
. ' 

Jednota britské řiše. 
Olakar K I a p k a. 

Briti:sh Emp,ire - Britská! říše - jde novými cestami: její 
státní život nabývá nových forem jak uvnitř, tak navenek. Výsle
dek voleb 26. prosince 1923, které přivedly do sněmovny poslanců 
259 konservativců, 192 zástupců Labour Party a 158 liberálů, zna
mená úpadek zásady dvou stran a potřebu nových útvarů, které by 
vyhověly novým poměrům. A je příznačno pro Anglii, že nesahá ke 
koi1tinentálnímu systému koalice, nýbrž že hledí vystačiti s tradič
ním kabinetem, vytvořeným z příslušníků téže strany. Po této 
stránce vývoj najde pružný instrument v ústavě, která - zakládaiíc 
se v podstatě na zvyklostech - formuje se pod politickými vlivy 
a přizpůsobuje se potřebám státu. 

Jiná otázka vyvstává však velmi hrozivě: jest to otázka jed
noty britské říše. - })Ztráta, kterou jsme utrpěli secessí amerických 

'kolonií«, ,praví Seeley, })zanechala v naší duši pochyby.,?) - A již 
před půl stoletím vyvstává v mysli anglického historika obava z 
budoucna. Vidí svůj národ, jak })se stává na jedné straně prostřed
níkem mezi Evropou a Novým Světem a jak na druhé straně vzta
huíe ruku ke vzdáleným končinám Asie, dobývá je a usurpuje dě
dictví Velkého Mogula.« 

Již tenkráte prohlašuje : }) The colonies and India are in oppo
site extremes,« - kolonie a Indie jsou krajně rozdílné země. - »Po
litické maximy, kterých lze použíti u kolonií, jsou vyloučeny ve 
správě Indie.« - A jako východisko navrhuje utvořeIlí ' federální 
unie jednotek, které jsou v britské říši sdruženy. - Historik však 
lépe ne,ž právník 'chápe, že sebe dokonalejší právní organisace ne
stačí k udržení jednoty tam, kde jsou spojeny disparátní části, že 
vedle př~diva právního je třeba silných zájmových pout. 2) 

Případ americké secesse nezůstal bez poučení pro Anglii; je 
dokladem nezdaru každé vládní metody, která neodpovídá duchu 

1)The expansion of England, str. 23. 
") Ibid. str. 186., 187., 25. - Zajímavá jsou srovnání britskéh0' imperia 

majícího 400,000.000 obyvatelů a území st0'nás0'bné nežli ie ,území Velké 
Britanie ,- s římským irrnperiem, jak je pr0"vádí B r ~r C e (The extensi0'n 
oj R{)man and Englisch Law), , Ii a t s che k (B,ritisches llnd Romisches 
Weltreich), La w e II (Le Oovernment de l'Angleterre). 

19 
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ov'ládaTI1Ýc.h; j,e :svlědectvím, žetounla po selfg'ov,emmentui') nezasta
vuje se u anglosaské ra<;y ani před pokrevním příbu zenstv ím . 

V,zrllst t1o'Uhy po a:urt:,onomi'll !li an;glolsaskýah cLomii!1Jtí, a, ,pr,o!hoUlze'ilÍiCÍ se 
národnostní uvědomění u ovládaných národů jiné racy mají v zá
pětí, že z původního poměru nucené podřízenosti vyvíjí se poměr 
dobrovolné koordinace; od provincie, kolonie a protektorátu jde se 
k e s p o I k o v é m u s t á tu. V tom smyslu prohlásil roku 1922 Bal 
four: »My, kteří náležíme k britské velříši, pracujeme právě na po
zvolném a nenáhlém utužování svazků, které by stmelily rozptý
lené části říše v organickou jednotku: také tato budoucí říše bude . 
míli, jak přirozeně vyplývá z jejího územního útvaru, jinou ústavu 
nežli kterou má Anglie, podobně jako jinou ástavu má Anglie a ji
nou ústavu Státy americké.« 

V tom je kus politické moudrosti Britů - získaný z historie - , 
že zabraňují nebezpečí politické atomisace nikoli násilím, nýbrž »jed 
notícím svazkem nezcizitelného a nezměnitelného zájmového spole
čenství.« - »Idea nacionální, která jest irracionální a která jest vý
směchem státoprávního pragma~ismu, odkázána je v patřičné meze 
rozumným použitím federativní a decentralisující techniky. Součas
ně se říše »demokratisuje« tak, že jednotlivým územím dává vlastní 
politickou exis~enci. To j es t pro vel i k Ý stá t, z jeh o ž a ut 0-

ritativního centra není možno říditi jednotlivé 
č á s t i bez z á vad, c e s t a k v y r o v n á n í celo stá t n í c h' 
are g i O n á I n í chi nt e r es ů.«+) 

