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Mezinárodní a přenesená příslušnost států. 
(Nást;j[l Č á s t i řádu me,z.inárodl!1Jě-1Pm,vní <p!říslušnosti.) 

Rudolf Hy n i e'. 

Dnešní nauka mezinárodního pni-va trpí · s jedné s.trany 
-velkým nadbytkem elementů ne p,rávnických, s druhé strany 
-nedostává. se jí v ceJku stále ještě . uspokojivých řešení celé 
řady velmi důležitých otázek, které j so u ryze právními. 
~zí nauka p'rávní těmto nedostatki'tm snaží se odpomoci. 

Zmo,c.ňuj,e se postupně jediné mezinárodině-prrá,vni m,a,terie po 
,druhé, i vytváří tak zcela nový systém mezinárodního práva, 
který - u porovnání s' většinou systémů, jež vytvořili interna

.cionali~.té-přís,lušníci nauky panující přináší dalekosáhlé 
změny, a to jak v oMedu materielním, tak formálním. 

Nejdůsledněji a nejs,oustavněji postupuje na tomto poli . 
A. V e r d ro oS '8. TýŽ, zužitlw.vav nejdůle1žitější výSlledky ba
dání nové školy, k nimž se propracovali v poslední době jiní 
theor,e,tiko'vé právní 1), zceluje je v jl8dnoJité dílo "D i e 
-'V e·rf a s s' u n g der Vol ker r e, c h t s· gem e i n s c,h a ft" 2) , 
které již plně odpoví:dá všem postulátům, požadovaným moder-

111Í vědou právní. 
V citovaném díle nalézáme již řadu otázek, do nedá vna 

'zanedbávaných, v náležitém ocenění . 
Tak i předmět tohoto pojednání - úpravu (řád) mezi-

11ároclně-právní příslušnosti. 
~o'l1IniUlacle, ohs,a,ž,ené v Thvedleném .spise, jSlou z,dle, v hlavních 

l')1!sech sdíleny - př,es to" ž:e j'l3;st autoro,vi diobře známlO' o,dlchylné 
stan'o'visko" které v télto věci pTonelsli po jedich uvefejn:ěn.í ně
kteří Ispisovate~éi pTáJvni jako W, B II rek ha rd t ("Die Orga
nisatio'll ďe'!." Rechtsgemeinsch'a,ft" , Basil1ej 1927} 2a), a, j . . 

I. 

Mluvíme-li O< mezinárodně-právní příslušnosti, tu musíme 
'si dohře uvědomovati, že o kompetenci státú dlužno uvažovati 
jak s hlediska · vě c n é h o (vě,cná příslušnost), tak s hlediska 
ID í s t n í h o (místní příslušnos't). 

1) Vzlhledem k otálZkám, jež tv-on piíoomět této ótud'Le, zvlášrt·ě 
W. He n ~. jeh. 

2) VíJdeň-BelJ!lin, 1926. . 
. 2&) Viz str. 385; o našem stanovisku k těmto názorťLm při jiné pří-
1ežitosti. . 

3* 



36 

o věcné kompetenci států mluvíme tehdy. jestliže přihlížíme 
, k mat e r i i (skutkové pods,tatě), jež má býtI nonnován[!" příp. 

k o r g á n u, který má určitou záležitost normovati. Příslušnost 
místní máme tenkráte na z.řeteli , mys1í!11e~li na mí g, t o, 
pro & t O 'ľ, ve kteTém toto normo,váJlÍ sle' múže stáJti. 

Jakkoliv kompetenci včcnou mož11odobře · rozlišovati od 
kompetence místní, přece obě spolu úzce souvisejí, takže sta
novením , prv'é spoluurčuje se. vlastně též i druhá. -

Pojednejme nejprve o příslušil10sti států ve smyslu v ě c-
ném. - . 

Zatím co existují určité záležitosti, které meziná,rodnÍ 
právo přikazuje do výlučné kompetence mez i n á r o cl 11 í li o 
s 13 o 1 e č e n s, tví; existují jiné záležitos,ti, jež tentýž řád · 
právní (mezinárodní) přelnechává kompetenci jednotlivých, 
stá t ů samých. Věcná · příslušnost států se nám tudíž rozpadá: 
ve dvě rozdílné sféry kompetenční, jednak totiž v okruh, kde 
výlučně př]slušným normovati určité záležitosti jsou státy, roz
hodující k o II e k t i vně, t. j. do h o cl o u všech s,tátů intere
s,ovaných, a jejž naz)'váme mez in á l' o d II í neboli s dr už e
n o u kompetencí států, - jednak v okruh záležitostí, pro jichž 
normování jsou příslusnými jed not 1 i v é státy s a 1lI y 
o S obě, a jejž nazýváme ~ & o lov a n o u pi'íslušností států', 

Pokud se týče · i s o lov a n é přís,lušnosti státní poznáválllb 
- analysujemedi ji - že js,oru v tuíto kompetenci zahr:novány zá
ležitosti zna,čně různé povahy.. Vi<1íme" že sem spa:diá s j.edné 
strany řada ' otázek, pro něž jsou sice přís,lušnými jednotlivé 
stáJty 'samotné" jež v,š,ak státy na záklaid/ě me(lil1árr'odln:ího práJva 
jsou p o v i n n y normovati, a to takOv}TTIl zp{lsobem, jak jim 
přikazuie tento p-ráNní řád mezinárodní. I neimJžeme nerozeznati~ 
že se zde vlastně jedná o pře nes e II Ý obor působnosti státní. 

