pracuje např. Mindia Vashakmadze. Jako kritérium pro členění modelů 

vojenského soudnictví používá právní tradici, z níž daný model vojenského soudnictví pochází. 

Rozlišuje tedy common law model a kontinentální model.
17 Identifikuje čtyři klíčové oblasti, v nichž 

se tyto modely odlišují. První dvě oblasti, jimiž jsou 1) význam judikatury při tvorbě práva a 2) 

existence soudní poroty, představují typické rozdíly mezi kontinentálním právem a common law. 

Zbylé dva aspekty, tj. 1) role velícího důstojníka v průběhu soudního procesu a 2) zda jsou vojenské 

soudy svolávány ad hoc, či zda jsou stálé, se vztahují přímo k vojenskému soudnictví.  
Nad rámec uvedených rozlišovacích aspektů považuji za nutné uvést ještě jeden obecný aspekt, 

v němž se soudnictví států common law a kontinentálního práva liší.  Tímto aspektem je způsob 

výběru soudců. Zatímco v zemích právní tradice common law  se uplatňuje tzv. laterální model, tj. 

soudci jsou vybíráni z řad zkušených příslušníků ostatních právních profesí, tak ve 

                                                           14 R. v. Généreux,  1992, [1992] 1 S.C.R. 259, judgment of Supreme Court of Canada [Nejvyšší soud Kanady]  15 Vashakmadze, M. Understanding Military Justice: A Practice Note, Geneva: The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2018, s. 7. 16 Kosař. Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva, s. 126. 17 Vashakmadze. Understanding Military Justice: A Practice Note, s. 4. 
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státech kontinentální právní tradice převažuje kariérní model, kdy jsou soudci vybíráni z řad čekatelů a 

asistentů působících na soudu, kteří se tímto působení připravují na výkon funkce soudce a až na 

výjimky stráví celý svůj profesní život na soudu.
18 

Jiný způsob členění modelů vojenského soudnictví užívají např. Hans Born a Ian Leigh. Vychází ze 

širší definice vojenského soudnictví, podle níž vojenské soudnictví zahrnuje nejen zvláštní vojenské 

soudy, ale i soudy obecné (tj. civilní). Kritérium pro dělení systémů vojenského soudnictví spočívá 

v tom, který soud má jurisdikci nad trestnými činy spáchanými příslušníky ozbrojených sil. Tento 

způsob členění rozlišuje civilní model (obecné soudy mají výhradní jurisdikci), strukturálně hybridní 

model (jurisdikci mají civilní soudy se specializovanými senáty), jurisdikčně hybridní model 

(jurisdikci mají obecné i vojenské soudy) a čistě vojenský model (vojenské soudy mají výhradní 

jurisdikci).19  
Ve své práci používám prvně zmíněný způsobem dělení modelů vojenských soudů, který spočívá 

v rozlišování modelů vojenských soudů na základě právní tradice, z níž pochází. Tento způsob dělení 

totiž vychází z užší definice vojenského soudnictví, jež chápe vojenské soudnictví jako zvláštní systém 

vojenských soudů. Tuto definici jsem ve své práci převzal i já.  
Nyní se proto budu podrobněji věnovat prvnímu způsobu členění modelů vojenských soudů, a to 

bližším popisem common law modelu a kontinentálního modelu vojenského soudnictví. Z aspektů, 

které podle Mindii Vashakmadze odlišují common law model a kontinentální model se zaměřím 

především na roli velícího důstojníka v procesu před vojenským soudem, a otázkou zda jsou vojenské 

soudy svolávány ad hoc nebo jsou stálými soudy. Těmito aspekty se budu zabývat z důvodu, že jsou 

specifické pro vojenské soudy. K obecným kritériím odlišujícím common law a kontinentální model 

soudnictví obrátím pozornost pouze okrajově, vzhledem k tomu, že jsou všeobecně známá a nejsou 

nijak specifická pro vojenské soudy. 
1.2.1. Common law model vojenského soudnictví 
V tomto oddílu uvedu klíčové charakteristiky modelu vojenských soudů vycházejícímu z právní 

tradice common law. Soustředím se na roli velícího důstojníka v procesu před vojenským soudem, a 

na to zda jsou vojenské soudy svolávány ad hoc nebo jsou stálé. Na závěr porovnám výhody a 

nevýhody common law modelu. 
Za nejvýznamnější ze znaků vojenských soudů modelu common law lze považovat skutečnost, že 

velitel vojenské jednotky výrazně ovlivňuje průběh procesu před vojenským soudem. Toto kritérium 

je natolik zásadní, že např. Eugen R. Fidell ho považuje za rozhodující a common law model 

                                                           18 Kosař. Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva, s. 65. 19 Born H., Leigh I. Discipline and Military Justice, Handbook on Human Rights and Fundamental Freedoms of Armed Forces Personnel, Warsaw: OSCE and DCAF, 2008, s. 226- 227. 
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vojenských soudů nazývá velitelsko-centrickým systémem (commander-centric system).20 V tomto 
modelu vojenského soudnictví má velitel rozhodující úlohu v přípravném trestním řízení, neboť 

rozhoduje, zda a proti komu bude podána obžaloba a z čeho bude obviněný obžalován. Též rozhoduje 

o uzavření dohody o vině a trestu a o udělení statusu spolupracujícího obviněného. Má zásadní roli i 

v řízení před soudem, neboť vojenský soud svolává, určuje, kdo bude členem poroty a následně 

potvrzuje rozsudek soudu.21 Velitel rovněž sám rozhoduje o méně závažných kázeňských deliktech. 

Výrazná role velitele v procesu před vojenským soudem tradice common law vychází z britských 

Articles of War z roku 1774.22 Postupem času však byly pravomoci velitele ve většině států common 

law alespoň částečně omezeny, zvláště co se týče pravomoci podat obžalobu.
23  

Vojenské soudy common law modelu se dále vyznačují tím, že jsou svolávány ad hoc, ke každému 

případu zvlášť. To vyplývá z diskreční pravomoci velitele jednotky svolat vojenský soud a určit 

složení poroty, jež bude obžalovaného soudit. Právě existence soudní poroty a její pravomoc 

rozhodovat o vině obžalovaného, jakožto typický prvek common law, představuje s výjimkou 

opravných prostředků v podstatě jedinou protiváhu proti vlivu velitele jednotky na průběh soudního 

procesu před vojenským soudem common law modelu. 
Co se týče ad hoc povahy vojenských soudů common law modelu, tak i Mindia Vashakmadze 

poukazuje na to, že i státy mající common law model do svého systému vojenského soudnictví stále 

více inkorporují stálé soudy,
24 což se týká především odvolacích instancí. 

Za výhodu common law modelu vojenského soudnictví lze označit jeho flexibilitu. Umožňuje 

svolat vojenský soud na kterémkoliv místě, kde se nachází vojenská jednotka, do níž je zařazen 

obžalovaný a to hned poté, co velitel prověří okolnosti případu a rozhodne se podat obžalobu. Díky 

tomu může vojenský soud proběhnout v místě, kde byl čin spáchán a v bezprostřední časové 

návaznosti poté, co se stal. Tím je zajištěna značná rychlost řízení, přičemž rychlé vynesení rozsudku 

je klíčové pro udržení služební kázně jednotky a to především v průběhu bojových operací. Navíc 

velitel a vojáci, kteří tvoří porotu, jsou se situací nejlépe obeznámeni a jsou proto lépe schopni 

vyhodnotit specifika daného případu. 
Victor Hansen rovněž poukazuje na to, že rozsáhlé pravomoci velitele jednotky v soudním procesu 

před vojenským soudem představují pro velitele nástroj, jak zamezit páchání válečných zločinů svými 

podřízenými a tím zajistit soulad probíhajících bojových operací s právem ozbrojených konfliktů.
25 

V této souvislosti je rovněž nutno podotknout, že s ohledem na doktrínu velitelské odpovědnosti 

                                                           20 Fidell. Military justice: a very short introduction, s. 9 – 10. 21 Ibidem, s. 10. 22 Morris. Military Justice: A Guide to the Issues, s. 2 – 14. 23 Fidell. Military justice: a very short introduction, s. 11. 24 Vashakmadze. Understanding Military Justice: A Practice Note, s. 9. 25 Hansen. The impact of military justice reforms on the law of armed conflict: How to avoid unintended consequences, s. 251 - 252. 
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zakotvenou v prvním dodatkovém protokolu k Ženevské úmluvě
26 a v Římském statutu 

mezinárodního trestního soudu,
27 odpovídá velitel nejen za válečné zločiny, které byly spáchány na 

jeho rozkaz nebo s jeho souhlasem, ale též za zločiny spáchané jeho podřízenými, jimž se aktivně 

nesnažil zabránit. 
Common law model má však řadu nedostatků. Systém, v němž členy soudní poroty vybírá osoba, 

jež podává obžalobu a zároveň je nadřízena obžalovanému i členům poroty, představuje až křiklavě 

očividný zásah do práva na spravedlivý proces. Tímto způsobem vybranou porotu nelze považovat za 

nezávislou. Navíc svědci z řad vojáků dané jednotky mohou být ve svých výpovědích ovlivněni tím, 

že obžalobu reprezentuje velitel, jakožto jejich nadřízený a uvádět spíše skutečnosti v neprospěch 

obviněného. Není naplněn ani požadavek na nestrannost, neboť velitel i členové poroty jsou 

příslušníky stejné jednotky a navzájem se znají, takže značnou roli v procesu mohou hrát i osobní 

sympatie a antipatie. To se vztahuje i na rozhodování velitele jednotky o tom, zda podávat žalobu či 

ne. 
S common law modelem vojenského soudnictví se lze setkat například v Austrálii, Kanadě, 

Singapuru, Jižní Africe, Indii, Pákistánu a na Novém Zélandu, tedy v bývalých koloniích Velké 

Británie. Jak však již bylo zmíněno výše, tak řada těchto států se od popsané klasické verze common 

law modelu vojenského soudnictví v poslední době v některých oblastech odchýlila, nejčastěji alespoň 

částečným omezením pravomocí velitele jednotky.
28  

1.2.2.  Kontinentální model vojenského soudnictví 
V této části přecházím ke klíčovým charakteristikám kontinentálního modelu vojenských soudů. 

Porovnávám ho s common law modelem, rozebraným v předchozí části. Opět se primárně soustředím 

na roli velitele jednotky v soudním procesu a v přípravném řízení a dále na stálost vojenských soudů. 

Následně vyzdvihuji výhody a nevýhody kontinentálního modelu vojenského soudnictví. 
Na rozdíl od common law modelu lze označit pravomoci velitele jednotky ve vztahu k procesu 

před vojenským soudem kontinentálního modelu jako minimální. Jeho role se obvykle omezuje na 

odhalení činu a úvodní vyšetřování.
29 Následně věc přebírá veřejná žaloba a soud, vůči nimž velitel 

nedisponuje žádnými pravomocemi. Vojenské soudy jsou ustanoveny jako soudy stálé, s jasně 

vymezenou místní a věcnou příslušností. Rovněž složení soudu je, na rozdíl od ad hoc svolávané a 

                                                           26 Článek 87 dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních 

ozbrojených konfliktů - Protokol I, publikováno jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991 Sb. 27 Článek 28 Římského statutu mezinárodního trestního soudu, publikováno jako sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí č. 84/2009 Sb.  28 Fidell. Military justice: a very short introduction, s. 11. 29 Vashakmadze. Understanding Military Justice: Guidebook, s. 11. 
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vybírané poroty v common law sytému, určeno předem. To platí i v případě, že součástí soudního 

senátu jsou přísedící.
30  

Kontinentální model vojenských soudů se vzhledem k omezené roli velitele v soudním procesu a 

stálosti soudů mnohem více podobá svým civilním protějškům než vojenské soudy common law 

modelu. Lze to považovat za jeden z důvodů, proč řada států kontinentální právní tradice zrušila 

samostatnou soustavu vojenských soudů a jejich agendu předala soudům obecným, zatímco u států 

common law se tento trend nevyskytuje.31 Za další důvod tohoto trendu lze označit to, že právní 

systém common law je zvyklý pracovat s dynamičtějším a flexibilnějším porotním soudem, zatímco 

kontinentální právní systém se spoléhá spíše na formalizovaný profesionální proces.
32  

Za nevýhodu lze označit fakt, že vojenské soudy kontinentálního modelu jsou kvůli své stálosti 

pomalejší a méně flexibilní než ad hoc vojenské soudy modelu common law, které lze svolat přímo 

v poli. To se projevuje především v bojových operacích, kdy kontinentální model nedokáže jednat 

dostatečně operativně. Prodleva mezi odhalením činu a vynesením rozsudku je mnohem větší, kvůli 

čemuž má vynesený rozsudek menší dopad na ostatní vojáky, neboť zde chybí bezprostřednost 

následku typická pro common law systém. Navíc jsou s tímto systémem v bojových situacích spojeny 

problémy čistě technického rázu, jako je transport obviněného k soudu, vyšetřování na místě, výslech 

svědků z řad vojáků účastnících probíhajících bojových operací a chybějící znalosti o místních 

podmínkách na straně soudu. Absence výraznějších pravomocí na straně velícího důstojníka ve vztahu 

ke stíhání vojáků před vojenským soudem ho staví do obtížné situace v souvislosti s jeho 
odpovědností za zajišťování souladu vedení bojových operací s právem ozbrojených konfliktů.

33 
Výhoda spočívá v tom, že přípravné trestní řízení i řízení před soudem spočívají takřka výhradně 

v rukou profesionálů s právnickým vzděláním. Kontinentální model navíc systémově poskytuje 

vojenským soudům větší míru nezávislosti už jen kvůli tomu, že velitel jednotky oproti vojenskému 

soudnictví klasického common law modelu, nedisponuje právem podat obžalobu, ani nerozhoduje o 

složení soudu. Veřejná žaloba i soudci mohou i zde být podřízeni vojenské hierarchii, ale nejsou 

podřízeni přímo veliteli jednotky, kterému je podřízen obviněný. Navíc řada států s kontinentálním 

modelem soudnictví poskytuje soudcům vojenských soudů srovnatelnou míru nezávislosti jako 

soudcům obecných soudů.
34 Žalobce ani soudce také nejsou součástí stejné jednotky jako obviněný, 

což zvyšuje pravděpodobnost jejich nestrannosti. 

                                                           30 viz např. Art. 59 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., Prawo o ustroju sądów wojskowych, Dz.U. 1997 nr 117 

poz. 753, [Polská republika], z późniejszymi zmianami 31 Vashakmadze. Understanding Military Justice: A Practice Note, s. 11. 32 Liivoja. Military Justice, s. 339. 33 Hansen. The impact of military justice reforms on the law of armed conflict: How to avoid unintended consequences, s. 259. 34 Vashakmadze. Understanding Military Justice: A Practice Note, s. 11. 
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S kontinentálním modelem vojenských soudů se lze setkat například v Rusku, Finsku, Španělsku a 
Itálii. Jak již bylo zmíněno výše, řada států kontinentální právní tradice vojenské soudy zcela zrušila. 

Učinila, tak například Česká republika v roce 1993 a Slovenská republika v roce 2009.35 
1.3. Vojenské soudnictví v členských státech NATO z obecného hlediska 
V této podkapitole představím vojenské soudnictví v členských státech NATO. Nejprve vymezím, 

které státy disponují samostatnou soustavou vojenských soudů. Ty pak dále rozdělím podle toho, zda 

spadají do právní tradice common law či kontinentálního práva a pokusím se mezi státy disponující 

systémem vojenských soudů nalézt určité společné jmenovatele. Následně se obrátím na státy, jež 

vojenskými soudy nedisponují, a porovnám, jakým způsobem pojímají jurisdikci nad trestnými činy 

příslušníků ozbrojených sil.  
Z 30 členských států Severoatlantické aliance disponuje zvláštní soustavou vojenských soudů 

pouze deset států. Jde o Spojené státy americké,
36 Kanadu,37 Velkou Británii,

38 Španělsko, Itálii, 

Řecko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko
39 a Turecko.40  

Vojenské soudy těchto států mají výhradní 

jurisdikci nad trestnými činy příslušníků ozbrojených sil v prvním i druhém stupni. Přesto se u většiny 

těchto států do systému vojenských soudů vkrádá civilní prvek v podobě možnosti podat mimořádný 

opravný prostředek k vrcholnému civilnímu soudu.  
Zatímco všechny tři členské státy NATO s právní tradicí common law (tj. USA, Velká Británie a 

Kanada) disponují systémem vojenských soudů, tak z 27 členských států s kontinentální právní tradicí 

má samostatnou soustavu vojenských soudů pouze sedm států. Konkrétně jde o Španělsko, Itálii, 

Řecko, Bulharsko Polsko, Rumunsko a Turecko. 
Přestože členské státy kontinentální právní tradice disponující vojenskými soudy tvoří na první 

pohled nesourodou směsici, tak mezi nimi lze najít určité podobnosti, jež by mohly ozřejmit, proč 

zrovna tyto státy vytvořily a udržují specializovanou soustavu vojenských soudů. Bulharsko, Polsko, 

Rumunsko a Turecko leží na východní hranici NATO, pročež z vojenského hlediska patří mezi 

nejohroženější členské státy. Rovněž je lze všechny označit jako tranzitní demokracie. Zatímco 

Turecko se opakovaně potýká s vojenskými puči,
41 tak Polsko, Rumunsko a Bulharsko patří mezi 

                                                           35 Čl. 110 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon 

Slovenskej republiky č. 59/2009 Sb., [Slovenská republika]  36 Military courts [online]. Federal Judicial Center. [cit. 29. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.fjc.gov/history/courts/military-courts 37  Chief Military judge [online]. Canada.ca. [cit. 29. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.canada.ca/en/chief-military-judge.html 38 Military Jurisdiction [online]. Judiciary.uk. [cit. 29. 2. 2020].  Dostupné z: https://www.judiciary.uk/about-the-judiciary/the-justice-system/jurisdictions/military-jurisdiction/ 39 Judicial systems in member states [online]. Europa.eu. [cit. 29. 2. 2020]. Dostupné z: https://e-justice.europa.eu/content_judicial_systems_in_member_states-16-cs.do 40 Kizilyel. Turkish judicial systems and current trends  41 viz např. Varol, O. O., The Democratic Coup d'État, Harvard international law journal, roč. 53, č. 2, s. 322-333. 

https://www.fjc.gov/history/courts/military-courts
https://www.canada.ca/en/chief-military-judge.html
https://www.canada.ca/en/chief-military-judge.html
https://www.judiciary.uk/about-the-judiciary/the-justice-system/jurisdictions/military-jurisdiction/
https://www.judiciary.uk/about-the-judiciary/the-justice-system/jurisdictions/military-jurisdiction/
https://e-justice.europa.eu/content_judicial_systems_in_member_states-16-cs.do
https://e-justice.europa.eu/content_judicial_systems_in_member_states-16-cs.do
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postkomunistické státy.  Španělsko a Řecko sice náleží mezi konsolidované demokracie, ale také si 

prošly přechodem od nedemokratického režimu k demokratickému a jde o bývalé tranzitní 

demokracie. Za bývalou tranzitní demokracii lze koneckonců označit i Itálii pro její zkušenost 

s návratem k demokratickému zřízení po druhé světové válce. Lze si rovněž povšimnout, že 

Španělsko, Itálie a Řecko disponují rozsáhlým systémem specializovaných soudů.
42 Z uvedeného lze 

dovodit, že u států s kontinentální právní tradicí se vojenské soudy vyskytují u tranzitních demokracií 

nebo bývalých tranzitních demokracií, států majících více specializovaných soudních soustav a států, 

jež jsou více ohroženy rizikem vojenského konfliktu. 
Většina členských států Severoatlantické aliance nedisponuje samostatnou soustavou vojenských 

soudů a jurisdikci nad trestnou činností příslušníků ozbrojených sil přenechává obecným soudům. 

Přesto lze i mezi státy s čistě civilním modelem jurisdikce nad trestnými činy vojáků nalézt určité 

rozdíly.  
Některé státy, např. Německo, sice vojenské soudy zrušily a předali jejich agendu obecným 

soudům, ale ponechaly si možnost vytvořit vojenské soudy v případě války.
43 Další státy zrušily 

zvláštní soustavu vojenských soudů, ale zachovaly specializaci tím, že případy týkající se trestné 

činnosti vojáků řeší specializované soudní senáty obecných soudů jako např. v Maďarsku, či svěřily 

tuto pravomoc konkrétním vybraným soudům v soustavě obecného soudnictví. Touto cestou se vydalo 

např. Nizozemsko, kde rozhodování o trestné činnosti příslušníků ozbrojených sil přísluší Okresnímu 

soudu v Arnhemu v prvním stupni a Odvolacímu soudu v Arnhemu ve stupni druhém.
44 

Jiné státy, např. Česká republika, systém vojenských soudů nejen zcela zrušily a působnost v těchto 

věcech přenesly na obecné soudy, bez jakýchkoli zvláštních pravidel týkající se příslušnosti, ale 

rovněž se vzdaly možnosti vojenské soudy obnovit. Ústava České republiky uvádí taxativní výčet 

soudů, což znemožňuje vytvoření zvláštních soudů, jako jsou právě soudy vojenské.
45  

Důsledkem je, že Česká republika nemůže zřídit vojenské soudy bez změny Ústavy a rovněž zcela 
postrádá soudce a státní zástupce specializované na problematiku vojenských trestných činů. Takový 

justiční systém by se však v případě propuknutí válečného konfliktu potýkal s řadou problémů. 

Vzhledem k chybějící specializaci a nedostatku flexibility lze důvodně pochybovat o jeho schopnosti 

efektivně se vypořádat s náhlým nápadem nových případů nezvyklé povahy. Z toho důvodu se lze 

v českém prostředí setkat s názory, že by za účelem zajištění specializace bylo vhodné svěřit jurisdikci 

nad vojenskými trestnými činy konkrétnímu soudu či zavést na soudech specializované senáty, které 

by šlo v případě propuknutí válečného stavu do určité míry militarizovat.
46 

                                                           42 viz např. Art. 103 Costituzione della Repubblica Italiana, [Italská republika] 43 Art. 96 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, [Německá spolková republika]  44 Vashakmadze, Understanding Military Justice: Guidebook, s. 14. 45 Čl. 91 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 46 Koudelka, Z. Vojenská justice v ČR, Vojenské rozhledy. 2009, roč. 17, č. 2, s. 83. 
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2. Vojenské soudnictví ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska 
V této kapitole se podrobně věnuji vojenskému soudnictví Spojeného království Velké Británie a 

Severního Irska. V jednotlivých podkapitolách postupně projdu soustavu vojenských soudů a jejich 

jurisdikci, personální složení vojenských soudů, jmenování a výkon mandátu soudců a laických členů 

vojenských soudů a také průběh řízení před vojenskými soudy. Na závěr své poznatky shrnu a 
pokusím se zařadit vojenské soudnictví Velké Británie pod jeden z modelů vojenského soudnictví 

vymezených v první kapitole. 
2. 1. Vojenské soudy Velké Británie 
V této podkapitole popisuji soustavu vojenských soudů Velké Británie. Zjišťuji, jaké soudy tvoří 

soustavu vojenských soudů, kolik má tato soudní soustava stupňů a to, zda mají jednotlivé složky 

ozbrojených sil vlastní vojenské soudy, či zda existuje jednotná soustava vojenských soudů pro celé 

ozbrojené síly. Řeším rovněž otázku, zda jsou vojenské soudy trvalé, či zda jsou svolávány ad hoc. 

Dále se zaměřuji na jurisdikci vojenských soudů. Rozebírám osobní i věcnou působnost vojenských 

soudů. U osobní působnosti se zaměřuji na to, zda vojenské soudy mohou kromě příslušníků 

ozbrojených sil soudit i civilisty a pokud ano, tak za jakých podmínek.  
2.1.1. Soustava vojenských soudů Velké Británie 
Soustava britských vojenských soudů se skládá z Vojenského soudu (Court Martial), Vojenského 

odvolacího soudu (Court Martial Appeal Court) a Odvolacího soudu pro sumární řízení (Summary 

Appeal Court). Vojenskými trestními soudy jsou v prvním stupni Vojenský soud
47 a ve druhém stupni 

Vojenský odvolací soud.
48 Vrcholem vojenského trestního soudnictví je Nejvyšší soud Spojeného 

království Velké Británie a Severního Irska (Supreme court).
49 Jde o soud obecný a civilní, který 

nesplňuje definici vojenského soudu vymezenou v první kapitole této práce. Z toho důvodu ho 

neřadím do soustavy vojenských soudů a budu se jím zabývat pouze okrajově v části týkající se řízení 

o opravných prostředcích.  
Soustavu vojenských soudů doplňuje ještě Odvolací soud pro sumární řízení (Summary Appeal 

Court), jenž je vojenským správním soudem, rozhodujícím o opravných prostředcích podaných proti 

rozhodnutím velitele o disciplinárních deliktech, vydávaných v sumárním řízení.
50 Do soustavy 

vojenských soudů nezahrnuji Služební civilní soud (Service Civilian Court), neboť do jeho jurisdikce 

                                                           47 Section 154 (1) of Armed Forces Act 2006, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended  48 Section 8 of  Courts-Martial Appeals Act 1968, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 49 Section 274 (1) of Armed Forces Act 2006, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 50 Ibidem, sections 140 - 141  
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spadají pouze civilisté podléhající služební kázni,
51 pročež nesplňuje definici vojenského soudu 

vytyčenou v první kapitole. Z toho důvodu se mu tedy nebudu dále věnovat. 
Velká Británie disponuje jednotnou soustavou vojenských soudů pro všechny složky svých 

ozbrojených sil, tj. armádu, námořnictvo i letectvo.
52 Všechny vojenské soudy Velké Británie jsou 

soudy stálými, nicméně mohou zasedat na libovolném místě kdekoliv ve Velké Británii i mimo ni a to 

i na několika místech zároveň, neboť na každém stupni soudní soustavy je jen jeden soud.53 
diagram 1 - soustava vojenských soudů Velké Británie 

 
2.1.2. Jurisdikce vojenských soudů Velké Británie 
Vojenské soudy vykonávají svou působnost nad profesionálními příslušníky ozbrojených sil a vojáky 

v záloze v době, kdy jsou povoláni do služby.
54 Mohou rovněž soudit bývalé příslušníky ozbrojených 

sil za činy, které spáchali v době své služby v ozbrojených silách
55 a příslušníky vojenských sil 

zámořských teritorií Velké Británie, pokud jsou zařazeni do služby v ozbrojených silách Spojeného 

království.
56   

Vojenské soudy dále mají jurisdikci nad civilisty podléhajícím služební kázni.
57 Primárně jde o 

zaměstnance ozbrojených sil v době, kdy se nacházejí ve vojenském prostoru a osoby žijící s osobou 
podléhající služební kázni ve vojenském prostoru, opět pouze v případě, že se v tomto prostoru 
nachází.