Cituji úmyslně L6wensteina, abych ukázal, jak rozdílný jest 
postup Britů od posiupu vládců dynastie Iiabsburků a jak málo jest 
oprávněna předhúzka autorova, že v Rakousku národnostní radika
lismus úmyslně přivodil rozbití celostátního svazku.5 ) 

3) Jak vysoko cení sám seb e Anglo,sas, o tom svědectví podává 
citát z Seeka ~La comtitution des Eta:ts Unis, str. 88), kteTý praví o' ame
rické ústavě, že jest podivuhodným instrumentem vlády, jehož d.okonalost 
lze vysvětliti tím, že byl zřízen lidem, kterÝ! jako vš echny statečné SV,O
bodné děti velké matky Anglie, mě! s.kutečného genia s,elfgovernmentu 
a ducha občanské zdrženlivosti.« 

4) Lowenstein v Annalen des deutschen Reichs, 1921-22. Nr. 1-2, 
str. 93. 

5) Loewenstein tamže praví (str. 94): »Das wirtsehaftliche Princip 
der Arbeitsteilung ist dadurch auch.i11 die Staa'tsorganisation eingefijhrt, die 
Pflege d.er landschaftlichen Beso'l1derheiten ohne eine Oefahr des Rlick
fallens in den V'erhangnissvoHen SepaTatismus, einerseits und der Sohwa
chung der zentralen Macht <lJnderseits ermoglicht. der Staatsblirger dem 
ihm zU!gehorigen Wirkungskreis zum Zwecke aktLver Betei1igung nahc
gebra'cht, ,ohne sein lnteresse fijr ďenOesamtstaat zu lahlmen. Die politische 
Hermeneutik ' der britische'l1 DevolU!tion geht alsO' weit liber eine staats
technische Ref.orm hinaus. Sieist ein Mittel, um OWS'sbTitannien. eine, ,po!i
tische Vormacht des ZeitaHers, auL eine ,hohere Stuie der staatli chen 
Organisation Zll flihren. 
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Chceme-Ii nabýti představy o nynějším ústrojí britské říše, 
musíme zkoumati jednak její organismus vnitřní, jednak postavení 
v právu mezinárodním. 

l. 

Postavíme-Ii se na stanovisko čistě právní (strict legal theory) , 
jeví se nám celá říše jako jednotné území, stojící pod panstvím jed
notné normy. Základní normou, od níž celý právní řád odvozuje re
levanci, jest zákon britského parlamentu, který dle legální theorie 
může ptatn:ě 1egifef'O~ati! 'P'fOi cel'Ú'llI říši (the abs,o,tulte v'alidity thf'Ou
ghout the Empire of any legislation by the lmperial Parlament wha
tewer its subject matter).'ó) Právní norma vycházející z legislativní 
činnosti částí říše jest bezúčinná , příčí-Ii se zákonu parlamentu nebo 
nařízením a opatřením , která se stala na základě zákona říšského.7 ) 
Zákony říšské vydává »the King in Parliament« a jeho právo, ne
uznati zákon Dominia, zakládající se na staré ústavní zvyklosti, zů
stalo ne tknuto (podobně jako právo jeho zástupce v Dominiu, kte
rým jest guvernér), ač snad je obsoletní a ač snad by jeho výkon 
hyl »rev;oluti,onmy «. Zákon k'Ú,l!o'11liální, l'egi's.].aJtu'ry, který by se př'í
čil říšskému zákonu, jest tedy »wid and inoperative«, nemá účinno
sti. Z říšského zákona musí však býti zřejmo, že dle úmyslu záko
nodárce má platiti pro celou říši , resp. pro určitou její část (that ir 
is intended to be a piece of lmperial legislation for the Colony).8) 

Má tedy britský parlament dvojí funkci: jest parlamentem pro 
spojené království Velké Britanie a jest parlamentem pro záležitosti 
celoříšské. Okruh posledních byl vývojem velmi zúžen: jsou to 
právě jen případy ce loříšského vý znamu, přírady, které by ve st0ě 
spolkovém příslušely spolkovému orgánu. A i tu vidíme přesun ve 
prospěch Dominií: říšské zákony, týkající se námořské plavby, zá
kony o státním občanství ;") smlouvy mezinárodní mají nyní účinek 
toliko tenkráte, jestliže byly provedeny zákony místních legisla 
tur. 1 0 ) - Tak v roce 1911 Ženevská konvence stala se zákonem pro 
celou říši bez jakékoli zákonodárné činnosti částí říše, zvláště Do
minií; mírové sm louvy z roku 1919- 1920 nabyly však účinnosti te
prve zákony usnesenými legislaturami Dominií. 