J est!iže dáme stranou tyto záležitos,ti přenesené působnosti, 
pro něž stá,ty j""ou příslušnými na základě příkazu vyššího řádu
právního, objeví s,e nám isolovaná příslušnost státní s druh& 
strany: pí1.chálz.íme k v },as, t ní mu, isamOr5 t a tn ému oboru 
působnosti StátllÍ. V tuto sféru kompetenoní spadají všechny 
ony záležitosti, jež. stát;y mohou si s,amy upravovati na základě 
zrnocnění mezinárodně-právního řádu s,vobodně, podle volnéhú 
uváženÍ. 

Samostatný obor P'11Sob[losti s,tátní není sice opět snad 
jednolitou sférou stá,tní phslušnosti, neboť shledáváme, že vedle
za.Ježitos,tí, které spadají d.o v Ý luč n é příslušnosti s~átní; 
existuje ještě řada záležitostí jiných, které - protože ohledně' 
nich jest už piřislušným v tom ktrerém případě stát jeden - ne
jsou ješ,tě vylučovány ze s o u č a s' n é příslušnosti státt"!\ 
druhých 3) . V tomto nás!tinu nehodláme se však obírati samo
statnou pi'lsobllOStí státní vůbec, i ne,třeba se o této s,tránce iso, 

3) Tu mrruvíme o rIt o 'll lk II r II j í c i stát'ní příslušnosti . 
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10vané kompetence 'S,tátní blíže šířiti. K nabytí povšecr1l1ého pře-
11 ledu, jak mezinárodně-právní řád kompetence jest rozložen, 
řečené bude zajisté postačovati. 

Naše studie obrala si dnes za úkol blíže> přihlédnouti tol i
k o k ončm kompetenčním sférám, kde státy jsou příslušnými 
sdrtvž1eně (tedy k mle!zilIlár:odn'Í píistlušnosti států')"- a isolovaně 
-v přenesené své působnosti. Chce tudíž učiniti na tomto místě 
předmětem rozho·ru jediné ony kompetenční okruhy, jež v llašem 
-pojetí jednoty veškeréh0 práva nejúžeji s,polu souvisejí. 

II. 

Co nyní věcně spadá do kompetenčních okruhů, jež jsme 
si zvolili pro na,še úvahy? 

Do s,fé-r,y mez i ná l' o dní příslušnosti s.tátů přináleži 
-v prvé řadě sjednávání norem mezinárodně-právních. Toť za
jisté to nejhlavnější. 

Základní norma meziná,rodně-právní ("pacta sunt servanda~') 
odkazuje ve věci sjednávání meziná.rodních norem právních nft 
mezinárodní d o hod u. Ježto však p'ro tuto dohodu není zmí
něnou právní normou předepsána specielní forma, múže se tato 
uskutečniti jak$rmkoliv možným způsobem. 8tane se v~ak 
v dnešní době nejčastěji asi v)~slovllým prohlá~enfm 4), méně již 
konkludentním jednáním 5). 

Podle toho kterého způsobu (formy) sjednané dohody vzni
kají pak buď mezinárodně-právní J.lorm\y :8 II I u vn Í,aneb mezi-
národně-právní normy z v y k o v é. , . 

,Pro oboji druh mezinárodnč-pravních norem, tedy jak pro 
11or111y smluvní, tak pro normy zvykové, jest z;Ísúfně přís,lušn~'m 
jakékoliv mezináJrodní společenství stát.ů - bez rozdílu tudíž, 
zda se jedná o- mezinárodní společenstvi par t i k ll! 1 á r ní (ví'ce 

-méně široké 6) či ob e c n é. Vychá,z.íme-li z pHtomného sta-vu 
-právního, musíme arci konstatovati, že - zatím, co mezinárodně-
právní normy partikulární jsou vytvářeny obojím zpúsobem, 
t. j. jak ce,stou sm~uvní 7), tak cestou mezinárodně-práJvního 
'zvyku, - mezinárodně·právní normy obecné, t. j. takové, jež 
platí pro všechny civilisované státy, jsou do dnešní dohy vy
tvařeny naveskrz toliko mezinárodně-právním zvykem. Mezi
l1árodn{ smlouva je tedy pro z a tím ještě neznámým zpúsobem 
vzniku obeených norem mezinárodně-právních. Ovšem nedá se 
-Q tom nikterak pochybovati, že i tenLo druh mezinárodně· 
-Právních norem bude jednou cele ovládati 'uvedená forma 
smluvní, jíž dnešní forma poz.volna ustoupÍ.-;-:-· 

4) Možno ,sli ipiedstaviti, že dojde k sj·ednálllí me,ziná:rodní doh\Jdy 
'(SiIIlJouvy) i 'zvl:á,štmim'Ů ·znameními, 

5) Dříve a,rd ip-řev~áda~a vý>hradině talto forma. 
6) 'IVon jlej j:i~dolbKlIdai dvou států. 
7) Vě"IJš1illlou v.šak toHko' t,outo f.OO1Jl]:ou. 
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Vylíčená činnost není však jedinou působností mezinárod
ního společenství států. Do jeho kompetence může dú-le příslu
šeti také jednak veš ker á činnost, jež normálně přísluší vý
hradně státu territoriálnímu, jednak pak S pec i cIn í pusob
nost, představující toliko vzhledem k u r čit ST m záležitostem 
příslušnost bud zákonodárnou, soudní, správní, aneb jen ně
kterou z těchto - v rozsahu tu širším, tu užším, podle toho
kterého přip~du. V prvějším případě bude se t.edy jednati 
o příslušnoslt mezinárodního ' společenství, která je zcela totožnou 
s ,ok,rUhem is,oloiVané přís,lUišnost,i s,tátů, a to jak v ohledu jejich 
působnosti přenesené, tak s,amosta-tné. 

