
Společnost 
vztazích k 

národů jakožto právní řád ve svých 
partikulárním řádům mezinárodně. 

právním. 
Rudo f Hy n i e. 

CIlCJe~llie zde u v:ažovat i 'O' Spol:e'čno,sti národu jako'žto mezi
l1.áitodlltě'prá'vnID:n řáďu, t. j. v:e smys,lu s ° lt br ° r tL určitých: mezi
národněp'ráiVni'ch no~'em. 

Prá,vní řárdi S'p'0,le1čnosti náJrordJŮ není práivmi s:OUlsta Vou Ci e 1-
k ,o v O' tl:; j,e toliko dl í 1 č í ,soustavou nO'11e/m1 nejrbiLUž'e, vyš,šího 
(nad'řízeného) řárd'u právnílluo - me:zinárodněp['áN'nvh:o, řádu 
ob e Ctné ho. 

Po s,lednější řái(ll právní předlstavuje ,s,Ql~bo'l' o: b e' c, n Ý c h 
no'rem mezin áJ.·o dlněprráiVl1i0h. JÍlI1J vy,tválřené meúnáro,dlněpráNlM 
spoleČe'l1JStv:í 1), čalsto také obrazně na'z,ývanél r ,odl i n 'o' LL n á
r o C\I Ů ("famil1e' d'es nations." ), z,ahrnujie v :s'Obé všecihna, právní 
sprore1oenství, j,ež všechna sltejn/ě pod!l.é!ruají: mezinárodiněpráJvní:m 
l1Jmmám obrE!cným. 

Mluvíme-li zdl(j ,o mezil1!álr:G'dlně:právnÚDJ slpolelčel1JS1tvíI 2), m:áJme 
sanmztřejmě na mysli poj,l11'O:V'Ý :výměr prrálvni:ciklý -" nikolilv snad 
sociologický. 

I dluznn si tuC\liž IS']JIrá:vně u:védlomiti, 'ž,e vzpomelll'utoLlJ "rodi
nou ná;rodi'l" ve :výš:e u:vedieném SlIl1ys~'U, t. j. ,obecnými mezi
lláTodněp~'ávl1ím spole1čenstv:í<m nemÍinÍJ:ne určité sna;éU mezi-o 
náJroC\lní slpoleč,ens,t:ví kultunlí, resp. z,áljmJorv:é 3) - jak: ISIC' tak 
nWI1nO'z,e 's tí:m :v literatuře Is:etk:á!váme -, nýlbrrž, j1eldiné, p r á v ní 
ř áJ d 4) (řád obecných m'ezim:áil'od!ně'Právnkh norem), jimž jsou 
vázáillY v l11'czin:áro:cl.lněp['ávnoÍch vz,taú1ch a 'pomě:r,ech všechny 
státy, je,ž .s'e staly čLeny zmíněného: spo~e'oens,tví. 

Uznání státu za člena obe.cného meúnárodh1:ě'Práivl1JÍ!ho IS:pÚ

le,čenství', t. j. jelh,o přijetí za člena Tod1il1Jy nároaů, 
vlelm č:asto 'se ll1Jylně ztot,O'ž.ňuj.e ,5 mi e, z i n á: r Ol di ně lY ráj v II Í II 
U Z n ár ním ;s tát oL] S a m o: t n é ho. Avšak oběl skutkové pod-

') K 'poměru právního spoQečenství a právního řádu viz Kel s en, 
Allgemcine St,aats[el1l"e., 1925, str. 2'15 a, násl. ; poněkud odlišně Ve r
(1 I' o s s, Die Verfa,ssung de1' Yollmrr8chtsgemeinschaft, 1926, str. Ii 

2) Míněn - j'ak ještě uvidime - pOljem ll'C'jširší. . 
3) Srv. K nu b b e n, Die Slthj.ekte des Volkerrechts . (Allgeme.Jlle 

Lehre V()in de,r voHen und belscm:an.ktoo volkeirrechtHchen Rechts- und 
Ha:ndlungsfahigke,it), Hall'c1bruch des Voll,je~'['echts, sv. 11., odd. 1, 1928, 
str. 351 ,a náJsJ. 

0) Analogicky buc1e platiti i o ols:tatních pal'tikulárníchs,pl]lečenM.vích 
mezináa'odněprávnkh, ,vak y prv,é iíadě i o Společnosti národu. 
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s taty ITllezináTodněprá,vní jsou dvě zlciellai rozdlíiliné' věci 5}, kMlré 
nNilpadla,ji nikte'rak' v }edno, a jlež !s,C' tlldi~ nelsmě,jf SpOll:U zaměňo
v,ati 6). Shledaváme totiž, žle v jisltý0h pf~lPadie!chi Ul'IčitélffillU státu 
dosltane ,sle mezanálrodněp1'á;vnmh:o , uznáJ1IÍ, a, pl'Cc;e 'Sle nestane 
61enem mezinárodllrěprávl1'ího spo,lelčenství 7) , právě tak, jako 
zasleo,p~;čně - určitý 'Stát lwž,e Ise s,táti členlelm (ohelcného) 
me'zinárodněprávniho slpole1čenstvi, aniž se mu tím musilo db 
s tati mezinárod'Iliěi)ll'ávnúho uznání s'e strany vš:elclh čl'enů toQhoto 
spo'Le,čensltví 8). Že obé jest diuž:llO' d 'obfe ro zJ.tŠovlalt i" tomu: na
Isvědl0wje také to, - jak' srplrá;vně upozoQrňwje K u n z - , že nový 
s.tát, kt,el'Ý vznikl na; území', je,ž, spada již' Clo obla;s:ti mezinátodině
pTáV'llÍlho s'PoleČlenství TOmny nár:od:ll, s.táJváJ ise Odl okamlz:ik.u, 
kdJy zwčal tento stát lJ1i8lzintárodilěprá:vně e'xistovati, sám od 
sebe a zcela nezálVislle mli me1zinál'odněp!rávním: uznání - členem 
jmrenovaHlého spO'lečens,tví 0). -

V dnelšní době s.tálIe j:e:šťě nejsou všechny státy slvěta členy 
obecného spole,čeľlJství mezinárodJn,ího 10) - Í' kdyžl dlužno při
pustiti, že již z největ,ší č;á;sti -, bez ,ohledu na; to" zd!a, jsou 
pokládiá,n,y za s,tá,t " civilisov,aný" či "ne'civili,siovaný" ll), pte1c é 
jen sem patří. N,ětk~oJíik:l stá,tů - b~ť s haedl~ska pol i t i c k é h o 
be'zvýznam[lěj,šich - zllstává tedy 's,táil:e j lelště podle obe;c.ného 
př'els,vědičenÍ 12) i v ptř:ítomné dlohě mimo mezinárodněprávní 

5) Srv. R i v ie r. Principes du droit des gell1ls, 1896, sv. 1., str. 61. -
Po něm K u n z, Die Al1erkennung- <leT 8truaten im Volke'11recht, Handbuch 
des VQkenechrts, sV. II., odd. 3, 1928, str. 33. - Jinak v literatuře oblé se 
nalpo~ád zto,tožňuje. 