58 Dále jde o osoby, které se nachází na palubě letadla či lodi britských ozbrojených sil, poté 

                                                           51 Section 277 of Armed Forces Act 2006, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 52 Fidell. Military justice: a very short introduction, s. 3. 53 Paragraph 19 of Armed Forces Act 2006 Explenatory Notes, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska] 54 Section 367 of Armed Forces Act 2006, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 55 Fidell. Military justice: a very short introduction, s. 30. 56 Section 369 of Armed Forces Act 2006, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 57 Ibidem, section 370 58 Ibidem, schedule 15, sections 4, 8 – 9  
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co vzlétne nebo vypluje.
59 Jurisdikce vojenských soudů na civilisty podléhající služební disciplíně se 

omezuje pouze na území britských ostrovů. V zahraničí náleží uvedené osoby do působnosti 

Služebního civilního soudu.
60 

2.2. Personální složení vojenských soudů Velké Británie 
V této podkapitole se zabývám personálním složením vojenských soudů. Řeším otázky jmenování 

soudců a laických členů vojenských soudů, podmínky pro jmenování do těchto funkcí, zda jsou soudci 

příslušníky ozbrojených sil nebo civilisty a zda laičtí členové tvoří soudní porotu, či jsou přísedícími. 

Dále se zabývám průběhem mandátu soudců a laických členů vojenských soudů a jeho zánikem. 

Sleduji, zda je jejich mandát stálý či časově omezený a pokud je časově omezený, zda čelí retenčnímu 

mechanismu v podobě možnosti opětovného jmenování. Posuzuji rovněž, zda mohou být odvoláni, 

komu tato pravomoc náleží a jaké podmínky k tomu musí být splněny. Řeším i problematiku soudních 

funkcionářů, jejich jmenování, pravomoci a odvolávání. 
2.2.1. Soudci vojenských soudů Velké Británie 
Soudce Vojenského soudu či Odvolacího soudu pro sumární řízení je označován jako judge 

advocate.61 Judge advocate je jmenován ministrem spravedlnosti (Lord Chancellor) na základě 

doporučení Komise pro výběr soudců (Judicial Appointment Commission),
62 což je nezávislý 

patnáctičlenný orgán složený ze soudců, příslušníků právnických profesí a laiků pověřený výběrem 

kandidátů na funkci soudce.
63 Kandidát na pozici judge advocate musí po dobu alespoň pěti let působit 

jako barrister64 či solicitor.
65 Judge advocate je civilista nepodléhající vojenské kázni ani subordinaci. 

Pro jmenování do funkce tedy musí splňovat stejná kvalifikační kritéria jako soudci u obecných soudů 

prvního stupně (district judges).
66  

                                                           59 Schedule 15, sections 1 – 2 of 51 of Armed Forces Act 2006, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 60 Ibidem, section 51  61 Tento výraz nemá český ekvivalent a neexistuje k němu český překlad, pročež ho nepřekládám a užívám ho v původním znění 62 Section 30 of  Courts-Martial Appeals Act 1951, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended and sections 85 – 87 of Constitutional Reform Act 2005, [Spojené království Velké Británie a 

Severního Irska], as amended 63 Sections 26 – 27 of Constitutional Reform Act 2005, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 64 Barrister a solicitor jsou označení pro právnická povolání ve Velké Británii, jejichž náplň práce je do jisté míry 

obdobou advokacie. Pro větší přesnost budu dále užívat obou výrazů v původním znění 65 Section 30 of  Courts-Martial Appeals Act 1951, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as 

amended and section 50 of Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007, [Spojené království Velké Británie a 
Severního Irska], as amended 66 Section 9 of County Courts Act 1984, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended and 

section 50 of Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 
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Soudce Vojenského odvolacího soudu vybírá Lord Chief Justice z řad soudců Odvolacího soudu 

(Court of appeal) a Vrchního soudu (High court).
67 Jde tedy o osoby, které již zastávají funkci soudce, 

civilisty nepodléhající vojenské kázni a subordinaci a právní profesionály. Soudce Odvolacího soudu a 

Vrchního soudu jmenuje do funkce panovník na doporučení ministra spravedlnosti, přičemž výběr 

opět provádí Komise pro výběr soudců.
68 Kandidát na pozici soudce u těchto soudů musí mít alespoň 

sedmiletou praxí jako barrister nebo solicitor.
69  

Judge advocate má stálý mandát, avšak jeho funkce zaniká dosažením důchodového věku 

sedmdesáti let.
70 Ze své funkce může být odvolán pro neschopnost vykonávat funkci soudce nebo pro 

nevhodné chování. Za dané prohřešky ho může odvolat pouze ministr spravedlnosti, pokud s tím 

souhlasí Lord Chief Justice.
71 Lord Chief Justice72 je předseda trestní divize Odvolacího soudu, jenž 

z titulu své funkce tradičně stojí v čele britského soudnictví, které reprezentuje navenek.
73 To zda se 

judge advocate  choval nevhodným způsobem, posuzuje Úřad pro vyšetřování justičních stížností 

(Judicial Complaints Investigations Office), tedy nezávislý vyšetřovací orgán, který následně zašle svá 
zjištění ministru spravedlnosti s doporučením, jak s dotyčným naložit.

74 
Délka mandátu judge advocate a důvody pro které může být odvolán, jsou totožné jako u soudců 

obecných soudů. Tato pravidla se vztahují i na soudce Vojenského odvolacího soudu, který ostatně 

tvoří soudci obecných soudů vyšších stupňů.
75  

2.2.2. Laičtí členové vojenských soudů Velké Británie 

Laickými členy Vojenského soudu a Odvolacího soudu pro sumární řízení se mohou stát pouze 

důstojníci ozbrojených sil, kteří v ozbrojených silách slouží alespoň tři roky.
76 Vyloučeni jsou 

důstojníci přidělení ke službě ve vojenské policii a služební prokuratuře (Service Prosecution 

Authority), vojenští kaplani, velící důstojník obviněného, všichni důstojníci, kteří se podíleli na 

vyšetřování projednávané věci a důstojníci vykonávající určitá právnická povolání.
77  

                                                           67 Andreu-Guzman, F. Military jurisdiction and international law, Geneva: International Commission of Jurists, 2004, s. 348 – 349. 68 Sections 26 – 27 of Constitutional Reform Act 2005, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 69 Section 10 of Senior Courts Act 1981, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 70 Fidell. Military justice: a very short introduction, s. 70. 71 Section 32 of  Courts-Martial Appeals Act 1951, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 72 Pro tuto funkci opět neexistuje český ekvivalent ani ustálený překlad a proto tento výraz nepřekládám a 

užívám ho v původním znění 73 Section 7 of Constitutional Reform Act 2005, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 74 Judicial conduct [online]. Judiciary.uk. [cit. 29. 2. 2020].  Dostupné z: https://www.judiciary.uk/about-the-judiciary/the-judiciary-the-government-and-the-constitution/jud-acc-ind/jud-conduct/ 75 Section 11 of Senior Courts Act 1981, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 76 Section 155 of Armed Forces Act 2006, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 77 Ibidem, sections 156 - 157  

https://www.judiciary.uk/about-the-judiciary/the-judiciary-the-government-and-the-constitution/jud-acc-ind/jud-conduct/
https://www.judiciary.uk/about-the-judiciary/the-judiciary-the-government-and-the-constitution/jud-acc-ind/jud-conduct/
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Laické členy Vojenského soudu a Odvolacího soudu pro sumární řízení vybírá obdobným 

způsobem jako porotu u civilních soudů Court Administration Officer, což je označení pro ředitele 

vojenské soudní služby (Military court service).
78  Vojenská soudní služba je orgánem státní správy 

soudů, přičemž od svého civilního ekvivalentu (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service) se liší 

jen tím, že spadá pod ministerstvo obrany místo ministerstva spravedlnosti. Vojenská soudní služba je 

tvořena civilními úředníky nepodléhajícími služební kázni.
79 

Laičtí členové Vojenského soudu a Odvolacího soudu pro sumární řízení jsou vybíráni pro každé 

řízení zvlášť a jejich mandát tedy končí skončením soudního řízení, k němuž byli přiděleni.
80 Laičtí 

členové Vojenského soudu a Odvolacího soudu pro sumární řízení tvoří soudní porotu a výkon jejich 

funkce se řídí obdobnými pravidly jako u porotců obecných britských soudů.
81 Obžaloba i obhajoba 

mohou navrhnout vyloučení člena poroty pro podjatost. O jeho vyloučení rozhoduje judge advocate.
82  

2.2.3. Soudní funkcionáři vojenských soudů Velké Británie 
Judge Advocate General působí jako předseda Vojenského soudu i Odvolacího soudu pro sumární 

řízení. Je vybírán Komisí pro výběr soudců a jmenuje ho panovník na doporučení ministra 

spravedlnosti.83 Musí disponovat alespoň sedmiletou praxí jako barrister nebo solicitor,
84 tedy splňovat 

stejné podmínky kvalifikace jako soudci soudů druhého stupně (circuit judges).
85 Judge Advocate 

General přiděluje judge advocates k jednotlivým případům u Vojenského soudu a Odvolacího soudu 

pro sumární řízení.
86  

Funkce Judge Advocate General v sobě spojuje pozici soudce i soudního funkcionáře. Judge 

Advocate General může být odvolán pro neschopnost vykonávat svou funkci nebo pro nevhodné 

chování. Odvolává ho panovník na návrh ministra spravedlnosti, avšak pouze pokud s tím souhlasí 

Lord Chief Justice.87 Vojenský odvolací soud nemá vlastního soudního funkcionáře, jeho fungování 

                                                           78 Section 155 (6) of Armed Forces Act 2006, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 79 The Military Court Service [online]. Gov.uk. [cit. 29. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.gov.uk/guidance/the-military-court-service 80 Section 155 (6) of Armed Forces Act 2006, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended  81 Military Jurisdiction [online]. Judiciary.uk. [cit. 29. 2. 2020].  Dostupné z: https://www.judiciary.uk/about-the-judiciary/the-justice-system/jurisdictions/military-jurisdiction/ 82 Section 35 of Court Martial Rules 2009, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 83 Section 29 of  Courts-Martial Appeals Act 1951, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 84 Section 31 of  Courts-Martial Appeals Act 1951, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as 

amended and section 50 of Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007, [Spojené království Velké Británie a 

Severního Irska], as amended 85 Section 16 of Courts act 1971, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended and section 
50 of Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 86 Section 155 (5) of Armed Forces Act 2006, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended  87 Section 32 of  Courts-Martial Appeals Act 1951, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 

https://www.gov.uk/guidance/the-military-court-service
https://www.gov.uk/guidance/the-military-court-service
https://www.judiciary.uk/about-the-judiciary/the-justice-system/jurisdictions/military-jurisdiction/
https://www.judiciary.uk/about-the-judiciary/the-justice-system/jurisdictions/military-jurisdiction/
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řídí Lord Chief Justice, jenž přiděluje soudce k případům a může v něm sám zasedat jako předseda 

soudního senátu.
88   

2.3. Soudní řízení v systému vojenského soudnictví Velké Británie 
V této podkapitole popisuji průběh řízení před vojenskými soudy Velké Británie. Vzhledem k tomu, že 

vojenské soudy jsou především trestními soudy, tak zmíním i průběh přípravného řízení. Zabývám se 

tím, kdo provádí vyšetřování, kdo rozhoduje o vzetí obviněného do vazby a kdo podává obžalobu. 

Následně představím řízení před vojenskými soudy v prvním stupni a jeho průběh. Věnuji se tomu, 

v jakém složení soud zasedá, jakým způsobem rozhoduje a jaké tresty může v jednotlivých řízeních 

uložit. Závěrem shrnu možnosti podání opravných prostředků, komu toto právo náleží a za jakých 

podmínek. 
2.3.1. Přípravné trestní řízení v systému vojenského soudnictví Velké Británie 
Osoba, která se dozví o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu, má povinnost věc 

oznámit služební policii (Service Police), která následně provádí vyšetřování, přičemž však nepodléhá 

velení velícího důstojníka podezřelého.
89 Práci služební policie v přípravném řízení řídí služební 

prokuratura (Service Prosecuting Authority), která rovněž rozhoduje o podání obžaloby.
90 Judge 

advocate, jakožto soudce vojenského soudu prvního stupně, rozhoduje o vzetí obviněného do vazby a 
o domovních prohlídkách.

91 Účastník řízení před kterýmkoli z vojenských soudů má právo na právní 

zastoupení a to i v přípravném řízení.
92 

2.3.2. Řízení před vojenskými soudy Velké Británie v prvním stupni 
Vojenský soud je vojenským trestním soudem prvního stupně. Vojenský soud tvoří judge advocate a 
porota složená podle závažnosti projednávaného činu z tří až sedmi laických členů.

93 Judge advocate 
řídí průběh soudního procesu, rozhoduje o právních otázkách a poskytuje poučení laickým členům 

soudu.94  O vině obžalovaného rozhodují laičtí členové soudu v podobě poroty prostou většinou hlasů. 

V případě rovnosti hlasů je obžaloba zamítnuta.
95 Judge advocate se nemůže účastnit rozhodování o 

vině, ale podílí se s laickými členy na rozhodnutí o trestu, přičemž v případě rovnosti hlasů má 

                                                           88 Andreu-Guzman. Military jurisdiction and international law, s. 348 – 349. 89 Section 113 of Armed Forces Act 2006, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 90 Fidell. Military justice: a very short introduction, s. 11. 91  Section 101 (1) and section 105 (3) of Armed Forces Act 2006, [Spojené království Velké Británie a 

Severního Irska], as amended  92 Ibidem, section 101 (3) 93 Ibidem, section 154 (1), (2) 94 Ibidem, section 159 95 Ibidem, section 160 (1), (3) 
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rozhodující hlas.
96 Vojenský soud může odsouzeného degradovat, uložit mu peněžitý trest, propustit 

ho z ozbrojených sil nebo mu udělit trest odnětí svobody a to i na doživotí.
97  

Odvolací soud pro sumární řízení tvoří judge advocate a dva laičtí členové. Slouží jako správní 

soud přezkoumávající rozhodnutí velících důstojníků ve věcech disciplinárních deliktů.
98 Odvolací 

soud pro sumární řízení může napadené rozhodnutí velícího důstojníka o disciplinárním deliktu zrušit, 

potvrdit či změnit.
99 Soud o tom rozhoduje prostou většinou, hlasy laických členů i judge advocate 

mají stejnou váhu.
100 

2.3.3. Řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutím vojenských soudů Velké Británie 
Proti rozsudku Vojenského soudu může obžalovaný podat odvolání k Vojenskému odvolacímu soudu 

a to v otázce viny i trestu.
101 Generální prokurátor (Attorney General) může podat odvolání proti 

rozsudku Vojenského soudu pouze ohledně výše trestu.
102 Vojenský odvolací soud zasedá v senátu 

složeném minimálně ze tří soudců, přičemž soudců musí být vždy lichý počet.  Vojenský odvolací 

soud může napadený rozsudek potvrdit, změnit nebo zrušit a vrátit Vojenskému soudu k dalšímu 

řízení.
103 

Proti rozhodnutí Vojenského odvolacího soudu lze podat mimořádný opravný prostředek 

k Nejvyššímu soudu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Mimořádný opravný 

prostředek spočívá v tom, že je Nejvyššímu soudu k posouzení předložena právní otázka, která se 

vyskytla v dosavadním řízení. Předložit právní otázku k posouzení Nejvyššímu soudu může 

obžalovaný nebo generální prokurátor. Podmínkou meritorního projednání věci je, že Vojenský 

odvolací soud posoudí danou právní otázku, jako otázku mající obecný význam nebo ji Nejvyšší soud 

sám posoudí jako otázku, jíž by se měl zabývat.
104 

V systému britského vojenského i civilního trestního soudnictví lze po nabytí právní moci 

odsuzujícího rozsudku iniciovat obnovu řízení prostřednictvím Komise pro přezkum trestních případů 

(Criminal Cases Review Commision).  Komise je nezávislý orgán, tvořený alespoň jedenácti členy 

jmenovaných panovníkem na návrh předsedy vlády.
105 V případě, že komise usoudí, že by dříve 

neznámé skutečnosti a důkazy mohly v daném případu vést k jinému rozsudku o vině, tak komise 

                                                           96 Section 160 (2), (4) of Armed Forces Act 2006, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended  97 Ibidem, section 164 98 Ibidem, section 142 (1) 99 Ibidem, section 147 (1)  100 Ibidem, section 149 (1) 101 Section 8 of  Courts-Martial Appeals Act 1968, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 102 Section 273 (1) of Armed Forces Act 2006, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended  103 Ibidem, section 273 (5) 104 Ibidem, section 274 105 Section 8 of Criminal Appeal Act 1995, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 
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podá návrh na obnovu řízení.
106 Pokud původní řízení probíhalo před vojenskými soudy, tak komise 

podá návrh na obnovu řízení k Vojenskému odvolacímu soudu.
107 

Proti rozhodnutí Odvolacího soudu pro sumární řízení tj. vojenského správnímu soudu 

rozhodujícího o odvoláních proti rozhodnutím o disciplinárních deliktech, mohou navrhovatel i 

odpůrce (tj. důstojník, který vydal napadené disciplinární rozhodnutí) podat opravný prostředek 

v podobě žádosti o přezkum rozhodnutí k civilnímu Vrchnímu soudu. Opravný prostředek má kasační 

charakter. Vrchní soud může rozhodnutí Odvolacího soudu pro sumární řízení přezkoumat pouze po 

právní stránce.
108 

2.4. Dílčí shrnutí 
Velká Británie disponuje dvoustupňovou soustavou vojenských trestních soudů a jednostupňovou 

soustavou vojenských správních soudů. Proti jejich rozhodnutí lze podat mimořádné opravné 

prostředky k vrcholným obecným soudům. Vojenské soudy jsou stálými soudy. Vojenské soudy mají 

širší věcnou působnost, neboť do jejich jurisdikce nespadají pouze trestní věci. Velmi široká je 

působnost osobní, neboť umožňuje vojenským soudům soudit řadu civilistů, což lze shledat 
problematickým z pohledu práva těchto osob na spravedlivý proces, neboť v procesu před vojenským 

soudem disponují v některých ohledech nižší mírou ochrany než u obecných soudů. Jako příklad lze 

uvést, že k rozhodnutí o vině stačí nadpoloviční většina hlasů porotců, zatímco u civilních trestních 

soudů musí jít alespoň o ¾ hlasů. 
Vojenské soudy prvního stupně jsou složeny ze soudce a laických členů, kteří tvoří soudní porotu. 

Vojenský soud druhého stupně je složen výhradně ze soudců. Soudci vojenských soudů jsou civilisté a 

mají zajištěnu značnou míru nezávislosti. Soudce vybírá nezávislý orgán z řad zkušených právních 

profesionálů. Personální obsazení vojenského soudu druhého stupně má na starosti soudní funkcionář, 

Lord Chief Justice, který k tomuto soudu přiděluje soudce obecných soudů vyššího stupně. Soudci 

vojenských soudů prvního i druhého stupně mají stálý mandát až do doby odchodu do penze. Mohou 

být odvoláni pouze v zákonem vymezených případech a pouze pokud s tím souhlasí Lord Chief 

Justice, což však stejně skrývá jistý potenciál pro zneužití. Potenciálně problematickou se může zdát i 

skutečnost, že k jednotlivým případům přidělují soudce vojenských soudů soudní funkcionáři, tj. 

Judge Advocate General a Lord Chief Justice.  
U laických členů soudu je zajištěna jejich nestrannost vyloučením nadřízených obviněného a osob 

napojených na služební žalobu a policii. Míra jejich nezávislosti není úplně ideální, neboť jde o 

příslušníky ozbrojených sil, na druhou stranu jde o důstojníky, tj. osoby mající v ozbrojených silách 

                                                           106 Section 13 of Criminal Appeal Act 1995, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 107 Ibidem, section 12a 108 Section 149 (2) of Armed Forces Act 2006, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 
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určité postavení, které jim umožňuje snáze odolávat vnějším tlakům, poučené o právních otázkách a 

chráněné mlčenlivostí ve vztahu ke svému rozhodování. 
Hlavní část přípravného i soudního řízení se nachází mimo gesci velícího důstojníka, který tudíž 

má zcela minimální vliv na průběh procesu před vojenským soudem. Jak jsem už dříve uvedl, tak 

britské vojenské soudy jsou soudy stálé. Pro určení modelu vojenského soudnictví podle právní tradice 

uvedené v první kapitole jsou jako klíčová kritéria uvedeny rozsah pravomocí velícího důstojníka ve 

vztahu k procesu před vojenským soudem a stálost vojenských soudů. Pro common law model 

vojenského soudnictví je typická ad hoc povaha vojenských soudů a značný vliv velícího důstojníka 
na podobu a průběh procesu před vojenským soudem. Naopak u kontinentálního modelu vojenského 

soudnictví jsou typické stálé vojenské soudy a minimální pravomoci velícího důstojníka ve vztahu 

k procesu před vojenským soudem. V aspektech specifických pro vojenské soudy tedy britské 

vojenské soudy zapadají spíše do kontinentálního modelu. 
Obecnými charakteristikami common law soudnictví je soudcovská tvorba práva, existence soudní 

poroty a laterální model výběru soudců. Soudci britských vojenských soudů jsou vybíráni z řad 

zkušených právních profesionálů, tedy laterálním modelem a laičtí členové u vojenského soudu, 

jakožto vojenského trestního soudu prvního stupně, tvoří porotu. Britské vojenské soudy tedy 

víceméně splňují obecné charakteristiky common law modelu vojenského soudnictví. 
Vojenské soudnictví Velké Británie tedy vykazuje common law prvky v obecných 

charakteristikách soudnictví, ale v charakteristikách typických pro vojenské soudy vykazuje znaky 

obvyklé u kontinentálního modelu. Nelze ho tedy podřadit pod žádný ze zmíněných modelů, ale 

zároveň lze argumentovat, že jde o hybrid obou modelů. 
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3. Vojenské soudnictví ve Spojených státech amerických 
V této kapitole se podrobně věnuji vojenskému soudnictví Spojených států amerických. 

V jednotlivých podkapitolách postupně rozeberu soustavu vojenských soudů a jejich jurisdikci, 

personální složení vojenských soudů, jmenování a výkon mandátu členů vojenských soudů a také 

průběh řízení před vojenskými soudy. Na závěr shrnu své poznatky a přiřadím vojenské soudnictví 

USA pod jeden z modelů vojenského soudnictví vymezených v první kapitole. 
3.1. Vojenské soudy USA 
V této podkapitole se seznamuji se soustavou vojenských soudů USA. Zjišťuji, jaké soudy tvoří 

soustavu vojenských soudů, kolik má tato soudní soustava stupňů a to, zda mají jednotlivé složky 

ozbrojených sil vlastní vojenské soudy, či zda existuje jednotná soustava vojenských soudů pro celé 

ozbrojené síly. Řeším rovněž otázku, zda jsou vojenské soudy trvalé, či zda jsou svolávány ad hoc. 

Dále se zaměřuji na jurisdikci vojenských soudů. Rozebírám osobní i věcnou působnost vojenských 

soudů. U osobní působnosti se zaměřuji na to, zda vojenské soudy mohou kromě příslušníků 

ozbrojených sil soudit i civilisty a pokud ano, tak za jakých podmínek.  
3.1.1. Soustava vojenských soudů USA 
V USA má každá ze složek ozbrojených sil, tj. armáda, námořnictvo, letectvo, námořní pěchota a 

pobřežní stráž, v prvním stupni soudní soustavy vlastní vojenský soud (court-martial).109 V singuláru 

je budu označovat jako „vojenský soud“ a v plurálu je budu označovat jako „vojenské soudy prvního 

stupně.“ V prosinci 2019 došlo ke zřízení kosmických sil (Space force) jakožto další složky 

ozbrojených sil USA. V době odevzdání této práce však ještě nebyla dokončena organizační struktura 

kosmických sil a tudíž zatím není upravena ani otázka vojenského soudnictví v této složce 

ozbrojených sil.
110 Z toho důvodu se kosmickým silám USA ve své práci dále nebudu věnovat. 

