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. i. 27. D. J. T. 4/2 str. 394., 
des Ersten Osterr. Kinder-

316. -

Otázka tretStnosti mládeže. 89 

obhájců! C~lkem však vyvoj směřoval k tomu, aby soustava 
trestních opatření proti 'mladistvým se přizpůsobila těm výohov- _ 
ným opatřením, jichž správní a , vrohnoporučenské právo s úspě
chem použÍvalo,3) a tu směr tihnoucí k vytvoření zvláštních trest· 
ních opatření 11 mladistvých se setkal se směrem tihnoucím k ná
hradě pravidelných tt:es'tů opatřeními správními i vrchnoporu
čenskými. 

Tak také hnutí , směřující k tomu, aby mechanické kvanti· 
tativní rozdíly mezi tresty byly nahraženy rozdíly kvalitativ
ními, podporovalo vývoj směřující -k pohlcení trestniho práva 
mládeže právem správním a vrchnoporučenským. 

Porušení belgické a lucemburské neutratity 
Německem ve světové válce. lIL) 

Dr. C y r i I Hor á č e k jun. 

Vpád n~meckého vojska do Belgie a Lucemburska na počátku ' 
~větové války byl prvním skutkem velkého -dosahu, jenž otřásl 
mezinárodním právem a -byl úvodním článkem celého řetězu 

přečinů proti mezinárodnímu právu, které se během této války 
vyskytly. Porušení belgické a lucemburské neutrality, 'které vzbu
dilo tehdy takový rozruch v celé 'mezinárodní veřejnosti, je tak 
důležitým případem ' porušení závazků uložených mezinárodním 
pr~vem, že zasluhuje, aby věnována mu- byla bližší pozornost. 

Trval,á neutralita království belgického se zakládala na smlouvě 
uza-vfené mezi Rakouskem, Francií, I Velkou Britanií, Pruskem 
a Ruskem z 26. června 1831 (smlouva osmnácti článků) a 15. října 
téhož roku (londýnská smlouva dvaceti čtyř člt\inků), ke které 
přistoupila Belgie 15. listopadu 1831. Tato smlouva v redakci 

- posléze uvedené obsahovala článek sedmý tohoto znění: Belgie 
bude tvořiti ve hranicích _stanovených čl. 1, 2 a 4 stát -trvale 
neutrálnÍ. Bude povinna zachovávati tutéž neutralitu vůči všem 
ostatním státům o-

, Článek 25. téže smlouvy stanovil: Dvůr rakouský, francouz~ 

3) Proti tomu ještě Zuoker: Schuld und Strafe, str. 75 . 

*) Základem této práce je referát přednesený v semináři práva meziná
rodního· prof. Hobzy. 

\ 
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ský, velkobritský, pruský a ruský zaručuji J. V. králi belgickému 
provedení všech Eředcházejících článkl. Všechny tyto závazky 
byly obnoveny a znovu formulovány londýnskou smlouvou z 
19. dubna 1839, kdy uznalo samostatnost a neutralitu Belgie též 
Hollansko. O platnosti těchto smluv nebylo nikdy pochybností , 
a smlouvy ty byly uznávány všeobecně jak vládamí států garanč
ních tak ' i států ostatních. 

Podobným způsobem založena byla trvalá neutralita velko-
. vévodství lucemburského smlouvou z 11. května 1867. Státy signa
tárními byly tu všechny tehdejší velmoci, Rakousko, Francie, 
Velk-á Britanie, Pruskó, Rusko a Italie. Článek druhý této smlouvy 
zni: Velkovévodství lucemburské bude tvořiti napřiště stát trvale 
neutrální. Bude povinno zachová va ti tutéž neutralitu vůči všem 
ostatním státům. Vysoké smluvní strany se zavazují respektovati 
zásadu neutrality založenou tímto článkem. Tato zásada je a 
zůstane postavena pod sankci společné záruky mocností podepsa~ 
ných na této ' smlouvě s výjimkou' Belgie, která je sama státem 
neutrálním. 