6) Be.z DOzliš·ení t.ěchto dvou mezinárodněprávních skutečností není 
mo,žné ,r'e;šeni ·celé ,řa,dly o'tá,zelk nás zde 'zajímajicioh, jlako na [l'ř. otázky 
spojitosti čleruství SpoleČID.osti ná;rodů s členstvím v 110<1imě národů: před
pokládali-li bychom (z;atím) , že členstvim ve SpolIiečnosti národů v,zniká 
též čloo,stvi v obecném mezinárodněprávním f:lpOle0eiIl&tví, vyplývalo by 
z toho" - a také se Vak velikou r'adou autorů dovozuje - že se tím do
stává nově ,pnjim:a,IIJému ČIlenu Společnosti ná,rodů též IIIJerLin:áJrod!něp,ráv
niho uznání se strany Vlšech Čilenů Spole'čnosti, neh doooonce (chceme-li 
býti dusledný:mi) sle strany váelch čle'lllŮ:. tVioiíciCihl rodinu národů , t. j. 
teďy se stJ'any i těch států, jeiž stoji mimo S'Po1e,čnos,t; ]]á,rod'ů. -

7) Případy pa,rthlmlálJ:ně - mezináJrodněpravníiC!h: v'ztwhů. V talmvé 
situa:ci hyl0 na př. Tu,recko až do scvého př1j,etí do 1"O'<1'i!ny národ'Ů 
(miro'vá smlou"V'a pařižská z 1". 1856). 
. 8) K u n z, na uv. m. . 

9) Tam ž e. - Kunz k tomu j,estě dodlává, ž,e to,též, 'co bylo ř·e,čeno 
-o nově vzniklých stá,teclh, na území me,zináTodaJlěp:r:ávIDho s'polečen&tvi, 
platí ,shodněo stáitech, jež vznikly mim o tuto olbtast, pokud: však byly 
Z'a;lOiŽ,eny státy,členy mezinModněp~'i\NiIlilio spolle(\,ens,tví neho jejich stát
ními příslušníky. 

10) Otálzka T o 'z S \1 Jl u jelho v uif'ČitÝ'cih časo'Výoo údoibioh - tali 
ča,sto v dogmatickýcH p~'acích dislmtovamá - jest otálzkou, patřící 
h i s t o r i i me·zinárodního pr.iva. 

") Srv. Str u pp, Thelmle UiIld Pmxis des Volke~'reCih'ts, 1925, stJr. 2. 
12) Uvidí:me ještě, že j-est otálzk,ou v Hte:ratuře s'l])orn ou, jak se 

nill v'e.c s oněmi stá,ty, k'teré do zalo~ení SpolečllOls,ti nwodli nehyly člei!lJy 
mezinárodněp'l'ávnÍiho spooo-čenstv'Í rodiny náll'odlů, ',w'Ša;k z,a OLella . Hpo
lečnosti ná,rodů 'Pí-es to pří.jaty byly. 
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spoleoenls.tví rodiny nál'odú. Av.š'ak ani tyto stáity neQ;,ŮJs.távaji 
v mezin:árod'něpnW~1íÍ:clh stycích s:nad zc,ela iS1010v:ány. Státy mlezi
nátrod!n.ěprrávníllOo 'společenství' Y:chá~z'e,jí 18 niJmli ta:k::té~1 v pTávni 
stylk:. Svědlčí 00 tom velká i·ad'a mezistá,tní'oh smllu'V, ktel'é s: nimi 
uz,avÍ<l'aji. Přil·oz,eně vzáj'emné vztahy nejsloll založ'e:nJ1 na no'ť
málc:hJ obecného p1'ávní,ho řáJdu mezináirod'ního' - tOlffiU tak ne
může býti, jak bylo řeoeno, z toho diůV'odlu', že jedna ze: s.tran 
nBni členem obecného mezinárodrtěprávlliiho spole,oenství, a tedy 
pro ni a proti níohec:né no,rmy mlelzinárodlněrpl'árvní nep~a:tL Byť 
v:š,ak tedy v uvedeném' pi'jpadě 13) ne,š,lo, o' Istyky na záklaďě 
o b e Cll é ho p["áva me'ziná'l"od:nihol, př,elcle jls,OIUJ to s.tJ1.ky m 'e z i· 
n áT o éU ně p r á; v n í, ail:cr ovláJdané pouz'e a výlhraďně: z, v 1 á; š t· 
n i ml (p art i k u I á rn í' m) plfávem mezináirodlrúill1J, t. j'. z,vlášt
nimi melzin:tl'od'ně'Prá,vnÚlli normami, obswženýrmi ve viý:š!e již 
zmruněných smlouv:áich, s těmito státy-nečlen,y obeoného mezi
llá'vodlně')Jdvnjho spoJie,oens.tví uza,ví:ra,nýc!h. 

