
















rových svazech, kde svaz uplatňuje jenom omezenou kompetenci 
vůči členům, a členové vždy mají právo odchodem ze svazu roz
vá~at svůj p,r~yní ;;l!bor,dinačn~ p0Il!-ěr',26) Toto sociální , právo 
ma povahu SIrSI nezh pravo vnItrostatnI a historicky existovalo 
i ~eodyisle od státního řádu,27) V mezinárodních poměrech právě 
eXIstUJe tento systém slabě vyvinutého sociálního řádu ve kte
~~m st~t~ zása~n~ za~hovávají suverenitu, avšak jsou podřízeny 
radu, Je~ ~kla~a staty za destinátory svých norem, a zároveň 
podrobuje staty I ve smyslu správním, soudním a donucovacím. 
Je nesporno, že se stanoviska právněpolitického de lege ferenda 
tento mezinárodní právní řád je velice nedokonalý: není v něm 
stálých pravotvorných orgánů s jasnou kompetencí ani stálého 
soudn}ctví se vš~ob~cnou :povi~ou, příslušností, ani orgánů donu
~ovaclCh, analo~lCkych vnItrostatnIm, a všechny tyto orgány jsou 
~~nom ve ~t~dIU :mbryon,áln!m. v -;- Rozdíl však mezi právním 
radem mezlnarodnIm a pravnIm radem vnitrostátním není kvali
tativním, nýbrž kvantitativním a ve smyslu teoretickém je ne
spomo, že státy jsou pokládány za členy vyššího sociálního 
sje~o~ení a ž~ m;ezinárodní ř,ád je řádem tohoto sjednocení} tento 
socIalnl nadstatnI celek pak Je element neodvozený, prvotní, není 
pouhým číselným součtem států} nýbrž má vyšší a neodvozenou 
právní povahu. 

§ 2. Popírání mezinárodního práva. 

7., ~opírání. ~eziná!"odm'h? práva. Naturalistická koncepce. 
Poplran~ mezI~arodnlho prava se vyskytuje ve dvou formách. 
Podle nazoru Jedné, naturalistické nauky, faktická možnost bez
tre~tného porušení norem mezinárodního práva a nedostatek jaké
koh-y ~onuc?vac!. organisace jsou imanentně příslušející vlastností 
mezInarodnIho ZIvota a nikdy nemohou býti překonány právními 
prostředky. Válečný stav vylučující právní normy je pro státy 
normálním podle názoru anglického filosofa H obbesa (XVII. ~t.) .28) 
Každý stát týmž právem napadá, jakým jeho protivník mu klade 
odpor. V mezinárodním životě panuje ustavičný strach a snaha 
p~~dejíti ,cizímu: útoku a překvapiti nečekaně nepřítele. A takovýto 
prlrozeny stav Je stavem války, poněvadž o válce lze mluviti tehdy, 
když vůle napadnouti a přání klásti mocí odpor útoku dostatečně 

2ft) Srovn. Gierke) Deutsches Privatrecht, I, 26. 
27) Gurvitch) Vedenije v obščujn teorijy, meždunarodnago prava, 1923. Le 

temps présent et l'idée du droit social, 1931. L'idée du droit social, 1932. 
28) Toennies) T. Hobbes' Leben und Lehre, 1925. Walz} Wesen des Volker

rechts und Kritik. Der VOlkerrechtsleugner, 1930, 7. 
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. ." ..,.. (Leviathan 1651). "Civitates n~tura 
se proJevuJI slOVY".~ CI~~ mže století druhý myslitel B. Sp~noz~ 
hostes sunt" -:- uc~ v v e řirozeného a positivního práva v meZI-
a zdůrazňovall~entIcnost p m slu, že stát má právo na čin~ost 
národních pomer~c~ v ~om ~ ~ckOU mocí.29 ) Stejné názory JSou 
v m~~ích stanoveny ch ~. ~toletí (v roce 18~1:0)), ~terý Vro-
obhaJeny Lass?nem ': vázány předpisy mezlnarodnlho pra va! 
hlašoval, že sta~y ~~J~ouom závazky jednostranné, spíše morálnl 
že pro stát~ e:nstuJI Jenslu právním základní rozdíl ~ezi pos~a
povahy, a ze, Je ve sT?~ se stává již od svého narozenI poddanym 
vením fysicke osoby, Je~ loženým na donucení právního řádu; 
státu, to j~st po,stav~l~, z;odle svých přirozených v~a~tností ~e: 
a postavenlm statu, e ,y mŮže se podle povahy ve Cl podrobItI 
může býti nikdy po~dan:u~:V~cí mocí. A v roce 1926 francouz~ký 
organisaci vybavene do, " válka je přirozeným stavem pro staty, 
učenec de Launay pravI, ze ů normální stav přírody.31) - v 
jako jest noc a chaoS a:-;:m , va v takové kategorické forme 