6) , Ber r i e d a I e K e i t h, The constituti'orI, aodministration and 
laws of the EmlPire, London i924. str. 16. 

' 7) Budu-li se dovolávati častěii tohoto díla, činím tak v pfesvědčenÍ . 
že je málo publikací, které by tak in struktivně inf,orm:owdv o nynějších 
obtížných státoprávních problémech anglického imperia. Ibid. str. 16. Srv. 
Kollr eutter, »Das offentliche Recht Omssbritanniens«. publikaci »Das 
offent1iche Recht der Oegenwart, 1922, str. 136, kde čteme: »So' wird auch 
Orundsatz, dass Reic,hsgesetze irischen Oesetzen unbedingt vorgehen. aul
rechterha1ten.« 

.8) Ibid, str. 9. 
") British Nationality and Status ol Aliens Actsof 1914. 1918 a 1922. 
'0) Jbid, s tr. 17. 
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Formálně zůstává ovšem Imperial Act prvotním zdrojem prá
va. Důsledek tohoto názoru jest zvláště ten, že »le pouvoir consti
tuant« britského parlamentu a zákonodárného sboru Dominia jest 
rozlišná. Říšský zákon může změniti kdykoli obyčejným zákono
dárným procesem ústavu; naproti tomu ústava daná říšským záko
nem kolonii může rozlišiti mezi pouvoir constituant a constitué a 
může stanoviti, že změna ústavy může se státi sice usnesením legis
latury, ale toliko kvalifikovaným způsobem. ' 

Z těchto vývodů plyne, že zvláštní povinnost SPočívá na soud
cích, kteří soudí v jiných částech říše než-li ve Spojeném Králov
ství: jest jim aplikovati normy místních zákonodárných sborů, je
jichž pravomoc jest omezena, a musí proto čas od času uvažovati 
o tom, zda zákon místní legislaturou vydanj'r odpovídá ústavě. Tak 
na příklad kanadský zákon může býti neúčinným, poněvadž upra
vuje záležitosti přesahující' hranice Dominia, nebo poněvadž odpo
ruje zákonu Parlamentu, platnému v Kanadě.ll) 

Tato normotvorná činnost Parlamentu je důležitým formálním 
roiítkem říše, tím důležitějším , že právně12) toliko Act Parlamentu 
mohl by rozvázati právní svazky, kterými jsou součásti britské říše 
spojeny.13)_ Dalším pojítkem jednotlivých částí říšských jest ko
runa a to pojítkem formálním. Její úkol záleží ve společné repre
sentaci všech teritorií. Po stránce osobní jest každý subjekt brit
ské říše zavázán věrností ke koruně a propůjčení státního občan
ství (naturalisation) vázáno jest podmínkou slibu věrnosti (oath of 
allegiance).1") Panovník I jest hlavou exekutivy v celé říši a úředníci 
drží svá místa »at the pleasure ' of the Crown.« 

Jednotnost exekutivY jako prerogativy panovnické zachována 
jest i' v částech říše: jest to Governor-General nebo prostě Gover
nor, který v irském státě, Dominiích, koloniích a Indii je zástupcem 
koruny a vede jejím jménem správu.1G) 

Z prerogativy koruny odvozeno je právo odvolati se z roz
sudku soudů k panovníkovi. Právo obyčejové bylo potvrzeno zá
konem (Judicial Commitee Act 1844), dle něhož, pokud neustanovuje 

") Keit, str. 29, Thomas Norton, The Constitutiol1 of the United 
States, st. 145, kdež se praví: »Nejvyšší soud kanadský není poslední in
stancí. Věci ústavní (tak spmy mezi provinciemi, a mezi wov4ncií a Domi
niem) rozhoduje konečně Privy Concik - ' Pro Australii ovšem neplatí 
toto ustanovení. -

12) Nikoli ovšem politicky! 
13) Srv. čl. 18. (Articles of Agreement for a Treaty) irské ústavy 

(schválení Parlamentu!) a čl. 2. téhož, kde se výslovně U'vádí. že poměr 
k'oruny a parlamentu k irskému státu říditi se bude dle týchž zásad jako 
jejich poměr ke Kanadě. 