Partikulární me'zinárodlI1ěpTávní no:tmy 14) v p'l'áJvě, uvede
ných příJ]xliďech p~edistavlU'jí z,vl'áštnr meziná:rodnětprráJVllí řád., 
jimž 's,eopět vytválii' z,vIá1štní, partikulá:rn1 meziná;rod~ně'Právní 
spolBioerus,tví. Boneclháme-li zatím stra,nou partikulární mezi
národně1prrávní :spoleiČJens.tví jinéhol drlUhu - to,tlž tako,vái, j!e,ž 
se vy,tv'áfejí u v nit ř m1e'Zinárodlněp:rávnÍiho s'polelčens.tV'Í ,o' bl e c
D. é h ,o', o nichž bude řerčdiá1'e, - vid!ímle, ž;e ony mez.ináirod!ně
prá:vtú normy partikU'l'áX:nr 15) vytváT'erjí řaid'u z,vláištnÍlc:h regionál
n~cJr me'li'l1á!rodněprrá:vnídh řádiU!, zvláštnich par t i k II lál 'I' n í c h 
:společen~tví meziná,rodněprávních, jež všechna nejrůznějším 
zpúsob!em se pl"ostUipují 16) .s oKlr'Ulhem ohe'cného řádlu mezi
ná~'0d11ělp'l·ávniho . 

Právě vylíčený zjev l1IellrnÍ' nás však vés.ti kl nesprávnému 
z.ávěm. Mohli bychlom se to,tiž dlo!IlmÍv'ati: j:slOu-l~ pokládány 
s jledné stra:ny práVní nOil1ll1V, obs3Jžlen'éi v mezistátnJ.c!h smlou~ 
VáiClb , uzavřenýchi mezi j.edlnotmvými oleny olbec:néhto mezi
n.álJ.'ord!něprá:vního spoJerčenls,tví a státy (pfílp. jinýmd právními 

'13) Tu mluvíme 00 pHplaCLec.h t. 'Lv. pa:rtiku~árolliě-mezj,nároc1n.e· 
právního uznání států. 

14) For ID a me,zjnámdm,ěl!:H·ávnÍ'ch nOlfem, t. j. zda vkolllk,ré,tním 
případě je,c1m,á se o' mezinál'odněp,l'á,v!ní nOl'mu s m I u V !ll í či 'L v yk ,o' vou, 
jest ve všech těchto úvahách pro ná,g ''LCr8'la ne'rQlzhodru)U. Ohledně mez:i
národně právních norem partikulárních (v užším smyslu, t. j . s výjimkou 
no,rem o 'b,ec n ý"c :hi) v,ša,k výslo,vně pOlznameruejme, že e1xistují nejen 
normy smluvní, lIlýbrž i zvyko,vé'. . 

15) Sem patří taiké norlIllY upravuji0i melzinárodněprávní sltyJcy mezi 
je.dnlotHvými čl eny 1'0dinyná;rod!ů a Ul'čitýuni ,plrávními ,společenstvími, 
ktel'é nejsou státy je'ště hotovými (porv:staJecké režimy:). 

16) Po p!řÍlpaďě 'se ani nekU'ÍIŽují s o.ka.llruem meůnárodněprávn:í.ho řáruu 
obecného; to hude v plíipad:e0h, kdy jd:e o právní no'r:my upra;vujfci vzá· 
Jemný styk mezi dvěma takovýmito státy-ne,členy meún~roďněrpQ'ávního 
s'Po'I~·če[Jství rodiny národů. Tyto. p'řLp\lJdJy však leží ji:ž mimOI ['ámeI0 této 
studie. 
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společenstvími), st,ojícími mimo toto právní společenství, z.a 
nOrlID\y m ,e z i n á r o <Ji ll' ě~)I' á V !ll í a ISloulhory tělcihto norem 
(pokud subj,ekty uvedielných nOlrem zťistálvají tytéž, státy, tatáž 
p[~ávnill spo].e,čea1lslt ví) z,a, mez i n á r Ol IdJ n ěi p r á v n; í řáldlY1 (par
tikIUllá:nú), - s dJruhé, strany dilttž:no, však tyto partikulární 
meziniroďněp['ávní řády pokJádati z,a koordli'l1,olvané! obecnému 
řálctu meziná:rodněpráiV1l1ímu , j,e:žto se totiž n.iJžá,001Jým Zprlls,obem 
nedají kon:struovati jako právlú řády odlvisiléo,é[l ob1elcaléih:o mezi
nál<oCLně:prrávn;ího, řá:clltl, tedy jako od něho, oclvozené dHčí řáJdy 
podJřfzené, - že 11lerzhS':vál pak: nelž p'řizna,ti , žie v:šelc~my po,,,itivní 
norm~ mez.in.árodln!ělpa°á,lvní nebe: v jednotný Iprá:Vní siystém po~ 
jmouti. Pak by ov:š'em nebylo, mo'žno télž miluviti o spo,llelčenství 
pOls:itivnHlO prálva me úaláro clnih o , ježto to,to ' - jako, k'RŽdé 
právní společenství - předpokládá nejprve j e cl 11. o t 11 Ý mezi
náTO'd'nép['ám1í řád. 

Tomu však tak není, i kldyž smvdl takoVJ'lto ná,zo[· jle, v lite
ra,ture leckidJe:s z.astávál11. 

Výjdleme~li z, předlpokla.d:ll zákl'ad!l1IÍ nonn:y ,,])' a c: t a ,s, tl n d 
s ervanda", z kteréiž veškero meún.á;rodní pl"ávo odvozuje 
dil'vod s,vé zá:VaZJlOiS,ti, objeví se nám, žle mo Ž II o V'šechny po
sitivní normy meziná,rodněprávní - přímo či nepřímo, - z ní 
odvoZlOvati 17). Takovýto Zprl~siob na'zilliá:ni dává nárrn. pak zá
l'o,veň po,z,na.ti', žle vš,echl1JY normy meziná[<odního pirárva spolu 
souviSlejí, i ž,e j:elst mo,žno poj Í'l11lat i jle v jednotJ1lolt~ :smts.tavu 
právní. 