Ve všech právě uvedených případech mimořáidné přísluš
nosti mezinárodního společenství bude tato vykonáván:t mez i
n á r o cl n í II i k o' II is ,e m i, složenými z takového počtu zástup
ců, jaký odpovídá počtu státú dotyčného společenství. - T a~ 
k o· vát o příslušnost meziná,rodního společenství spočívá, v pH
tomné době výhradně na partikulámích normách . mezinárodně
právníCh, jinými slovy v dnešních všech případech příslušn 
toliko partikulá,rnímu spo,leč0nství mezinárodnímu. 

Mezinárodně-právní normy, dané mezinárodním společen
stvímI, m~,jí-li vub'8:c máti n1ěj1ak'ý výzllrum, čekají lllOovždy na své 
provedení v dalších stupních pn1vnich. Abstrahujeme-li od tqhor 

že samy bývají někd~ ještě blíže provedeny jinými normami'. 
mezinárodně-právními (na př. o výkladu ustanovení jisté mezi ' 
ná,rodní smlouvy mohou se vyvinouti určité meúnárodně-právni 
normy zvykové, nebo naopak některé mezinárodně-právní normy 
zvykové, jež existují v nedo8ti precisní formula.ci, bývají před
mětem bližšího provedení v mezinárodních smlouvách, a pod.)7 
shlec1á,váme, že normy mezir,irodně-právní mohou býti realisl)
vány buď pří m o - jak bylo již řečeno - . samotným spole
čenstvím mezinárodně-prá,vním, tedy v 1 a s t n í !ll i orgány 
mezinárodně-p'rávními, anebo II e pří m o - totiž prostřed
nictvím právních aktů IS tát II í ch. Za dnešního ,stavu právního· 
no'rmálním způsobem samozřejmě j;e,st konkreltiso'vání způsobem 
poslednějším. 

Nepřímý způs10b prováid1ěnÍ mezinárodně-právních nOTem za
vádí nás v oblast stá,tní přís,lušnosti i s o lov a n é, v našem· 
přípa<M v přenesený obor p' ůsobnosti státnLJe 
nám opět zodpověděti otázku, co věooě nitleží do této sféry 
kompe,tenční. Odpověď na základě prá.v;ě řečeného se však sama. 
podáva: do této přrs1IJ.šnosti patří vydávání takových právních 
norem, které svědčí bezprostředně jednotlivcům, a jimiž se pro
vádějí ona uSltanovení mez.inároclill:ě-právní (smluvllí i z,vyková), 
jež státům uklá,dají určité chování. 

Státy se nám tudíž v naznačeném prá,vě směru jeví vlastně 
jako pouhé v Ý k o n II é orgány mezinárodního práva. Zatím 
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totiž, co státy ' j-sou v ohledusa m o s t a t né' 'půs,ohno-sti státní 
- na základě samotného řádu meziná.rodně-právního - zásadně 
zcela slvohodnými a neomeziwými, tudíž pfís,lušnými jednati · 
v této sféře samostatné působnosti podle svého volného uváženi,, 
- ve s,vé funkci přenesené jsou ' tytěž státy při vydáváni práv- ' 
nich norem obs ah O'V ě vaziny. 

P r á vně tedy mohou státy vydávati pouze takové právní; 
akty, které se svým obs,abem pohybují v rámci těch závazků, ,; 
jež jim vyplývají buď z výslovných ustanovení platného práva, 
mezinárodního, aneb ales,poň z poyahy tohoto. 

Z důvodu právě uvedeného 'stát v oboru přenesené působ
nosti zodpovída mezinárodně-pravně za sVúji činnost naproti 
všem státům-s,polukontrahentům oně mezinárodní dohody, z níl 
určité závazky-vyvěrají. 'fěmtO'tltátům, pokud se jim děje určitá' 
11jma tím kterým 'státním aktem, závadným s hlediska práva. ; 
mezinárodního, přísluší pTávo, aby se na dotyčném státu do
máhaly zrušení tohoto aktu, a to všemi existujícími prostředky; , 
jimiž dis,ponuje mezil1árodně··práimí i;ád pro případ vzniku mezi-o 
nároID1Ích sporů 8). 

Pokud se týče právní foriny~ v níž ,státní orgány mají kon~·' 
kretisovat normy mezinárodního práva, mezinárodní právní řád 
(obecné právo mezinárodní) připouští zasadně úplnou svobodu, 
ježto podle téhož vnitřní uspořádáni států jest přenecháváno, 
volnému rozhodnutí každého jed'notIivého státu. 

Me!zinárodně-prráNní norrmy lďo.cházeji 'S,VéUlO s.plněJ1ií ohyčejně" 
v několika stupní'Ch prráV'l1ích :ne,jp'l've aJsi VIB formě některé ze 
v š e o b e Cll Ý ch norem státniho · práva (zákonu, nařízení)" j,ež 
příp,adně mohou býti ještě provedeny dalšími právními nor': 
marní téhož druhu, tyto pak teprve jsou prováděny v dalšíchl 
normách in d i v i d ue 111 í c· h ' (v rozs,údku soudním, v nálezu,: 
správního úřadu). Bude to záviseti ' zcela na vnitřni organisacil 
státu, o který se bude v konkretním případě jednati. 