Ve druhém stupni existuje Odvolací soud armády v trestních věcech (Army Court of Criminal 
Appeals), Odvolací soud letectva v trestních věcech (Air Force Court of Criminal Appeals), Odvolací 

soud pobřežní stráže v trestních věcech (Coast Guard Court of Criminal Appeals) a Odvolací soud 

námořnictva a námořní pěchoty v trestních věcech (Navy-Marine Corps Court of Criminal 
Appeals).111 Jednotlivé složky ozbrojených sil USA tedy mají každá vlastní vojenský soud druhého 

stupně, kromě námořnictva a námořní pěchoty, které ho sdílí spolu. Odvolací vojenské soudy 

                                                           109 Maggs, G. E., Schenk, L. M. Modern Military Justice: Cases and Materials, St. Paul: West Academic Publishing, 2012, s. 7. 110 § 9091 - 9093 of National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020 [Spojené státy americké], as amended 111 Maggs, Schenk. Modern Military Justice: Cases and Materials, s. 7. 
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ozbrojených složek budu označovat též jako „odvolací vojenské soudy.“ Třetí stupeň tvoří Odvolací 

soud pro ozbrojené síly (Court of Appeals for the Armed Forces).
112  

Proti rozhodnutí Odvolacího soudu pro ozbrojené síly lze podat mimořádný opravný prostředek 

k Nejvyššímu soudu USA (Supreme Court).113 Jde však o soud obecný a civilní, pročež ho neřadím do 

soustavy vojenských soudů a budu se jím zabývat pouze okrajově v části týkající se řízení o opravných 

prostředcích.  
Do soustavy vojenských soudů rovněž neřadím vojenské komise (military commisions), tedy 

speciální tribunály vytvořené za účelem souzení unlawful combatants,
114 tj. osob porušujících 

mezinárodní válečné právo tím, že se účastní ozbrojených konfliktů, přičemž nejsou členy regulérních 

ozbrojených sil.
115 Vojenské komise existují mimo soustavu vojenských soudů a nesplňují definici 

vojenského soudu vymezenou v první kapitole, neboť do jejich jurisdikce nespadají příslušníci 

ozbrojených sil USA.  
 USA nedisponují jednotnou soustavou vojenských soudů pro celé své ozbrojené síly, každá ze 

složek ozbrojených sil USA má vlastní soustavu vojenských soudů. Jediný vojenský soud společný 

všem složkám ozbrojených sil, kterým je Odvolací soud pro ozbrojené síly, lze nalézt až na třetím 

stupni soustavy vojenských soudů. Vojenské soudy v prvním stupni jsou svolávány ad hoc, zatímco 

odvolací vojenské soudy a Odvolací soud pro ozbrojené síly mají charakter soudů stálých.
116 V 

případu Dynes v. Hoover z roku 1857 dovodil Nejvyšší soud USA, že existence vojenských soudů je 

v souladu s Ústavou USA, že jejich podobu a fungování může Kongres USA libovolně upravit, neboť 

na vojenské soudy se nevztahuje článek III Ústavy USA upravující federální soudnictví USA a 

zajišťující jeho nezávislost.
117  

                                                           112 Maggs, Schenk. Modern Military Justice: Cases and Materials, s. 7. 113 Ibidem 114 Solis, G. D. Contemporary Law of War and Military Commissions. In: Ní Aoláin, F., Gross, O. Guantánamo and beyond: exceptional courts and military commissions in comparative perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, s. 74 – 75. 115 Scheipers, S. Unlawful combatants: a genealogy of the irregular fighter. Oxford: Oxford University Press, 2015, s. 188 116 Fidell. Military justice: a very short introduction, s. 10 a Morris. Military Justice: A Guide to the Issues,  s. 115. 117 Dynes v. Hoover, 1857, 61 U. S. 65 (1857), judgment of U.S. Supreme Court [Nejvyšší soud USA] 
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diagram 2 - soustava vojenských soudů USA 

 
3.1.2. Jurisdikce vojenských soudů USA 
Do působnosti vojenských soudů USA spadají vojáci v aktivní službě, rezervisté povolaní do aktivní 

služby, kadeti vojenských škol, vojenští vysloužilci dostávající od ozbrojených sil pravidelná peněžní 

plnění nebo zdravotní péči a také váleční zajatci.
118 Vojenské soudy mají na rozdíl od civilních 

trestních soudů USA extrateritoriální jurisdikci.
119 

Složitější je otázka jurisdikce vojenských soudů nad civilisty. V roce 1957 rozhodoval Nejvyšší 

soud v případu Reid v. Covert o tom, zda vojenské soudy měly pravomoc soudit manželku seržanta 

letectva, která svého manžela zavraždila na americké vojenské základně ve Velké Británii, na které 

s ním přebývala v době vraždy. Nejvyšší soud USA dovodil, že není ústavně konformní, aby vojenské 

soudy soudily civilisty a zrušil ustanovení jednotného kodexu vojenského soudnictví (Uniform code of 
Military Justice), které to umožňovalo.

120 
V roce 2006 však kongres USA přidal do jednotného kodexu vojenského soudnictví ustanovení, 

podle něhož do působnosti vojenských soudů spadají osoby sloužící s ozbrojenými silami a osoby 

doprovázející ozbrojené síly v poli v době války nebo při bojových operacích.
121 Na základě tohoto 

ustanovení byl vojenskými soudy odsouzen Iráčan Alaa Mohammad Ali, jenž pracoval jako 

překladatel pro americkou armádu v Iráku. V roce 2012 se jeho případ, United States v. Ali, dostal 
k Odvolacímu soudu pro ozbrojené síly. Ten dovodil, že jeho případ spadá do jurisdikce vojenských 

                                                           118 Fidell. Military justice: a very short introduction, s. 54. 119 Morris. Military Justice: A Guide to the Issues, s. 7. 120 Reid v. Covert, 1957, 354 U. S. 1 (1956), judgment of U.S. Supreme Court [Nejvyšší soud USA]  121 Art. 2 (10) of  Uniform Code of Military Justice, [Spojené státy americké], as amended 
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soudů.
122 Odsouzený podal žádost o přezkum k Nejvyššímu soudu USA, ten se však odmítl případem 

meritorně zabývat. V současné době tedy spadají do působnosti vojenských soudů civilisté zaměstnaní 

ozbrojenými silami nebo vojenskými dodavateli, kteří se nacházejí v oblastech bojových operací.
123 

Co se týče věcné působnosti, vojenské soudy USA jsou primárně trestními soudy. Do jejich 

působnosti spadá řízení o trestných činech výše uvedených osob. Za určitých situací mohou sloužit i 
jako disciplinární orgán správního trestání (viz oddíl 3.3.2. níže). Nejvyšší soud USA v případu 

Solorio v. United States v roce 1987 dovodil, že vojenské soudy mají jurisdikci nad příslušníky 

ozbrojených sil i v případě, že spáchaný čin není spojen s výkonem služby v ozbrojených silách.
124 

Tím překonal (ve smyslu overruling) své předchozí rozhodnutí ve věci O´Callahan v. Parker z roku 
1969, podle něhož se působnost vojenských soudů omezovala na trestné činy spáchané v souvislosti 
s výkonem služby v ozbrojených silách.

125 
3.2. Personální složení vojenských soudů USA 
V této podkapitole se zabývám personálním složením vojenských soudů. Řeším otázky jmenování 

soudců a laických členů vojenských soudů, podmínky pro jmenování do těchto funkcí, zda jsou soudci 
vojenských soudů příslušníky ozbrojených sil nebo civilisty a zda laičtí členové tvoří soudní porotu, či 

jsou přísedícími. Dále se zabývám průběhem mandátu soudců a laických členů vojenských soudů a 

jeho zánikem. Sleduji, zda je jejich mandát stálý či časově omezený a pokud je časově omezený, zda 

se potýkají s retenčním mechanismem v podobě možnosti opětovného jmenování. Posuzuji rovněž, 

zda mohou být odvoláni, komu tato pravomoc náleží a jaké podmínky k tomu musí být splněny. Řeším 

i problematiku soudních funkcionářů, jejich jmenování, pravomoci a odvolávání. 
3.2.1. Soudci vojenských soudů USA 
Soudci působící na vojenských soudech prvního stupně a na odvolacích vojenských soudech jsou 

označováni jako vojenští soudci (military judges). Vojenské soudce jmenuje Judge Advocate General 
příslušné složky ozbrojených sil.

126 Judge Advocate General v americkém kontextu představuje 

velícího důstojníka právní služby (Judge Advocate General's Corps) příslušné složky ozbrojených sil. 

Judge Advocate General má hodnost generálporučíka a do funkce ho jmenuje prezident USA se 

souhlasem senátu.
127 Na rozdíl od stejnojmenné funkce ve Velké Británii, však Judge Advocate 

General není soudcem, ani soudním funkcionářem. Vojenský soudce musí být voják v důstojnické 

                                                           122 Ali v. United States, 2012, 12-0008/AR (C.A.A.F. 2012), judgment of Court of Appeals for the Armed Forces 
[Odvolací soud pro ozbrojené síly USA]  123 Fidell. Military justice: a very short introduction, s. 32. 124 Solorio v. United States, 1987, 483 U. S. 435 (1987), judgment of U.S. Supreme Court [Nejvyšší soud USA] 125 O´Callahan v. Parker, 1969, 393 U. S. 822 (1968), judgment of U.S. Supreme Court [Nejvyšší soud USA]  126 Art. 26 of  Uniform Code of Military Justice, [Spojené státy americké], as amended 127 § 7037 of U. S. Code [Spojené státy americké], as amended 
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hodnosti sloužící u příslušné složky ozbrojených sil a rovněž právní profesionál, jenž je členem 

advokátní komory (member of the bar).
128  

Vojenští soudci na vojenských soudech prvního stupně a odvolacích vojenských soudech mají 

tříletý mandát, přičemž mohou být do funkce vojenského soudce jmenováni opakovaně.
129 Jejich 

nezávislost je tedy ohrožena kombinací krátké doby trvání jejich mandátu a retenčním mechanismem 

v podobě možnosti opětovného jmenování. Do roku 2018 vojenští soudci sloužící v námořnictvu, 

letectvu a námořní pěchotě neměli pevně stanovenou délku mandátu, takže mohli být odvoláni 

kdykoliv.130 Právním základem délky jejich mandátu je pouze podzákonný právní předpis zvaný 

Manuál pro vojenské soudy (Manual for court martial), vydávaný jako exekutivní příkaz prezidenta 

USA.131 Nejvyšší soud USA v případu Weiss v. United States v roce 1994 dovodil, že ústava 

Spojených států nevyžaduje, aby soudci vojenských soudů měli pevně stanovenou délku mandátu a to, 

že je jmenuje Judge Advocate General, jakožto důstojník ozbrojených sil podléhající posloupnosti 

velení a služební kázni, je ústavně konformní.
132  

Judge Advocate General dále dohlíží na dodržování služební kázně vojenských soudců (jakož i 

vojenských obhájců a žalobců) příslušné složky ozbrojených sil a může vojenským soudcům dočasně 

pozastavit výkon jejich funkce, případně je odvolat pro porušení služebních předpisů či neschopnost 

vykonávat funkci. Odvolávání vojenských soudců pro kárná provinění rovněž upravuje Manuál pro 

vojenské soudy, tedy podzákonný předpis. 
133 

Soudce Odvolacího soudu pro ozbrojené síly jmenuje prezident se souhlasem senátu. Odvolací 

soud pro ozbrojené síly je tvořen pěti civilními soudci. Maximálně tři z pěti soudců mohou být členy 

stejné politické strany.
 134 Bývalí příslušníci ozbrojených sil se mohou stát soudci Odvolacího soudu 

pro ozbrojené síly nejdříve sedm let po svém odchodu do výslužby. Soudci Odvolacího soudu pro 

ozbrojené síly jsou právními profesionály, kteří musí být členy advokátní komory.
135 

Soudci Odvolacího soudu pro ozbrojené síly disponují patnáctiletým mandátem, přičemž mohou 

být jmenováni opětovně.  Délka jejich mandátu je tedy podstatně delší než u vojenských soudců, avšak 

stále čelí retenčnímu mechanismu v podobě možnosti opakovaného mandátu.
136 Soudci Odvolacího 

soudu pro ozbrojené síly na rozdíl od vojenských soudů nepodléhají kárnému dohledu ze strany Judge 

                                                           128 Morris. Military Justice: A Guide to the Issues, s. 94. 129 Fidell. Military justice: a very short introduction, s. 70. 130 Ibidem 131 Rule 502 of Manual for court martial 2019, [Spojené státy americké] 132 Weiss v. United States, 1994, 510 U.S 163 (1994), judgment of U.S. Supreme Court [Nejvyšší soud USA] 133 Rule 109 of Manual for court martial 2019, [Spojené státy americké] 134 Morris. Military Justice: A Guide to the Issues, s. 117. 135 Art. 142 of  Uniform Code of Military Justice, [Spojené státy americké], as amended 136 Morris. Military Justice: A Guide to the Issues, s. 117. 



34 
 

Advocate General. Z funkce je po předchozím oznámení a slyšení může odvolat prezident USA a to 

pro porušení povinností či neschopnost vykonávat funkci.
137 

3.2.2. Laičtí členové vojenských soudů USA 
Laičtí členové soudu se vyskytují u vojenských soudů prvního stupně. Vybírá je velící důstojník 

obviněného.
138 Laičtí členové musí být příslušníky ozbrojených sil, přičemž může jít o důstojníky, 

poddůstojníky i mužstvo. Pokud je obžalovaným člen mužstva, tak má právo požadovat, aby byla 

alespoň 1/3 poroty složena z členů mužstva, či byla složena výhradně z důstojníků.
139  

Laičtí členové soudu jsou jmenováni pouze po dobu řízení před soudem prvního stupně, po 

vynesení rozsudku jejich mandát zaniká. Laický prvek má tedy u vojenských soudů USA podobu 

soudní poroty. Pozici porotce však mohou zastávat opakovaně, jejich výběr ke konkrétnímu řízení je 

zcela v diskreci velícího důstojníka. Velící důstojník, má však výslovně zakázáno ovlivňovat členy 

soudu, jakož i trestat a napomínat je za výkon jejich funkcí v průběhu soudního jednání.
140 Toto 

pravidlo sice představuje snahu o jistou míru ochrany nezávislosti porotců, avšak lze pochybovat o 

jeho reálných dopadech. Navíc velící důstojník může v průběhu řízení odvolat členy soudní poroty a 

na jejich místo jmenovat členy nové. Tento krok sice musí odůvodnit, avšak i tak jde o další zásah do 

nezávislosti laických členů soudu.
141 

3.2.3. Soudní funkcionáři vojenských soudů USA 
Vzhledem k tomu, že vojenské soudy prvního stupně jsou svolávány ad hoc, tak nemají předsedu ani 

jiného soudního funkcionáře. Odvolací vojenské soudy jsou však již soudy stálými, pročež v jejich 
čele stojí předseda. Předsedové odvolacích vojenských soudů přidělují vojenské soudce na daném 

soudě k jednotlivým soudním senátům a vybírají předsedy soudních senátů. Předsedy odvolacích 

vojenských soudů vybírá Judge Advocate General z řad vojenských soudců přidělených k danému 

soudu.142 V čele Odvolacího soudu pro ozbrojené síly stojí předseda. Ve funkci předsedy Odvolacího 

soudu pro ozbrojené síly se jednotliví soudci tohoto soudu střídají po pěti letech.
143  

3.3. Soudní řízení v systému vojenského soudnictví USA 
V této podkapitole popisuji průběh řízení před vojenskými soudy USA. Vzhledem k tomu, že vojenské 

soudy jsou především trestními soudy, tak zmíním i průběh přípravného trestního řízení. Zabývám se 

tím, kdo provádí vyšetřování, kdo rozhoduje o vzetí obviněného do vazby a kdo podává obžalobu. 

                                                           137 Art. 142 of  Uniform Code of Military Justice, [Spojené státy americké], as amended 138 Fidell. Military justice: a very short introduction, s. 54. 139 Art. 25 of  Uniform Code of Military Justice, [Spojené státy americké], as amended 140 Ibidem, art. 37  141 Rule 502 of Manual for court martial 2019, [Spojené státy americké] 142 Art. 66 of  Uniform Code of Military Justice, [Spojené státy americké], as amended 143 Morris. Military Justice: A Guide to the Issues, s. 117. 
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Následně představím řízení před vojenskými soudy v prvním stupni a jeho průběh. Věnuji se tomu, 

zda existují různé druhy řízení před jedním soudem, v jakém složení soud zasedá, jakým způsobem 

rozhoduje a jaké tresty může v jednotlivých řízeních uložit. Závěrem shrnu možnosti podání 

opravných prostředků, komu toto právo přísluší a za jakých podmínek. 
3.3.1. Přípravné trestní řízení v systému vojenského soudnictví USA 
V případě podezření ze spáchání trestného činu příslušníkem ozbrojených sil má velící důstojník 

povinnost nechat věc vyšetřit. Samotné vyšetřování však provádí vyšetřovací služba příslušné složky 

ozbrojených sil, s vlastní posloupností velení. Velící důstojník podezřelého tedy nemůže řídit její 

práci.
144 

Předběžné řízení řídí důstojník pro předběžné řízení (Hearing officer). Jde o důstojníka příslušné 

složky ozbrojených sil, jenž nesmí být nadřízeným obviněného a ve většině případů jde o vojenského 

právníka.
145 V přípravném řízení se shromažďují důkazy, vyslýchají se svědci a zjišťuje se, zda 

existuje důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Obviněný má právo být se svým obhájcem 

přítomen úkonům v předběžném řízení a klást otázky svědkům.
146 O uvalení vazby rozhoduje 

vojenský soudce jako samosoudce.
147 

O podání obžaloby rozhoduje velící důstojník. Rozhoduje též o tom, z čeho bude obviněný 

obžalován. Věc předtím musí projednat s důstojníkem vojenské právní služby, především s ohledem 
na existenci důvodného podezření ze spáchání trestného činu, jež představuje podmínku pro podání 

obžaloby.
148 

3.3.2. Řízení před vojenskými soudy USA v prvním stupni 
Po rozhodnutí o podání obžaloby velící důstojník s hodností podplukovníka nebo vyšší svolává 

vojenský soud, pročež je označován jako svolávací důstojník (convening authority).149 Veřejnou 

žalobu před vojenským soudem nereprezentuje velitel, ale vojenský právník označovaný v řízení jako 

trial counsel.150 Svolávací důstojník může kdykoliv do vynesení rozsudku s obžalovaným uzavřít 

dohodu o vině a trestu.
151   

V řízení před vojenskými soudy prvního stupně se klade značný důraz na rychlost a efektivitu 

řízení. Za účelem dosažení těchto cílů jsou vojenské soudy obvykle svolávány v místě, kde se jednotka 

                                                           144 Morris. Military Justice: A Guide to the Issues, s. 47 – 48. 145 Art. 32 of  Uniform Code of Military Justice, [Spojené státy americké], as amended 146  Morris. Military Justice: A Guide to the Issues, s. 55 147 Ibidem, s. 47 - 48 148 Art. 34 of  Uniform Code of Military Justice, [Spojené státy americké], as amended 149  Morris. Military Justice: A Guide to the Issues, s. 41. 150 Art. 38 of  Uniform Code of Military Justice, [Spojené státy americké], as amended 151 Ibidem, section 53a 
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nachází. S tím souvisí pravidlo, že jako svědek nemůže být u vojenského soudu vyslechnuta osoba, jež 

se nachází ve vzdálenosti více než sto mil od místa zasedání soudu.
152  

Obviněný má právo na bezplatné právní zastoupení vojenským obhájcem a to již v přípravném 

řízení. Může mít i civilního obhájce, jehož náklady však musí platit sám.
153 Vojenští obhájci jsou 

součástí právní služby příslušné složky ozbrojených sil, v níž tvoří samostatnou skupinu, tj. mohou 

působit pouze jako vojenští obhájci. Dříve však bylo možné, aby v jednom případě zastupovali 

v řízení obžalobu a ve druhém obhajobu, což snižovalo jejich důvěryhodnost v očích jejich 

mandantů.
154 

Řízení před vojenským soudem řídí vojenský soudce, který rovněž rozhoduje o všech právních 

otázkách a poskytuje poučení laickým členům soudu.
155 Soudní porota rozhoduje o vině, o trestu 

rozhoduje vojenský soudce. Z tohoto pravidla existují výjimky. Soudní porota o trestu rozhoduje v 

případech, kdy si to obžalovaný přeje a v případech kdy obžalovanému hrozí trest smrti.
156 Soudní 

porota standardně rozhoduje kvalifikovanou většinou alespoň ¾ hlasů svých členů. Jednomyslně musí 

rozhodnout při posuzování viny u činu, za nějž může být uložen trest smrti a následně při samotném 

ukládání trestu smrti.
157 Kromě případů, kdy mu hrozí trest smrti, si může obžalovaný vybrat, že chce, 

aby o vině i trestu rozhodl vojenský soudce jako samosoudce bez poroty.
158 

Před vojenským soudem existují tři druhy řízení. Vojenské soudy prvního stupně mohou zasedat 

jako obecný vojenský soud (General Court-martial), zvláštní vojenský soud (Special Court-martial) 
nebo sumární vojenský soud (Summary Court-martial).159  

Obecný vojenský soud se skládá z vojenského soudce a osmi porotců. Pokud je obviněný 

obžalován ze zločinu, za nějž může dostat trest smrti, tak je porotců dvanáct.
160 Obecný vojenský soud 

může obžalovaného degradovat, uložit mu peněžitý trest, propustit ho z ozbrojených sil, udělit mu 

trest odnětí svobody v jakékoliv výši, včetně doživotí a může ho rovněž odsoudit k smrti.161  
Zvláštní vojenský soud se skládá z vojenského soudce a čtyř porotců.

162 Zvláštní vojenský soud 

rozhoduje v případech, kdy obviněnému lze uložit jako trest maximálně jeden rok odnětí svobody. 

Zvláštní vojenský soud rovněž může obžalovaného degradovat, snížit mu plat či ho propustit 

                                                           152 Morris. Military Justice: A Guide to the Issues, s. 9. 153 Ibidem, s. 92  154 Ibidem, s. 142  155 Ibidem, s. 93 156 Art. 53 of  Uniform Code of Military Justice, [Spojené státy americké], as amended 157 Ibidem, art. 52 158 Morris. Military Justice: A Guide to the Issues, s. 94. 159 Maggs., Schenk. Modern Military Justice: Cases and Materials, s. 16. 160 Art. 16 (b) of  Uniform Code of Military Justice, [Spojené státy americké], as amended 161 Morris. Military Justice: A Guide to the Issues, s. 45. 162 Art. 16 (c) of  Uniform Code of Military Justice, [Spojené státy americké], as amended 
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z ozbrojených sil.
163 V případě nutnosti může zvláštní vojenský soud tvořit pouze vojenský soudce 

jako samosoudce, i když si obžalovaný tuto variantu nezvolí. V takovém případě, však může soud 

uložit obžalovanému trest odnětí svobody maximálně na šest měsíců.
164 

Sumární vojenský soud se vymyká zbylým dvěma druhům řízení před vojenským soudem. Tento 
druh řízení není trestním řízením. Sumární vojenský soud má spíše podobu přestupkového řízení. 

Odsouzení sumárním vojenským soudem se nebere jako odsouzení v trestní věci a není evidováno 

v rejstříku trestů. Pro účely řízení před sumárním vojenským soudem nemůže být obviněný vzat do 

vazby. Řízení probíhá před samosoudcem, jímž může být jakýkoliv důstojník ozbrojených sil USA, tj. 

nemusí to být vojenský soudce a dokonce ani právní profesionál. Sumární vojenský soud může 

obviněnému pouze snížit plat, degradovat ho či ho odsoudit k odnětí svobody maximálně na jeden 

měsíc. Proti rozhodnutí sumárního vojenského soudu nelze podat odvolání. Obviněný má však právo 

odmítnout řízení před sumárním vojenským soudem. V takovém případě dojde v jeho věci ke svolání 

zvláštního vojenského soudu.
165  

Sumární vojenský soud je svoláván pro závažnější kázeňské delikty, pro ty méně závažné jako 

např. pozdní příchod do služby nebo porušení povinnosti strážní služby v nebojových podmínkách, 

ukládá velitel mimosoudní tresty (non-judicial punishment) v podobě důtky nebo snížení platu. 

Mimosoudní trest může přezkoumat pouze nadřízený velitele, který trest udělil, není možné ho soudně 

napadnout.166 
Velící důstojník, který podal obžalobu a svolal vojenský soud v roli svolávacího důstojníka, 

rozsudek vojenského soudu po jeho vynesení ve všech druzích řízení potvrzuje, přičemž může zmírnit 

uložený trest či rozsudek zrušit a nařídit, aby soud věc projednal znovu. Zrušení rozsudku a opětovné 

projednání věci nemůže nařídit v případě, že obžalovaný byl shledán nevinným, nicméně do roku 2014 

tak mohl učinit i v takovém případě.
167  

3.3.3. Řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutím vojenských soudů USA 
Proti rozhodnutí vojenského soudu, kromě případů kdy zasedá jako sumární vojenský soud, může 

obžalovaný podat odvolání k odvolacímu vojenskému soudu příslušné složky vojenských sil. 