Jinými sJovy, výše na-č,rtnutá ,spletitoslt jedlno,tlivJTclh pa,rti
kulámich řádlůl mez.i.nwrod!něprá,vníCih, pOlčitajlel sem i Ol b e c: n Ý 
řád meziná,110dněprávní, ktedST s vyššího hlediska jes,t op'ět pouze 
díilčíml řádem, - nikterak nevylučujl81 kO'l1JstJl'uklci j e dl1 o t
né ho právniho řádu veškerého p ,o'sitivního 
p r á V:ll me z.i n áa o -cl n í ho, kterST by V' s,obě všelcha1!y z·mÍněné 
řwd:y zlalhmoval. 

l\'Ietodla, jri:ž poU'ž~v:áln1Je k vytvofeni jledinotnéiho Isys.tému 
ll1l81z.inálwdlněptá:vníclh noa·em, a kterou pokláldlá)]11Ie v Slouhlas,e 
s jinými právními teolJ."etiky 18) za nejle,pší a při tom jl le' cl i n é 
VlYh0V11~jici Isvému účelu, - j.e s rttznýlcihl stran ne:p~·á,Vi8llTIi na· 

17) Stejně ill. j . i A n z i lot ti , Lehrbuch des Volkerrechts, sv. I 
(pi'ekl. něm. C. Brunse a K. Schmida), 1929, str. 32 a násl.: "D i es e I 
S a t z ist als begriffsno,twendige V,o,raussetzung dieser Normen al1S ihnen 
selbst nicht weiter ableitbar: er muB vielmehl" als ein absoluter objek . . 
tiveol' Wert oder als primare, unbeweisbare Annahme gesetzt werden, 
als eine der Annahmen, von denen maJl notwendigerweise bei diesel' 
wie bei jeder anderen Art menschlicher Erkenntnis ausg'ehen muB. Das 
soll nicht heiBen, daB der Satz nieht aus anderen Ges,ichtspunkten be
wiesen we,rden konnte; dies soll nul' heiBen, daB ein Beweis a,us anderen 
Gesichtspunkten (ethischen, politisehen usw.) une,rheblich ist fiir die 
ErkennJtnissphare der Rechtswiss'enschaft, die sich da.mit begniigen mul?" 
daB diese Regel eben gilt ... " . 

18) Slrv. na .př, V (H· dl r o s s, uv. m., snr. 12 'a, násL 
21* 



214 

pa:éJláJIlIa 19). Tak nejnověji K n ll! b b e n e 'llli, který pivoti prrá,vě 
'llvedenému způsobu :staví oSle z0e~a odmítavě. Sám chce z'pro
s:t'řed!lmryat jed'nJotno~:t m!eziná:rodlně'právníJho ťáldu vla s t 110 í 
metodou. Jieho z,půSlob vsak nervedJe v:ůibec ki ,žádlanému Vý_ 
sledJkJu. PodJe něho jednotný sy!s.tém p~·os.tě vytváliíe'j:í "určité 
zikla,dní a unirye~s.áilr1i nOfTIIly mez.ináJrodiněrprávní 20), které 
k až d Ý nově lfznávaný stát u příležitosti svého ffilelZinák"odně
právního Ulznámí prre1su:miptivně a im:policite akc,eptuje, i jež se 
pro něho tedy stávají zálvruznými he'z oh],edu na, tOl, k:e ktelrému 
partikulárnímu mezináJrod:n:ěprávnimu okruhu pakl u:vnitř mezi
národněprávního společenství rodiny států přistoupí".21) ZpUtwL 
spojování mezinárodněprávních norem pomoci zá:ldrudlní normy 
"pac.ta Bundl servall'dia" odporuje prý jletho mezináirodlněprávně 
positivistickému východisku a z.d!áI 81e nadlto zbyt'ečným, k tomu 
ještě z,a,viňujicfunned/olro'zumění 22). 

K uv'edlenélrnlu tvrz,enf K n u b b ,e n o v u mOlžno "š'ak struč
ně poznamenati dvoji. Pi'edně pře.w.í~i se zde e'X~s,telllce řa:dy 
partikulálrní.c'h me,zináJr:odněprávnl'clh :spoJeoetItstvi v,e, smylsJu 
Slhora oznručeném (huď celle mimo mezinál"odněipl"á'Vl1:í. spole
čens,tví obecné nebo alspoň z části, takže se s tímto pirotínaj í), a 
tu je na prvý pobJedl zře'jmým a n:eiPot,řeb~lje ani llIě'j,akého 
zvláštního dokaz,ování, ž,e iS:e Knuibbe110vi naznačeným z.p~tSlohe'IlJ 
n 'e m ů ~ e zda,řiti j'eldln:otný s,y.s.tém mezináI10dlIlětptrálVlÚ vy
tvořiti 23). Za druhé nelze nahlédnouti, prooč by nebylo možno 
zůstávati rozhod,ným právním positivistou, byť bychom se i ve 
v ěc i s poj e ní všech pos.itivních mezinárodněprávních norem 
utíkali k uvedenému jednotícímu prostředku - zmíněné základní 
llIorrmě 24). . 

Není naším úkolem na tomto mistě zahývati sleo,tálzk1ou 
jledlnO'tného mezinálrodlněilr'á'vní:h1O řádu. S'piokojmle se' zde konsta
továnim, žie se ,sikut'e'Č!Ilě (IIá pl'okázati, ž:e y š ech n y positivní 
mJ8izinárodněprávní normy spollu s.ouvi'Sejí, a jlSIOU nmmami jed
noho plrávního řMu, kterým: jes,t opět dálIlo jednotné společenství 
všeho positivnilio PTáva melZinárodllilho. 

Vraťme se nyní opět k meziná:rodněpTávnímu slpto1e1čenstvi 
obe'ClI1ému - hľa,:vní:mlu díl čím u :Bo,U/bolru j,ednotné.ho řác1u 
všeho positivního PTá.va mJe:zmáIDod'ního. 

19) Zvláště někte'rýIIIli příslušníky trubora tak z,v . .prá,VIIlIioo pOlstitivistŮ. 
20) Srv. na uv. m. str. 224 a msl. 
21) T ami e, str. 365. 
02) Tam ž e. \ 
23) Toto stanovisko nalše nalé:zá o.stJa;tně poo'tvr,velllí v samotném 

K n u b b e n o v i, uv. m., ,~tr. 373, ktelré j'asně pTokaJzujeruezdlar j,eho 
kom;tnl'k1c'e j,etdnotného prá.vního řádu voŠehto pOlSlitivnúho práva mezi
nálrod'llího. 