Ježto podle obem;tého praY~ : mezin:JJrodního jest každý stá.t 
sá m příslušným, aby si určil, podle jakých právllíeh norem: 

. ' , . . . 

8) Takovým p'l'o,stJředkem by . bylo podle iplaItného p[áva ·· mezi- : 
náJJ:oc1lllího 'ze1mé,na dip~Gmatické za,k~~ OIčle'llí . ~'·eto'l'se, l'ep1'esálie a j. Do, 
této ~ik:U)pĎny pro~Jt,řed,ků, sIou~jÓc·4' ' J~ ·o&kJ.iJzení mez1nModIDho sporu, 
patřila. donedávna - do sjednártí pl' ot i v 'á leč n é h o (K e II o g
g o va) p 8,'k t u, podepsaného V . iPaří~i dme 27. s'!''Pn3. 1928 - i v á, I k a, 
arci jako Ipmstředetk již nejza,zlší. Dne,š,ni :zákaz váJky, který vylučuje 
i 1Jalwvé případy, kde hy bylo kválť.le za:potřehí sáhnouti z důvodu, aby 
bylo vynuceno zTlJJšellllÍ rpro,vnlc,h jednání 'P'řeneI3·ené 'p'usobnosti státní, je~to 
jsou v naiprostém TO'zpo-ru ·. S. přev.zá.týmd mez,jiILá,rodllě-právnimi, 'závwz.ky 
dJOotylčn.éhQ státu a ježto vše~lll[ly mímějši pro&tředky jj,ž byly }Jio,š1kozeným 
stá.tem vyčerpány ~ předlpoldádá tud~ž nutně olpatiíení náh~~ady;, ' t. j. vy
budování n o V Ý ch sankcI. - Válka a otázka ' sankcí spolu souvisejí 
více, než by se na prvý pO'hled zdálo, I musí nás proto opravdu překva
povati, že tato okolnost úzké I spojitosti obou věcí byla při uvedené'ffi 
sjednávání pro' t i v á leč n é ho · p 'a: k t tl ' - jak také z textu ,teho.: na::,. 
jevo vychází - zcela přehlédnuta. '. . . -, 
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mají se jeho orgány říditi, muze býti otázka, zda vnitrostátní 
orgány jsou přímo podrobeny mezinárodně-právním normám či 
tep'l've (všeobecným) normám vnit.rostátním, jež je realisují -
'zodpověděna povždy toliko na základě a s h}ediska toho kterého 
prá vního řádu vnitrostátního (ústavy). Provedení mezimtl'odně
prá.vní normy formou všeobecné normy státní v~ak by byloza
potřebí i v přípa.d!ě prvém (i k,dJyb~ mez.ináJ1O.dní práMo vázalo 
stá,tní orgány bez pro s' tře dll ě) . tenKráte, kdyby takovéto 
:ustanovcní bylo přímÚ' v mezinárodně-pravní norlD,ě obsaženo. 

Okruh sféry mezinárodní p,říslnšnosti s,tátu nám urcuJe
Jak bylo již řečeno - právní řád mezinárodní. Právní řád mezi
národní právě tak vymezil sféru isolova,né příslušnosti státní 
v celém jejím rozsahu, t. j. ohraničuje nejen okruh státní působ
nos.ti přenesené, nýbrž i pťtsobnDlst.i s.amostat.né 9). 

Jediné tudíž z o b s a II u positivního práva možno .dovoditi, 
do kterého kompetenčního okruhu určitá látka právní náleží. 

Proměnlivos,t obsahu mezinárodního pnÍ-va má přirozeně za 
následek měnlivost příslušnosti v té které záležitosti. Tak na př . 
.co dříve patřilo do v Ý. I u č n é příslušnosti státu, může dnes b)-ti 
vyhra;z,eno kompetenci iID e z i ll: á r ·Ú' di ní 10) neho práJvě, naopak. 
'Také s,e mů;že vyskytovati pÍ'í'Pad, že u r čit áJ záJežitosit s' ohle
'dem 11a některé státy jest vyhraz1ena sfé·ře kompe·tence' me.ziná
Todní, zatím co pro jiné státy ta ,t á ž záležitost přísluší do vý
ln'adného rozhodnutí jednotlivých států, samotných. 

Bylo by proto zcela nesprávným, kdybychom při nrčováni 
druhu příslušnosti přezírali o b s' a h platného práva mezinárod
lJÍho, který jediné musí p,ro nás, zde býtisměrodatnýnl. Chtíti 
určovati druh kompetence výhradně snad jen z povahy té které 
záležitosti jako takové, není dobře možn.ým, - byť jsme se i 
.s takovýmto. postupem setkávali. 

III. 

A nyní o kompetenčních sférách, ,t.vořících předmět našeho 
studia, jako o kompetencích mís. 1. n í ch. 

Pokud se týče existence, norem mezinárodně-právních 
(v už~ím smyslu ll) - tu je místní okruh určován v každém 
jednotlivém případě z.vlášť, a to v prvé řadě územím onoho me-

9) Tedy v řád ID e ,z in á ~. o IdI n ě - p'l1ávní příslllJš'llJosrti~IP3)dá, též 
u'r,č·e.ní SĎér HlnlOstatné kOlPlpete\I}c,e stát,ní (kod1~I.:urujiicí i výlučné). 