V případě, že je obžalovaný odsouzen k trestu smrti, trestu odnětí svobody na více než dva roky či k 

trestu propuštění ze služby, tak odvolací vojenský soud přezkoumává rozsudek automaticky.
168 Je 

možno se odvolat proti rozhodnutí o vině i o trestu.
169 Kromě obžalovaného může odvolání podat i 

                                                           163 Maggs., Schenk. Modern Military Justice: Cases and Materials, s. 16. 164 Art. 19 of  Uniform Code of Military Justice, [Spojené státy americké], as amended 165 Morris. Military Justice: A Guide to the Issues, s. 42 – 44. 166  Ibidem, s. 150, 158 – 160 a 164. 167 Fidell. Military justice: a very short introduction, s. 55. 168 Morris. Military Justice: A Guide to the Issues, s. 115. 169 Art. 66 of  Uniform Code of Military Justice, [Spojené státy americké], as amended 



38 
 

Judge Advocate General příslušné složky ozbrojených sil z důvodu, že trest je v rozporu se zákonem, 

či je zjevně nepřiměřený.
170 

Odvolací vojenské soudy zasedají v senátech tvořených třemi vojenskými soudci.
171 Případ 

přezkoumávají po právní i faktické stránce, mohou provádět důkazy a změnit rozhodnutí vojenského 

soudu prvního stupně ve výroku o vině, trestu i o tom, zda se skutek stal. Mají tedy rozsáhlejší 

přezkumné pravomoci než většina civilních trestních soudů v USA.172 
V případu United States v. Denedo v roce 2009 dovodil Nejvyšší soud USA, že u vojenských 

odvolacích soudů je přípustné použít zvláštní prostředek nápravy zvaný Writ of coram nobis.173 Tento 
prostředek nápravy má dlouhou tradici v právní kultuře common law a lze ho do jisté míry označit za 

ekvivalent obnovy řízení v českém právu. Writ of coram nobis  umožňuje soudu věc znovu projednat a 

změnit svůj předchozí rozsudek z důvodu, že vyšly najevo skutečnosti, jež v době vydání rozsudku 

nebyly účastníkovi řízení známy a které by mohly ovlivnit rozhodnutí soudu ve věci samé.
174  

Proti rozhodnutí odvolacího vojenského soudu může obžalovaný podat odvolání k Odvolacímu 

soudu pro ozbrojené síly. Odvolací soud pro ozbrojené síly není povinen odvolání obžalovaného 
meritorně projednat. Výjimku představují rozsudky, jimiž je obžalovaný odsouzen k smrti, neboť tyto 

rozsudky podléhají mandatornímu meritornímu přezkumu a odkladu vykonatelnosti za všech 

okolností. Soud má též povinnost meritorně projednat odvolání, která podal Judge Advocate General 

příslušné složky ozbrojených sil. Ten může podat odvolání pouze z důvodu, že trest je v rozporu se 
zákonem, či je zjevně nepřiměřený.

175 Odvolací soud pro ozbrojené síly přezkoumává věc výhradně po 

právní stránce.
176  

Proti rozhodnutí Odvolacího soudu pro ozbrojené síly lze podat mimořádný opravný prostředek 

k Nejvyššímu soudu USA. Nejvyšší soud sám rozhoduje o tom, jaké případy bude projednávat. Navíc 

v důsledku řady omezení stanovených zákonnými předpisy je více než 90 procent případů řešených 

vojenskými soudy USA zcela nezpůsobilých k projednání před Nejvyšším soudem USA.
177 

V důsledku těchto skutečností se Nejvyšší soud v letech 1984 – 2009 meritorně zabýval pouze devíti 

případy, které byly původně řešeny vojenskými soudy.
178 

                                                           170 Art. 56d and 66 of  Uniform Code of Military Justice, [Spojené státy americké], as amended 171 Ibidem, art. 66 172 Morris. Military Justice: A Guide to the Issues, s. 116. 173 United States v. Denedo, 2009, 556 U. S. 904 (2009), ), judgment of U.S. Supreme Court [Nejvyšší soud USA] 174 Morris. Military Justice: A Guide to the Issues, s. 116 – 117. 175 Ibidem, s. 117. 176 Dunlap, C. J. Military Justice. In: Kennedy, D. M. The Modern American Military, Oxford: Oxford University Press, 2013, s. 255. 177 Fidell. Military justice: a very short introduction, s. 56. 178 Morris. Military Justice: A Guide to the Issues, s. 117. 
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3.4. Dílčí shrnutí 
Spojené státy americké disponují třístupňovou soustavou vojenských soudů, nad níž ještě stojí civilní 

Nejvyšší soud. Jednotlivé složky ozbrojených sil mají vlastní vojenské soudy a vojenské soudy 

v prvním stupni jsou svolávány ad hoc. Americké vojenské soudy jsou primárně trestní soudy a mají 

teritoriální i extrateritoriální působnost. Do jejich jurisdikce spadají vojáci v aktivní službě, vojáci 

v záloze povolaní do služby, vysloužilí vojáci pobírající benefity za svou službu v ozbrojených silách 

a civilisté doprovázející a pracující pro ozbrojené síly USA v zahraničí.  
Vojenské soudy prvního stupně jsou složeny z vojenského soudce a porotců. Vojenské soudce 

vybírá a jmenuje Judge Advocate General, tedy velitel právní služby. Vojenský soudce má pouze 

tříletý mandát, který může opakovat. Jeho nezávislost je tedy ohrožena hned na několika frontách, 

neboť o jeho jmenování rozhoduje důstojník ozbrojených sil, má krátký mandát a navíc čelí 

retenčnímu mechanismu v podobě možnosti zastávat funkci vojenského soudce opakovaně. Navíc jeho 

kárným orgánem, který ho může odvolat z funkce, je stejná osoba, která rozhoduje o jeho jmenování a 

znovujmenování. Délka jeho mandátu a důvody za něž může být odvolán, jsou vymezeny 

v podzákonném právním předpisu, který vydává prezident, tedy vrchní velitel ozbrojených sil. 

Vojenský soudce tedy má řadu důvodů, aby se snažil zavděčit ozbrojeným silám, což výrazně 

ohrožuje jeho nezávislost.  
Nezávislost a nestrannost soudu je však ještě více zasažena skutečností, že členy poroty vybírá 

velící důstojník. Ten rovněž rozhoduje o podání obžaloby a svolání vojenského soudu. Následně 

rozsudek vojenského soudu schvaluje a může ho změnit, nyní již pouze ve prospěch odsouzeného. 

Pravomoci velícího důstojníka jsou tedy velice rozsáhlé.  
Z hlediska práva na spravedlivý proces lze pozitivně hodnotit, že přípravné řízení řídí jiná osoba, 

než která rozhoduje o podání obžaloby a že obviněný má v tomto procesu adekvátní práva. 

Vyšetřování provádí specializovaná jednotka vojenské policie, jež nepodléhá velícímu důstojníkovi 

jednotky obviněného. 
U vojenského soudu prvního stupně se lze setkat se třemi druhy řízení. Obecným vojenským 

soudem, jenž projednává závažnější trestné činy, speciálním vojenským soudem, jenž projednává 

méně závažné trestné činy a sumárním vojenským soudem, jenž jako disciplinární orgán projednává 

závažnější kázeňské delikty. 
Obžalovaný má možnost odvolat se proti závěrům vojenského soudu v právních i faktických 

otázkách, kromě rozhodnutí sumárního vojenského soudu. Vojenské soudy druhého stupně 

projednávají odvolání meritorně a jejich přezkum má široký rozsah. Tyto skutečnosti však kalí fakt, že 

vojenští soudci, kteří u těchto soudů zasedají, čelí stejným hrozbám své nezávislosti jako vojenští 

soudci u vojenských soudů prvního stupně. Poměrně kuriózní je skutečnost, že kromě obžalovaného se 
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proti rozsudku může odvolat jen Judge Advocate General příslušné složky ozbrojených sil a to pouze 

pro rozpor rozsudku se zákonem. Opravný prostředek nemůže podat, ani velící důstojník, který o 

podání obžaloby rozhodl, ani důstojník právní služby, který v řízení před vojenským soudem 

zastupoval obžalobu. 
Soudci Odvolacího soudu pro ozbrojené síly, jakožto vojenského soudu třetího stupně mají 

zajištěnou mnohem větší míru nezávislosti, než jejich kolegové na nižších stupních soudní soustavy. 

Jsou civilisty, tudíž nepodléhají vojenské kázni, proces jmenování u nich probíhá stejně jako u soudců 

obecných federálních soudů, disponují dlouhým mandátem a funkce předsedy soudu rotuje mezi 

soudci, tudíž není možno z vnějšku ovlivňovat soudce nabídkou této funkce. Na druhou stranu čelí 

soudci Odvolacího soudu pro ozbrojené síly retenčnímu mechanismu v podobě možnosti opětovného 

jmenování. Navíc o jejich odvolání z funkce pro kárné provinění rozhoduje prezident, tedy hlava 
exekutivy i ozbrojených sil. Z pohledu obžalovaného je problematické též právo soudu rozhodovat o 

tom, jaké případy bude projednávat meritorně. Existuje zde ještě možnost podat mimořádný opravný 

prostředek k Nejvyššímu soudu, u něhož pochybnosti o nezávislosti nepanují, avšak vzhledem 

k mizivému množství případů vybraných Nejvyšším soudem k meritornímu projednání jde prakticky o 

marnou snahu. 
Nezávislost a nestrannost vojenských soudů USA je výše popsanými mechanismy omezena do té 

míry, že jí lze označit za neuspokojivou. Existují dokonce názory, že americké vojenské soudy 

nesplňují definici nezávislého a nestranného tribunálu dle čl. 14 odst. 1 Mezinárodního paktu o 

občanských a politických právech.
179 

Ve vojenském soudnictví USA se vyskytují prvky specifické pro vojenské soudnictví common law, 

tj. rozsáhlé pravomoci velitele v v procesu u vojenského soudu a ad hoc povaha soudů (u vojenských 

soudů prvního stupně). Stejně tak jsou přítomny aspekty typické pro common law soudnictví obecně 

jako existence soudní poroty, laterální model výběru soudců i soudcovská tvorba práva. Vojenské 

soudnictví ve Spojených státech amerických lze tedy jednoznačně podřadit pod common law model 

vojenského soudnictví. 

                                                           179 Fidell. Military justice: a very short introduction, s. 98. 
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4. Vojenské soudnictví v Polské republice 
V této kapitole se podrobně věnuji vojenskému soudnictví Polské republiky. V jednotlivých 

podkapitolách postupně rozeberu soustavu vojenských soudů a jejich jurisdikci, personální složení 

vojenských soudů, jmenování a výkon mandátu členů vojenských soudů a také průběh řízení před 

vojenskými soudy. Na závěr své poznatky shrnu a pokusím se zařadit vojenské soudnictví Polska pod 

jeden z modelů vojenského soudnictví vymezených v první kapitole. 
4.1. Vojenské soudy Polska 
V této podkapitole popisuji soustavu polských vojenských soudů. Zjišťuji, jaké soudy tvoří soustavu 

vojenských soudů, kolik má tato soudní soustava stupňů a to, zda mají jednotlivé složky ozbrojených 

sil vlastní vojenské soudy, či zda existuje jednotná soustava vojenských soudů pro celé ozbrojené síly. 

Řeším rovněž otázku, zda jsou vojenské soudy trvalé, či zda jsou svolávány ad hoc. Dále se zaměřuji 

na jurisdikci vojenských soudů. Rozebírám osobní i věcnou působnost vojenských soudů. U osobní 

působnosti se zaměřuji na to, zda vojenské soudy mohou kromě příslušníků ozbrojených sil soudit i 

civilisty a pokud ano, tak za jakých podmínek.  
4.1.1. Soustava vojenských soudů Polska 
Soustava polských vojenských soudů se skládá z posádkových vojenských soudů (Wojskowy Sąd 

Garnizonowy) a krajských vojenských soudů (Wojskowy Sąd Okręgowy).
180 Počet soudů na 

jednotlivých stupních soudní soustavy a jejich obvody vymezuje nařízením ministr národní obrany po 

dohodě s ministrem spravedlnosti a Národní radou soudnictví (Krajowa Rada Sądownictwa).
181 V 

současnosti jsou v Polsku zřízeny dva krajské vojenské soudy a sedm posádkových vojenských soudů. 

Do obvodu Krajského vojenského soudu ve Varšavě spadají posádkové vojenské soudy ve Varšavě, 

Lublinu a Olštýně. Obvod Krajského vojenského soudu v Poznani zahrnuje posádkové vojenské soudy 

v Poznani, Gdyni, Štětíně a Wroclawi.
182 

V rámci řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutím vojenských soudů se věc řešená před 

vojenskými soudy může dostat k Nejvyššímu soudu Polské republiky, jenž pro tyto případy disponuje 

specializovaným vojenským senátem.
183 Přes existenci specializovaného senátu jde o soud civilní a 

obecný, pročež nesplňuje definici vojenského soudu vymezenou v první kapitole této práce, tudíž ho 

neřadím do soustavy vojenských soudů. Krátce se o něm zmíním pouze v části věnované opravným 

prostředkům.  
                                                           180 Andreu-Guzman, F. Military jurisdiction and international law, s. 318. 181 Art. 3, § 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., Prawo o ustroju sądów wojskowych, Dz.U. 1997 nr 117 poz. 
753, [Polská republika], z późniejszymi zmianami 182 § 1 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie określenia siedzib i 

obszarów właściwości sądów wojskowych, Dz.U. 2014 poz. 662, [Polská republika] 183 Karpiuk, M. Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sądów wojskowych, Studia Iuridica Lublinensia. 2017, roč. 26, č. 2, s. 26. 



42 
 

Polské vojenské soudy jsou stálými soudy a tvoří jednotnou soudní soustavu společnou pro 

všechny složky ozbrojených sil. Existence vojenských soudů je umožněna Ústavou Polské republiky, 

která je uvádí ve výčtu soudů, čímž je řadí do soudní moci a přiznává jim stejnou míru nezávislosti 

jako obecným soudům.
184  

diagram 3 - soustava vojenských soudů Polska 

 
4.1.2. Jurisdikce vojenských soudů Polska 
Polské vojenské soudy primárně slouží jako trestní soudy pro příslušníky ozbrojených sil Polské 

republiky.185 V trestních věcech jim v určitých případech mohou podléhat civilní zaměstnanci 

ozbrojených sil a bývalí příslušníci a zaměstnanci polských vojenských sil pro činy spáchané v době, 

kdy sloužili nebo pracovali u polských ozbrojených sil. V těchto případech mají polské vojenské 

soudy teritoriální i extrateritoriální působnost.
186 Do působnosti polských vojenských soudů spadají i 

trestné činy spáchané příslušníky a zaměstnanci cizích ozbrojených sil na území Polské republiky 

v souvislosti s výkonem jejich služby, ledaže mezinárodní smlouva stanoví jinak.
187  

Věcná působnost polských vojenských soudů se u příslušníků ozbrojených sil v aktivní službě 

vztahuje na trestné činy podle hlav XXXIX–XLIV trestního zákoníku.
188 V těchto hlavách jsou 

upraveny vojenské trestné činy jako např. trestné činy proti povinnosti vykonávat vojenskou službu, 

trestné činy proti pravidlům vojenské kázně, trestné činy proti pravidlům služby a trestné činy proti 

vojenskému majetku.
189  

U nevojenských trestných činů podléhají příslušníci ozbrojených sil vojenským soudům pouze 

v případě, že spáchali trestný čin na jiném příslušníkovi ozbrojených sil, či tento trestný čin spáchali 

v souvislosti s výkonem své služby v ozbrojených silách nebo v prostorách patřících ozbrojeným 

silám. V případě civilních zaměstnanců ozbrojených sil je věcná působnost vojenských soudů dána 

                                                           184 Dunaj, K. Sądy wojskowe jako organy wymiaru sprawiedliwości, Studia Iuridica Lublinensia. 2015, roč. 24, 

č. 4, s. 10. 
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pouze u trestných činů proti vojenskému majetku, tj. u trestných činů spočívajících v neoprávněném 

nakládání s municí, zbraněmi, vozidly, loděmi a letadly patřícím ozbrojeným silám.
190  

4.2. Personální složení vojenských soudů Polska 
V této podkapitole se zabývám personálním složením vojenských soudů. Řeším otázky jmenování 

soudců a laických členů vojenských soudů, podmínky pro jmenování osoby do těchto funkcí, zda jsou 

soudci vojenských soudů příslušníky ozbrojených sil nebo civilisty a zda laičtí členové tvoří soudní 

porotu, či jsou přísedícími. Dále se zabývám průběhem mandátu soudců a laických členů vojenských 

soudů a jeho zánikem. Sleduji, zda je jejich mandát stálý či časově omezený a pokud je časově 

omezený, zda čelí retenčnímu mechanismu v podobě možnosti opětovného jmenování. Posuzuji 

rovněž, zda mohou být odvoláni, komu tato pravomoc náleží a jaké podmínky k tomu musí být 

splněny. Zabývám se i problematikou soudních funkcionářů a orgánů vojenských soudů. Popíši mimo 

jiné podmínky jmenování a odvolání soudních funkcionářů, jakož i rozsah jejich pravomocí. 
4.2.1. Soudci vojenských soudů Polska 
Soudce polských vojenských soudů jmenuje Prezident Polské republiky na návrh Národní rady 

soudnictví (Krajowa Rada Sądownictwa).
191 Národní rada soudnictví je orgánem soudcovské 

samosprávy. Tvoří ji 25 členů, jimiž jsou ministr spravedlnosti, předsedové Nejvyššího soudu a 

Nejvyššího správního soudu, 15 soudců vybraných Sejmem (dolní komorou Parlamentu Polské 

republiky) z různých typů soudů a stupňů soudní soustavy, čtyři poslanci Sejmu vybraní Sejmem, dva 

senátoři vybraní Senátem a jedna osoba vybraná prezidentem republiky.
192 Národní radě soudnictví 

doporučuje kandidáty na pozice soudců vojenských soudů Shromáždění soudců vojenských soudů 

(Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych).
193 Shromáždění soudců vojenských soudců je orgán 

soudní samosprávy vojenských soudů složený ze všech soudců posádkových i krajských vojenských 

soudů.
194 

                                                                                                                                                                                     185 Karpiuk. Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sądów wojskowych, s. 25 -26. 186 Art. 647, § 1 - 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 

[Polská republika], z późniejszymi zmianami 187 Ibidem, Art. 647, § 1  188 Ibidem 189 Art. 338 – 363 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny, Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 [Polská 

republika], z późniejszymi zmianami 190 Art. 647, § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 
[Polská republika], z późniejszymi zmianami i art. 356 – 363 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny, 
Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 [Polská republika], z późniejszymi zmianami 191 Art. 23, § 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., Prawo o ustroju sądów wojskowych, Dz.U. 1997 nr 117 poz. 

753, [Polská republika], z późniejszymi zmianami 192 Art. 186 Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, [Polská republika], z późniejszymi zmianami 193 Art. 10, § 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., Prawo o ustroju sądów wojskowych, Dz.U. 1997 nr 117 poz. 

753, [Polská republika], z późniejszymi zmianami 194 Ibidem, art. 10, § 1  
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Soudcem vojenského soudu se může stát bezúhonný občan Polské republiky starší 29 let, 
s magisterským právnickým titulem, který složí soudcovskou nebo prokurátorskou zkoušku a 

absolvoval tříletou uchazečskou praxi (aplikację sędziowską) na Národní škole soudnictví a 

prokuratury (Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury) nebo pracoval jako asistent prokurátora 

nejméně tři roky.
195 Požadavek na praxi a na složení odborné zkoušky se nevztahuje na advokáty, 

jakož i na docenty a profesory právnických fakult.
196 Až potud jsou podmínky pro jmenování do 

funkce soudce totožné jako u obecných polských soudů. Soudci vojenských soudů jsou však rovněž 

profesionálními vojáky.
197 Z toho důvodu musí být zdravotně a fyzicky způsobilí ke službě 

v ozbrojených silách. Před svým jmenováním rovněž musí podstoupit vojenský výcvik a složit 

důstojnickou zkoušku.
198 

Soudci polských soudů, včetně těch vojenských, mají stalý mandát, jenž je omezen povinným 

odchodem do důchodu ve věku 65 let.
199 Lze je přeložit na jiný soud maximálně na tři měsíce, 

k trvalému přeložení na jiný soud je zapotřebí jejich souhlasu.
200 Při výkonu své funkce musí 

dodržovat přísahu a dbát na důstojnost soudního stavu i ozbrojených sil. Nesmí být členy politických 

stran, odborů a zastávat jiné veřejné funkce. Mohou však publikovat, učit a vykonávat vědeckou 

činnost.
201 Funkce soudce vojenského soudu zaniká v případě, že jejího držitele shledá vojenská 

lékařská komise neschopným vojenské služby. V takovém případě však má dotyčný právo, aby byl 

přidělen jako soudce k některému z obecných soudů na stejném stupni soudní soustavy.
202 

Soudce vojenského soudu je kárně odpovědný.
203 Kárným soudem pro soudce vojenských soudů je 

v prvním stupni disciplinární senát krajského vojenského soudu tvořený třemi soudci. Soudce 
disciplinárního senátu krajského vojenského soudu jmenuje na šest let ministr spravedlnosti po 

konzultaci s Nejvyšší radou soudnictví z řad soudců daného soudu, kteří funkci soudce vojenského 

soudu vykonávají alespoň deset let. Ve druhém stupni je kárným soudem disciplinární senát 

                                                           195 Art. 22, § 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., Prawo o ustroju sądów wojskowych, Dz.U. 1997 nr 117 poz. 

753, [Polská republika], z późniejszymi zmianami 196 Ibidem, art. 22, § 3  197Karpiuk. Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sądów wojskowych, s. 26. 198 Art. 22a, § 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., Prawo o ustroju sądów wojskowych, Dz.U. 1997 nr 117 poz. 

753, [Polská republika], z późniejszymi zmianami 199 Art. 69, § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r., Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. 2001 nr 98 poz. 

1070, [Polská republika], z późniejszymi zmianami 200 Art. 26, § 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., Prawo o ustroju sądów wojskowych, Dz.U. 1997 nr 117 poz. 

753, [Polská republika], z późniejszymi zmianami 201 Karpiuk. Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sądów wojskowych, s. 28 – 29. 202 Art. 32, § 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., Prawo o ustroju sądów wojskowych, Dz.U. 1997 nr 117 poz. 

753, [Polská republika], z późniejszymi zmianami 203 Ibidem, art. 34  
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Nejvyššího soudu tvořený dvěma soudci disciplinárního oddělení Nejvyššího soudu a jedním laickým 

přísedícím Nejvyššího soudu.
204  

Disciplinární senáty soudí soudce vojenského soudu pro kárná provinění a trestné činy. Kárnými 

provinění jsou např. ohrožení důstojnosti soudního stavu, ohrožení důstojnosti ozbrojených sil, 

porušení mlčenlivosti a nepodání majetkového přiznání.
205 V rámci kárného řízení může být soudce 

vojenského soudu potrestán napomenutím, pokáráním, snížením platu až o 20 procent po dobu 

maximálně dvou let či odvoláním z funkce soudce.206  
4.2.2. Laičtí členové vojenských soudů Polska 
Laické členy vojenských soudů volí shromáždění příslušníků ozbrojených sil sloužících v posádkách 

spadajících do obvodu příslušného krajského vojenského soudu. Průběh volby upravuje nařízením 

ministr národní obrany. To mimo jiné stanovuje, že volby probíhají tajným hlasováním po 

jednotlivých vojenských posádkách, přičemž volby organizují velitelé těchto posádek na základě 

pokynů předsedů příslušných vojenských soudů.
207 

Laickým členem vojenského soudu se může stát bezúhonný příslušník ozbrojených sil starší 18 let 

sloužící u jednotky spadající do obvodu soudu, u něhož má působit jako laický přísedící. Laickými 

přísedícími nemohou být vojáci sloužící u policie, prokuratury a vojenských soudů.
208 Laický člen 

vojenského soudu může být přidělen jen k případu, v němž má obžalovaný stejnou nebo nižší hodnost 

jako on. Pokud má laický člen vojenského soudu hodnost generála nebo admirála, pak může být 

přidělen k jakémukoliv případu.
209 

Laičtí členové jsou voleni na dobu tří let a mohou být zvoleni opakovaně.
210 Po celou dobu jsou 

součástí soudního senátu. Mají tedy povahu přísedících, nikoliv poroty. Funkce laického člena 

vojenského soudu zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, propuštěním z aktivní vojenské 

služby, pravomocným odsouzením pro trestný čin, přemístěním laického člena soudu ke službě 

k vojenské jednotce, která má posádku mimo obvod vojenského soudu, u něhož vykonává funkci 

                                                           204 Art. 39a a 39b Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., Prawo o ustroju sądów wojskowych, Dz.U. 1997 nr 117 

poz. 753, [Polská republika], z późniejszymi zmianami 205 Karpiuk. Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sądów wojskowych, s. 29 – 33. 206 Art. 39 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., Prawo o ustroju sądów wojskowych, Dz.U. 1997 nr 117 poz. 753, 

[Polská republika], z późniejszymi zmianami 207 § 11 – 15 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 1998 r. w sprawie organizacji 

zebrań żołnierskich oraz szczegółowych zasad wybierania i odwoływania ławników sądów wojskowych, Dz.U. 