24) Srv. práce A n z i ~ o t t i h o, j-ehož mez.i!ntárod:ruěprávní positivism 
nemůže .býti brán v p'OIchY'bnos.t. 
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Obecné mezinárodněprávní s.pole,čens,tví rozpadlá! S,81 v řadu 
opět nržšícb, obmre'Z,e!Ilěj'ších me'zinál'odlněprrávnílchsipole,čenství. 
Z tě,chto tvoří předllIlrět na:šeho zá;jmu zvlá,ště p~'ávní řáď S p o~ 
1 e č n o s t i n á 1'0 cl U' a otázka jelho VZt3Jhll k uveldJenému jehro 
nadříz,enému právnímu řá!du. 

Ř'ekli jsme, že soubo,r no'rem, jimiž jsou uvrntř p~'ávního 
spro,]elče'l1:ství, označov:an;ého "rodiinou náll"od'ú", urpr'aV'orvány 
vz,álj:emné vztahy a proměry me2i prráJvními :s,pol,ečensrtvím:i -
j'81ďnotlivými jeho' č:leny,ozn:lJČJujeme, - obre!ciIllýlm: merzrinároďně
prálvním řáldiem. MezináJ"odněpráivnÍ nOirmy, j 18l~ stano'vÍ, j'aké 
ony vztahy m aj í bl Ý t i, a j,ež plati (ex:iJstuj'Í1) - právě tak 
jako kterálťolirv právní nor:m:a" patříc.í jinému nOl'mlolvému kom
ple,xu právnímu - ne'ZálVÍsle na s k u te č n é ID jich ďodrženÍ 
SIB strany těch, jiÍJnž ta kteTá ' mezinárodněpráVJllÍ nonna svědčí 
(ad'res/átu n01'my:, povinnm'\trnch subj'ektů), - nejlsoUJ však zá
vaznrý:mi abso.lutně 25). Tím míníme, že, d!ohodou ' (ať 
v~slovnJě či mlčk'y urřJiněnou) j,ed'notlivýCih 'států mo~n:ů' sml~'
viti, ž'e určité zá[ežito'sti maj~ býti v me'ziná:rodll1!ěiplrávnich 
vz,tazich ffi'e/z!l určitými zúčrus.tněnýlrni sipo18lčens,tvílffi!i s/prr-a,vovány 
zClella jiným způsorhem, ne,ž tomu mělo býti podlle pos:itivních 
mlezinárodněprrárvních norem :s.tá,va.j:í:circh. 

I vidime, že člensklé 'státy mezinárodněprráv~lí:ho :Slpolecen
ství nrea:ruznějším zrprusohem mezi sebou sm1ouva.ji sie, na 
Z v 1 ,á š t 11 fc h nO'l'má,ch mezinrávord!něp'l"áJvni!cih, j15Ž' ma.J-:L ovl~ 
da.ti me,zínárodněprrávni vztahy V1Žldly jen urr1čité:, u:a š í skupiny 
států: 26). Takto vzniklé me,zinál"odlnéprr-áv,nÍ! l1Jormy vytvářeljí 
velikou řa.du dí1čiclh mer.linárod:ně'prrávníclh řáld1il , relSlp. pa.rtiklJ
lámích společenství meZiinárlOdlJliÍ!ho práva, jež' Is;e všelij'ak vzá
jemně pwstupuji. 

Z nejdiHežitějšh)lh me,zináTord,něprráJvnicih . par t i k: 11: 1 á r
n í c h 27) spole,če.ns,tví j'estdnes - Společnos.t nálJ:rodlů: 28). 

Nic není na překáJžku tomu, aby se oiV'še:m i uvrutř tě, c' h t o 
di1čích společens.tví ffiieZlnárodnělpráv:nílch - tedly i uvnitř 
Spo]ečnolsti národú (čl. 2'1 paktu) 20) - ne:tvoii/la, opět CUalší, 

25) Sl"V. L i s z t _ Fl e i s Chll a n n, Da-s Volkerrreoht, 1925, str. 12. 
26) Třelha pouze d vou ,č I e Ul 'll é. 
27) J 8'sts[lolečenstvÍm díl čím, byť i zahrnovalo v slobě největší 

,p.o,čet s·tátft. Zc,e1la chybnými jsou pifO,to v,še'c:hny úvahy těch S1l,iSQovateJů , 
kt8'ré z tohoto předpokladu nevycrház,edí. 

28) Jiným jest na prř. mez.inárodněprráv.ni Slpoleče[}js,tvi pan aJ m e
l' i c k é, jeho:ž členy tv,oři z'čáJsti s,táty, současně patřící Společnosti 
nMo/d'Ů., - zrčáJsti státy mimo S,p01eČiIlost stojím (z,ejména Srpo'j>ené s1:..o'Íty 
seV'8'r,oameQ1Jc,ké. m. j.). Zmíněné [ldvě společeUl,stV'í pWl:aim8'ri'0lcé 'P' r o
s t up u j es e - j.ak ó?,iíejmo ~ ,Sl olk,ruhel11 ,Srpol,ečuJ.oOoS,ti náJl'O'dů. 

20) O mez'inárodním 'l'e«ionalis'lllll v rámci Spolelča1Josti náJl:odů srv. 
S ce J I e ,o v II přednrá,šku, or!i]štěnou v revui "La vie <les PeUlp.Jes", r'o'č . 
1924 (cit. v .,Zahra,niční Polit~ce", mč. 19,24, str. 559 a násl.). - Sem 
patří též ná.v,rhy na vytvo,ření P a ne v J' o ''ll' Y' DJe'jQ-llziIlějiíích podeti 
(rpo,slední návTh z května 1930 wčinjl B ri a n 'Cl). 
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uzsr ještě mezinál'odiněprá.'vni sp01eoeQ1istvÍ. I ta,bol ov&em ll.(=) 