U) Srv. KallreuHer v Jahrbuoh, str. 126, jakož i další v;ývody. 
16) Podrobnosti vjz u Lowella a Keitha. - Všeobecně lze říci, .že 

má veškeru prav,omoc, která přísluší náčelNíku vlády, ať již se zakládá 
na prerogativě nebo mí-stním zákoně.« Jeho postavení VŮČI kabinetw té 
které části říše, podobá se postavení krále Vůči britskému kabinetu. .. 

1 
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něco jiného zákon říšského parlamentu, jde appellace k soudní ko
misi státní rady (Judicial Committee of the Privy Council) a to ze 
všech částí říše , kromě Spojeného království. - Její rozhodnutí 
jsou závazna in par i mat e r i a pro soudy v říši, pokud je tu ap
pellace přípustna.'G) 

Jed not TI ě upravena jest otázka stá t n í pří s I u š n o s t i 
(British nationality), která dosud spočívá na poměru panovníka a 
poddaného a jejíž úprava náleží do kompetence říšského parlamen
tU. '7) _ Každý, kdo se narodí na půdě britské říše, stává se stát
ním příslušníkem. Ale i dítě, které se narodí mimo říši, stává se ipso 
facto jejím příslušníkem, je-li jím jeho otec. N3.turalisace jest rovněž 
nabývacím titulem. Vedle této jednotné státní příslušnosti počíná 
však vystupovati do popředí příslušnost k jednotlivým čásrem říše. 
Tak Kanada upravila příslušnost kanadskou v zákonu přistěhova
leckém a zákonu o příslušnosti. Jest zajímavo, že podnět k vydání 
zákona z roku 1921 (Canadian Nationals Definition Act) dalo právo 
Kanady k vyslání člena do Stálého mezinárodního soudu. - Irský 
svobodný stát dává občanství po vzoru říšském osobám, které se 
tu narodily, nebo jeiichž rodiče jsou příslušníky irskými, ale i od
chylně od toh010 zákona i těm, kdo po 7 let tu mají bydliště.' S ) 

Vezmeme-li v úvahu tyto jednotící prvky, jeví se nám britská 
. říše z hle d i s k a leg á I n í tll e o r i e jednotným státem, ovláda
ným jediný m právním řádem, který má svoji relevanci v zákonu 
vydaném parlamentem Spojeného království. 

Zákonodárné sbory částí říše vy dávají sekundérní normy s do
puštěním parlamentu říšského. 

Vláda Spojeného Království (král v Parlamentě) je suverénem 
celé říše , ovládajícím výkonné orgány říšských součástí. -

Jestliže však uvážíme, že zřídlem práva říšského není jenom 
zákon, l1}"brž též úst a v n í z v y k los t, dojdeme k názoru, že v 
rámci řÍ-Še lz e rozeznati sedm ce~iků pilně aut'o'i1'omnÍch a tři čás1eč-
1JJě autonomnÍi. , 

Britská veleříše má dLe Keiíh-a tenlto vzblled: 'D) 

19) Srv. Keith, str. 32 a násl., Kollreutter, Verfassungsreoht 10. 
Tamže srovnej podrobnosti a odchylky v Dominiích a Irsku. ~ Dosavadní 
stav; OVišem neuspolmjUlje a na'Vrhuje se zřízení jednotného a:ppellačního 
soudu (Imperia! Courtof Appeal) , o němž - bez úspěchu - bylo již jed
náno na říšské konferenci. 

17) Acts z roku 1914 a 1918. 
18) Třetí případ znarnená tedy úpravu odchylnou oproti úpravě říš

ského abčanstvL 
19) Pro Skotsko jest zřízen zvláštní sekretariát od roku 1885, jemuž 

příslUŠí záležitosU místní správy, v1yučo,vání, hospodářství. - Wales jeví 
známky regionalistického partikularismu. - Loewenstein. I. c. 94, Koll
reutter Staatsr:echt, 6. - Severní Irsko má úplně samostatné posta
vení vůči svobciélnérim irskému státu, jest však v poměru úplné pod
řízenosti k říšskému parlaunentu a vládě . - Srov. Kollreutter, Archiv 189 . 
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A. A u t o n o m n í jed not k y: 

I. (AJ: Spojéné Království Velké Britanie a Irska (Anglie, Wa
les, Skotsko, Irsko). Severní Irsko m-á v ládu a zákonodárný sbor 
pro místní záležitosti. 