Přes tento svůj závazek porušilo Německo ve světové válce 
nejprve neutralitu Lucemburska 'a pak neutralitu Belgie. V noei 
ze dne 1. na 2. srpen lj14, dříve ještě, než byla 'vypovězena 

válka F ,rancii, obsadily německé branné ,síly bez jakékoliv noty, 
ultimata nebo aspoň ohlášení *), lucemburské územÍ.. Lucembursko 
nebylo s to brániti se vojenskou mocí tomuto vpádu a omezilo 
se. na . protest, který podalo všem státům, jež podepsaly smlouvu 
z r. 1867; tohoto znění: "Mám čest oznámiti Vaší Excelenci tyto 
skutečnosti': V neděli 2. srpna časně z rána vnikly německé 
branné sily, podle informaci, které došly velkovévodskou vládu 
v tuto hodinu, na území lucemburské přes mosty u Wasserbilligu 
a Renichu, směřujíc hlavně k jihu země a k hlavnímu městu 
vévodství Luxemburgu. Určitý počet pancéřových vlaků s vojskem 

*) Teprve 2. srpna došel lucemourské vlády tento telegram min. zahr. 
vem v Berlíně v. ' Jagowa: "K naší velké lítosti vojenská opatření, která -
byla učiněna, stala se nevyhnutelnými, poněvadž jsme obdrželi bezp9čné 
zprávy, podle kterých vojenské francouzské síly byly na pochodu proti 
Luxemburgu. Byli jilme nuceni učiniti opatření ku ochraně našeho vojska 
a bezpečnosti našich železných drah. Naším úmYlllem není nijaký nepřátelský 
akt proti Lucembursku. Pro přítomné nesmírné nebezpečí bylo nám bohužel 
nemožno zahájiti předcházející rozhovory s lucemburskou vládou." 

Louis R$nault: Les premieres violations du droit des . gens. Paříž 1917. 
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a municí byl připoj~n na železnici z Wa~serbilljgu do Lu.xem
burgu, kam, jak _se očekává, každým okamžikem přibudou. Ty'to 
skutečnosti obsahují ~iny, zřejmě - odporující neutralitě velko
vévodství zaručené smlouvou londýnskou z r. 1867. Vláda lucem
burská neopomenula energicky protestovati proti tomuto ' útoku 
u zástupců J. V. císaře němeekého v Luxemburgu. Stejný pro
test je zasílán telegraficky státními sekretáři pro zahraniční 

~ěci v Berlíně atd." *) 

Stejně rozhodně protestovala proti porušení neutrality lucem
burské vévodkyně lucemburská při zahájení sezení parlamentu 
10. listopadu 1914, těmito slovy: nNeutralita Lucemburska byla 
porušena. Já a moje vláda jsme ihned protestovaly a upozornily 
na naši situaci mocnosti, které převzal~ záruku za smlouvu lon
dýnskou. Naše práva byla zneuznána, ale budou dodržena. Lu-

. cemhursko nikterak se nepovažuje za zbaveno svých závazků 

neutrality a vyplni- ji též v budoucnu s loyalitou. Náš protest 
trvá neztenčen atd.**) . 

Ihned po obsazení Luxemburska došlo ku porušení neutrality 
belgické. Belgickému ministru 'zahraničních věci byla podána 
dne ~. srpna 1914 v 7 hodin večer tató nota mající povahu ulti
mata***) :' Německá vláda obdržela bezpečné zprávy, podle kterých ' 
francouzské branné síly mají v úmyslu táhnouti na Meusu ·skrze 
Givet!a Namur; tyto zprávy nenechávají žádných pochyb o úmyslu 
Francie táhnouti na Německo územím belgickým. Císařská ně· 

mecká vláda se nemůže zhostiti oba vy, že Belgie, nedostane-li se 
jí pomoci, nebude sto odraziti s I úspěchem francouzské tažení 
,takového rozsahu způsobem, který hy zajistil Německu dostatečnou 
bezpečnost proti této hrozbě. Jest to kategorická povinnost (un 
devoir impérieux) záchrany Německa, aby předešlo tomuto útoku 
nepřítelovu. Vláda německá litovala by v.elmi živě, kdyby Belgie 
považovala za )lepřátelský akt proti sobě namířený skutečnost, 

že opatření nepřítele Němeoka nutí též je, aby porušilo belgické 
území. Německá vláda prohlašuje, aby bylo rozptýleno veikeré 
nedorozumění: . 