nllohou', resp. bu-clo II z,a:s:e rozm'anitě· prolS.tupO,Ya,ti. -

Dos;p:ěv'še tam, odkud: js,me hnecll na za,ěátku tét,o, prá:cle 
vyšli, že totiž s,poI.eonolSt národhl dlužno pokJiá.diati za; úhrnný 
soUlho,l' z v l á š t ní ch melzinárro(l11.ě~)dlvníCJll nO'l'em', t . j. díl č í 
soubíor mezinárodiněp1rá:vlliho řáid,tt oib'e'cného, - tu můžeme 
z uvedené skutečnos,ti dovÚ'z,ovati, jaké normy meziná:rochúho 
práva bucTe aplikovati v mezinárod!!lěprá:V'ních v'zta;zích a, po
měre'ch mezi jed!notlivými prá!vníl11li s,po,le1čensltvílmi, jrež, před
sta.yujť SlJ1o'lečnos:tnáTO-diů. - Meziná'rod!něpráV11Í' záležitosti 
její člem':l jsou samozřejmě v pll'vé řadě ovládány partikulár
nímri mezináll'oclněpľáNn.ími normami, obsla,ž'e'nými jednak 
v úmluvě o Spole,c,no:s.ti národ-ů , je'cUnak vesnrl'oU'váic·h mi/rových 
a růzrných těc,h smlouváJcih, je,ž byly ve spoj!itosti s, pos.leďněrj:šími 
UiZa,y,vetny, a obsahuji urs.tano,ve.ní, vztahující s'el na Spo'lečnost 
nárocLŮ: 30). To platí neojen o vzájlemný'ch melzi~1!á:rodněpráivních 
vzta:úcrh melzi čl,e 'l1!skýmř práiVllími :spolelěenrstvimi Spol:e'čnosti, 
je'ž pokláid'áme Z'a "státy", n}Tbrž i v poměru me[[.i těmito, a 
ostatními jlejími čJeny-n oe s,táty (cTominiemti a: kolon~emi v.e 
smlyshl čl. 1, ods.t. 2 paktu) 31). - Je,s,tliže vlš'alk: ur'Čitá zále
žitoslt není obsahem Ú!p'l"a,vy v:e zmlÍuěný'ch mezináirocliněpráv:ních 
nOil::m'áich zvlá'štníc,h, tu pal\: meiziná'1'0d1něpl1'á,vní vztahy člelnu: 
Spo'le,onosti náTodltl jsou podřizlen.y ohec·némlU piráJvu meizinárod
nimtt. 

P:oilie norem tohorto obecn.ého. prá.va merzi:národlního hucl'e 
taikJé Posuzo.vati samotnou úmarurv'U o· Společnosltoi nrurordů , na 
př. v ohledu j.ej.Í1ho zániku - pOhlCl hy neobls,ahovMa us.tano
v'8ill]oCLchy1I13Tch 32). _ 

Mezinálroc1něprávní řád S,poll8lčnosti náJ'odŮ' tedy, 11!eil10rmuje 
vešk'eren možný l11iezináll'odiněprá,vni styki me'Zi j,ejoLm' členstvem; 
ř[\Jclia případu zůstává nad'á:lJe vylh.l"uz·el1la. us.tanoverní!l1l mezi
náTodněprá'Vllího řá1clu rodiny národú. 

J I8stliže však říkámel, že mohou se vyskyto·vati a také 's,e 
vyskytují uvnitř me,zinár'odně,prrá.vního s.po~e,čenství Srpole,čnosti 
11 lWrod:ťl určité z.áileiitosti, jimž' BlB v ú!Ín['u;ve nedlos.tá;vá, právní 
úpm.vy, takže v otá'z.ce d;oty'čných zá.leiitos,tf dIlluIŽJ'}o, se říditi 
lllIe:zinárr'od'něp['ávními normamil obecnými, park z této skute'čnosti 
se podJává, že všech ny 33) čle· nsklé 's,táty Sprotečnost i 

30) Od jich výpo.čtu dhližuozde upu,s.titi. 
31) ZJ<tji!sté všwk' nj, k 'o I i v ,právn1c:hr vztazkh těooto,s:po]eče[lství 

vwči státům matei'sikým. 
32) Ve r d r o s s, uv. m., str. 112. 
33) VlŠe-ch státw, při:chlázejícíchzc1e v úva,hu (předl Vistupem ·clo' Srpo· 

lečno.sti národů n€lpatiřily melzinárodnělIll,ávníll1u spolle'čens,tví ,rodiny 
národu) tý1ká ,se s,tejně, a. to·, jak těClllJ s.tátů, ktelJ.'é js·o'u podle ,pi'ílohy 
k úmluvě o Spo·1ečnosti národů rpOlčíMmy m'e'z,i oleny z ru k I á d' a j í c í ID ! 
- a tu se mll~e jedllati bUlď o. státy, :pi',iniáJe:ž'e,jicí dio· slkupi,ny ,ill'OoCI1O'stJ 
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n á r o d 11, pokud hy O tom mohlo b;/"ti pochyb, j-SIOU z á r o V' e, ň 
č ll e n y mez in á r ·o dně p r á v 11 Í' ho, s, P o lJe č e 11. s, t y í r 0-
d i n y 11. á] rod Ů 34) . N ahytí:ml čLenství ve Spio,le,čnos,ti nál'OdÚ, 
dost á'v"á: sle tud'Í'ž č1enství v me.zináTod.'[lJěp~:ávním :s,pole,č.enství 
ToclJiny národů všem státúm, kt'elré' se 11.atéza,ly neho, V'zlúkly na 
úz,emí, ježďosud nerpodJI'éha.Io obelcnému práNu mezinárod 
nÍlnu. OtáJzka Člllens,tv~ v rod!ině ná mdlfi u tě'CIh' č]enů Spolelčno'Sti 
národu, které' se vytvořily na územi, jlelž od1edávna j'est pod
řízeno normám obecného llllezinárod'něprávnílho s,pol'e,če,nství , 
nelú - jak jsme již víďěli - vŮ!helc; po'chyb~1:ou, ježto po:sléz 
uvedené státy stávají se čLeny rodiny ná:l'odlů samy od sebe', ne
zá;v:isle na tom, zdla s,e staly čtelIly Společnosti nárocliŮ' č~ nikoli. 