1998 nr 134 poz. 875, [Polská republika], z późniejszymi zmianami 208 Art. 55, § 1 - 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., Prawo o ustroju sądów wojskowych, Dz.U. 1997 nr 117 

poz. 753, [Polská republika], z późniejszymi zmianami 209 Art. 669, § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 
[Polská republika], z późniejszymi zmianami 210 Art. 56 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., Prawo o ustroju sądów wojskowych, Dz.U. 1997 nr 117 poz. 753, 

[Polská republika], z późniejszymi zmianami 
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laického přísedícího.
211 Přísedícího může rovněž odvolat shromáždění vojáků prostou většinou. 

Shromáždění vojáků mohou svolat sami příslušníci ozbrojených sil či předseda příslušného krajského 

vojenského soudu.
212 

4.2.3. Soudní funkcionáři a orgány vojenských soudů Polska 
V čele jednotlivých vojenských soudů stojí předsedové soudů. Předsedy a místopředsedy vojenských 

soudců jmenuje ministr spravedlnosti po dohodě s ministrem národní obrany z řad vojenských 

soudců.
213 Předseda vojenského soudu řídí činnost svého soudu a je orgánem státní správy soudů.

214   
Předsedové a místopředsedové vojenských soudů jsou jmenováni na dobu čtyř let. Předsedové a 

místopředsedové krajských vojenských soudů mohou být opětovně jmenováni až po uplynutí čtyř let 

od konce jejich funkčního období. Předsedové a místopředsedové posádkových vojenských soudů 

mohou svou funkci vykonávat maximálně po dvě na sebe navazující funkční období, poté mohou být 

jmenováni do funkce předsedy nebo místopředsedy až po uplynutí čtyř let od konce jejich druhého 

funkčního období.
215 

Předsedy a místopředsedy vojenských soudů může odvolat ministr spravedlnosti po dohodě 

s ministrem národní obrany pro hrubé porušení služebních povinností. Návrh na odvolání předkládá 

k posouzení Národní radě soudnictví. Pokud alespoň 2/3 členů Nejvyšší rady soudnictví vyjádří 

nesouhlas s odvoláním, tak není možno dotyčného z funkce odvolat. Pokud se Národní rada soudnictví 

nevyjádří do 30 dní od předložení návrhu, tak se má za to, že souhlasí. Odvoláním z pozice soudního 

funkcionáře nezaniká dotyčnému funkce soudce vojenského soudu.
216  

Výše zmíněné (viz část 4.2.1) Shromáždění soudců vojenských soudů je orgánem soudní 

samosprávy vojenských soudů složeným ze všech soudců posádkových i krajských vojenských 

soudů,
217 které doporučuje kandidáty na pozice soudců vojenských soudů Národní radě soudnictví. Na 

krajských vojenských soudech existuje ještě orgán nazvaný kolegium. Kolegium tvoří  předseda 

krajského vojenského soudu a šest členů, z nichž tři jsou soudci krajského vojenského soudu a tři jsou 

soudci posádkových vojenských soudů z obvodu daného krajského vojenského soudu. Členy kolegia 

volí soudci vojenských soudů z obvodu příslušného krajského vojenského soudu na dobu dvou let.
218 

                                                           211 Art. 58 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., Prawo o ustroju sądów wojskowych, Dz.U. 1997 nr 117 poz. 753, 

[Polská republika], z późniejszymi zmianami 212 Ibidem, art. 59 213 Ibidem, art. 11  214 Ibidem, art. 14  215 Ibidem, art. 11a  216 Ibidem, art. 11  217 Ibidem, art. 10, § 1  218 Ibidem, art. 12  
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Kolegia vydávají doporučení v otázkách jmenování soudních funkcionářů a zabývají se problematikou 

soudcovské etiky.
219 

4.3. Soudní řízení v systému vojenského soudnictví Polska 
V této podkapitole se věnuji průběhu řízení před polskými vojenskými soudy. Vzhledem k tomu, že 

vojenské soudy jsou především trestními soudy, tak popisuji i průběh přípravného trestního řízení. 

Zabývám se tím, kdo provádí vyšetřování, kdo rozhoduje o vzetí obviněného do vazby a kdo podává 

obžalobu. Následně představuji řízení před vojenskými soudy v prvním stupni a jeho průběh. Zjišťuji, 

v jakém složení soud zasedá, jakým způsobem rozhoduje a jaké tresty může v jednotlivých řízeních 

uložit. Závěrem shrnu možnosti podání opravných prostředků, komu toto právo svědčí a za jakých 

podmínek. 
4.3.1. Přípravné trestní řízení v systému vojenského soudnictví Polska 
Trestní řízení u vojenských soudů je v podstatě obdobou civilního trestního řízení, jedinou výraznější 

odlišností je vojenský charakter orgánů činných v trestním řízení, což platí i pro přípravné trestní 

řízení.
220 Vyšetřování provádí Vojenské četnictvo (Žandameria Wojskowa), které v případech 

příslušejícím vojenským trestním soudům plní funkci policejního orgánu.
221 Přípravné řízení řídí 

prokuratura.222 Prokurátor rozhoduje o zahájení trestního stíhání. Trestní stíhání může prokurátor 

zahájit z úřední povinnosti nebo na návrh velitele jednotky obviněného.
223 V případě, že prokurátor 

nevyhoví návrhu velitele jednotky na zahájení trestního stíhání, tak má velitel právo se proti tomuto 

rozhodnutí odvolat k příslušnému soudu.
224 Prokurátor rovněž rozhoduje o podání obžaloby.

225 
Přípravné řízení ve věcech příslušícím vojenským soudům se řídí stejnými pravidly jako ve věcech 

náležícím obecným trestným soudům. Obviněný má tedy stejná práva jako v řízení před obecnými 

trestními soudy, včetně práva mít obhájce a to již v přípravném řízení.
226 O opravných prostředcích 

proti rozhodnutím prokurátora v přípravném řízení rozhoduje vojenský soud, který je příslušný 

k projednání věci v prvním stupni.
227 Vojenský soud též rozhoduje o uvalení vazby na návrh 

prokurátora.
228 Vojenský soud o otázkách týkajících se přípravného řízení rozhoduje samosoudcem.

229 
                                                           219 Art. 13, Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., Prawo o ustroju sądów wojskowych, Dz.U. 1997 nr 117 poz. 753, 

[Polská republika], z późniejszymi zmianami 220 Art. 646 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 [Polská 

republika], z późniejszymi zmianami 221 Ibidem, art. 298 i 312 222 Ibidem, art. 298  223 Ibidem, art. 660  224 Ibidem, art. 661  225 Ibidem, art. 331  226 Ibidem, art. 6 i 73  227 Ibidem, art. 653, § 2 i art. 654, § 2 228 Ibidem, art. 250  229 Ibidem, art. 329, § 2  
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4.3.2. Řízení před vojenskými soudy Polska v prvním stupni 
Vojenským soudem prvního stupně v trestních věcech jsou posádkové vojenské soudy, kromě případů, 

kdy zákon výslovně stanoví, že soudem prvního stupně jsou krajské vojenské soudy.
230 Posádkové 

vojenské soudy rozhodují v senátech složených z jednoho soudce a dvou laických přísedících.
231  

Krajské vojenské soudy slouží jako soudy prvního stupně v trestních věcech, kdy obžalovaným je 

generál nebo vyšší důstojník, tj. důstojník s hodností majora či vyšší a v řízeních vedených proti 

příslušníkům a zaměstnancům ozbrojených sil cizích států.
232 V prvním stupni též rozhodují o 

závažných trestných činech, u kterých v civilním trestním řízení rozhoduje v prvním stupni civilní 

krajský soud.
233 V trestních věcech v prvním stupni zasedají senáty krajských vojenských soudů 

složené z jednoho soudce a dvou laických přísedících, kromě případů, v nichž je možno udělit 

doživotní trest odnětí svobody, v nichž zasedají senáty složené ze dvou soudců a tří laických 

přísedících.
234 Krajské vojenské soudy, konkrétně jejich disciplinární senáty, rovněž rozhodují 

v prvním stupni v kárných a trestních řízeních vedených proti soudcům vojenských soudů. 

Specializovaný disciplinární senát je složen ze tří soudců krajského vojenského soudu.
235  

V trestních věcech vystupuje profesionální soudce jako předseda senátu a řízení před soudem řídí. 

O vině i trestu hlasují soudce i laičtí přísedící prostou většinu, přičemž jejich hlasy mají stejnou 
váhu.

236 Vojenské soudy mají k dispozici stejné tresty jako civilní trestní soudy, tudíž mohou uložit 

peněžitý trest, trest domácího vězení, trest obecně prospěšných prácí, zbavení aktivního a pasivního 

volebního práva, trest odnětí svobody až na dobu 25 let či výjimečný trest v podobě odnětí svobody na 

doživotí.
237 V řízení proti příslušníkům ozbrojených sil navíc mohou uložit trest snížení vojenské 

hodnosti či vyloučení z ozbrojených sil.
238  

4.3.3. Řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutím vojenských soudů Polska 
Proti rozsudku vojenského soudu o vině a trestu v prvním stupni lze podat řádný opravný prostředek 

zvaný apelace (apelacja). Apelaci může podat obžalovaný i prokurátor a to proti výrokům o vině i o 

trestu, ostatní účastníci řízení, např. poškozený, mohou podat odvolání pouze proti výrokům, které se 

                                                           230 Art. 653, § 1 Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 [Polská republika], z późniejszymi zmianami 231 Ibidem, art. 28  232 Ibidem, art. 654, § 1  233 Ibidem, art. 25 i 646  234 Ibidem, art. 28  235 Art. 39a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., Prawo o ustroju sądów wojskowych, Dz.U. 1997 nr 117 poz. 753, 
[Polská republika], z późniejszymi zmianami 236 Art. 109 - 111 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 

[Polská republika], z późniejszymi zmianami 237 Art. 34 – 39 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny, Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 [Polská republika], z 

późniejszymi zmianami 238 Ibidem, art. 324  
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jich týkají.
239 Řízení o apelaci má, jak již název napovídá, apelační charakter. Vojenské soudy ve 

druhém stupni tedy přezkoumávají rozhodnutí po právní i faktické stránce a mohou ho potvrdit, 

změnit nebo zrušit a vrátit k dalšímu projednání.
240 O apelaci proti rozhodnutím posádkových 

vojenských soudů rozhodují krajské vojenské soudy.
241 Při rozhodování ve druhém stupni zasedá 

krajský vojenský soud v senátu složeném ze tří soudců.
242  

Nejvyšší soud rozhoduje o apelacích podaných proti rozhodnutím krajských vojenských soudů 

v případech, kdy krajské vojenské soudy vystupovaly jako soudy prvního stupně.
243 Apelaci proti 

prvoinstančnímu rozhodnutí krajského vojenského soudu řeší specializovaný tříčlenný vojenský senát 

v rámci trestního oddělení Nejvyššího soudu. Výjimku představují odvolání proti rozhodnutím 

disciplinárního senátu krajského vojenského soudu, o kterých rozhoduje disciplinární senát Nejvyššího 

soudu.244 
Proti rozsudku ve druhém stupni lze podat mimořádný opravný prostředek zvaný kasace (kasacja) 

k Nejvyššímu soudu.
245 Lze ho podat jen z důvodu nedostatku pravomoci či příslušnosti soudu, 

nesprávného složení soudu, vnitřní rozpornosti výroku rozhodnutí, existence překážky věci 

rozhodnuté, absenci zastoupení obžalovaného obhájcem v případech s povinnou obhajobou či jiného 

hrubého porušení zákona.
246 Kasaci mohou podat strany řízení, generální prokurátor a veřejný 

ochránce práv.
247 O kasaci rozhoduje tříčlenný senát Nejvyššího soudu, pokud však kasace směřuje 

proti rozhodnutí Nejvyššího soudu, tak o ní rozhoduje sedmičlenný senát složený z jiných soudců než 

těch, kteří rozhodovali o napadeném rozhodnutí.
248 Nejvyšší soud může napadený rozsudek potvrdit či 

zrušit a vrátit věc k novému rozhodnutí.
249 

Existují však i další prostředky nápravy. V případě, že se po ukončení řízení objeví nové 

skutečnosti či důkazy, tak je možné podat návrh na obnovu řízení.
250 V případě porušení některého 

                                                           239 Art. 444 - 447 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 

[Polská republika], z późniejszymi zmianami 240 Ibidem, art. 451 – 456  241 Ibidem, art. 654, § 3  242 Ibidem, art. 29  243 Ibidem, art. 655  244 Art. 39a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., Prawo o ustroju sądów wojskowych, Dz.U. 1997 nr 117 poz. 753, 

[Polská republika], z późniejszymi zmianami 245 Art. 519 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 [Polská republika], z późniejszymi zmianami 246 Ibidem, art. 439 i 523  247 Ibidem, art. 520 - 521 248 Ibidem, art. 534  249 Ibidem, art. 537 250 Ibidem, art. 540  
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ústavně garantovaného práva dotčené osoby, lze po vyčerpání opravných prostředků podat stížnost 

k Ústavnímu soudu (Trybunał Konstytucyjny) Polské republiky.
251  

4.4. Dílčí shrnutí 
Polská republika disponuje dvoustupňovou soustavou vojenských soudů, nad níž ještě stojí civilní 

Nejvyšší soud. Existuje jedna soustava vojenských soudů pro všechny složky ozbrojených sil, přičemž 

vojenské soudy mají charakter stálých soudů. Polské vojenské soudy mají teritoriální i extrateritoriální 

působnost nad vojáky v aktivní službě a civilními zaměstnanci ozbrojených sil, jakož i nad příslušníky 

ozbrojených sil cizích států nacházejících se na území Polska. Věcná působnost vojenských soudů se 

omezuje na vojenské trestné činy a na trestné činy vojáků spojené s výkonem služby. 
Vojenské soudy v prvním stupni rozhodují v senátu složeném ze soudce a laických přísedících. 

Soudci vojenského soudu jsou právní profesionálové a vojáci z povolání v důstojnických hodnostech. 

Musí splňovat stejné požadavky jako soudci obecných soudů i jako ostatní příslušníci ozbrojených sil. 
Soudce vojenského soudu jmenuje prezident republiky na návrh Národní rady soudnictví. Soudci 

vojenských soudů jsou tedy jmenováni stejným procesem jako soudci obecných soudů.  
Soudci vojenských soudů mají stálý mandát trvající až do odchodu do důchodu v 65 letech. 

Z funkce mohou být odvoláni pouze v kárném řízení, které vedou specializované disciplinární senáty 

na vojenských soudech a Nejvyšším soudu. Laické přísedící volí příslušníci ozbrojených sil ze svých 

řad v tajné volbě na dobu tří let. Profesionální i laičtí členové vojenských soudů se tedy těší značné 

míře nezávislosti. Ta je však zakalena vlivem parlamentu na výběr členů Národní rady soudnictví, 

jakožto orgánu vybírajícímu soudce a vlivem exekutivy při jmenování a odvolávání soudních 

funkcionářů. U profesionálních soudců se uplatňuje kariérní model jmenování do funkce a přísedící 

netvoří porotu, nýbrž jsou plnohodnotnými členy soudního senátu, kteří rozhodují o vině i trestu. 
Řízení před vojenskými soudy jsou obvykle trestní řízení, jedinou výjimku představují kárná řízení 

proti soudcům vojenských soudů. Trestní řízení před vojenskými soudy, včetně přípravného řízení, je 

obdobou civilního trestního řízení, pouze orgány činné v trestním řízení mají vojenský charakter. 

Stejně tak je z civilního trestního soudnictví převzata funkční příslušnost, kdy krajský vojenský soud 

může působit jako soud prvního i druhého stupně a Nejvyšší soud jako soud druhého i třetího stupně. 

Opravný prostředek k druhé instanci má apelační charakter, ke třetímu stupni má charakter kasační. 
Ve vojenském soudnictví Polska se vyskytují prvky typické pro kontinentální systém, tj. omezené 

pravomoci velitele jednotky na průběh procesu před vojenským soudem, vojenské soudy jsou stálé, 

laický prvek soudu nemá podobu poroty, soudci jsou do funkce jmenováni v rámci kariérního modelu 

                                                           251 Art. 79 Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, [Polská 

republika], z późniejszymi zmianami 
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výběru a soudcovská tvorba práva není obvyklá. Polské vojenské soudnictví lze tedy jednoznačně 

zařadit do kontinentálního modelu vojenského soudnictví. 
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5. Srovnání systémů vojenského soudnictví Velké Británie, USA a Polska 
Poté co jsem v předchozích kapitolách popsal systémy vojenského soudnictví v jednotlivých 

vybraných státech, přistupuji nyní k jejich komparaci, abych nalezl odpověď na svou první 

výzkumnou otázku, tj. zda je vojenské soudnictví Velké Británie více podobné vojenskému soudnictví 

USA nebo vojenskému soudnictví Polska.  
Nejprve představuji způsob, jakým provedu komparaci, oblasti vojenského soudnictví, které budu 

porovnávat a důvody pro jejich výběr. Následně provedu samotné srovnání v jednotlivých vybraných 

oblastech. Poté shrnu odpovědi pro přehlednost do tabulky a analyzuji v ní obsažené výsledky. Na 

jejich základě odpovím na první výzkumnou otázku. 
5.1. Srovnávané oblasti vojenského soudnictví a komparace jejich právní úpravy u vybraných států 
Jak již vyplynulo z předchozích kapitol, pouhé rozdělení systémů vojenského soudnictví do modelů 

neumožňuje dostatečnou míru jejich odlišení. Z toho důvodu je nutná podrobnější komparace systémů 

vojenského soudnictví srovnávaných států, v níž však budu využívat i kritéria sloužící k odlišení 

modelů vojenského soudnictví definované v první kapitole této práce. Porovnání provedu pomocí 

komparačních otázek týkajících se významných aspektů vojenského soudnictví. Otázky vybírám z 

kategorií, které jsem popisoval v předchozích kapitolách (tj. podoba soudní soustavy vojenských 

soudů, působnost vojenských soudů, jmenování a výkon mandátu soudců a laických členů vojenských 

soudů, průběh řízení před vojenskými soudy a opravné prostředky proti rozhodnutí vojenských soudů).  
Rovněž volím pouze otázky týkající se aspektů, v nichž se alespoň jeden ze srovnávaných států od 

ostatních liší. Oblasti, kde mají všechny srovnávané státy stejnou právní úpravu (např. extrateritoriální 

jurisdikce vojenských soudů, právo vojenských soudů soudit v některých případech civilisty, možnost 

podat mimořádný opravný prostředek k vrcholnému civilnímu soudu) porovnávat nebudu.   
Nyní přistoupím k samotné komparaci. Text strukturuji tím způsobem, že tučně uvedu komparační 

otázku, krátce popíši, proč jsem ji vybral a k čemu směřuje a následně uvedu odpovědi na tuto otázku 

u jednotlivých srovnávaných států. 
Existuje jednotná soustava vojenských soudů pro celé ozbrojené síly? 

Tato otázka se týká podoby soudní soustavy. Zatímco jednotná soustava vojenských soudů 

znamená větší unifikaci a formalizaci systému vojenského soudnictví, tak stav, kdy jednotlivé složky 

ozbrojených sil mají vlastní soustavy vojenských soudů, umožňuje odchylnou úpravu fungování 

vojenských soudů u jednotlivých složek ozbrojených sil. 
Jednotnou soustavu vojenských soudů pro celé své ozbrojené síly má Velká Británie a Polsko. 

Naopak v USA existuje více soustav vojenských soudů, neboť jednotlivé složky ozbrojených sil 
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disponují vlastními vojenskými soudy prvního a druhého stupně. Jediným vojenským soudem 

společným pro celé ozbrojené síly je až Odvolací soud pro ozbrojené síly ve třetím stupni. 
Kolik stupňů má soudní soustava vojenských trestních soudů? 

Otázka se opět vztahuje k podobě soudní soustavy vojenských soudů a úzce souvisí 

s problematikou opravných prostředků, neboť více stupňů soudní soustavy implikuje více možností 

podat opravný prostředek proti rozhodnutí. Otázka směřuje na vojenské trestní soudy v souvislosti s 
článkem 2 protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, který zakotvuje 

právo dát přezkoumat rozsudek v trestní věci soudem vyššího stupně.
252 Vliv judikatury Evropského 

soudu pro lidská práva a tím pádem i Úmluvy na podobu vojenských soudů je totiž jedním z klíčových 

aspektů této práce a budu se mu podrobněji věnovat v šesté kapitole. Otázku na počet stupňů soudní 

soustavy vztahuji pouze na vojenské soudy. V souladu s předchozími kapitolami a definicí vymezenou 

v první kapitole nebudu do soustavy vojenských soudů zahrnovat vrcholné civilní soudy. 
Soustava vojenských trestních soudů Velké Británie se skládá z Vojenského soudu a Vojenského 

odvolacího soudu a má tedy dva stupně. Polsko rovněž disponuje dvoustupňovou soustavou 

vojenských soudů složenou z posádkových vojenských soudů a krajských vojenských soudů. Přestože 

USA nemají jednotnou soustavu vojenských soudů, tak všechny soustavy vojenských soudů jsou 

třístupňové. Vojenské soudy tvoří první stupeň, vojenské odvolací soudy druhý stupeň a Odvolací 

soud pro ozbrojené síly třetí stupeň, jediný společný všem složkám ozbrojených sil USA.  
Jsou vojenské soudy v prvním stupni zřizovány jako soudy stálé nebo ad hoc? 

Stálost vojenských soudů představuje jeden z prvků odlišující vojenské soudy kontinentálního 

modelu od vojenských soudů modelu common law, které mají spíše ad hoc povahu. Dále indikuje 

míru flexibility řízení před vojenským soudem. Aspekt stálosti soudu hodnotím pouze u soudů prvního 

stupně, neboť soudy vyššího stupně mají stálou povahu u všech srovnávaných států, což ostatně 

odpovídá současným trendům popsaným v charakteristice common law modelu vojenského soudnictví 

v první kapitole této práce.  
Vojenské soudy Polska i Velké Británie jsou zřízeny jako soudy stálé na všech stupních soudní 

soustavy. V USA jsou vojenské soudy prvního stupně svolávány ad hoc u všech složek ozbrojených sil 

USA, zatímco soudy vyšších stupňů mají charakter stálých soudů.  

                                                           252 Článek 2 odst. 1 protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, publikováno jako 

sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb. 
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Mohou vojenské soudy soudit i trestné činy vojáků spáchané bez souvislosti se službou 

v ozbrojených silách? 
Primárním úkolem vojenských soudů je sloužit jako specializované soudy pro trestné činy 

spáchané příslušníky ozbrojených sil. Pro určení rozsahu jurisdikce vojenských soudů je však nutno 

určit, zda vojenské soudy mohou soudit jakýkoliv trestný čin příslušníka ozbrojených sil, či pouze ty, 

které spáchá v souvislosti s výkonem vojenské služby. 
Velká Británie umožňuje vojenským soudům vést řízení o všech trestných činech příslušníků 

ozbrojených sil. V Polsku je věcná příslušnost vojenských soudů u trestných činů vojáků omezena 

pouze na případy spáchané v souvislosti s výkonem služby v ozbrojených silách. V USA spadají do 

jurisdikce vojenských soudů všechny trestné činy příslušníků ozbrojených sil od roku 1987, kdy 

Nejvyšší soud USA v případu Solorio v. United States dovodil, že vojenské soudy mohou soudit 

příslušníky ozbrojených sil i za trestné činy, které nejsou spojeny s výkonem vojenské služby.
253  

Kdo vybírá soudce vojenských soudů? 
Pravomoc určit, kdo se stane soudcem, umožňuje svému nositeli utvářet personální podobu justice 

a tím významně ovlivňovat její fungování. Výběr soudců představuje jeden z nejvýznamnějších 

individuálních aspektů justiční politiky. Pravomoc výběru soudců rovněž úzce souvisí s problematikou 
zajištění nezávislosti soudní moci. Evropský soud pro lidská práva dovodil, že způsob výběru soudců 

hraje roli při posuzování naplnění práva na spravedlivý soud podle článku 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod.
254  

Ve Velké Británii jmenuje soudce vojenských soudů ministr spravedlnosti na návrh Komise pro 

výběr soudců, což je specializovaný nezávislý orgán pověřený výběrem kandidátů na funkci soudce. 

V Polsku prezident republiky jmenuje do funkce soudců vojenských soudů kandidáty navržené 

Národní radou soudnictví, tedy nezávislým orgánem soudní samosprávy. V USA vybírá soudce 

vojenských soudů prvního a druhého stupně Judge Advocate General, jakožto velitel právní služby 

dané složky ozbrojených sil. Soudce Odvolacího soudu pro ozbrojené síly, tedy vojenského soudu 

třetího stupně, vybírá prezident USA. 
Polská Národní rada soudnictví se svou povahou a pravomocemi liší od britské Komise pro výběr 

soudců, obě instituce však sdílí významnou charakteristiku v tom, že byly zřízeny jako nezávislé 

orgány. Z toho důvodu v této otázce nalézám shodu mezi Velkou Británií a Polskem. 

