
nenapadne své sousedy na západě, především Polsko. V plném rozsahu znamenal by takový závazek 
právě znemožnění vojenského spolku mezi Německem a Ruskem. Polsko nemohlo však samo přivoliti 
k vzájemnému závazku neútočení s Ruskem, nebylo-li do něho vzato zároveň Rumunsko, spojené s ním 
obrannou úmluvou. Závazek nenapadnouti Rumunsko předpokládá však uznání besarabského záboru, 
k němuž se Moskva až dosud neodhodlala. Rumunsko nechce zase jinak k paktu přistoupiti, než 
bude-li výslovně chráněna hranice na Dněstru. Tím se celé jednání octlo znovu na mrtvém bodě. 

Japonsko-čínský konflikt o Mandžusko byl v první fasi skončen úspěchem řÍše mikadovy, který 
se dal očekávati. Slabý a neorganisovaný odpor čínských sborů byl lehko zlomen i početně malými, 
ale výtečně vyzbrojenými, vedenými a oduševnělými japonskými silami. Pod záminkou vyčištění země 
od banditů, ohrožujících bezpečnost obyvatelstva, zejména japonských kolonistů, podařilo se generálu 
Honjovi donutit Cíňany, aby vyklidili i poslední opěrný bod v zemi, Cinčau na dráze z Mukdenu do 
Pekinu a ustoupili až za Velkou čínskou zeď. Tím se vytvořil tak zv. fait accompli a záleží nyní na tom, 
jak jej bude Japonsko chtít mocensky a diplomaticky využíti. Vůči Radě Společnosti národů zavázalo 
se sice, že nebude zemi anektovat, ba dokonce, že vyklidí zaujaté posice a stáhne se znovu do určeného 
pásu území podél jihomandžuské dráhy, ale neudalo žádné lhůty, nýbrž položilo řadu podmínek, těžko 
splnitelných. Via facti může tedy bez nesnází a bez odporu proniknout Mandžusko úplně svým vlivem 
jako dobytou provincii. Z obavy před tímto výsledkem dostalo se však vládě tokijské ihned přÍsné 
výstrahy Spojených států severoamerických. V notě státního tajemníka Stimsona upozorňuje se Ja
ponsko, že Amerika nestrpí, aby se cokoli měnilo na poměrech svrchovanosti v Mandžusku, nebo aby 
byla porušována zásada »otevřených dvefí« a jakákoli práva amerických občanů, která plynou z plat
ných smluv. Očekává se, že dojde ke konferenci devíti mocí, zúčastněných na tak zv. tichomořském 
paktu z roku 1922, kterým byl zaručen status quo: 

Návrat Gandhiho do Indie byl znamením k novému vzplanutí národního radikalismu, soustře
děného v tak zv. straně kongresu. Je ostatně známo, že Gandhi již dávno nemá hnutí plně v rukou, že 
je spíše vývěsním štítem nežli pákou. Mladší živly nabyly převahu a nedají se uspokojiti ničím menším 
nežli naprostou nezávislostí. V tom prípadě je ovšem jakékoli jednání bezpředmětné. Prot<;> nový místo
král odmítl i žádost Gandhiho o novou rozmluvu, jakmile kongres se usnesl na znovuzahájení kampaně 
nezávislosti a vyjednávání mělo býti pouze jakýmsi ultimatem. Anglo-indická vláda troufá si zlomiti 
odpor kongresu, zejména tím, že zabaví prostředky a zastraší ty kapitalistické kruhy domorodé, které 
je podporují a ostatní Indii získá znovu jen tím, když ukáže moc. Prozatím zdá se, že kalkul vlády 
ukazuje se správný, poněvadž odboj nenabyl tentokrát po zatčení Gandhiho ani zdaleka takové prudkosti 
jako loňského roku. Dr. Rudolf Procházka. 

LITERA TURA. 
PAUL HARTMANN: DIE POLITISCHE PARTEI IN DER TSCHECHO

SLOVAKISCHEN REPUBLIK. EINE JURISTISCHE STUDIE. Nakladatelství 
Rudolf M. Rohrer, Brno, Praha, Lipsko, Vídeň 1931. 260 S. 

Důležitý význam, který mají politické strany v státním životě dnešní doby, byl již dávno poznán 
a jejich funkce v státním mechanismu byly již několikráte předmětem vědeckého badání. 

Oproti tomu nebyla, pokud nám známo, věnována vetší pozornost právnickým proble,mům 
souvisejícím s působností politických stran, což jest vysvětliti tím, že zákonodárce sám zanedbává 
existenci a mocný vliv politických stran, ponechávaje tyto útvary vůbec mimo právní řád. Ani v době, 
kdy bylo zavedeno poměrné zastoupení, se na tomto stavu ničeho nezměnilo, ačkoliv tento volební 
systém má v zápětí téměř nadvládu stran, takže se jejich vliv značně zvýšil a jejich politická moc se 
stala jedním z nejdůležitějších činitelů státního života. 