Sprá.vno'S,t tVl'z.eru, že nabytími členství v,e Spol:elč11Olslti ná
rodiů stávajf se státy pÍ'Ís:luš'níky l'odiny nároclu, m'ezinálrod'ně 
právního ,s;poleč'enství obe'crJlélll:O, t. j. vá:z;aný!tnlŮ jeJhOl norm!ami, 
- nezV1'atn~ také j,iz vypllýV'áJ z,e samé př,edin!luvy (:p:reamb:Ullu) 
k úmluvě. G~ernsk:é :státy, tVloNcí sporelčnost národu, vý.sJovně 
zde p~'ohlašuji, žle "uznávají, že k ro~v:oji s'o'tÍ.,činnosti mezi ná
rocly. " atdl." jes,t dlluŽho-, aby nla sleibe vz'aily zálv:azék: "z a c ho
v á vat i pří.g n ě pře cl p i s Y Jl1 e z i n, á rod n í hop r á Y 3" 

uznávané od nyněj.ška za zá1vaznél normy j ,e,cl'
n ál n í v I á cl" . Ježto ViŠaik! hned mezi daJ!šjm~ povinno.sltm~ členll 
Společno:sti národiů: se ve jrmlenova,né před~nJuvě us,tanovuj,e 
"dJbáti svědomitého z,a.c'h:ov:áváJní všech' Si mIll' v n í c h z á
vaz k ů', II 10' Ž e 11: Ý c. h s ID'] o. U va 111 i Vle, vzáJj :elffiný'ch~ stycfc1h 
O'rganisovan,ý,ch národlU: ... ," č,ímž mUIS.lln:e vp'o,z,um:í:ytati jinými 
slO'vy me'zinárod!ní plľá,vo' p '8 a n é, t. j. v, dhe,šnw d:ohě 35) jen mezi
národní p~'ávo par t i k u 1 á r n í, nemohou býti ho,iiediŠ,ím zá
vazkem míněny jiné před1pisy nelž, před1p±sy meizinM'odrn:í:ho práva 
obecného 36). _ ' 

spojených a s>C1Hlžený'ch", jako Ulit pl'. Líheq'ii a Hedlžaz, t. j. spo,lusigna· 
tá,ře mírových smluv, anebo o &tá.ty "po'zvané, ruby JPnstoupily k úmJuvě" 
(v tét10 skupině .se však nena.lélzal 'žáidiný stát stojící m imo .rodinu nwrodů) . 
- talk oněc,h, jež se 'za člena Společnosti ná,rodů ll' ř i, h I á s i I Y a hyly 
ve smyslu čl. 1. úmluvy při jat y (na př. Habeš). 

34) TaJe i spTávně K un 'z, uv. m., s,tr. 27. - Tato otáizka jes,t před
mětem úvah v,elmi četných int,e~macionraJi,stů (S'lY. Jj.teJ~aturu cit. na pl'. 
II S 'c h ti c k ing - W e hrbe r ga, Die ,Sa.tzung ,des VoJk,eqiQundies" 2. vYld., 
1924, ,str. 185). Z těchto autorŮ' čás·t do&p,ívá k vý1sled:kůnTI, které, na
svěd1čují tomu, že vstupem do Sll'o.J.eč[los,ti národŮ' ne,získáV:á se členství 
v meziná,rodněpol'ávním isrpo.],e1čem,tví rod-iny n,áJ'odiů. AViŠtlk i výsledik;y 
těch autorů, které vyZJ1:Ív,ají zdáillHve ,sh;o>C1lně s TIJašÍm výsledkem výše 
llved1enýrn, - nejsou spQ'k<Í,V[lé, je.žto vše,c;hny, vycihá,zejí z nerp,řírp'll,stného 
ztoto'žňovánídvou zceJa; rŮ'znÝ'ch me,zinároéIDě]JQ'áV'nďch sk,utkový:ch rp·od
stat, totiž "pnjetí 'za člena 'l'odliny ná!'od'Ů" s "m€lzi[láJ'odněrJll'ávním' uz.ná 
ním státu", o kterém hyla; již shora řeč . 

35) Sml u v n í ,c h melziIJIárodněp.rávníClh norem oh e 'c n Ý c· h n e_ 
máme, byť snaJCl jejich tvo,ření zá,salC1n ě ne,~ItáJo nk v cestě. 

36) Stejně V e T d r o· s s, uv. ID., str. 96. - Jiné zd:ůV'odlnění nalézáme 
u . IS ~ h iic k ing - W e h ber g a , UVi. m., str. 185: ,Demillaclli ist es fur 
Mltglled d·e's Bundes nicht moglich zu sagen\ eill neu aurgenommenerr 
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V.eil:ká řada ,srplisovatlelů nyní }'eší je,ště o,tázku, jaký v11v vy
konávái ztra,ta člen:ství ve Spo,leičnosti nálrod'll n:a, členství 
v mezináTod,;něprávl1ím 'Obecném 'Společenství u států, v tom 
ohledu pfichá'7.ej,ic:ílch v úva1hu, t .. t . . II těchl, j,ei, předl svým 
vstulpem d.o Spole:čno,sti ná,rodll nepod[éhaly oibecnému prá'\'ll 
mezinálrodlnímu, a, jimž t'epY''\"e vstupem cLo Spole.čnOrsti iinplicite 
se dJostalo členství v: rodině náo.'odů. Otá,zka tato by 'snad ne
byla ani vlIbe'c kladena - aneb odpolvěcl' na ni by a,spoň v ni0h 
nemohla způsobovati pochybností - kdiyby s,e v,ycházelo ze 
správnéh.o Tozpoznává!llí meziná:rodlněprá,vní'ch sk'ut,elčl1ostí. Při
hléd'nieme~li totiž ke zpws'Obu řešení těleh auto,rů, jimž je Ulvedená 
otázka z vl á š t n í II prob1:émem,shledlálVám6l, j'ak opět id'en
tifikují mezinárodněl)JlJ.·ávní uznání států s nabytím čl;enství 
v mezinál"odně,pr'ávním 'Spo~ečenstvi. Následkem toho však 
dostávají zc,ela nefltsrpiotkojivé o dLpovědli ve vše ch případlelch, 
t. jo. hez rozdílu , zda pro některé auto1ry na,šiel .otázka vyZlúvá 
v tom sffiYlslu, ž,e z,ánikem člens.tví ve Společnosti národl1 
(a,ť ji'z nasiledikem výstupU' dlobrov'o,lnélhb 37} či ned'oblJ.·o'volného 
následkem vyloučení 38) aneb vý,stupu nuceného 3~)) 111 Ů Ž e za
nikati i členství v me'ziná,r:odlnéplJ."áiVl11m spo,le1e:eQlstvÍ' 40), 41), či 