                                                           253 Solorio v. United States, 1987, 483 U. S. 435 (1987), judgment of U.S. Supreme Court [Nejvyšší soud USA]  254 Kosař. Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva, s. 170 – 171. 
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Jaký způsob výběru soudců vojenských soudů je využíván? 
Tato otázka úzce souvisí s předchozí, cílí však na dělení způsobu výběru soudců na laterální a 

kariérní model. Zatímco v laterálním modelu vybírají soudce z řad zkušených právních profesionálů 

z ostatních právnických profesí, tak v kariérním modelu jsou soudci vybírání z řad justičních čekatelů 

a asistentů, kteří u soudu pracovali před jmenováním do funkce soudce.
255 Jak jsem již napsal v první 

kapitole, dělení způsobu výběru soudců na kariérní a laterální model představuje jeden 

z charakteristických rozdílů mezi státy kontinentálního práva a státy common law. Kariérní model je 

typický pro státy kontinentálního práva, zatímco laterální model se uplatňuje ve státech common law. 

Otázka umožňuje zjistit, zda se u vojenských soudů srovnávaných států uplatňuje způsob výběru 

soudců charakteristický pro jejich právní tradici.  
Ve Velké Británii musí uchazeč o pozici soudce vojenského soudu disponovat alespoň pěti lety 

právní praxe v taxativně vymezených právnických profesích. V USA jsou soudci vojenských soudů 
rovněž vybíráni z řad zkušených právních profesionálů, kteří musí být členy advokátní komory. U 

obou těchto států common law se tedy shodně uplatňuje laterální model výběru soudců. V Polsku 
vybírají kandidáty na soudce vojenských soudů primárně z řad justičních čekatelů, kteří absolvovali 

justiční praxi na Národní škole soudnictví a prokuratury. V Polsku patřícím do kontinentální právní 

tradice tedy převládá kariérní model výběru soudců.  
Jsou soudci vojenských soudců příslušníky ozbrojených sil? 

Jedním z hlavních argumentů pro existenci samostatné soustavy vojenských soudů je to, že 

specifický charakter a úkoly ozbrojených sil vyžadují specializované soudy. S tím lze spojit 

domněnku, že soudci vojenských soudů by sami měli být příslušníky ozbrojených sil, aby se mohli 
lépe obeznámit s vojenským životem. Na druhou stranu příslušnost soudců vojenských soudů 

k ozbrojeným silám může být chápána jako omezení jejich nezávislosti. Otázka má tedy implikace 

v oblastech specializace vojenských soudů a soudcovské nezávislosti. 
Ve Velké Británii jsou soudci vojenských soudů civilisté, zatímco v Polsku jde o vojenské 

důstojníky. V USA soudci vojenských soudů prvního a druhého stupně slouží v ozbrojených silách, 

avšak Odvolací soud pro ozbrojené síly, jakožto vojenský soud třetího stupně, tvoří civilní soudci. 

Drtivá většina soudců vojenských soudů USA slouží v ozbrojených silách a civilní soudci působí 

pouze na jednom specifickém vojenském soudu. Vojenské soudy USA jako celek tedy hodnotím tak, 

že soudci na nich působící jsou příslušníky ozbrojených sil. Z toho důvodu v této otázce nalézám 

shodu mezi USA a Polskem. 

                                                           255 Kosař. Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva, s. 65 
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Mají soudci vojenských soudů stálý mandát? 
Délka mandátu soudce představuje jeden z aspektů individuální justiční politiky a hraje významnou 

roli při posuzování míry soudcovské nezávislosti. Stálý mandát (tj. doživotní mandát či mandát trvající 

do dosažení důchodového věku) poskytuje soudci výraznou míru individuální nezávislosti, zatímco 

časově omezený mandát, zvláště ve spojení s retenčním mechanismem v podobě možnosti 

opakovaného jmenování do funkce, představuje omezení nezávislosti daného soudce. 
Soudci vojenských soudů Velké Británie i Polska disponují stálým mandátem, který zaniká až 

dosažením věku povinného odchodu do starobního důchodu. Naopak v USA mají soudci vojenských 

soudů na všech stupních soudní soustavy časově omezený mandát spojený s možností opětovného 

jmenování.  Mandát soudců působících na prvním a druhém stupni soustavy vojenských soudů navíc 

trvá pouze tři roky. 
Kdo může odvolat soudce vojenských soudů? 

Odvolání soudce z jeho funkce představuje významný zásah do soudní moci. To, komu náleží 

pravomoc odvolat soudce a kdy ji může uplatnit, hraje významnou roli při posuzování soudcovské 

nezávislosti. Vzhledem k tomu, že všechny srovnávané státy umožňují odvolání soudců vojenských 

soudů z obdobných důvodů, tak budu porovnávat pouze to, kdo má pravomoc odvolat soudce 

vojenských soudů z jejich funkce. 
Ve Velké Británii odvolává soudce vojenských soudů z funkce ministr spravedlnosti se souhlasem 

soudního funkcionáře zvaného Lord Chief Justice. V Polsku může soudce vojenských soudů zbavit 

funkce pouze disciplinární soudní senát. V USA má pravomoc odvolávat soudce vojenských soudů 

prvního a druhého stupně Judge Advocate General příslušné složky ozbrojených sil, tedy vojenský 

důstojník sloužící jako velitel právní služby. Ve vztahu k soudcům působícím na třetím stupni 

soustavy vojenských soudů tato pravomoc náleží prezidentovi. Úprava u každého ze srovnávaných 

států je tedy odlišná od všech ostatních a v žádné kombinaci dvojic států nelze nalézt shodu.  
Mají soudci vojenských soudů obdobnou úroveň nezávislosti jako soudci obecných soudů?  

Kritici vojenských soudů poukazují na to, že soudci vojenských soudů v řadě případů nemají 

stejnou míru nezávislosti jako soudci obecných civilních soudů. Srovnatelnost podmínek výkonu 

funkce se soudci obecných soudů je tedy jedním z indikátorů úrovně nezávislosti soudců vojenských 

soudů. Při komparaci se budu věnovat aspektům výkonu funkce soudce, kterých jsem se dotkl 

v předchozích otázkách, tj. jmenování do funkce soudce, délce mandátu a odvolání z funkce. 
Tentokrát budu porovnávat tyto aspekty mezi vojenskými a obecnými soudy u každého vybraného 

státu zvlášť. Teprve poté, co dojdu k závěru, zda je úroveň nezávislosti soudců vojenských a obecných 
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soudů v daném státu obdobná či ne, tak srovnávám tento výsledek (tj. míru obdobnosti nezávislosti 

obecných a vojenských soudů) s ostatními státy, které jsou předmětem porovnání. 
Velká Británie upravuje jmenování do funkce, délku mandátu i odvolání z funkce soudců 

vojenských soudů stejně jako u soudců obecných soudů odpovídajícího stupně. Polský právní řád 

poskytuje soudcům vojenských soudů obdobné podmínky pro výkon funkce jako jejich civilním 

protějškům. Navíc Ústava Polské republiky zahrnuje do moci soudní výslovně i vojenské soudy a tím 

jim a soudcům, kteří na nich působí, přiznává stejnou úroveň nezávislosti jako v případě obecných 
soudů. Ve Spojených státech amerických se podmínky pro výkon funkce soudce vojenského soudu ve 

všech vybraných aspektech liší od podmínek soudců obecných federálních soudů. Navíc Nejvyšší 

soud USA již v roce 1857 judikoval, že ústavní garance nezávislosti federálních soudů se nevztahuje 

na vojenské soudy.
256 Ve Velké Británii a Polsku je tedy míra nezávislosti soudců vojenských soudů 

stejná jako u soudců obecných soudů, zatímco v USA není. 
Kdo vybírá laické členy vojenských soudů? 

To, co jsem uvedl k  pravomoci vybírat soudce a jejímu významu pro soudcovskou nezávislost, se 

vztahuje i na výběr laických členů soudů. Vzhledem k tomu, že se laičtí členové soudu podílí na 

rozhodování o vině a v některých případech i o trestu obžalovaného, ať už výhradně nebo společně se 

soudcem, tak jejich význam nelze zanedbávat. Zvláště s přihlédnutím k tomu, že laičtí členové soudu 

mohou soudce přehlasovat. 
Ve Velké Británii vybírá laické členy soudu Court administration officer, tedy ředitel orgánu státní 

správy vojenských soudů. V Polsku volí laické přísedící vojáci sloužící v jednotkách dislokovaných 

v obvodu daného vojenského soudu. V USA rozhoduje o výběru laických členů vojenských soudů 

velící důstojník. Úprava u každého ze srovnávaných států je tedy odlišná od všech ostatních a v žádné 

kombinaci dvojic států nelze nalézt shodu. 

                                                           256 Dynes v. Hoover, 1857, 61 U. S. 65 (1857), judgment of U.S. Supreme Court [Nejvyšší soud USA] 
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Tvoří laičtí členové vojenského soudu porotu nebo slouží jako přísedící? 
Jeden z charakteristických rozdílů mezi systémem common law a systémem kontinentálního práva 

představuje povaha laického prvku u soudu. Zatímco existence soudní poroty je typickým znakem 

států common law, tak v zemích kontinentálního práva mívá laický prvek na soudu podobu 

přísedících. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že soudní porota je svolávána ke každému případu 

zvlášť, zatímco laičtí přísedící se stávají členy soudního senátu na delší období trvající obvykle 

několik let. 
Ve Velké Británii tvoří laičtí členové vojenských soudů soudní porotu, jejíž složení se u každého 

nového případu obměňuje. To samé platí pro laické členy vojenských soudů USA. Naopak v Polsku 
slouží laičtí členové soudního senátu vojenského soudu jako přísedící s tříletým mandátem. 
Kdo vybírá soudní funkcionáře vojenských soudů? 

Soudní funkcionáři hrají v soudnictví výraznou roli, neboť díky své pozici mají významné formální 

i neformální pravomoci ve vztahu k soudcům svých soudů. Výběr soudních funkcionářů tedy patří 

mezi důležité aspekty justiční politiky. Tato problematika má významný dopad v oblasti soudcovské 

nezávislosti, neboť moc výkonná může efektivně ovládat soudnictví mimo jiné právě prostřednictvím 

soudních funkcionářů.
257 

Ve Velké Británii vybírá předsedu Vojenského soudu, tedy soudu prvního stupně, Komise pro 

výběr soudců, tj. nezávislý orgán. Odvolací vojenský soud, vojenský soud druhého stupně, nemá 
vlastního soudního funkcionáře a jeho fungování řídí Lord Chief Justice, soudní funkcionář z civilního 
Odvolacího soudu. V Polsku soudní funkcionáře vojenských soudů do funkce jmenuje ministr 

spravedlnosti. V USA nemají vojenské soudy prvního stupně soudní funkcionáře. Pravomoc výběru 

soudních funkcionářů vojenských soudů druhého stupně náleží Judge Advocate General jakožto 

veliteli právní služby příslušné složky ozbrojených sil. Jednotliví soudci Odvolacího soudu pro 

ozbrojené síly, vojenského soudu třetího stupně, se ve funkci předsedy soudu postupně střídají. Úprava 

u každého ze srovnávaných států je tedy odlišná od všech ostatních a v žádné kombinaci dvojic států 

nelze nalézt shodu. 
Kdo rozhoduje o podání obžaloby k vojenskému soudu? 

Podání obžaloby představuje vrchol přípravného trestního řízení. Otázka se vztahuje k postavení 

velícího důstojníka v procesu před vojenským soudem. Jedním z prvků klasického modelu vojenského 

soudnictví common law popsaného v první kapitole je to, že o podání obžaloby rozhoduje velící 

důstojník, zatímco v kontinentálním modelu vojenského soudnictví tato pravomoc náleží prokuratuře 

či jinému odpovídajícímu orgánu veřejné žaloby. Otázka umožňuje zjistit, zda o podání obžaloby 

                                                           257 Kosař. Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva, s. 142 – 143. 
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rozhoduje stejná osoba, která tak má činit podle modelu vojenského soudnictví typického pro danou 

právní kulturu. 
Ve Velké Británii rozhoduje o podání obžaloby k vojenskému soudu služební prokuratura a 

v Polsku vojenské oddělení prokuratury. V obou případech jde o orgán veřejné žaloby. V USA 
rozhoduje o podání obžaloby a svolání vojenského soudu velící důstojník obviněného. Můžeme tedy 

vidět, že shoda v tom, kdo podává obžalobu k vojenskému soudu, panuje mezi Velkou Británií a 

Polskem, neboť právní úprava této problematiky ve Velká Británii se liší od úpravy typické pro model 

vojenského soudnictví právní tradice common law. 
Může velící důstojník změnit rozsudek vojenského soudu? 

Tato otázka se rovněž týká rozsahu pravomocí velícího důstojníka v řízení před vojenským 

soudem, tj. klíčového prvku odlišující modely vojenského soudnictví common law a kontinentálního 

práva. V klasickém common law modelu vojenského soudnictví velící důstojník přezkoumává 

rozsudek vojenského soudu a může ho změnit či zrušit a vrátit ho vojenskému soudu k dalšímu řízení, 

zatímco v kontinentálním modelu vojenského soudnictví se tento prvek nevyskytuje. 
Ve Velké Británii a v Polsku nemají velící důstojníci pravomoc změnit svým rozhodnutím 

rozsudek vojenského soudu. V USA smí velící důstojník zmírnit rozsudek vojenského soudu, či ho 

zrušit a vrátit věc soudu k dalšímu projednání, kromě případů kdy vojenský soud obžalovaného 

zprostil obžaloby. 
Kdo může podat opravný prostředek proti rozhodnutí vojenského soudu? 

Jak již bylo zmíněno výše, právo obžalovaného podat opravný prostředek proti rozsudku trestního 

soudu garantuje protokol č. 7 k Úmluvě o lidských právech a základních svobodách. Jde tedy o 

součást práva na spravedlivý proces v širším smyslu. Význam práva podat opravný prostředek spočívá 

v šanci dosáhnout jiného výsledku soudního řízení. V klasickém trestním řízení náleží právo podat 

opravný prostředek vždy primárně obžalovanému a obžalobě. Tato otázka umožňuje zjistit, zda 

některý z porovnávaných států danou otázku upravuje způsobem vymykajícím se běžné úpravě pro 

trestní řízení, čímž odlišuje proces v systému vojenských soudů od procesu u civilních trestních soudů. 
Ve Velké Británii náleží právo podat opravný prostředek proti rozhodnutí vojenského soudu 

obžalovanému a generálnímu prokurátorovi. V Polsku má možnost podat opravný prostředek proti 

rozsudku vojenského soudu obžalovaný a prokurátor. V USA může opravný prostředek proti 

rozsudkům vojenských soudů podat kromě obžalovaného pouze Judge Advocate General příslušné 

složky ozbrojených sil, tedy velitel právní služby. Opravný prostředek nemůže podat, ani velící 

důstojník, který o podání obžaloby rozhodl, ani důstojník právní služby, který v řízení před vojenským 

soudem zastupoval obžalobu.  
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Shodu v této otázce nalézám mezi Velkou Británií a Polskem, neboť britský generální prokurátor je 
součástí systému prokuratury a podléhá mu i služební prokuratura, která zastupuje veřejnou žalobu 

v řízení u vojenských soudů. V Polsku a ve Velké Británii tedy náleží právo podat opravný prostředek 

obžalovanému a členu prokuratury. Judge Advocate General v USA není součástí prokuratury. Pouze 

své podřízené přiděluje jako právní zástupce obžaloby i obhajoby k řízení u vojenského soudu. 
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5.2. Výsledky komparace právní úpravy vojenského soudnictví vybraných států 
Nyní shrnu výsledky srovnání vojenského soudnictví jednotlivých států tak, že je pro přehlednost 

znázorním v tabulce. Dále uvedu počet oblastí, kde bylo dosaženo shody mezi jednotlivými dvojicemi 

srovnávaných států, zmíním, o které oblasti se jedná a do jakých kategorií spadají. 
Tabulka 1 - komparace sledovaných aspektů vojenského soudnictví vybraných států 

Komparační otázky Velká Británie USA Polsko 
Existuje jednotná soustava vojenských 

soudů pro celé ozbrojené síly? ano ne ano 
Kolik stupňů má soustava vojenských 

trestních soudů? dva tři dva 
Jsou vojenské soudy v prvním stupni 

zřizovány jako soudy stálé nebo ad hoc? stálé ad hoc stálé 
Mohou vojenské soudy soudit i trestné 

činy vojáků spáchané bez souvislosti 

se službou v ozbrojených silách? ano ano ne 

Kdo vybírá soudce vojenských soudů? nezávislý orgán velitel právní služby /prezident nezávislý orgán 
Jaký způsob výběru soudců 

vojenských soudů je využíván? laterální laterální kariérní 
Jsou soudci vojenských soudců 

příslušníky ozbrojených sil? ne většina ano  ano 
Mají soudci vojenských soudů stálý 

mandát? ano ne ano 
Mají soudci vojenských soudů 

obdobnou úroveň nezávislosti jako 

soudci obecných soudů? ano ne ano 
Kdo může odvolat soudce vojenských 

soudů? ministr se soudním 

funkcionářem velitel právní 

služby/prezident kárný soudní 

senát 
Kdo vybírá laické členy vojenských 

soudů? orgán státní správy 

soudů velící důstojník příslušníci 

ozbrojených sil 
Tvoří laičtí členové vojenského soudu 

porotu nebo slouží jako přísedící? porota porota přísedící 
Kdo vybírá soudní funkcionáře 

vojenských soudů? nezávislý orgán velitel právní služby ministr 
Kdo rozhoduje o podání obžaloby k vojenskému soudu? prokurátor velící důstojník prokurátor 
Může velící důstojník změnit rozsudek 

vojenského soudu? ne ano ne 
Kdo může podat opravný prostředek 

proti rozsudku vojenského soudu? obžalovaný a 

prokurátor obžalovaný a velitel 

právní služby obžalovaný a 

prokurátor 
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Z 16 srovnávaných oblastí lze nalézt shodu mezi vojenským soudnictvím Velké Británie a Polska 

v devíti případech, mezi vojenským soudnictvím Velké Británie a USA ve třech případech, mezi 

vojenským soudnictvím Polska a USA v jednom případě a ve třech srovnávaných oblastech nelze 

nalézt žádnou shodnou kombinaci mezi srovnávanými státy. 
Lze si povšimnout, že shoda mezi Polskem a Velkou Británií existuje v otázkách týkajících se 

existence jednotné soustavy vojenských soudů pro celé ozbrojené síly, počtu stupňů soudní soustavy 

vojenských soudů, stálé povahy vojenských soudů prvního stupně, orgánu vybírajícího soudce 
vojenských soudů, stálosti mandátu soudců vojenských soudů, srovnatelnosti míry nezávislosti soudců 

vojenských a obecných soudů, osoby rozhodující o podání obžaloby, osobách mající právo podat 

opravný prostředek proti rozsudku vojenského soudu a nemožnosti změnit rozsudek vojenských soudů 

rozhodnutím velícího důstojníka. 
Shoda mezi vojenským soudnictvím Velké Británie a USA panuje v oblastech označených v první 

kapitole za klasické prvky common law, tj. laický prvek má podobu poroty a soudci jsou vybírání 

laterálním způsobem. Dále se shoda omezuje již jen na otázku jurisdikce, tj. že vojenské soudy mohou 

soudit i trestné činy příslušníků ozbrojených sil, které nebyly spáchány v souvislosti se službou 

v ozbrojených silách. 
Shodu mezi Polskem a USA můžeme nalézt pouze v tom, že soudci vojenských soudů jsou 

příslušníky ozbrojených sil. V otázkách výběru laických členů vojenských soudů, výběru soudních 

funkcionářů vojenských soudů a odvolávání soudců vojenských soudů se každý ze srovnávaných států 

liší od všech ostatních.  
Vojenské soudnictví Velké Británie je podobnější vojenskému soudnictví Polska ve výrazně více 

srovnávaných oblastech než vojenskému soudnictví USA. S ohledem na to tedy zodpovídám první 

výzkumnou otázku této diplomové práce tak, že vojenské soudnictví Velké Británie je podobnější 

vojenskému soudnictví Polska než vojenskému soudnictví USA. 
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6. Vliv judikatury Evropského soudu pro lidská práva na vojenské soudnictví Velké Británie 
V předchozí kapitole jsem shledal, že vojenské soudnictví Velké Británie je podobnější vojenskému 

soudnictví Polska než vojenskému soudnictví USA. K tomuto závěru jsem dospěl navzdory tomu, že 

vojenské soudnictví USA historicky vychází z britského vojenského soudnictví a Velká Británie a 

Polsko se od sebe navzájem výrazně odlišují. Polsko a Velká Británie však sdílí jednu podobnost, jíž 

je členství v Radě Evropy. S ní je spojena vázanost Úmluvou o ochranně lidských práv a základních 

svobod a dohled Evropského soudu pro lidská práva nad jejím dodržováním. Z toho důvodu se druhá 

výzkumná otázka této práce ptá, do jaké míry ovlivnila judikatura Evropského soudu pro lidská práva 

podobu vojenského soudnictví Velké Británie? V této kapitole na ní hledám odpověď. Do vlivu 

Evropského soudu pro lidská práva zahrnuji i změny provedené těsně před vynesením rozsudku ESLP, 

přijaté v návaznosti na podání stížnosti či poté, co Evropská komise pro lidská práva konstatovala, že 

došlo k porušení práva vyplývajícího z Úmluvy, pokud ESLP její závěry potvrdil.  
Kapitolu strukturuji následujícím způsobem. Nejprve popisuji historický systém vojenského 

soudnictví Velké Británie a srovnám ho se současným systémem britského vojenského soudnictví. 

Následně se věnuji klíčovým rozsudkům Evropského soudu pro lidská práva týkajících se vojenského 

soudnictví Velké Británie. Zjišťuji, co v nich Evropský soud pro lidská práva stanovil a jak se 

v důsledku toho měnilo vojenské soudnictví ve Velké Británii.  Pokouším se však hledat i jiné důvody, 

které mohly vést ke změnám vojenského soudnictví ve Velké Británii. Závěrem odpovím na druhou 

výzkumnou otázku této práce a shrnu požadavky na podobu a fungování vojenských soudů 

formulované v judikatuře ESLP. 
6.1. Historický vývoj vojenského soudnictví Velké Británie 
Vojenské soudy byly na území Anglie poprvé zřízeny v roce 1689 v návaznosti na schválení tzv. 

Mutiny Act. V 18. století proběhly úpravy, které vtiskly britským vojenským soudům podobu, která se 
stala archetypem common law modelu vojenského soudnictví, který jsem popsal v první kapitole a 

který postupně převzaly britské kolonie.
258 Ve Velké Británie vydržel tento model s dílčími změnami 

až do roku 1997.
259  

V prvním oddílu této podkapitoly rozeberu stav britského vojenského soudnictví v roce 1996. 
Následně ve druhé části provedu srovnání mezi vojenským soudnictvím Velké Británie v současnosti, 

vojenským soudnictvím Velké Británie v roce 1996 a vojenským soudnictvím USA v současnosti. To 

nám umožní vidět nejen to, v čem se v průběhu let změnilo vojenské soudnictví Velké Británie, ale 

také zda tehdejší britské vojenské soudnictví bylo více podobné tomu americkému, které bylo 

historicky utvářeno podle britského vzoru. V souvislosti s tím je vhodné zmínit, že v porovnávaných 

                                                           
258

 Andreu-Guzman. Military jurisdiction and international law, s. 341. 259 Rant, J. W. The military justice system and human rights, The RUSI Journal. 2000, roč. 145, č. 2, s. 32. 
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oblastech nedošlo u vojenského soudnictví USA v průběhu let 1996 a 2020 ke změnám, které by vedly 
k odlišné odpovědi na některou z komparačních otázek.  Pro přehlednost provedu srovnání v tabulce, 

v níž použiji komparační otázky z předchozí kapitoly, které však příslušným způsobem upravím, aby 

umožnily vhodnější srovnání. 
6.1.1. Vojenské soudnictví ve Velké Británii do roku 1996 
V roce 1996 ve Velké Británii neexistovala jednotná soustava vojenských soudů pro celé ozbrojené 

síly. Jednotlivé složky ozbrojených sil, tj. armáda, letectvo a námořnictvo, disponovaly vlastními 

vojenskými soudy prvního stupně.
260 Prvostupňové vojenské soudy byly rovněž svolávány ad hoc a 

neměly tedy stálou povahu.
261 Vzhledem ke své ad hoc povaze neměly tyto soudy ani soudní 

funkcionáře. Naopak Odvolací vojenský soud, jakožto vojenský soud druhého stupně, byl soudem 

stálým a společným pro celé ozbrojené síly a jeho fungování řídil Lord Chief Justice, tedy soudní 

funkcionář z jiného soudu. Vojenským soudům příslušela pravomoc soudit trestné činy příslušníků 

ozbrojených sil a za určitých podmínek i vybraných skupin civilistů. Trestné činy příslušníků 

ozbrojených sil nemající souvislost se službou v ozbrojených silách mohly vojenské soudy soudit 
pouze tehdy, pokud byly spáchány v zahraničí.