popírání m~ziná:?dnl o al~r~ typické pro osoby a kruhy n~
vyskytuje se Jen ,zrl~~~, jejlch základních pojmech. Právo Je 
obeznalé v prá vnl ve e a býti má a jako takové neleží ovšem 
norma, př~dpis o to~, C?ch atomů, nemá nic společnéh~ s ob~ek: 
v obla~tI vlC~rem zml~~~Yf siky nebo mechaniky. I vnltrost~tn~ 
tem vedeckeho y~zna~n Jkd nedojde k faktickému porusenl 
právo neprohl~suJe, ze vdv ~o ke krádeži.32) Toto právo jenom 
práva, že nedoJ~~ k vrazt en~~í sankce pro ty, kdož by tohoto 
zakazuje tyto. CIny a s a 
zákazu nedbalI. , l" omyl a skutečný zločinec dovede 

Avšak i tu nenl vy ,ohuceznloc"l'nu a zůstává tudíž nepotrestán. 
v k ýt' stopy sve o " " d . nekdy s r I V" , , skutečnost normatIvnlho pre pISU. 

Tím vša~ s~ neotrasa pr;::áckýrn jednáním lidí má !>ýti ji~tá 
Mezi pravnl normo~ t zjevů a určitá souvislost, avsak ~rav~ 
solidarita ~ebo para e l~m m normou, právním předpisem, Jeho~ 
všude a vzd~ zu~tane J~n~ ři jeho porušení. - V životě atomu 
platnost proJe~Je se pr~ve s p avšak v poměrech sociálních uplat
může vládnoutI noc, a ~b a"o 'ská buď mravní, buď právní. Sdr~: 
ňuje se norma" l?,uď n~ o~env k~enu ve státě, je možno jen P:I 
žení lidí v rodlne, v ~ ~nn'ormativní 'předpis a tento předpis Je 

, v se uznava ' , kl' d' podmlnce, zev . V.V' utority a má povahu pravnl, u a a 
pravidelně predplS vneJsI a . ., 

, . oza 1932. Menzel, Spinoza und das Volker-
29) Srovn. však Dvorsky} SPZ ID ., R' 1928 169. Walz, Op, cit., 18. 

TI 17 VerdrosS v . o.·,, 1871 
recht, Z. V., , .'. d Zukunftdes Volkerrechts, . 

30) Lasson, PrIDCIP un la aix, 1926, 36 a d. .. 
ll) N audeau, La guerre e\andfheorie und die reine Rechtslehre, Z. o, R., 
32 ) Srovn. Mokre, Gegens 

1930, IX, 326. 17 
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práva a povinnosti destinátorům práva. I nejde jen o úpravu 
vnitřních poměrů těchto sociálních sjednocení, nýbrž i o úpravu 
vnějších vztahů, o personifikaci těchto útvarů i o určení norem 
intersociálních. Již klanům a kmenům jsou známy normy, upra
VUjící jich vzájemné vztahy v době míru a války, a tato historická skutečnost dává právě odpověď na otázku, stává-li právní úprava 
intersociálních poměrů či nikoliv. - Na toto jednoduché a naivní 
popírání mezinárodního práva odpovídají dějiny lidstva, protože jedině historie práva vysvětluje, co je "přirozený stav", jaká je 
"povaha věci" právních institucí; pokUd jde však o poznání 
platného práva, jde o neznalost předmětu právní vědy a právo se hledá tam, kde ho vůbec není. 

8. Popírání mezinárodního práva na základě právním. _ Mno
hem hlubší význam mají názory jiných popíračů mezinárod_ 
ního práva, pro něž je nepřekonatelný rozpor mezi pojmem státní 
suverenity a podrobením státu mezinárodně_ prá vním předpisům. 
Podle tohoto nazírání stát je začátkem i koncem celé právní 
soustavy. Stát svými pravotvornými orgány vyhlaŠUje právní předpisy, konkretisuje tyto obecné předpisy pomocí svých soud
ních a správních orgánů, monOpolisuje konečně donucovací pro
středky a tvoří tím soulad mezi ideálním obsahem norem a sociální 
skutečností. - Stát s tohoto hlediska má suverénní povahu, což 
znamená nejvyšší personifikaci normy a přímou neodvozenou moc 
panující uvnitř absolutně a zevně existující výhradně pro sebe 
sama. Stát však ztělesňuje nejen právní normy, nýbrž i právní 
ideu a právě proto může žádati, aby jednotlivci za všech okolností zůstali podrobeni jenom státním rozkazům v obvodu státních 
hranic. - Tento názor právního solipsismu velmi se blíží popírání 
mezinárodního práva s hlediska ryze naturalistického, avšak zůstává pokusem právního OdŮVOdnění zásady nepodrobení států mezinárodnímu řáduo 