10) Tom'l,lto 'pIÍlp'ad.u n~svědlo\lje' nyní vývojo,V'á. tende~ce mezi.národ
ního práva. Sro vn. N.- Pol i t i s, Les nouvelles tendances du dJ'oit in-
terúational, Paříž, 1927. . . . 

11) Na ['O'1Jdíl od právních [)orem, . jelž mezin~lrodlní spo'leoelIlstvi vy
d?,vá . v: těc'h Ipřípa\dlec1h, k,M 'Používá k uskute,čňorváJllí me'Linárodně-pdv
ll~~h : Jm~r€Jll v 1 a s t n í chl yý1lwrunÝ'clhool'glánů n:teziná,rodu]ch, t. j .. kde· se . 
jedná ,/) ··p ř í mou správu mezinárodního společenství. Oba druhy /norem 
představují mezinárodně-právní normy . ~ širším . smyslu. n 
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Linárodního . společenství, jež, vytváH ta která konkretní norma 
mezinárodně-právní. Mimo to však jest · určován vší územni 
oblastí zbývající (bez l'Ozdilu, zda B,e jedná oú úz,emí podrohené 
výluoné příslušnosti některého ze- :státú territoriálních, jež ne
patří do · zmíněného společEmslt.ví mezinárodního, či o území, kde 
zálso3Idně jsou pHslušnými všeCllmy Is,táty, t. j. na širém moři aneb 
na pevnině dosud llie:obsazlené), kde vubec může právně dojíti 
k vydáutÍ vrchnostenského aktu některým z těch státll, jež jsou 
vázány dotyčnou normou mezinárodně-p,r:ivní. -

MeZinárodnímu s,polečenství dos.t{wá se y určitých přípa
dech - jak víme - zvláštní mezinárodní příslušnosti . Bylo ře-

· čeno, že společenství určitých s,tátú múže příslušeti takov3, 
sféra kompetenční, již kryjeme názvem isolované (přenesené i 

· samostatné) příslušnosti SltátnÍ. Na příklad mezinárodní spole. 
čenství může - pokud bylo přijato 12), že určité území nebude 
podlrobeno výluč'ně (zásadně) mrusltní kompetenci státu territo
Tiálního - ponechati toto :území (mezinárodního společenství) 
ce l e podrobeno mezinárodní kompetenční sféře společenstvi 

'státú. Jinými slovy, kdežto normálně území mezinárodního spo
lečenství (v širším smyslu) jest spravováno společenstvím státu 
pouze ne pří m o, t. j. prostřednictvím jednotlivý'ch stá t ů, 
může 13) býti jistá územní oblast (oblast meziná,rodního spole· 

· čenství v užším smyslu) výjimečně podrobena b é z pro s tře d
n í správě určitého mezinál'oclního společenství. Takováto přímá 
správa jest pak vykonávina nad územím doly,čného mezinárod-

· ního společenství v 1 a st ním i orgány mezinárodními. 
Do mezinárodní přis,lnšI1.l),sti ImEe spadati tedy vůbec vše, 

co přináleží do isolované příslu&ností stáJ ní, ;111('b jen určita 
ě á s t této phslušnosti. 

V prvějším případě bylo by tudíž určit.é mezinárodní spole 
čenství příslušným Illa dotyčném území nejen k vydávání vrch
nostoll!ských aktů všech Ctruhů (z'ákonodiátných, stllJ:ávmích a 

. soudních), nýbrž bylo by též přís,lušným podle svého volného 
uvážení nakládati t.ímto územím samotným H). 

V ostatních případech plljde již jen o mezinárodní přísluš
n ost více méně užší, jež bude nám pfeds.tavovati větší či menší 
čás~t ;samostatné kompetence státnÍ. 

Tedy na území mezinárodního společenství 1:,), kde jediné 
to které mezinárodní společens,tví jest v zásadě lG) příslušným 

12) Z jakéholkoHv důvodu. 
13) OVlšem neml\lsÍ, jalk uV1idime ,di:í.le. 
14) Plři smlouvě o 08'ssd území d.]uillO pro,to ,doMe, pOV'Žldy zt&oumati, . 

>co podle vůle obou kontrahentů bylo vlastně postoupeno. 
15) T8'l1llinoiogkky lépe - Slp(j,1e'čemtv:í \'l' tát ů. 
16) J,€lžtO i na Ú!z,emi melz;':mModního sp'o[e,čens,tví může . býti přísluš· 

·ným cizí stát, la to jaJcnJa, ,záklrudě me~iná~'odillího plJ:áVla. oheoného" tak 
; smluvniho. Viz o tom je1šltě diáJe v tomto IpojednáJní. . 
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k vykčmáv:í,ní vlády, jakož k volnému nakládání samotným
územím - jest mezinárodní příslušnost. států ;nejobsáhlejší. 

S takovouto nejobsáhlejší mezinárodní příslušností setká
váme se na př. u tak zv. k o i m per i í 17),18). 

V ostatních všech případech, kde se setkáváme taktéž s příe -
slušností mezinárodní, nemáme již co činiti s oblastí mezinárod
ního společenství (v užším smyslu). I nehude přirozeně okruh 
mezinárodní příslušnosti zde již tak širokým jako v případě 
výše citovaném. Zde bude se jednati toliko o zasahy rozmanité, 
povahy, jež budou příslušeti urč.itému mezinárodnímu společen
ství na úkor kompetenční sféry jednotlivých států terri.toriál., 
ních 19). 