262 
Zajímavý aspekt tohoto modelu představovala skutečnost, že judge advocate, tedy soudce 

vojenského soudu, měl v řízení pouze poradní funkci a nemohl se podílet na rozhodování o vině a 

trestu.263 Judge advocate byl jmenován ministrem spravedlnosti
264 a jeho funkce zanikala až 

dosažením důchodového věku. Ministr spravedlnosti ho mohl odvolat pro nevhodné chování nebo 

neschopnost vykonávat funkci.
265 Judge advocate musel před jmenováním do funkce disponovat 

několikaletou zkušeností z jiných právnických profesí,
266 jeho výběr tedy probíhal laterálním 

způsobem. Judge advocate u vojenských soudů armády a letectva byl civilista, v případě námořnictva 

se jednalo o vojenského důstojníka.
267 Odvolací vojenský soud tvořili soudci obecných soudů vyššího 

stupně.
268  

Rozhodující úlohu měl v tomto systému vojenského soudnictví velící důstojník. V přípravném 

řízení prováděl úvodní vyšetřování a rozhodoval o podání obžaloby i o jejím obsahu. Následně jako 

                                                           260 Andreu-Guzman. Military jurisdiction and international law, s. 341. 261 Ibidem, s. 343 262 Fidell. Military justice: a very short introduction, s. 44. 263 Findlay proti Spojenému království, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, 25. 2. 1997, č. stížnosti 22107/93, bod 44 264 Section 30 of Courts-Martial Appeals Act 1951, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended on 1. 1. 1996 265 Ibidem, section 32 266 Ibidem, section 31 267 Grieves proti Spojenému království, rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva, 16. 12. 2003, č. stížnosti 57067/00, bod 82 268 Section 2 of Courts-Martial Appeals Act 1968, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended on 1. 1. 1996 
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svolávací důstojník (convening officer) svolával vojenský soud a vybíral jeho členy ad hoc ke 

každému případu. Takto vytvořená porota rozhodovala o vině i trestu, zatímco judge advocate, jakožto 

soudce měl pouze poradní funkci. Svolávací důstojník navíc mohl soudní řízení v dané věci kdykoliv 

zastavit. Poté, co vojenský soud vynesl rozsudek, tak ho velící důstojník, jako potvrzovací důstojník 

(confirming officer), přezkoumával a mohl ho zrušit nebo změnit.
269 

Proti rozsudku vojenského soudu prvního stupně mohl obžalovaný podat odvolání k Vojenskému 

odvolacímu soudu. Předtím však musel podat žádost o přezkum k přezkumnému orgánu (Reviewing 

Authority) Rady obrany Spojeného království (Defence Council of the United Kingdom), což je 

součást ministerstva obrany.
270 Odvolací vojenský soud měl diskreci rozhodnout o tom, zda se 

odvoláním bude meritorně zabývat. Navrhnout přezkoumání určitého případu po právní stránce mohl 

Vojenskému odvolacímu soudu i Judge Advocate General, tedy velitel právní služby své složky 

ozbrojených sil.
271 Obžalovaný rovněž disponoval možností podat mimořádný opravný prostředek ke 

Sněmovně lordů (House of Lords), která v té době sloužila jako nejvyšší soud Velké Británie.
272 

6.1.2. Srovnání vojenského soudnictví Velké Británie v roce 1996 a v současnosti 
Nyní můžeme přistoupit ke komparaci britského vojenského soudnictví v roce 1996, britského 

vojenského soudnictví v roce 2020 a vojenského soudnictví USA v roce 2020. K srovnání používám 

podobně jako v páté kapitole tabulku. Využívám rovněž srovnávací otázky z předchozí kapitoly. 

Provedl jsem však několik úprav, tři otázky jsem vyřadil a jednu nahradil. Vyřazena byla otázka 

týkající se toho, jaký způsob výběru soudců vojenských soudců je používán a otázka, zda laičtí 

členové vojenského soudu tvoří porotu nebo slouží jako přísedící. Důvod jejich vyřazení spočívá v 

tom, že u těchto otázek by panovala shoda u všech srovnávaných systémů. Lze si povšimnout, že jde o 
otázky týkající se typických prvků právní tradice common law. Třetí vyřazená otázka se zabývá tím, 
kdo vybírá soudní funkcionáře vojenských soudů. Příčina jejího vyřazení leží v tom, že vojenské 

soudy Velké Británie v roce 1996 neměly vlastní soudní funkcionáře. 
Dále jsem nahradil otázku, zda mají soudci vojenských soudů obdobnou úroveň nezávislosti jako 

soudci obecných soudů, otázkou, zda mají soudci vojenských soudů pouze poradní nebo i rozhodovací 

pravomoci. Důvodem je, že se obě otázky týkají postavení soudců vojenských soudů, ale tato nová 

otázka, položená v souvislosti s výše uvedenými informacemi o britském vojenském soudnictví před 

rokem 1997, umožňuje docílit většího kontrastu. Ptát se zároveň s tím na to, zda soudci vojenských 

soudů měli stejné postavení jako soudci obecných soudů, by bylo nadbytečné, neboť už jen tím, že 

                                                           269 Andreu-Guzman. Military jurisdiction and international law, s. 343 – 344. 270 Section 9 of Courts-Martial Appeals Act 1968, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended on 1. 1. 1996 271 Ibidem, section 34  272 Ibidem, section 339  
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vojenští soudci mají v soudním řízení pouze poradní funkci, je jasné, že nemají obdobné postavení 

jako soudci obecných soudů. 
Tabulka 2 - komparace historického a současného britského vojenského soudnictví s vojenským soudnictvím USA 

Komparační otázky Velká Británie 1996 Velká Británie 2020 USA 2020 
Existuje jednotná soustava 

vojenských soudů pro celé 

ozbrojené síly? ne ano ne 
Kolik stupňů má soustava 

vojenských trestních soudů? dva dva tři 
Jsou vojenské soudy v prvním 

stupni zřizovány jako soudy stálé nebo ad hoc? ad hoc stálé ad hoc 
Mohou vojenské soudy soudit i 

trestné činy vojáků spáchané bez 

souvislosti se službou v ozbrojených 

silách? 
ne (s výjimkou 

činů spáchaných v zahraničí) ano ano 

Kdo vybírá soudce vojenských 

soudů? ministr nezávislý orgán velitel právní 

služby/prezident 
Jsou soudci vojenských soudců 

příslušníky ozbrojených sil? většina ne ne většina ano 
Mají soudci vojenských soudů stálý 

mandát? ano ano ne 
Má soudce vojenského soudu 

poradní nebo rozhodovací pravomoci? 
poradní (v prvním stupni) rozhodovací rozhodovací 

Kdo může odvolat soudce 

vojenských soudů? ministr ministr se 
soudním 

funkcionářem 
velitel právní 

služby/prezident 
Kdo vybírá laické členy vojenských 

soudů? velící důstojník orgán státní 

správy soudů velící důstojník 
Kdo rozhoduje o podání obžaloby k vojenskému soudu? velící důstojník prokurátor velící důstojník 

Může velící důstojník změnit 

rozsudek vojenského soudu? ano ne ano 
Kdo může podat opravný prostředek 

proti rozsudku vojenského sodu 
obžalovaný a 

velitel právní 

služby 
obžalovaný a 

prokurátor obžalovaný a velitel 

právní služby 
 

Shodu mezi vojenským soudnictvím Velké Británie v roce 1996 a vojenským soudnictvím Velké 

Británie v roce 2020 lze nalézt pouze ve třech ze třinácti srovnávaných oblastí. Konkrétně jde o počet 

stupňů soustavy vojenských soudů, stálost mandátu soudců vojenských soudů a to, že většina soudců 

vojenských soudů není příslušníky ozbrojených sil.  
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Naproti tomu mezi vojenským soudnictvím Velké Británie v roce 1996 a vojenským soudnictvím 

USA v roce 2020 nalézám shodu v šesti oblastech, a to v ad hoc povaze vojenských soudů prvního 

stupně, neexistenci jednotné soustavy vojenských soudů, osobě vybírající členy poroty, osobě 

rozhodující o podání obžaloby, právu velícího důstojníka změnit rozsudek vojenského soudu a 

osobách oprávněných podat opravný prostředek proti rozhodnutí vojenského soudu. Ve dvou 

oblastech, konkrétně v rozhodovací pravomoci soudců vojenských soudů a v rozsahu věcné 

působnosti vojenských soudů panuje shoda mezi vojenským soudnictvím Velké Británie v roce 2020 a 
vojenským soudnictvím USA v roce 2020.  

Ve zbylých dvou sledovaných oblastech pak nelze najít shodu mezi žádnou kombinací dvou ze 

srovnávaných systémů. Z toho vyplývá, že britský systém vojenského soudnictví v roce 1996 byl 
podobnější současnému systému vojenského soudnictví USA než současnému systému vojenského 

soudnictví Velké Británie. 
Mezi lety 1996 a 2020 došlo v systému britského vojenského soudnictví ke změnám v deseti ze 

třinácti srovnávaných oblastí. V následujících podkapitolách se pokusím zjistit, kolik z těchto změn 

zapříčinil Evropský soud pro lidská práva. 
6.2. Příčiny změn vojenského soudnictví Velké Británie 
V této podkapitole zjišťuji, co vyvolalo změny v britském vojenském soudnictví. Nejprve se zabývám 

rozsudky Evropského soudu pro lidská práva týkající se britského vojenského soudnictví. Postupně 

rozebírám rozsudky ESLP ve věcech Findlay, Morris, Cooper, Grieves a Martin. Stručně představím 

skutkový děj, uvedu, zda Evropský soud pro lidská práva shledal v daném případě porušení práv 

vyplývajících z Úmluvy a v čem toto porušení spatřoval. V následující části uvedu, jaké změny 

britského vojenského soudnictví tato rozhodnutí ESLP vyvolala a zda jsou tyto změny jejich přímým 

nebo nepřímým důsledkem. V posledním oddílu této podkapitoly popisuji změny britského 

vojenského soudnictví, jež nejsou důsledkem judikatury ESLP.  
6.2.1. Klíčová rozhodnutí ESLP týkající se vojenského soudnictví Velké Británie 
V případu Findlay proti Spojenému království řešil Evropský soud pro lidská práva stížnost Alexandra 

Findlayho, vojáka skotské gardy, na porušení práva na nezávislý a nestranný tribunál. Toto právo mělo 

být porušeno řízením u Vojenského soudu armády, který ho v roce 1991 uznal vinným z napadení a 

nebezpečného vyhrožování příslušníkům své jednotky. Stěžovatel po vyčerpání opravných prostředků 

podal v roce 1993 stížnost k Evropské komisi pro lidská práva, která v roce 1995 jednomyslně 
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konstatovala v dané věci porušení Úmluvy a věc předala ESLP. Šlo o první případ týkající se 

britského vojenského soudnictví, který byl předložen ESLP.
273 

ESLP vynesl v roce 1997 rozsudek, v němž jednomyslně ve věci Findlay shledal porušení práva na 
nezávislý a nestranný tribunál. Toto porušení spatřoval ESLP v rozsáhlých pravomocích velícího 

důstojníka ve vztahu k řízení u vojenských soudů. Konkrétně v tom, že velící důstojník rozhodoval o 

podání a obsahu obžaloby, svolání Vojenského soudu, výběru členů tohoto soudu a rozhodnutí soudu 

podléhalo přezkumu z jeho strany a vyžadovalo k nabytí účinnosti jeho potvrzení. Členové 

Vojenského soudu vybraní velícím důstojníkem navíc postrádali právnické vzdělání a měli nižší 

hodnost než velící důstojník.
274 ESLP rovněž konstatoval, že přítomnost judge advocate, jakožto 

ekvivalentu soudce, nepředstavovala dostatečnou záruku nezávislosti vojenského soudu, neboť 

dotyčný měl pouze poradní funkci a nijak se nepodílel na rozhodování soudu.
275 

Několik let po rozsudku v případu Findlay následovaly v rychlém sledu po sobě rozsudky ve 

věcech Morris, Cooper a Grieves. V nich se Evropský soud pro lidská práva postupně zabýval 

vojenskými soudy každé ze složek ozbrojených sil Velké Británie. V případu Morris proti Spojenému 

království se ESLP zabýval stížností vojáka britské armády, který byl v roce 1997 Vojenským soudem 

armády uznán vinným ze svémocného odloučení od jednotky. Řízení před Vojenským soudem armády 

probíhala již podle nových pravidel, které v daném roce nabyly účinnosti. Odsouzený podal po 

vyčerpání opravných prostředků na konci roku 1997 stížnost k Evropské komisi pro lidská práva pro 

porušení práva na nezávislý a nestranný tribunál. Poté, co v listopadu 1998 nabyl účinnosti protokol č. 

11 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, byla stížnost automaticky postoupena 

ESLP. 
Evropský soud pro lidská práva v dané věci vynesl rozsudek v roce 2002 a konstatoval, že došlo 

k porušení práva podle článku 6 odst. 1 Úmluvy. ESLP se nejprve vyjádřil ke změnám provedeným 
v britském vojenském soudnictví v roce 1997 a uvedl, že výběr laických členů vojenských soudů 

orgánem státní správy soudů a upravené postavení judge advocate nepředstavují zásah do práva na 

nezávislý a nestranný tribunál. Funkce stálého předsedy, tedy laického důstojníka přiděleného 

k Vojenskému soudu na dobu čtyř let, ESLP rovněž nepovažoval za porušení úmluvy, neboť post 

stálého předsedy představoval pro svého držitele poslední funkci zastávanou před odchodem do 
výslužby. Stálý předseda navíc nepodléhal posloupnosti vojenského velení. Působil jako předseda 

poroty a předsedal řízení u Vojenského soudu, ale nebyl soudním funkcionářem.276 

                                                           273 Rant. The military justice system and human rights, s. 32. 274 Findlay proti Spojenému království, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, 25. 2. 1997, č. stížnosti 22107/93, body 72 - 77 275 Ibidem, bod 78 276 Morris proti Spojenému království, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, 26. 2. 2002, č. stížnosti 38784/97, body 66 - 71 
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ESLP však spatřoval porušení práva na nezávislý a nestranný tribunál v tom, že ad hoc jmenovaní 

laičtí členové soudu nebyli dostatečně proškoleni v právních otázkách, podléhali vojenské kázni, měli 

relativně nízkou hodnost a museli o svém působení na vojenských soudech podávat hlášení svým 

nadřízeným. ESLP dále uvedl, že postavení laických členů Vojenského soudu, kteří jsou příslušníky 

ozbrojených sil, není srovnatelné se členy civilní poroty, kteří nejsou vystaveni takovému vnějšímu 

tlaku.277 Tím soud se facto dovodil, že laičtí členové vojenských soudů musí mít zajištěnu větší míru 

nezávislosti než jejich civilní protějšky. 
Evropský soud pro lidská práva se v dané věci rovněž zabýval rolí Rady obrany Spojeného 

království, jejíž přezkumný orgán automaticky přezkoumával všechna rozhodnutí Vojenského soudu a 

mohl je zrušit. ESLP poukázal na to, že z jeho judikatury278 vyplývá, že soudní rozhodnutí nesmí být 

změněno nebo zrušeno orgánem, který nemá charakter soudu, což přezkumný orgán Rady obrany 

nesplňuje.
279 

V případu Cooper proti Spojenému království se velký senát Evropského soudu pro lidská práva 

zabýval vojenským soudnictvím britského královského letectva. Stěžovatel byl v roce 1998 
Vojenským soudem RAF uznán vinným z krádeže na vojenské základně, proti čemuž se bránil 

opravnými prostředky, kteréžto pokusy kulminovaly podáním stížnosti k ESLP v roce 1999 pro 
porušení práva podle článku 6 odst. 1 Úmluvy. 

ESLP v dané věci neshledal porušení práv vyplývajících z Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod. Zopakoval své závěry z případu Morris o tom, že pozice judge advocate a stálého 

laického předsedy, jakož i způsob výběru laických členů soudů jsou kompatibilní s Úmluvou.
280 

Hlavním důvodem, proč v tomto případě rozhodl odlišně než ve věci Morris, bylo odlišné postavení 

řadových laických členů vojenského soudu. Nedostatek jejich právní kvalifikace kompenzovalo 
podrobné poučení od judge advocate a informační zprávy od Kanceláře Vojenského soudu RAF 

(Royal Air Force´s Courts Martial Administration Unit) týkající se jejich práv a povinností v řízení u 

Vojenského soudu RAF.281 Nejvýznamnější odlišnost od armádního Vojenského soudu posuzovaného 

ve věci Morris a zároveň nejvýznamnější záruku nezávislosti laických členů vojenského soudu 

spatřoval ESLP v tom, že vojáci plnící roli členů Vojenského soudu měli výslovně zakázáno 

                                                           277
Morris proti Spojenému království, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, 26. 2. 2002, č. stížnosti 38784/97, bod 72 278 Např. Findlay proti Spojenému království, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, 25. 2. 1997, 

č. stížnosti 22107/93, bod 77 a Brumarescu proti Rumunsku, rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro 

lidská práva, 28. 10. 1999, č. stížnosti 28342/95, bod 61 279 Morris proti Spojenému království, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, 26. 2. 2002, č. stížnosti 38784/97, body 73 - 75 280 Cooper proti Spojenému království, rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva, 16. 12. 2003, č. stížnosti 48843/99, body 117 - 118 281 Ibidem, body 123 - 124 
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komukoliv sdělovat, jak v případu hlasovali a nesměli být za své rozhodování u Vojenského soudu 

RAF postihováni.282 
ESLP se rovněž zabýval rolí přezkumného orgánu Rady obrany Spojeného království. Vyjádřil 

znepokojení nad tím, že mimosoudní orgán může zrušit soudní rozhodnutí, avšak tentokrát v tom 
neshledal porušení Úmluvy, neboť konečné rozhodnutí ve věci náleželo Vojenskému odvolacímu 

soudu.283 Tento závěr ostře kontrastuje s rozhodnutím ve věci Morris, kde ESLP označil obdobnou 

situaci za porušení Úmluvy.
284  

Stejný den rozhodoval velký senát ESLP i o stížnosti v případu Grieves proti Spojenému království, 
v němž stěžovatel napadal systém vojenského soudnictví britského královského námořnictva, který ho 

uznal vinným z těžkého ublížení na zdraví. Na rozdíl od případu Cooper však ESLP v případu Grieves 
konstatoval porušení práv vyplývajících z článku 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod.  
ESLP identifikoval u Vojenského soudu námořnictva několik odlišností od Vojenského soudu 

letectva, které podle něj představovaly porušení práva na nezávislý a nestranný tribunál. První problém 

spatřoval ESLP v tom, že kvůli absenci stálého předsedy měl Vojenský soud námořnictva zcela 

povahu ad hoc tribunálu.
285 Porušení Úmluvy shledal soud také ve skutečnosti, že judge advocate u 

Vojenského soudu námořnictva byl vojenským důstojníkem právní služby a plnil i úkoly nemající 

souvislost s jeho působením u Vojenského soudu.
286 ESLP uvedl, že chybí přesvědčivé vysvětlení, 

proč judge advocates u Vojenského soudu námořnictva musí být příslušníky ozbrojených sil, když 

judge advocates u Vojenském soudu armády a Vojenském soudu letectva jsou civilisté. Vzhledem 

k absenci přesvědčivých důvodů pro tento stav nelze dle názoru ESLP judge advocates britského 

královského námořnictva považovat za dostatečnou záruku nezávislosti Vojenského soudu 

námořnictva.
287 ESLP dále spatřoval problém v tom, že informační zprávy zasílané ředitelem správy 

Vojenského soudu námořnictva (Naval Court Administration Officer) informující laické členy soudu o 

jejich právech a povinnostech nejsou dostatečně podrobné a jednoznačné.
288 

V roce 2007 se Evropský soud pro lidská práva v případu Martin proti Spojenému království 
zabýval problematikou jurisdikce vojenských soudů nad civilisty. Stěžovatel byl synem vojáka britské 

armády umístěného na vojenské základně v Německu, kde se svým otcem žil. V roce 1995 byl 
                                                           282 Cooper proti Spojenému království, rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva, 16. 12. 2003, č. stížnosti 48843/99, bod, 125 283 Ibidem, body 130 - 132 284 Morris proti Spojenému království, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, 26. 2. 2002, č. stížnosti 38784/97, body 73 - 75 285 Grieves proti Spojenému království, rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva, 16. 12. 2003, č. stížnosti 57067/00, body 80 - 81 286 Ibidem, bod 82 287 Ibidem, body 87 - 89 288 Ibidem, bod 90 
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Vojenským soudem armády odsouzen za vraždu německé civilistky, která na dané vojenské základně 

pracovala.289 Po vyčerpání opravných prostředků se v roce 1998 obrátil se stížností na Evropskou 

komisi pro lidská práva, jež byla týž rok postoupena Evropskému soudu pro lidská práva. ESLP 

konstatoval porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 
Důvodem, proč ESLP v dané věci shledal porušení Úmluvy, byla především skutečnost, že řízení u 

Vojenského soudu probíhalo ještě v době, kdy platila právní úprava, která byla ESLP shledána 

závadnou v případu Findlay.290 Evropský soud pro lidská práva se však zabýval i argumentem, zda je 

v souladu s Úmluvou to, že stěžovatele, jakožto civilistu, soudil v dané situaci vojenský soud namísto 

civilního. ESLP se odkázal na závěry, k nimž došel v případu Ergin proti Turecku291 a uvedl, že 

Úmluva nezakazuje souzení civilistů vojenskými soudy, ale jurisdikce vojenských trestních soudů se 

může vztahovat na civilisty, pouze pokud k tomu existují přesvědčivé důvody postavené na jasném a 

předvídatelném právním základě.
292 To, že byl stěžovatel v daném případu souzen vojenským soudem, 

považoval ESLP za problematické, avšak o tom, zda šlo o porušení Úmluvy, nerozhodl, neboť našel 

porušení Úmluvy jinde.
293 

6.2.2. Změny vojenského soudnictví Velké Británie vyvolané rozhodnutími ESLP 
Případ Findlay vyvolal slovy Jamese Ranta největší změnu britského vojenského soudnictví za 

posledních 300 let.
294 Přestože se již nějakou dobu v britských právních kruzích mluvilo o 

nedostatcích britského systému vojenského soudnictví, tak teprve posudek Evropské komise pro lidská 

práva o porušení Úmluvy v případu Findlay ve spojení s řadou stížností k ESLP v obdobných 
věcech

295 vedl k rychlé reformě britského vojenského soudnictví.
296  

Ta se projevila ve formě zákona o ozbrojených silách z roku 1996 (Armed Forces Act 1996), který 

nabyl účinnosti 1. 4. 1997. Tento předpis vytvořil služební prokuraturu u každé složky ozbrojených sil, 

která měla nově řídit přípravné řízení a rozhodovat o podání obžaloby. Pravomoc vybírat laické členy 

vojenského soudu přešla na ředitele nově vytvořené vojenské soudní služby, tedy civilního orgánu 

státní správy vojenských soudů podřízeného ministerstvu obrany. Velící důstojník rovněž ztratil 

                                                           289 Martin proti Spojenému království, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, 24. 1. 2007, č. stížnosti 40426/98, body 11 - 17 290 Ibidem, bod 54 291 Ergin proti Turecku, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, 4. 5. 2006, č. stížnosti 47533/99, body 41-47 292 Martin proti Spojenému království, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, 24. 1. 2007, č. stížnosti 40426/98, bod 44 293 Ibidem, bod 45 294 Rant. The military justice system and human rights, s. 32. 295 viz např. Coyne proti Spojenému království, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, 24. 9. 1997, 
č. stížnosti 25942/94 a Cable a ostatní proti Spojenému království, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, 

18. 2. 1999, č. stížnosti 24436/94 296 Rant. The military justice system and human rights, s. 33. 
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pravomoc rozsudek vojenského soudu přezkoumat a rozhodnout o jeho potvrzení a judge advocate se 

stal plnohodnotným členem soudu s pravomocí rozhodovat ve věci.
297 

V roce 2001 došlo ke zřízení Odvolacího soudu pro sumární řízení, jakožto vojenského správního 

soudu přezkoumávající rozhodnutí velících důstojníků o kázeňských deliktech příslušníků 

ozbrojených sil. Tento soud byl zřízen, aby zajišťoval soulad rozhodování o kázeňských deliktech 

s Úmluvou po schválení Zákona o lidských právech (Human Rights Act) z roku 1998, který Úmluvu o 

lidských právech a základních svobodách transformoval do vnitrostátního práva Velké Británie.
298 

Odvolací soud pro sumární řízení lze proto považovat za důsledek judikatury Evropského soudu pro 
lidská práva, který v případu Albert a Le Compt proti Belgii299 a v případu Öztürk proti Německu

300 
dovodil, že trestněprávní aspekty práva na nezávislý a nestranný tribunál uvedené v článku 6 odst. 3 

Úmluvy, se vztahují i na řízení o správních deliktech. 
Zatímco nedostatky původního modelu britského vojenského soudnictví vnímala britská odborná 

právnická veřejnost již před rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva ve věci Findlay, tak 
rozsudky ESLP v případech Morris a Grieves představovaly šok, neboť reformovaný systém 

vojenského soudnictví byl vnímán jako adekvátní.
301 Sněmovna lordů, sloužící v dané době jako 

nejvyšší stupeň soudní soustavy Velké Británie podrobila ve svém rozsudku ve věci R. v. Boyd and 
Others z roku 2002 rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Morris tvrdé kritice, 

především ve vztahu k údajnému nedostatku nezávislosti laických členů a roli přezkumného orgánu 

Rady obrany.302  
Nutno podotknout, že ESLP tuto kritiku vzal v potaz při projednávání případu Cooper303 a lze 

spekulovat o tom, že mohla být příčinou proč ESLP ve věci Cooper již nepovažoval existenci 

přezkumného orgánu Rady obrany za porušení práva na nezávislý tribunál, zatímco v případu Morris 
dospěl k opačnému závěru. Každopádně rozhodnutí ve věcech Morris a Grieves znamenaly, že se 

systém britského vojenského soudnictví bude muset změnit. Reforma vojenského soudnictví se stala 

součástí zákona o ozbrojených silách z roku 2006 (Armed Forces Act 2006).304  

                                                           297 Andreu-Guzman. Military jurisdiction and international law, s. 345 – 346. 298 Rant. The military justice system and human rights, s. 34 – 35. 299 Albert a Le Compt proti Belgii, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, 10. 2. 1983, č. stížností 7299/75 a 7496/75, bod 29  300 Öztürk proti Německu, rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva, 21. 2. 1984, č. stížnosti 8544/79, bod 56 301 Rant. The military justice system and human rights, s. 33. 302 R. v. Boyd and Others, 18. 7. 2002, [2002] UKHL 31, judgment of House of Lords [Sněmovna lordů 

Spojeného království] 303 Cooper proti Spojenému království, rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva, 16. 12. 2003, č. stížnosti 48843/99, body 63 - 76 304 Sections 50 - 309 of Armed Forces Act 2006, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 
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V rámci reformy došlo ke zrušení funkce stálého laického předsedy v řízení u Vojenského soudu. 