Popírání mezinárodního práva vyskytuje se tu ve třech for
mách: prohlášení sankcí za nezbytný prvek práva organisovaného, 
prohlášení, že podstata neb idea právního řádu nemůže Se vůbec 
realisovati v mezinárodních poměrech a konečně prohlášení neslučitelnosti principu státní suverenity s mezinárodním právním řádem o 

9. PI'oblém donucení a mezinárodní právo. _ Kryje-li se na př. 
u Austina") pojem positivního práva s rozkazem donucovacího 

U) Austin, Lectures on Jurisprudence or the Philosophy of Positive Law, 
I-n, 1832 (1861). Srovn. Stephen, IntemationaI Law and InternationaI Re-lations, 1884. " 
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o " býti jenom státní moc, nebo 
rázu vyšší autority, rer°!lva~~:tní sankce (Lundsted~") 'm"!~: 
uznává-Ji se z~ podsta d~ok~í státního řádu vyšší~ n~':fm ovahy 
mená to nemoznost p? .., o kategorickou negaCI pra p , odního práva- a zaroven 1 o 
nar • • 35) , d' o velmI 
mezinárodn!h.o pr~v~ v~ smyslu teoretickém je O?UVO k~~n spočívá 

Toto poplram vsa "" d cení nebo trestm san. h 
slabě. Popi.rač,i ig~o~~i"z'h;on~ankce ~ají vždy právm iO:~d~ 
na normatIvn:m za kl' daJoí se na předpIsech: au ,a~, a

3
, r 4 vány 

ho °inak řeceno za a o, S kce nemohou by tl rea ISO, o, 
':':ž privě tyto s~nk~e .upravuJ~ina~n by šlo o holé fysické n:,-sl~l, ~eodvisle od :pravnI ~prSapVYol~č~éhoo Jinými slovy t~ zna~entae'n~~ 

o, , s pravem nIC ",o'h - °mu prava a ze 
nemaJIcI, o.., by'ti elementem cIste o pOJ o, k při zkou-
donucenI nemuze o " skytnouti obJektlvnI zna ' , , zor nemuze po 
nespravny na o árodního práva36 ). 

mání povahy meZIn "SteJoně JOe tomu 
i ' dní pravo. -ávního řádu a mez naro B Ondera37 ). Tento 10's:!'~J:kem ideaJist~cké l?n.cei~uvní ~ konstrukci ~ezi: ~~enec velmi ostře kri~isuJe '~:mIC;~ukazUje na to, že zasta~cI 

národního práva a p'ln~ ~;~ního práva pojmy smlouvy, ,doh,? ~ 
volné nauky berou z ~.ltJ::OS ~ st těchto právních aktu. p:av~ 
nebo úmluvy a ign?~JI! ~ ~~:~:t~tních norem. Individuah~tJck,a očívá na existenCI Jmyc. • os ravedlněna ve smys u ye-~~orie mezinárod~í.ho. prava n~~, ickE odůvodnění meziná~0<!1l1ho 
deckém. Jde o pohbc~e a psycho ·llogickém principu mezlI~ar?d; 
práva avšak zákla~1l1 ota~k:,- o I ~~ stanoviska Binderova ~edlne 
ního práva ,,!,st~va ne.rozr:::l~:~je se vyšší právní idea a Jenom 
v lůně suverenmho, statu • ího řádu. • , . 
tI'm tvoří se i skutecnost pravn , 'ho pr"edpisu nybrz s Jeho 

o 1
0 

°mem pravnI '", Binder operuje mko I s pOJ lu však je třeba se VSI ,roz-
' b hem V tom smys o .., , o sobe _ ideologickym o sa '.. • t' t nikdy nemuze sam •• 

hodnosti zdůrazniti, že Zadnl.S k"; formě realisovati svůj. ~ta.~1 
ar soi meme - v egocen :IC. ~ 'vidua'e zapotřebí SOClal~l1 ~ 

ideál. Stejně, jako l'r~ ~Pl~:~~~~g~ího pr~středí. Jeno~ v r~~~: 
rostředí, i stát potr~ uJe • kutečňuje se v plné mlre ~ a. ~ššího světového sJednocem us dlňuje existenci jednothvyc~ 

činnost, pr~vě vy~ší, celek h oSh~~~ty, kterou chrání nadstatnI států, astat nabyva pova y 
právní řádo 

. 'n Action of Peace, 19250 
34) Lundstedt) Superstition or h~ati~~:~ltr9 la d., 56 ad., 143 ad., 184 a do 
35) Walz) Wesen des. :volke~:~ :C;sudar~tva, I, 1907, 262- 2630 
14) Petražicky) TeorI~a ~ra Rechts 19250 
17) Binder) Philosophle es , 
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