N a tutú sféru territoriálních států budou zmíněné zá-; 
.sa,hy vykonávati vEv neste'jného stupně. Někdy buldo,u znamec, 
nati zkrácení její v míře sotva znatelné, jindy . v míře velmi> 
značné. Mohou jíti dokonce tak daleko, že přísluf::nost territo
riálního státu musí cele ustoupiti ve prospěch mezinárodní pří-o 
slušnos,t.i, a omezuje se nanejvýš na "nudum ins" k tomuto-o 
územÍ. 

Případ právě uvedený je dán tehdy, jestliže některý stát' 
ceduje určitému mezinárodnímu společenství sice celou sférU! 
výlučné příslušnosti - ať již nad celýn1 svým státním územím 
aneb pouze nad čáJs,tí jeho - avšak tak, že se tím území samotné, 
(jako takové) současně neceduje. Z poslední doby nejznámějšínl 
příkladem postoupení příslušnosti nad č ás t í státního územi 
(b e z současného odstoupení území s,amotného) skýtá nám 
ustanovení čl. 49 Versaillské smlouvy mírové, . podle kterého Ně
mB'cko ,SIB vzdláJvá ve pfospéch Spole.čHm"ti nároďů v I á; d'Y 20) 
nad územím S a a r s ké p' á n v 8. 

Mezinárodní kompetence, příslušející zde Společnosti 11oá-
rodů, jest vykonávána nad uvedeným územím prostj\:ldnictyím 
mezinárodní komise 21), zastupující Společnost národů . Meziná
rodní příslllŠIIliOSt byla z.aložena v tomto pi'ípadě cit, článkem 
mír. sml. lH o z a tím na 15 roků (od doby, kdy Vers, sml. na
byla pť1sobnosti 22). Tento právní režim, zřízený mírovou smlou
vou, byl tudíž za-yedM pouz,e přechodně. Definitivní rozhodnuti 
má, se státi teprve po uvedené 15 leM lhůtě. Tehdy bude obyva~ 
telstvo saarského území povoláno, aby projevilo svoji Vlm ohled-

17) Nes p r á v rl ě "c.ondol!IllÍnJium". 
18) Podlybený j'e's.t n{\lzor, že hy se p,ři k. musilo jednati o mezi" 

ná~'odní ~,poleče-Diství_ skláda.jíd se tol;ko ze' d vou států. 
19) Kde záBadně příslušným tol.iko j<eden určitý stáJt (stáJty ' s IP' o-

jen ézde niik'telfak nevy1učujeme). . 
20) Jde o- v'z,dání vlády" Německo tudiž 'lle'cedo'\l-aJ.o územ: í samo. 

Srovn. k tomu přU. 'Za, čl. 50, § 35. 
21) Pří1., § 16. 
22) Tedy do 10. le>d;na 1935, vLz L i s 'z t -Fl e is c lb: ID a n n, Das

Vo1k,EIlTe'Cht, Berlín, 1925, str. 567. 
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[:m a n n, Das, 

ně tří možnos.tí, jež mírová smlouva staJIl.'oví, zda totiž si preJe' 
zachování vládní fo-rmy dosa,vadní, či spo,j,em buď s. F·rancií a,nebo' 
s Německem (pŤíl. za čl. 50 mír. sml., hlava III., § 34). Na zá
kladě přání, vyjádřeného tímto hlasováním 'lidu, rozhodne pak 
Spo-lečnos1t ná/rodů o koneooém právním postavenf s.:Larskéht, 
územIÍ (§ 35): Rozhodne-li se Společnost národúpro eventualiťi.ť 
prvou (alť již v oMedllJ celého- území nebo t.oliko čáJs.ti jeho). tu 
území bude ln a t r valo postaveno- pod pří'shl~nost meziná
rodní. Tato· se bude tentokráte svým obsahem již úplně rovnati' 
celé kompeteiIllční sféře tcnitoriálního s,tátu, t. j. bude v sobě tak-
též zahrnovati i . pHslušnos,t k . volnému disponování samotným 
tímto územím, neboť Německo jest mírovOIl smlouvou p'ro tuto 
eventualitu, z::wá,záno vzdáti se své "svrchovanosti" (čl. 35). Ji
nými sl;oyy' z území pánve Saarské (celku či části), jež do této 
doby stále ještě bylo státním územím Německa, ač celý okruh 
výlučné jeho příslušnosti byl vykonáván Společnos,tí národů, 
stane se skutečné území mezinárodního společenství. --

Mimo právě uvedený případ (jistě poměrně dosti řídký), 
kdy příslušnoslt , ten'itoriálního státu jest ve prospěch meziná
rodní pHs.luŠnosti určitého společeu'ství stá.tu do té míry zatla
čena, že mu z ní ' zbývá toliko právo na volne nakládání tímto
státním územím (jako ,takovým) - častějším již zjevem jsou 
případy, kd:y výlučná příslušnost te-rritoriálního s.tátu jest urči
tým meziná,rodním společenstvím toliko rozm.-:witě o mez o v á
n a. Ten,tok1'áte dotyčné meziná.rodní společenství stáva se pH
slušným v této státní oblasti jediné v j is t Ý c h s Bl ě rec h. 
Mluvíváme tu - ač snad nikoliv nejvhodněji .- o affirmativních 
(positivních) státních s,lužebnostech 23), kt.eré v daném případě 
přísluší určitému mezinárodnímu společenství. 