Řízení u Vojenského soudu nově předsedal judge advocate.
305 Přestože ESLP nevadilo, že stálý 

předseda byl vojenský důstojník a právní laik, tak daná skutečnost byla stěžovateli opakovaně 

napadána
306 a tudíž vnímána jako riziko. Navíc sám britský Vojenský soud armády ve věci R. v. 

McKendry dospěl k závěru, že existence pozice stálého laického předsedy je v rozporu s Úmluvou o 

ochraně lidských práv a svobod, a přestože tento závěr v následných případech odmítly soudy vyšší 

instance,307 tak institut stálých laických předsedů přestal být užíván. Vzhledem k tomu, že existence 

pozice stálého předsedy poroty vojenského soudu není řešena žádnou z komparačních otázek, tak 

postrádá smysl zabývat se tím, zda zánik této funkce lze označit za nepřímý důsledek judikatury 

ESLP. 
Vojenský soud se nově stal soudem stálým.

308 Vzhledem k tomu, že ESLP ve věci Grieves vytknul, 
že Vojenský soud námořnictva je svoláván jako ad hoc tribunál,

309 tak to lze označit za přímý důsledek 

rozhodnutí ESLP. Vojenský soud se rovněž stal soudem společným pro všechny složky ozbrojených 

sil, v důsledku čehož došlo k vytvoření jednotné soustavy vojenských soudů pro celé ozbrojené síly. 

Evropský soud pro lidská práva sice nikde neuvedl, že soustava vojenských soudů musí být společná 

pro všechny složky ozbrojených sil, ale já tuto změnu považuji za nepřímý důsledek jeho judikatury. 

V případu Grieves totiž ESLP v části rozsudku týkající se judge advocates uvedl, že zvláštní právní 

úprava vojenského soudnictví některé ze složek ozbrojených sil lišící se od právní úpravy vojenských 

soudů ostatních složek ozbrojených sil musí být obzvláště přesvědčivě zdůvodněna, což podle názoru 

ESLP nebylo splněno.
310 V situaci, kdy prakticky nelze mít odlišnou úpravu pro vojenské soudy 

jednotlivých složek ozbrojených sil, tak zaniká hlavní důvod pro to, aby jednotlivé složky ozbrojených 

sil měly vlastní soustavy vojenských soudů. 
Podle rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Grieves nesmí judge advocates 

vykonávat úkoly mimo vojenské soudy.
311 To, společně s tím, že se Vojenský soud stal soudem stálým 

a společným pro celé ozbrojené síly, mělo nepřímý následek v tom, že tento soud získal soudního 

funkcionáře. Judge Advocate General, působící dříve jako velitel právní služby, se stal předsedou 

Vojenského soudu a dostal na starosti řídit jeho fungování. Pravomoc Judge Advocate General podat 

opravný prostředek proti rozhodnutí vojenských soudů přešla v souvislosti s tím na generálního 

                                                           305 Section 159 of Armed Forces Act 2006, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 306 viz např. Morris proti Spojenému království, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, 26. 2. 2002, 

č. stížnosti 38784/97, bod 42 a Cooper proti Spojenému království, rozsudek velkého senátu Evropského soudu 

pro lidská práva, 16. 12. 2003, č. stížnosti 48843/99, bod 88 307 R. v. Boyd and Others, 18. 7. 2002, [2002] UKHL 31, judgment of House of Lords [Sněmovna lordů 

Spojeného království] 308 Fidell. Military justice: a very short introduction, s. 3. 309 Grieves proti Spojenému království, rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva, 16. 12. 2003, č. stížnosti 57067/00, body 80 - 81 310 Ibidem, body 88 - 89 311 Ibidem, bod 82 
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prokurátora, neboť by nebylo logické, aby kromě obžalovaného mohl opravný prostředek proti 

rozhodnutí soudu podávat pouze předseda daného soudu.
312 Další změnu v oblasti přezkumu 

rozhodnutí vojenských soudů představovalo zrušení přezkumného orgánu Rady obrany, který ESLP ve 

věci Morris shledal jako rozpornou s Úmluvou
313 a ve věci Cooper ji označil jako problematickou.

314 
Tato změna se však nedotýká žádné ze srovnávaných oblastí. 

Jak již bylo uvedeno ve druhé kapitole, civilisté podléhají jurisdikci britských vojenských soudů i 

po rozhodnutí ESLP ve věci Martin. Působnost vojenských soudů je však nově omezena pouze na 

trestné činy, které civilisté podléhající vojenskému soudnictví spáchají na území Velké Británie. 

V roce 2009 totiž došlo ke zřízení Služebního civilního soudu (Service Civilian Court), který 

rozhoduje o trestných činech, které civilisté podléhající služební kázni spáchají v zahraničí,
315 jako 

tomu bylo v případě Martin. Nicméně tato úprava je částí právnické veřejnosti stále hodnocena jako 

problematická.
316 

Abych své poznatky rekapituloval, tak mohu uvést, že největší význam pro britské vojenské 

soudnictví mělo rozhodnutí ESLP ve věci Findlay. Jeho přímým důsledkem byly změny ve čtyřech 

srovnávaných oblastech. Kroky přijaté v reakci na dané rozhodnutí vedly k tomu, že judge advocates, 

jakožto soudci vojenských soudů prvního stupně, získali rozhodovací pravomoci, právo rozhodnout o 

podání obžaloby přešlo z velícího důstojníka na prokuraturu, výběr laických členů vojenských soudů 

nově prováděl orgán státní správy vojenských soudů a velící důstojník také ztratil právo přezkoumat a 

změnit rozsudek Vojenského soudu. 
Rozsudek velkého senátu ESLP ve věci Grieves přímo vedl ke změně v jedné srovnávané oblasti a 

nepřímo ke změnám v dalších dvou oblastech. Přímým důsledkem tohoto rozhodnutí bylo, že vojenské 

soudy prvního stupně se staly soudy stálými. Nepřímé důsledky spočívaly ve vytvoření jednotné 

soustavy vojenských soudů pro celé ozbrojené síly a přechod pravomoci podat opravný prostředek 

proti rozhodnutí vojenských soudů z Judge Advocate General na generálního prokurátora. 
V první podkapitole této kapitoly jsem zjistil, že mezi roky 1996 a 2020 došlo ve vojenském 

soudnictví Velké Británie ke změnám v deseti ze třinácti zkoumaných oblastí. V této podkapitole jsem 

zjistil, že sedm z těchto deseti změn bylo důsledkem judikatury ESLP, přičemž změny v pěti 

zkoumaných oblastech byly jejím přímým důsledkem a změny ve dvou zkoumaných oblastech jejím 

nepřímým důsledkem. 
                                                           312 Section 272 of Armed Forces Act 2006, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 313 Morris proti Spojenému království, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, 26. 2. 2002, č. stížnosti 38784/97, body 73 - 75 314 Cooper proti Spojenému království, rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva, 16. 12. 2003, č. stížnosti 48843/99, body 130 - 132 315 Section 51 of Armed Forces Act 2006, [Spojené království Velké Británie a Severního Irska], as amended 316 Fidell. Military justice: a very short introduction, s. 34 – 35. 
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6.2.3. Změny ve vojenském soudnictví Velké Británie vyvolané jinými faktory než judikaturou ESLP 
Evropský soud pro lidská práva tedy přímo či nepřímo způsobil sedm z deseti změn ve sledovaných 

oblastech vojenského soudnictví Velké Británie. V této části se budu věnovat tomu, co způsobilo zbylé 

tři změny, tj. změny v orgánu vybírajícím soudce vojenských soudů, orgánu odvolávajícím soudce 
vojenských soudů a rozšíření jurisdikce vojenských soudů i na trestné činy vojáků spáchané bez 
souvislosti se službou v ozbrojených silách.  

Změna ve způsobu výběru soudců obecných i zvláštních soudů Velké Británie, jakož i změna 

v procesu jejich odvolávání jsou důsledkem zákona o ústavní reformě (Constitutional Reform Act) 

z roku 2005. Tento zákon byl přijat za účelem posílení a kodifikace principu soudcovské nezávislosti a 

také vyvážení dělby moci ve státě. Dosavadní systém, v němž ministr spravedlnosti rozhodoval o 

jmenování i odvolávání soudců, přičemž působil zároveň jako člen vlády i jako soudce Sněmovny 

lordů byl vnímán jako neefektivní, zastaralý a problematický z pohledu soudcovské nezávislosti a 

dělby moci.
317 Zákon proto mimo jiné přenesl pravomoc vybírat soudce na Komisi pro výběr soudců a 

omezil pravomoc ministra spravedlnosti odvolávat soudce tím, že chování soudců začal vyšetřovat 

nezávislý Úřad pro vyšetřování justičních stížností (Judicial Complaints Investigations Office). 

Ministr spravedlnosti navíc od účinnosti zákona o ústavní reformě může soudce odvolat z funkce, jen 
pokud s tím souhlasí Lord Chief Justice. Je však nutno ještě ověřit, zda přijetí změn obsažených 

v zákonu o ústavní reformě nevyvolala alespoň nepřímo reakce na judikaturu ESLP. 
Skutečnost, že judge advocates, tedy soudce vojenských soudů, vybíral ministr spravedlnosti, 

nepovažoval ESLP za problematickou, neboť v rozsudku ve věci Cooper uvedl, že míra nezávislosti 

judge advocates je dostatečná.
318 To je ostatně v souladu s ustálenou judikaturou ESLP, podle níž 

nepředstavuje výběr a jmenování soudců orgánem moci výkonné porušení Úmluvy.
319 Lze tedy 

konstatovat, že změna v orgánu vybírajícím soudce britských vojenských soudů nebyla přímým ani 

nepřímým důsledkem judikatury ESLP. 
K problematice toho, že ministr spravedlnosti mohl odvolat judge advocate z funkce, se ESLP ve 

své judikatuře týkající se britských vojenských soudů nevyjadřoval. V případu Brudnická a další proti 

Polsku však ESLP shledal porušení Úmluvy mimo jiné v tom, že ministr spravedlnosti měl pravomoc 

odvolat soudce námořních senátů (Izba Morzska).
320 Tento rozsudek byl však vynesen až v březnu 

                                                           317 Woodhouse, D. The Constitutional Reform Act 2005 — defending judicial independence the English way, International Journal of Constitutional Law. 2007, roč. 5, č. 1, s. 154. 318 Cooper proti Spojenému království, rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva, 16. 12. 2003, č. stížnosti 48843/99, bod 117 319 viz např. Campbell a Fell proti Spojenému království, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, 28. 6. 1984, č. stížností 7819/77 a  7877/77, bod 79, Sacilor-Lormines proti Francii, rozsudek Evropského soudu 

pro lidská práva, 11. 9. 2006, č. stížnosti 65411/01, bod 67 a Flux proti Moldavsku (č. 2), rozsudek Evropského 

soudu pro lidská práva, 3. 7. 2007, č. stížnosti 31001/03, bod 27 320 Brudnická a další proti Polsku, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, 3. 3. 2005, č. stížnosti 54723/00, bod 41 
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2005,321 zatímco zákon o ústavní reformě byl předložen v britském parlamentu již v únoru 2004.
322 

Judikaturu ESLP tedy nelze považovat za příčinu změny v úpravě procesu odvolávání soudců 

britských vojenských soudů.    
Zákon o ozbrojených silách z roku 2006 rozšířil působnost britských vojenských soudů i na trestné 

činy příslušníků ozbrojených sil spáchaných bez souvislosti se službou v ozbrojených silách.
323 

V případech týkajících se britských vojenských soudů se ESLP otázkou věcné působnosti vojenských 

soudů nezabýval. Není mi známo ani žádné jiné rozhodnutí ESLP zabývající se rozsahem věcné trestní 

působnosti vojenských soudů, neboť v otázkách působnosti vojenských soudů řešil ESLP pouze 

působnost osobní.
324 Důvod pro rozšíření věcné působnosti britských vojenských soudů i na trestné 

činy příslušníků ozbrojených sil nemající souvislost s vojenskou službou není výslovně uveden. Lze 

spekulovat, že důvodem mohla být snaha zajistit vojenským soudům dostatek případů a také snaha o 

odstranění nejasností a kompetenčních sporů mezi vojenskými a civilními soudy, které provázejí 

omezení věcné působnosti vojenských soudů na trestné činy spojené s výkonem služby v ozbrojených 

silách.
325  

6.3. Shrnutí vlivu judikatury ESLP na podobu vojenského soudnictví evropských členů NATO 
V této podkapitole využiji poznatky z předchozích podkapitol této kapitoly, abych shrnul obecné 

požadavky, které ESLP stanovil na podobu vojenských soudů. Poté zodpovím svou druhou 

výzkumnou otázku, která zní: „Do jaké míry ovlivnila judikatura ESLP vojenské soudnictví Velké 

Británie?“ Následně se budu krátce zabývat tím, zda ESLP ovlivnil vojenské soudnictví Polska 

podobným způsobem jako vojenské soudnictví Velké Británie a pokud ne, tak jaké důvody to mohlo 

mít. 
Z požadavků ESLP na podobu vojenských soudů vyplývá, že alespoň jeden člen vojenského soudu 

musí být právní profesionál, musí mít podíl na rozhodování vojenského soudu, jakož i postavení a 

záruky nezávislosti ekvivalentní soudci obecného soudu. Soudce vojenského soudu může být 

příslušníkem ozbrojených sil, ale musí být právním profesionálem, mít adekvátní hodnost a nemůže 

plnit úkoly mimo vojenský soud a po dobu služby u vojenského soudu nesmí podléhat vojenské kázni 

a postoupnosti velení.
326  

                                                           321 Brudnická a další proti Polsku, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, 3. 3. 2005, č. stížnosti 54723/00, bod 41 322 Paragraph 409 of Constitutional Reform Act 2005 Explenatory Notes, [Spojené království Velké Británie a 

Severního Irska] 323 Fidell. Military justice: a very short introduction, s. 44. 324 viz např. Sahiner proti Turecku, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, 25. 9. 2001, č. stížnosti 29279/95, body 33 - 47 325 Morris. Military Justice: A Guide to the Issues, s. 37. 326 Jaloud proti Nizozemsku, rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve věci ze dne 20. 11. 

2014, č. stížnosti 47708/08, bod 196 
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Laičtí členové vojenského soudu, kteří jsou příslušníky ozbrojených sil, musí disponovat ještě 

silnějšími zárukami nezávislosti než jejich civilní protějšky u obecných soudů. Musí být důkladně 

poučeni o právních otázkách právním profesionálem a za své rozhodování u vojenského soudu nesmí 

být trestáni ani o něm podávat zprávy. Přestože je možné, aby laický prvek u vojenských soudů měl 

charakter soudní poroty, tak vojenské soudy nesmí mít povahu ad hoc tribunálu. Laické členy soudu 

navíc musí vybírat dostatečně nezávislý orgán, přičemž velící důstojník tuto charakteristiku nesplňuje.  
Velící důstojník také nesmí rozhodovat o podání obžaloby, to může učinit jen právní profesionál, 

který je součástí orgánu veřejné žaloby. Rozsudek vojenského soudu navíc nesmí měnit ani rušit 

žádný orgán, který sám není soudem. Vojenské soudy rovněž mohou soudit civilisty jen ve 

výjimečných případech. 
Evropský soud pro lidská práva tedy stanovil řadu požadavků na podobu vojenských soudů. Svou 

judikaturou vyvolal změny v sedmi ze třinácti sledovaných oblastí britského vojenského soudnictví.  
Pět z těchto změn byly přímým důsledkem jeho judikatury a další dvě změny představovaly důsledek 

nepřímý. Celkem ve vojenském soudnictví Velké Británie došlo v letech 1996 až 2020 ke změnám 

v deseti ze třinácti sledovaných oblastí. Sedm změn způsobených judikaturou ESLP tedy znamená, že 

ESLP vyvolal většinu z deseti změn ve sledovaných oblastech britského vojenského soudnictví, které 

se v dané době odehrály.  Sedm oblastí pozměněných judikaturou ESLP také představuje většinu ze 
všech třinácti sledovaných oblastí. Z toho důvodu na svou druhou výzkumnou otázku odpovídám tak, 

že Evropský soud pro lidská práva svou judikaturou významně ovlivnil podobu vojenského soudnictví 

Velké Británie. 
Z odpovědi na druhou výzkumnou otázku v kombinaci s odpovědí na první výzkumnou otázku 

vyplývá, že ESLP byl hlavním důvodem toho, že v současnosti je vojenské soudnictví Velké Británie 

podobnější vojenskému soudnictví Polska než vojenskému soudnictví USA. Na rozdíl od Velké 

Británie se však ESLP nijak významněji nepodílel na utváření podoby polského vojenského 

soudnictví. ESLP se polským vojenským soudnictvím zabýval jen jednou a navíc okrajově. Ve věci 

Wereda proti Polsku shledal ESLP porušení práv vyplývající z Úmluvy pouze v příliš dlouhém trvání 

vazby nařízené posádkovým vojenským soudem, ale samotné řízení u vojenského soudu za 

problematické nepovažoval.
327 ESLP tedy nikdy v podobě systému polského vojenského soudnictví 

neshledal porušení Úmluvy, přestože tento systém stále vychází z podoby, kterou měl v období 

komunistického režimu a prošel od té doby pouze dílčími změnami.
328  

V této souvislosti lze spekulovat o tom, že ESLP preferuje právní úpravu typickou pro 

kontinentální právní tradici, zatímco na prvky common law se dívá s nedůvěrou. To lze dovozovat 

mimo jiné z toho, že se ESLP ve své judikatuře týkající se britských vojenských soudů vymezil proti 

                                                           327 Wereda proti Polsku, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, 26. 2. 2014, č. stížnosti 54727/08 328 Andreu-Guzman. Military jurisdiction and international law, s. 316. 
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rozsáhlým pravomocím velícího důstojníka a ad hoc povaze vojenských soudů, tedy charakteristickým 

aspektům  common law modelu vojenského soudnictví. Navíc drtivou většinu z členských států Rady 

Evropy tvoří státy kontinentální právního systému, tudíž i většina soudců ESLP pochází z této právní 

tradice a přirozeně jí preferuje. 
Tato úvaha však neobstojí vzhledem k tomu, že ESLP opakovaně dovodil, že některé 

charakteristické aspekty právního systému common law např. existence soudní poroty a její právo 

rozhodnout o vině obžalovaného jsou v souladu s Úmluvou.
329  ESLP rovněž shledal vážné nedostatky 

ve vojenském soudnictví Turecka, tedy státu kontinentální právní tradice.
330 Rozdílný přístup ESLP 

vůči vojenskému soudnictví Velké Británie a Polska lze tedy spíše vysvětlit tím, že ESLP vadí 

výraznější rozdíly mezi vojenskými soudy a soudy obecnými.
331 Zatímco předchozí systém 

vojenského soudnictví Velké Británie se výrazně odlišoval od systému britského obecného soudnictví, 

tak polské vojenské soudy se od svých civilních protějšků příliš nelišily.  

                                                           329 viz např. Makarová proti Spojenému království, usnesení Evropského soudu pro lidská práva, 12. 6. 2018, 

č. stížnosti 67149/17, body 21 a 31 - 32 330 viz např. Sahiner proti Turecku, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, 25. 9. 2001, č. stížnosti 29279/95 a Ergin proti Turecku, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, 4. 5. 2006, č. stížnosti 47533/99 331 Kosař. Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva, s. 126. 
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Závěr 
Tato diplomová práce se věnovala vojenskému soudnictví ve třech vybraných státech NATO. Těmito 

státy byly Velká Británie, USA a Polsko. Cílem práce bylo popsat a porovnat vojenské soudnictví ve 

vybraných státech a také posoudit jak judikatura Evropského soudu pro lidská práva ovlivňuje podobu 

vojenského soudnictví evropských členů NATO. Za tímto účelem práce hledala odpověď na dvě 

výzkumné otázky. První zněla, zda je vojenské soudnictví Velké Británie více podobné vojenskému 

soudnictví USA nebo vojenskému soudnictví Polska. Druhá se ptala, nakolik je současná podoba 

vojenského soudnictví Velké Británie důsledkem judikatury ESLP. 
První kapitola představila obecné charakteristiky vojenských soudů a způsoby rozdělení systémů 

vojenského soudnictví do modelů. Druhá, třetí a čtvrtá kapitola se věnovaly podrobnému popisu 

systému vojenského soudnictví vybraných států. V páté kapitole proběhla komparace systémů 

vojenského soudnictví vybraných států popsaných v předchozích kapitolách. Na základě tohoto 

srovnání bylo možno zodpovědět první výzkumnou otázku této práce tak, že vojenské soudnictví 

Velké Británie je výrazně podobnější vojenskému soudnictví Polska než vojenskému soudnictví USA. 

Tohoto závěru bylo dosaženo navzdory tomu, že řada skutečností uvedených v úvodu práce indikovala 

opačný výsledek. Jedinou indicií, která tento výsledek naznačovala, bylo členství Velké Británie a 

Polska v Radě Evropy.  
Na základě tohoto závěru jsem přistoupil v šesté kapitole ke zjišťování toho, nakolik judikatura 

ESLP ovlivnila podobu vojenského soudnictví Velké Británie a zda jí lze považovat za hlavní důvod 

toho, že vojenské soudnictví Velké Británie je podobnější vojenskému soudnictví Polska než 

vojenskému soudnictví USA. Nejprve jsem se věnoval historickému vývoji britského vojenského 

soudnictví a zjistil jsem, že k prvním změnám, které lze považovat za důsledek judikatury ESLP, došlo 

až v roce 1997. Z toho důvodu jsem následně srovnával vojenské soudnictví Velké Británie v roce 
1996, vojenské soudnictví Velké Británie v roce 2020 a vojenské soudnictví USA v roce 2020. Zjistil 
jsem, že britské vojenské soudnictví v roce 1996 bylo podobnější současnému vojenskému soudnictví 

USA než současnému britskému vojenskému soudnictví a že po roce 1996 došlo v britském 

vojenském soudnictví ke změnám ve většině srovnávaných oblastí.  
Poté jsem přistoupil k rozboru relevantních judikátů ESLP a snažil jsem se z nich odvodit, jaké 

požadavky na podobu vojenských soudů v nich ESLP vznesl. Následně jsem zkoumal průběh změn 

v britském vojenském soudnictví a to především s přihlédnutím k datu, kdy k nim došlo a zda to bylo 

poté, co ESLP začal věc řešit, jaký byl obsah těchto změn a co je v odborných kruzích vnímáno jako 

jejich příčina. Na základě získaných informací jsem mohl odpovědět na druhou výzkumnou otázku 

této práce tak, že ESLP přímo či nepřímo způsobil změny britského vojenského soudnictví ve většině 

srovnávaných oblastí, tudíž výrazně ovlivnil podobu vojenského soudnictví Velké Británie.  
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Je však nutné zmínit, že výzkumné otázky cílily pouze na formální právní úpravu vojenského 

soudnictví ve vybraných státech. To, zda jejich závěry platí i pro reálný průběh řízení před vojenskými 

soudy nelze určit bez rozsáhlých přímých zkušeností s fungováním vojenských soudů vybraných států 

a navíc to ani nespadalo do záběru této práce. Tato práce však v dané oblasti může poskytnout jisté 

implikace a posloužit jako impuls a vodítko k dalšímu výzkumu. 
Pokud na problematiku vojenského soudnictví vybraných členských států NATO nahlédneme 

z širší perspektivy, lze konstatovat, že u Velké Británie a Polska převládl v utváření podoby 

vojenského soudnictví důraz na ochranu lidských práv účastníků řízení před vojenskými soudy. 

Velkou Británii k tomu vedl tlak mezinárodního soudu na dodržení závazků z mezinárodních smluv, 

v případě Polska šlo spíše o součást trendu typického pro jeho právní kulturu ve spojení s návratem 

k zásadám demokratického právního státu. Spojené státy americké se však drží systému vojenského 

soudnictví typického pro svou právní kulturu a nadále ho pojímají především jako nástroj k zajištění 

efektivního fungování svých ozbrojených sil, v kteréžto roli se jim osvědčil.  
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