B. Č á s t i o d v is I é o d S poj e n é h o Krá I' o v s tví: 

1. Uvnitř Britských ostrovů: Isle of Man, Jersey a Guernsey. 
2. Mimo Britské ostrovy: Kolonie a protektoráty, které nemají 

zodpovědné vlády a jejichž správa jest kontrolována anglickou vlá
dou. Tvoří tyto skupiny: 

a) Kolonie, kde jsou hořejší sněmovny jmenovány a dolní vo~ 
leny. • 

b) KOlo~ie mající zákonodárné sbory z části volené, kde však 
není zajištěna většina vládních zástupců. 

c) Kolonie a protektoráty, kde zákonodárný sbor, ať již zcela 
neb z části jmenovaný, má většinu vládních zástupců. 

d) Kolonie a protektoráty bez zákonodárného sboru. 
e) území, kde Britanie vykonává mandát pod dohledem Ligy 

Národů. 
f) Území pod protektorátem a to: 
1. území mající vnitřní autonomii, podléhající však kontrole v 

mezinárodních vztazích. 
2. území, kde i vnitřní správa jest kontrolována. , Egypt je nyní 

neodvislý, poskytuje však Britanii zvláštní výsady k ochraně jejích 
zájmů, zvláště též právo dozoru nad anglo-egyptským Sudanem. 

II. Dominion Kanada. 
III. Australie ' (Commonwealth). 
IV. Dominion Nový Zéland. 
\!. Unie Jihoafrická. 
VI. Dominion Nový Foundland. 
VII. Svobodný stát Irsko. 

C. Č á s teč n ě a LI t o n o m n í č á s ti: 

VIII. Indie: 
1. Britská Indie. 

2. Domorodé státy. 
IX. Malta. 
X. Rhodesie. 

ll. 

Dle panující nauky mohou ' býti členy mezinárodního společen
stva toliko s u ve r e n ní stá t y.20) 

. 20) Hobza: Právem světovým ku právu mezinárodnímu. Weyr: Sou
dobý zápas o mezinárodní prá V0', 82, La wrence, Les principes de droH 
internacionale, 58. 
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Chápeme-li »suverenitu« juristicky, znamená právní samostat
nost uvnitř i na venek, znamená, že suverenní stát jest jediným a 
svrchovaným zdrojem veškerých právních poměrů. Je-li možno 
roztříditi soujem norem v právním řádu státním obsažených na ně
kolik skupin normových, lze považovati toliko jedinou skupinu za 
samostatný zdroj vzniku práva."') 

J a'k již bylo vpředu OIdvozeno, slo'UlčáSlti britské ří'še nemají 
právního řádu samostatného, nýbrž mají řád odvozený: prvotní 
normou jest tu zákon anglického parlamentu, který jim dal ústavu 
a který múže platně legiferovati pro celou říši; jejich vnitřní ústrojí 
odvozeno jest ještě namnoze z prerogativ anglického krále, jejich 
obyvatelé jako příslušníci říše mají - třeba mnohdy -opomíjené -
právo odvolati se k tribunálu mimo zemi; jejich obyvatelé jsou stát
ními příslušníky celé říše. Nelze tedy říci o těchto státech, 'že hy 
byly státy suverenními. 2") 

Opačné dedukce odvozovány jsou hlavně z účasti Dominií a 
Indie na mírové konferenci. Ale neprávem. Duguit23) správně praví~ 
že »právo« mezinárodní obsahuje výzvy, které se obracejí přímo 
na vládnoucí, resp. vlády . 

»Právo« mezinárodní - mějme s Duguitem na mysli Společ
nost národů! - je skutečně velkou organisací »ďun service public«, 
organisací války a míru. To, co Duguit uvádí jako realistické pojetí 
státního a mezinárodního práva, je skutečně realistickým obrazem, 
není však právní konstrukcí. Pouhý fakt pozvání vlády nesamo
statného stá tu ke konferenci s e s o u h I a sem ústřední vlády jest 
sice politicky velevýznamným krokem, není však sankcí úplné ne
odvislosti. Jisto jest, že p o I i t i c k y docházÍ k oslabení jednoty 
říše po válce rozřešením některých palčivých otázek státoprávních. 

r r s'k Ol u <O t á z k II rozřešil, T hel r i sc h P r e e S ta t e 
Ag r e e m e n t Ac t z 31. III. 1922, který v podstatě stanoví: Irsko 
stává se svobodným členem britské říše (Britisch Commonwealth 
of Nations, čl. 1.), má vnitřní selfgovernment, vystupuje jako státní 
subjekt odlišný od Velké Britanie (čl. 1,6,9), je však spojeno s ostat
ními zeměmi svazkem koruny, representované guvernérem. Členové 
irského parlamentu přísahají proto věrnost králi, ieho dědicům a ná
stupcům na základě společného občanstVÍ Irska a Velké Eritanie a 
přísluŠnosti ke skupině národú, kteří tvoří britskou vel říši (čl. 4). 
Pokud jde o záležitosti celoříšské, tak zvláště vojenské, provedeny 
jsou v jeiich prospěch restrinkce svobodného státu.24) 