To které mezinárodní společenství illllZe býti na území urči
tého státu příslušným pro nejrozmanitější záležitosti. Pří-slušnost 
territoriálního státu může pak býti v konkretní záležitosti ome
zována .onou mezinárodní příslušností společenství . států, jež 
prich.ázl~ v úvahu, v r ·u z n é m ,stupni. Jako pfíklad! citujme 
p La v b II II 'a m ,e z i n á 1'0, cr n í c hře k ách '24), kteirá pu-edsta
vuje takovou záležitos,t, pro kterou příslušnost territoriálních 
s,tátu musí us.toupiti ve prospěch mezinárodního společenství. 
Mezinárodní přís.lušnost v těchto případech omezuje výlučnou 
kompetenci tenitoriálních státu někdy ví ('. e, totiž tehdy, osvo
juje-li si ve vše ch věcech, týkajících se dotyčné mezinárodní 
řeky, nejen funkci soudní a správní, nýbrž i funkci zákonodár
nou, - jindy m é n ě, v těch případech, kdy v mezinárodní pří-

23) Rozdíl "Ia f f i r mJ a t i vn í" ~ 'I.n e g ~ t i vn í" státní ,služebnost 
skuteoně ,existuje ; ':?Jce[a něčím jiným V'Šak jest, OO!II1itá-li sle' S3IIIlotné 
omalčení "státní slu~eblThoISlt"; kterr-éž . je oip1rávněmé-. My,Se 'tohoto po-jme
nová.ni vlŠa~c piiKliržujeme, jležto se ,Sltá:le jelŠtě i v modetnkh u5e<bnidch 
melZďnárodniho 1JlLl'á,w vJ'lsikytuje. 

24) Me'zdnárodně"pll'á.vní 'život 'zná v,šak vioo příImdů. 
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slušnost sp,adá jediné:d o z í rán í na správu ' a soudnictví ter
ritoriálních států, pokud se vztahují na uvedené věci plavby. 

Ona ' širší mezinárodní kompetence, jež značněji zasahuje 
v s,amostatnou kompetenci territoriálních států, .přísluší na př. 
oMedně přímořského Dunaje (Danube mmitime,) mezinárodnímu 
společenství (Anglie, Francie, Ita.lie a Rumunska ?r.), kteréž, ji 
vykoná:vá prostřednictvím m'e,zinM'od[tt klomis;8', známé podl jmét-
nem Ev rop s k é k o m i lB e dun a j s k é 2G). ližší již kompe
t.encemezinárodní přísluší mezinárodním společenstvím, jež re
pres,entl10i na poř. komise: M eI Z i'Th á ,r o di ní oko- m i 's' e, du II a j
s k á 27), Ú 5, tře dní k o m i ser Ý n s k á liP), Me z i Ii á rod n í 
komise labs,ká. 29). 

Vše, co jsme právě řekli o mezinárodní přísluŠll()Sti na. 
uzemí jednotlivého státu t.erritoriálního, platí zajisté t.aké, ' po
kud by šlo o tuto kompetenční sféru, vykonávanou určitým me
'zinárodním společens,t,vím nad územím zcela jiného společenství 
státtů. Širší mezinárodní :&polečenství mohLo, hy býti na př. pfí
slušným v oblas,ti užšího mezinárodního společenství. Takový 
případ nastává na pL tehdy - abychom zústali u oné říčni 
plavby - když nějaká mezinárodní řeka protéká. územím urči
tého koimperia. 

V předcházejícím mluvili josme o mezinárodní příslušnosti, 
-'vykonávané v obhl!st.i jednotlivých státú. Vraťme se nyní ješt.ě 
k území mezinárodního společenství a zkoumejme možné při
slušnosti v této oblasti. 

Zajis,té, že ani na území společenství s,tátů ly užMm smyslu) 
nebude povždy příslušná kompeteuce (mezinárodní), představu· 
jící výlučnou kompetenci sttátní, vykoná,vána dotycným mezina 
Todnín:~ společenstvím. Uvedená příshl~nost můŽe z rozmanitých 
Mlvodt"t ustoupiti ve prospěch .přísluŠllO>sti jednoho nebo VíCb 

'států territoriáhiích, případně - jak bylo ji~ v~ršei;ečen() _. ve 
prospěch mezinárodní příslušnosti j in é h o 'společenství států. 
Takovéto zkrácení kompetence territoriálního společenství států 
může .se st,áti ve velmi nestejné Il1iÍŤoe- Tak můž:e dojíti toliko 
k jejímu o mez e '111 í určitým způsoben~. Omezeni muže býti způ
:sobovánobuď následkem již samotného mezinárodního práva 
obecného 30) anebo na základě mezináJrodních smluv 31). Avgak 

25) Srovn. ,čl. 346 ve:rs. m. smL 
26) Piis,]uš:nost jteljí vz.t,abuj'e se na tok: od Bl'ajly k ústí. 
21) ,PTíshlJš'nQ1s,t od UhIl:u k B:ra,j1e. 
28) SrQvn. čl. 354 a nJá,sl. dt. sml. 
29) Viz. čL 340 téže 'smL 
30) V e di l ,e ter,ritOll'iái1IJJLho stá.tu mŮ'Že, b~tti :podle ohe,ooého p'ráv~ 

mezanáifOldlillho na tomtéž ,ú7Jemi příisluš'l1ým v Ul"oitÝ'ch zá,]e'žitostec'h tak-
též na !pf. sp1n'Omocněný !zás.tu1lce dtz.í!ho suáJtu, atd. . 