Hartmannův spis, jenž před několika týdny vyšel jako druhý sešit sbírky » Rechts- und staats
wissenschaftliche Abhandlung~n« vydané právnickou fakultou německé university v Praze, má vyplniti 
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mezeru o tOlnto tematu. Mladý autor, známý dřívější svou publikací »Die Ůberpriifung der Gesetze 
nach tschechoslovakischem Rechte« Praha 1928, podává v nové své důkladně a pečlivě zpracované 
knize, kterou plným právem nazývá »studií právnickou«, obsáhlý obraz o ústavněprávním postavení 
politických stran v čsl. republice, což jest tím záslužnější, uvážíme-li, že se při tom jedná o dosud ne
zpracovanou materii, takže autor musil rozebírati jednotlivé otázky samostatně a z vlastní iniciativy. 

V první kapitole své knihy zabývá se autor všeobecně právním postavením politických stran 
a upozorňuje při tom správně na to, že náš právní řád operuje dvojím pojmem strany (stranou volební 
a stranou politickou), aniž~ by v každém přÍpadě přesně rozlišoval mezi těmito pojmy, z čehož vyplývají 
některé těžkosti, jež by se při přesnějším rozeznávání daly lehce obejíti (str. 25 a násl., 32 a násl. a 48 a násl.). 

V druhé a třetí části knihy vykládá Hartmann vliv politické strany na volbu zákonodárných 
sborů, jakož i na parlam-entární činnost a zabývá se v této souvislosti podrobněji též statuty jednotlivých 
stran, které mají pro činnost parlamentárních sborů tak značný význam a jichž poznání jest důležité 
a zajímavé proto, že není v tomto ohledu podrobných zákonných předpisů. Zvláštní pozornost zaslu
hují při tom Hartmannovy vývody o sestavení kandidátních listin, z nichž seznáváme, že v řÍzení ku 
nominaci kandidátů v kruhu politických stran nejsou provedeny volební zásady prohlášené ústavou 
za podstatné, pro volby samé, což lze snésti jen proto, že zde není podrobnější zákonné úpravy. 
Ačkoliv někteří autoři proto žádají, aby též pro vnitřní poměry politických stran byly vydány normy 
všeobecně závazné, vyslovuje se Hartmann dle našeho názoru právem a přesvědčivými důvody proti 
takovému podnikání. . 

Též to, co nám Hartmann vykládá o vlivu politických stran na činnost zákonodárných sborů, 
obsahuje mnoho zajímavého, obzvláště kde se zabývá závazností klubových usnesení (str. 162 a násl.) 
a jejich působností na funkci parlamentárního aparátu (str. 176); zcela správně vypozoroval při tom, 
že rozhodování otázek zákonodárným sborům vyhražených bylo vzhled~m k závaznosti klubových 
usnesení přeneseno z plena a z výborů parlamentu do dřívějšího stadia a to do interních porad parla
mentárních frakcí a politických stran samých, čímž též parlamentární diskuse pozbyla skoro úplně 
dřívějšího významu (str. 180 a násl.). 

Šlo-li v dosavadních částech knihy o problémy, o nichž v státovědecké literatuře a obzvláště 
v písemnictví o československé ústavě dosud nebylo pojednáno, zabývá se Hartmann v poslední kapitole 
svého spisu otázkou vlivu politických stran na ztrátu mandátu, kterážto otázka zejména u nás byla 
již několikráte dopodrobna probrána. Jest známo, že tato otázka má vzhledem k originalitě, kterou 
jest řešena v čsl. právu, zvláštní význam a jako většina spisovatelů zastává té~ Hartmann názor, že 
judikatura volebního soudu o ztrátě mandátu jest zřejmě nesprávnou a to jednak proto, že nemá 
zákonného podkladu (str. 224 a násl.) jednak proto, že odporuje svobodě mandátu ústavou zaručené 
(str. 246). Hartmann odsuzuje obzvláště též odůvodnění, které podal volební soud pro své stanovisko, 
a jest dlužno upozorniti na to, že autor též v tomto ohledu zvolil pro své výklady zcela originální cestu 
a objevil při tom mnoho nových hledisko 

Celkem vyniká práce Hartmannova, která jest psána slohem úplně jasným a přesným, právnickou 
distinkcí autorovou i jde o spis v každém směru zdařilý, jenž znamená cenné obohacení naší právnické 
literatury a to tím spíše, že autor dává v mnohých bodech nové pokyny k dalším úvahám. Kdo četl 
Hartmannovu knihu, odloží ji s pocitem uspokojení a s přesvědčením, že ji často použije jako dobrého 
a vítaného rádce ve všech otázkách, při kterých jde o právní postavení politických stran a jejich vliv 
na státní život v československé republice. Fr. Adler. 

E. CAPEK: POLITICKÁ PŘÍR DCKA CSR. Sociologická studie. Sbírky» Výhledy«, 
knihy zkušeností a úvah, svazek 10. Vydal Melantrich v Praze 1931; stran 200 za Kč 25'-. 

»Úkolem těcht~ statí je osvětlení hlavních momentů, které měly vliv na vývoj politický, zejména 
po převratu. Chceme uvésti v souvislost základní data měny obyvatelstva, národnostních a nábožen-
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