21) Weyr, Základy, str. 113 a násl. TýŽ, Soustava, str. 16. 
22) K stejnému úsudku dOSPÍViá ovšem jinou cestou .Jellinek, Allge

meine Staatslehre, 491; srv. též Lawrence. Ibid., 56. 
23) Traité de droit constUuti'onnel, I., 560. 
24) Srv. Kbllreutter, »Das bffent\i'che Recht Grossbritanniens in den 

Jahren 1914- 1921 v »lahrbuch des bffentlichen Reohts der Gegenwart«, 
XL, str. 137, dále práci téhož "Da'S Verfassungsrecht Grossbritanniens und 
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S tátoprá'Vl!lJ' poměr I'ndrie hyJnnviě Uipravoo 23. XII. 1919 (00-
vernment of India Act). Byl vytvořen indický parlament (Indian Le
gislature) a upravena činnost provinciálních sborů zastupitelských. 

Přihlédněme nyní k Dominiím. 
LowelJ,25), jednaje o S'OIUlČáJstleJch říše, r02eZll1iá;má:k!o~()Thie KO'l"ll

ny a k!olO1n~e aU!toa1Jomná>. Do prV'é skUipiny nMeže}í. území, '~terá: ztra
tila samosprávu, do druhé území, jejichž pokročilé obyvatelstvo 
omezilo suverenitu mateřské země na »kontrolu zahraničních vzta
hů a některé záležitosti důležitosti celostátnÍ,«26) Jsou to zvláště 
osoba guvernéra, právo zákonodárného veta a appellace z rozsudků 
koloniálních soudů, které dávají pociťovati vliv mateřské země. Ale 
tato pouta byla již před vypuknutím světové války značně slabá, 
tak slabá, že jejich bytí nebo nebytí již tenkráte bylo v rukou »ko
lonie«. »Jest souhlasným přesvědčením - pravil Lowell, - »že 
by Anglie nepoUžila branné síly, aby donutila k setrvání kolonií, 
která by chtěla od,padnouti.« 

Spojení Dominií s říší vystupovalo dříve zřejmě v záležitostech 
zahraničního styku. Velříše Britská byla tu jednotkou jak co do di
plomatického zastoupení, ' tak co do války a míru. Válka světová 
vede k osamostatnění bývalých kolonií ve styku s částmi říše a ve 
styku mezinárodním. Kdežto roku 1902 a 1907 konají se k o n f e
r e n c e k o I o 11 i í, dochází roku 1911 k říš s k é k o nf e r e n c j, 
o:bels~a'llé premri'éry DomintH, kde se' jedná! o důtelŽitf;ý'ch Ip1roblémech 
celoříšských. Nemluví se již o koloniích, nýbrž o Dominiích, kon-

, ferenci koloniální nahradila konference říšská.27 ) Po vypuknutí vál
ky prokazovala Dominia velecenné služby Anglii. A tak dostává se 
jim v roce 1916 pozvání k říšské válečné konferenci, která by »uvá
žila , naléhavé otázky týkající se pokračování ve válce, podmínky, 
za: nichž by mohla bÝIU ullwn,če[]a a: ,pwblémy, které potom p'OIvsta
nou.« Dominia mají tedy diskutovati o válce a míru! 

Po shroucení centrálních mocností odchází delegace britská do 
Paříže. Otázka zastoupení Dominií na mírové konferenci stává se 
opět aktuelní a jest rozřešena ve prospěch jejich: ze 14členné dele
gace britské zasedající v plenárních schŮZÍch mírové konference, 
náleží 5 míst Velké Britanii, 7 Dominiím a 2 Indii. 

seines Weltreichs« v Encyklopadie der Staatswissenschaften. XXVII., str. 
15. - (;Jánky cituii dle »Agréement for a Treaty«, 6. XII. 1921. ' 

25) Le Oovernment de l'Angleterre, franc. překl. 1919, II. 476 a násl. 
Ibid, JI, 503. 

26) Ibid., II. 504. ,,1 když autonomie značně zmenšila politíckou pre
stiž, kterou Anglie, vykonávala nad koloniemi, ()bývanýrni národy anglo
'saské ra~y, « p'raví Lowell" ),potlačila na druhé straně téměř úp-lně kon
flikty, které tu byly ... lNa žádné straně Oceánu nemluv.í se dnes o osa
mostatnění. Místo t{)ho nalézáme snahu, jak spoiiti úže iednotlivé části 
říše.« - Tato slova byla ovšern napsána před 16 lety! 