Sta,art; gehi:ir,e zwa,r ďer Vo~k:e'l,humgeIDeinschaft an. nk.ht abe,r der Vo1ke,r
Techtsgemeinscha,ft (und e,s el"kenn,e i,hn no'ch nLcht del jUl'e an) ..... 
Aber ideell mutl der Bund bei allen prinzipiellen Entscheidungen davon 
ausogehen, datl er 'zum mlindesten& de,r KristamsationspUillkit ei'll~ll' Ol"gani
sa,tion de,!" Volkerr1erchtsgeme;inschaďt is,t. Er wiH die bishelige Volker
l1echtsgemeinscha.ft O'rganis~e,ren. gruru:lsatzIiclh allS o eme, honere des, bis
herigen ZusammenJ,elbens darstellen. Der Bund wiir,CUe skn dahea' selibs,t 
degradieren, wenn el" sa,ge~ wurde, ein Staat gehlol1e 'lwar dem' BU!l1,de, 
nicht albelr dei' Volkerr8chts,g'emeinscha.ft an." (ZáJvol'ku v eita,ci činí autor 
této statě). - O jiných ještě důkazech p'l'o vá.z,anolS,t členů S,p'oleČlllosti 
ná,rodů o'hecnými normami me:zjnárodměprávnimi , viz K II llbo b e n, uv. 
ID.. str. 375 a ,násL, jemu~ však je tato o,tázka - ruč ve své podstatě 
zoela j.asná a prostá - , 'PTávě tak ja,ko celé i'ad ě auto,rů, z,vhí;štěl .. ple
titým problémem následkem jejich zaměňo'válllÍ výiše uvedených dvou 
meziná,;rodněp'I'ávníeh s'kutJkJových opods.t.at. 

37) ČJ. 1, odst. 3 p'aMu. 
38) Ol. 16, odst. 4. 
39) Č,l. 26, odst. 2. 
40) K 11 U b b e n, llV. m., str. 388: " ... . die Anfna,hme in di,e VOlker

bundsgemeillschaft wi!'d in der Regel ei'lle im Z,weire~ nur fur die Dmler 
der VolkeI'bund:smitglieds'chaft widerll'ufliche" jecloch mit de'!' Beelldiglllllg 
de!' VolkerbulldsmitgIied'schaďt wide'l'l'u;fliche AnB'liken!l1ung als Mit.glied 
der von~eoJ're'ch tsgeill'einsc,haft der Sta'aten:familie impliziel'en." K t.omu 
dodává týž autor: "WkllenlLfe'll die Staaten nicJlt, ausdrucklich od:e,r still
schweigend konhluďent, ďam11 wh'cl sowi EJso der VOlkel'Techtliche VerkehQ' 
mit dem hetreffenden fruhe'ren VOl'I{jel'buru:lsm:itJgliede auch autlel'ha.lh der 
VOlke'l'hundlsgemeins,chalft in der St a.a,ten.gemeinlscha,ft nach deren Volkelf
recllt fortgesebzt werclen." -

>1) K otázce, zda m o ž n Ý výstup či vylou,čení z me'Ziná'l"od,ně
právnLho společenství rod.iny nál'odll (případ VOIs[ednější nask:)Tta.1 by se 
vzhleoclem ]z ,SO'větskému Rusku) - s~>v. {Jozn. II K u n ze', uv. m., str. 29. 
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že nabytí př]slušel1l1stvi ki pos]eldněj,šÍmu slporeoelllství j'elS,t pokrál
dati za neodvolatehl:éI, čals:o've neoilltezenél 42). 

Podle našleho míněni nemůž.e býti o tom pOlchybnlostí, že 
členstvi v rodině národu m'Ů'ž:e se UlViedeným z.půs:ohem! zí'Sklá;
vati jledlné nepodmíněně, definitivně. Mus.í náls, kl tomu 
vésti již ta úvaha, ž,e členy m!elzinM'od'rrěp!rá'Vníhio, ~spoI'elčen;s,tví 
110diny nárocTú se stálvají i tako'véi no'vé státy - jak jlsmle řekli 
již shoDa - ktm'é vznikly na úZleml, j,ež slpa;ďal0 do oblasti uv,e'
dené:ho me.zinárodněprámílho s,poleoelllstV!, a to :S3m'Y od! s.ehe" 
hned od okamžiku mezináiI"odněp'l'áfVI1JÍ!b.ol vznJiiku. J~n'Ý'lTIli: slovy 
ne:přestáv'á: býti p[ísiJ.lišní:klem rodiny náirodIů ani to, členské 
spolel0enství prá'Vní Oeiho oblast), jež 'se z jiakéhokiOliv důvodu 
roz.pad~o v řadu Uiž~š~ch pT'ávní:cth spo'lečJHI1l1st~ - v nové státy. 
N e]ze tuďíž ani v p~~paďě zániktr členství Vie Spol:ečnolst ná'rod'l'i 
za to ' míti,že Q'Y dlotyčný stát z.tráclel SIVO'jlH' přís,lu:Š'el1s:tv:í 
k mezinárodněprávnímu s,pole1čens,tví ohecn.ému. Zvl'álště 
uV'áJžíme-li', ž'e by s,e j'edlnalo t,oiUikJo o z,ánik č1e'I1is,tví nálsledkem 
dolbmvolné'ho V1ýStUlpu ze Spolecnosti náJrodlů. 

J:e:s,tHž,é tudíž č1en!s,tví ve SpolielČnOlsti národ!ůJ z,pŮ:sobuje 
vznik členstv'Í v obecném spoi!'ečmlis.tví me'zIDá!l·odJlěipráiVl1.ím , -
zÍ:skání tohoto členství nemMe býlti válzáJno nějlakou resoľutivnÍ 
výminkou. I pJ:a.tíO!becný řádJ mezmáirodněrpráJvni 'PTlO stát, kte'l'Ý 
se d'ostal v j,e'ho podříz;enost 'tep'rvle vst'ujpelm do Spo,letčnosti 
náJrodů i tenkJráte, kdiy'~ 0181l1Ství tohoto státu VI€I Spole:čnosti již 
pominulo a úmhlV'a pociestal~ pro něho býti záIVa-znou. 

42) s.rv. m. j. S chii 'c k in g- W e htber g, !JHU uv. m. 
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