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Literatura. 
Roger B o II II a r d, professeur de droit administratif a la faculté de droH 

-de Bordeaux: La théorie de la formation du droit par degrés dans 
I'oeuvre ď Adolf Merkl. Paříž, 1928, 33 str. . 

Podobně jak jsem učinil v Revue international de la théorie du droit 
(Ilrul1ý ročník, 1927/28) v pojednání "La doctrine de M. Adolf Merkl" zabývá 
SI' nyní i Bonnard teorií Merklovou o stupňovitosti právniho řádu v článku , 
l.Iveřejněném v "Revue du droit public et de la Science politique en France ' 
,et a I'Étranger" (řijen, listopad, prosinec 1928), který vyšel též jako separát. 
Autor v celku výstižně reprodukuje důležitou teorii Merklovu . S jeho stručnou 
kritikou této teorie, kterou podává na konci svého pojednání a která vrcholí 
v názoru,· že teorie Merklova hodí se sice na rakouský, nikoli francouzský 
právní ř ád, nelze však nijak souhlasiti, a to už z toho důvodu ne, poněvadž 
:autor zůstává dlužen důkaz, jak bylo by možno, aby ta ona ob e c n á teorie 
právní se mohla "hoditi" neho "nehoditi" na určitý právní řád. To znamenalo 
hy asi tolik, jako kdybychom teoretíkovi, který stanoví ob e c n Ý pojem "práva" 
nebo "státu ", chtěli yytýkati, že se tento pojem nehodí pro to čí ono právo, 
nebo ten či onen stát. Není prostě a nemůže býti věcí empirických zákonodárcú, 
t. j. pánů poslanců a senátorú X a V, pokud se týče ministerských radů 
U nebo Z, připravujících osnovy zákonů nebo ústav, aby svými výtvory kori
g ovali, pokud se týče verifikovali správnost ob e c n Ý c h teorií právních, jako 
jest nauka o stupňovitosti právniho řádu a její jednotlivé teoretické výsledky. 
Ze spisu Bonnardova, jinak velmi sympatického a záslužného, nedovídáme se 
také ve skutečnosti nic bližšího o tom, v jakých konkretních sm ěrech by právní 
řád francouzský se příčil výsledkům Merklovy teorie . 

Pojednání Bonnardovo vítáme vřele jako důkaz vzácného pochope
cizího autora pro význam teorie normativní. Bonnard jeví se i zde jako pravý 
žák svého učitele Duguita. F. W. 

B. Mi r k i ne - G u e t z e v i t ch, Secrétaire général de !'Institut International 
<le Droit Public: Les Constitutions de I'Europe nouvelle. Pařiž , 1928, 
412 str. Autor podává ve své publikaci francouzské texty ústav nových státú 
e'vropských, pokud se týče téch států, jichž ústavy byly po světové válce 
~ásadně změněny. (Německo, Bavorsko, Prusko, Rakousko, Estonsko, Finsko, 
~ecko . Maďarsko, I rsko, Lotyšsko, Litévsko, Polsko, Rum unsko, Jugoslavie, 
Ceskoslovensko', Turecko a Rusko.) Zvláštní pozornost zasluhuje úvodní kapi 
tola (s tr. 7 - 55), nadepsaná "Essai synthétique" , v němž autor soustavně 
pojednává o principech. na kterých nové ústavy jsou budovány. F. W. 