27) Srv. The Journal oi Public Administration. II, 1; článek The 
Dominions at the Peace .Conference (Cleme nt ].ones), stť; 62. a násl. 
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V říšské delegaci britské Vystupují zástupcové Dominií jako 
plnoprá vní členové; mají náměstka předsedy, mají své sekretáře, 
kteří jsou současně pomocnými sekretáři říšské delegace, mají sa
~ostatné zastoupení v komisích/S) před projevem Anglie jsou celou 
delegaci proie'Clm:ává1ny zp-ráNy komisf a míiwvé rpodmlůkyaJtd .. -
Dominiím dostávají se od mírové konference man d á ty ke sprá
vě dříve německých kolonií. 29) 

Dominia, Indie a později též Irsko stávají se jako »signatárnÍ 
mocnosti« dle Versailleské smlouvy zakládajícími členy Společnosti 
národů s veškerými právy a povinnostmi, uvedenými ve . smlouvě 
o Společnosti národů. Mohou se ocitnouti tedy v konfliktu s An
glií, mohou se proti ní dovolávati Rady a vyvolati rozhodčí řízení. 

» Ti, kdož studují ústavní vývoj britské říše,« praví Jones, »mo
hou právem říci, že pro ně nejzajímavější a nejdůležitější stránkou 
Versailleského míru jest stránka. poslední, stránka pečetí a podpisů, 
poněvadž tato stránka obsahuje podpisy čtrnácti zástupců britské 
říše a současně oviřuje před zraky celého světa státní postavení 
Dominií a jejich úkol na mírové konferenci.« 

Myslím, že i tento úsudek je poněkud ukvapený. Čl. 1., odst. 2., 
úmluvy o Společnosti národů výslovně mluví o »státech, dominiích 
a koloniích, jež se mohou státi členy společnosti.« Nevyžaduje tedy 
k čl e n s tví ú pln é ne o d v i s los t i, nýbrž toliko vnitřní samo
správy (Tout rtat, Dominion ou Colonie, qui se gouverne libre
ment). Jest tedy členství ve Společnosti národů zvláštní institucí, 
která upravuje pro svůj specielní případ podmínky členské a která 
neuděluje přijetím za člena mezinárodní subjektivitu v plném roz
sahu. 

Zkoumáme-li po stránce formální mírovou smlouvu, nemůžeme 
rovněž říci, že by podpisy zástupců Dominií a Indie znamenaly 
uznání samostatných, od britské říše neodvislých států. Zástupcové 
ti nepodepisovali jako delegáti svých států, nýbrž jako členové jed
notné delegace říše. Mírové smlouvy totiž uzavírá "Jeho Veličen
stvo král Spojených království Velké Britanie a Irska i britských 
území zámořských, císař Indický«, kterého členové jednotné říšské 
delegace, v níž ovšem jsou zúčastněna Dominia a Indie, toliko za
stupují. 

Jdeme-li do dalších podrobností shledáváme, že zástupci .Do
minií a Indie nebyli vyzbrojeni plnou mocí vydanou vládou země, 
nýbrž plnou mocí vystavenou říš s kým taj e m n í k e m pro věci 
za:hJralničn~. Že r po ulzavřel!1!f verrsratUerského míru ZŮ1s.táv<3: říše mezi
národní jednotkou, patrno je z jednání r. 1919-1920 o diplomati
ckém zastoupení Kanady ve Washingtonu. »Kdyby se byla Kanada 

2S) K Vlůli zajímavosti připomínáan, že ·v komisi pro Československo 
zasedal Josef Cook (delegát Australie). 

29) . Dle čl. 22. mírové smJ,ouvy Vykonáv·ají tyto »pokročilé státy « 
svůj úkol jako mandatáři Společnosti a její jménem. 
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stala samostatnou mezinárodní jednotkou«, argumentuje Keith,:O) 
»pak by došlo k přímému jednání mezi Washingtonem a Kanadou .. 
Avšak jednání vedeno bylo mezi hšskou vládou a Spoienými Státy. 
VýsLedkem j,ec1nám-í, jiak jel} sděl'oiVIa'l Vi říšskémparlamenltu: Bonar 
Law 10. května 19~O, byla úmluva, že král »k radě kanadských mi~ 

. I 

nistrů . ustanoví splnomocněného ministra, který bude míti péči o 
věci čistě kanadské ... « »Bude mu dáno králem specielní zmocnění 
,k tomuto (zvláštnímu) účelu«. ~ A tak také v roce 1922 zasláno 
bylo pozvání k Washingtonské konferenci toliko říšské vládě, nikoli 
vládě Dominií, Irsku a Indii. - Říše britská zůstává tedy dle naše
ho ná zoru i nadále mezinárodní jednotkou. 