31) Na př . stallovooím ,státruclh 's,lu.ž,e,bnos:ti, ať ve 'prospěch států 
jednotlivých, Č1i jiného , spowelčenství meziJnárodniho. 
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31). Av~ak 

né-ho pd va 
;0 &tec'h tak-

spěch států 

jest možným i případ, že by mezinárodní společenství postoupilo· 
výlučnou s,voji příslušnost ~1ad určitou čás.tÍ svého území, pří
padně nad ce,lým územím Cb e z s,ouča.snéhopostoupenídotyčné
ho území samotného) - právě tak jako učiniti může kterýkoliv 
stát territoriálnÍ 32) - buď něroterému státu jednotlivému nebo
(užš,ímu) spo~ečenství me2márodiní!IIl1u (ko,irn:pe:riu) 33). TIm by ~l"ci 
Hlezinárodní kompetence příslu~ného společenství států se 1'e-
duko,vala na "nudum iu,s,!' 34) . 

P.okuid j-de O' poslléz uvted.'en& případ:y, pů'jďe' l1Ie<jč,astěj;i a,si 
o 'správu mezinálrodlního spoll,ečenství, vykonálvanou v .samo·.' 
statném: (vý,luč'ném)ohoru , průs:oblllo1sti stáJ tll' í 35). :Ridším, z"j:e
vem' budle již příp~di, kide hy byla dJáJ1aopět mezinárodní pří
slušnost, vykonávaná jiným společenstvim ;3,látú. --

Zvláštním a pozoruhodným. p,ro ná.s zjevem jest případ, kdy 
území mezinárodního společensltvÍ, byť bylo ovládáno a spra
vováno určitým státem tenitoriálním 36), přece zůstává tomuto 
mezinárodnímu společenství ne pří m o podrobeno, totiž tak, 
že ona s,práva zmLněného t,erritoriá,lního sLátu jest vykonávána 
nad dotyčným územím ve jménu a pod dozorem tohoto spole
čenství mezinárodního 37). Máme zde totiž na mysli právní situ
aci, vytvořenou mírovými smlouvami v ohledu někdejších ko
lonií :Riše německé a území, jež pfináleželo kdysi Turecku. Tedy 
tak zv. ID' a II dát y Společnosti ná,rodů, jež v hlavních zása
dách normuje článek 22 Paktu. Správu znúněných území vyko
návají některé z "pokročilých" států ("nations c1éveloppées") 38), 

a t o ve jménu Společnosti národů jako její mandataři. územl . 
těchto oblastí nut.no t.udíŽ po,važovati za území Společ,nos,ti ná
rodů 39), 40). 

Jednotlivá území vykazují však značné nlznoslt.i "podle 
stupně vývoje národního kmene, podle zeměpisné polohy území, 
jeho hospodářských podmínek ... " 41) . I jsou podle toho rozdě-

32) Patříť to k jeho vý'Jučné kompetenci. 
33) Zvlálště v onom IMlžném Isrnyslu, t. j. takovéanu Iko,iIIllPeI11u, j'ež 

tvo,ří jedliné d v a státy,. 
3<) Kidlyhy te,<1y - ,ať již IZ jakéhokoliv dJůvodu - dotylČlly stát 

(lwiIDIp;}'rium) přel&tal hýrtJi pri'úsiLUiŠ'llým n a on{)m ú~ellIllÍ mezinárodniho · 
spo'lečerns,tví , pí'iwz'e,n ě hry olŽi'Vo,vaJ.a opět m.ezináJTO:dlní Vlříslušnost zmiIliě
ného spoleoenství &tá,tůl 'Ii' plŮvodnim , ruelz~m'áJceném Toz1sa:J1U. 

35) Srovn. však hnM násl. odstavec. 
36) S:P1UVa, prostřednictvími JwimpeQ1i,a takitéž, mYlsl~telna. 
37) V I ll! S t ním i oQ'g'ány me.zrrnárod:ními P['o ' správu tOJlOtO území 

tedy dOJtýoné melZii'llá,rodní spoleČleu&tví l1eďilsiPOlluj.e. 
38) ', .... které jsou podle svých pro &tředkťl, svých zkušeností a své 

zeměpisné po'lohy nejlépe s to, a,by na sebe VlZaJy tuto odpovědnosti, a ~~ŤieQ'é 
js,oUJ 'oe,botny Ji na ISlehe Vlzíti." (Od!&t. 2. t éllOlž čL) 

39) Tak Ipd'ol'oL'-eně ruemohl by mand:atád' p'řivtěliti ma.n1diá,to,vé' ú1Jemi 
k sIVému ú1Jemí &tátnímu. . 

40) Mínění 'Úle nejednortmé; výlše UVl€ld:ený; mzor, sd:Í'1e<ný VeT d 'I. o s- 
se m, zdá se nám však nejsprávnějším. 

U) Odst. 3, ,cit. čl. 
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lena ve tři kategorie mam.tdátů. Nás,ledkem této (trojí) povahové 
rů7,nosti mandátů jsou kompetenční okruhy , jednotlivých man
datářů přirozeně nestejně roz,sáhlými. O všech dá se však shod
ně říci to, že mandatář není v žádném případě zde činným v sa
,mostatném oboru své působnosti stá,tní. Vládu a správu nad 
příslušným mandákovým územím nemůže tudíl mandatář vyko
návati podle s,vého volného uváženÍ. Setkáváme se zde s' tou 
zvláštností, že mandatář i v ohledu činnosti právě uvedené 
jedná vždycky toliko v přel nes e n é m oboru své působnosti, 
"_ přes to, že no' r má I ll: ě jinak ona činnost jest státy vyko
:návána v s,amostatné sféře působnosti. 