III. 
Otázka dalšího vývoje briské říše je otázkou v prvé řadě po

litickou a potom teprve otázkou právní. Pravděpodobný jest vývoj 
. k federalismu, jemuž napomáhaií "angličtí státníci utužováním zá
jmových . svazů . Na říšské konferenci v roce 1923, které se poprvé 
zi1častni! representant irského svobodného státu, bylo pozorovati 
ducha smířlivosti a součinnosti. - Právě tyto říšské konference 
jakožto orgán celostátní, jejichž usnesení nezavazuje ovšem dosud 
právně říšský parlament, mohly by se státi zárodkem příštího 
právními garanciemi vyzbrojeného vládního útvaru. Přes to zůstá

vají určité pochyby, pokud jde o vývoj příznivý jednotě, a to jak 
. pn strálTIice prá1V!ní, t,~'" po stráJnce zá~mJoV!é. 

Samostatnost státu říšské imperium tvořících ,příliš vynikla. I 
když byla zachována formální jednota při uzavírání mezinárodních 
smluv, vymohla si Dominia na konferenci v roce 1923, že jest třeba 
podpisu jejich zástupce při oněch smlouvách, které jim ukládají po
vinnosti; samosprávné části říše mají právo, aby samy uzavíraly 
úmluvy rázu technického nebo administrativního s jinými vládami; 
říšská konference hospodářská z roku 1923 přijala zásadu, že místa 
obchodně diplomatická v cizích zemích mají býti k di sposici domi
niím ; pozvání k ženevské konferenci v roce 1922 šlo přímo vládám 
dominií a td. . 

Po s tránce zájmové jest nutno především vzíti v úvahu ne
ustálé odstřell'ovné snahy, které projevuje' Irsko ještě ny nÍ. Na dru-

30) Srov, Keith , ibid . 45, Jones, ibid. , str. 58 a passim. - Sro,v. též 
úmluvu o úpravě letectví ze dne 13. října 1919 (Sb. z. a n. Č. 35/1924). 
Uzavřena jest anglIckým králem zastoupeným ovšem delegáty Dominií a 
Indie. Z článku 34. jednajícího o mezináf'odní komisi P'fO' letectví je patrno, 
že se říše brHská poV)ažuje za jednotku. - Právě Co' píši tento článek 
přinášejí Daily News ze 17. července 1924 zprávu o Londýnské konferel1'ci 
a praví p'od heslem: »Postavení Dominií ,, : »PříchO'd 1. ti. Thomasa, sekre
táře pro kolonie s britskou delegací, způsobil rozruch se zřetelem: k po
věstem, že se postavila v cestu ,p·řekážka zastoulpení Dominií. .~ Můžeme 
autoritativně prohlásiti, že Mr. Thomas nezastu'Poval omcielně Dominií a 
že bude třeba teprve učiniti v tomto směru opatř ení. - Jest nepochybno, 
že se jim zastoupení dostane , - " 
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hé straně jest značný rozdíl mezi Indií a mezi samosprávnými cel
ky ostatními obývanými bílou ra<;ou. 

Seeley sám se táže, zda Indie získala anglickou okupací a zda 
jest pro ni štěstím, jestliže »jest strhována v plný proud evropské 
civilisace«. »Naše východní civilisace neisou snad tak slavnou vě
cí«, praví anglický historik , »jak sami si myslíme.« 

Rozdíl mezi Indií a ostatními částmi říše je prohlubován sta
noviskem Dominií k přistěhovalectví; Dominia brání se přílivu Indů. 
V roce 1923 došlo k ostré kontroversi, ve které zástupce Indie pro
hlásil, že nepřátelské stanovisko k Indům, které projevila zvláště 
./ižnÍ Afrika, bude fatální pro iednotu říše a hrozil, že otázku tu ja
ko otázku práva mezinárodního přenese na forum Ligy Národů. -

Budoucnost ukáže, zda zvítězí desinteúujícíprvky rozdílnosti 
ra<; a kul.tur nebo společné zájmy. vývoj světový, v němž asijské 
ra<;y počínají hráti důležitou roli, povede pravděpodobně k semknutí 
oněch territorií, jejichž obyvatelstvo pojí »commuriity oi blood«, 
společenství krve. Pokud jde o Indii, nelze se ubrániti dojmu, že se 
vzdaluje z okruhu »immensae majestatis Britannicae pacis«. 