*) Révue générale d. dr. int. p. roč. 1914 docum. stl'. 67. 
**) André Weiss La violatioll de la neutralité beJga et luxembourgeoise 

par l' Allemagne. _ 
***) Livre gris No. 20. Revue générale du droit international public' 

roč. 1914, docum. str. 66. 
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1. Německo nezamýšlí žQdného nepřátelského aktu proti Belgii. 
Jestliže Belgie souhlasí s tím, že v této počínajíoí váloe se postaví 
na stanovisko blahovqlné neutrality vůči Němeeku, vláda německá 
se zavazuje !!Ie své strany, že v okamžiku míru zaručí integritu 
a neodvislost království v eelém jejím rozsahu. 

2. Německo se zavazuje za uvedené podmínky, že vyklidí 
území belgické, jakmile mír bude uzavřen. 

3. ,Z;achová.li Belgie přátelské stanovisko, je~ Německo oohotno 
v souhlasu s belgiokými autoritami ~akoupit za hotové vše, co 
potřebuje pro svá vojska, a poskytnouti odškodnění pro jakékoliv 
škody způsobené v Belgii němeokými vojsky. 

4. Zachová·li se Belgie nepřátelsky vůči němeokým vojskům 
a zvláště bude· li klásti překážky jejich postupu opevněními na 
Meuse nebo ničením cest, železnic, tunelů nebo jiných umělýoh 
zařízení, bude ' Německo nuceno považovati Belgii za, nepřítele. 
V to'mto případě nemohlo by Německo převzíti žádného závazku 
oproti království, nýbrž musilo by ponechati další úpravu vzá· 
jemných stykd mezi oběma státy rozhodnutí zbraní. Vláda ně· 
mecká má pevnou naději, že k této eventualitě nedojde a že 
belgická vláda dovede se chopiti opatření 'Vhodných k tomu, aby 
nedošlo k činům takovým, o jakých byla učiněna zmínka. V tomto 
případě budou přátelské styky, které"'" pojí oba lousední státy, 
udrženy trvalým způsobem. _ 

Toto ultimatum vyžadovalo odpověď do dvanácti hodin, a po
něvadž bylo podáno večer, musela býti odpověď sestavena v nooi. 
Odpověď belgioké vlády ,ze dne 3, srpna zněla takto*): Svou notou 
z 2. srpna 1914 oznámila vláda německá, že p0dle určitých zpráv 
mají francouzské branné síly v úmyslu táhnoqti na Meusu skrze 
Givet a Namur, fl že (prý) Belgie při své nejlepší vůli nehude 
sto, aby bez pomoci zamezila postup francouzských vojsk. Ně. 

mecká vláda se domnívala, že musí předejíti tomuto útoku a 
přestoupiti belgické úzémÍ. Ve svých podmínkách s~ibuje Německo 
královské vládě, že zaujme vůči ní přátelské stanovisko, a zavazuje 
se v okamžiku míru zaručiti integritu a državu království v celém 
jejím rozsa'hu. Nota připojuje, že jestliže Belgie bude klásti pře
kážky postup~ německých branných sil, bude Německo nuceno 
považovati ji za nepřítele a ponechati další úpra:u vzájemných 

*) Livre gris No. 22 v. Revue genérale du droit international public, 
roč. 1914 doéuro. str. 75. 
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styků mezi oběma státy rozhodnutí zbraní. Tato nota vzbudila 
u královské vlády hluboké a bolestné překvapení. Úmysly, které 
přičítá Francii, jsou v ()dporu s formálními prohlášeními, které 
nám, byly učiněny 1. srpna jménem republikánské vládY.*) Ostatně, 
kdy by ' proti našemu očekávání byla neu tralita porušena Francií, 
Belgie by splnila všecky své mezinárodní závazky, a její vojsko 
by se postavilo proti vetřelci 8 nejsilnějším odporem. Smlouvy 
z r. 1837, potvrzené smlouvami z r. 1870, zaručují neodvislost a 
neutralitu Belgie pod zárukou mocnosti a zvláště vlády j. V. 
krále ,pruského. Belgie byla vždy věrna svým mezinárodním zá· 
vazkům; splnila sv'a povinnosti v duchu loyální n~strannosti; 
nezanedbala žádné námahy pro udržení a respektování sv~ ne
utrality. Útok na neodvislost Belgie, jakým jí hrozí německá. 
vláda,' zakládal by flagrantní porušeRí ~ezinárodního práva. Žádný 
strategický 'Zájem neospravedlňuje p,orušení práva. Kdyby vláda 
)elgická přijala nabídky jí oznámené', obětovala by čest národa 
a zároveň by zradila své povinnosti vůči Evropě. Belgie jsouc 
si vědoma úlohy, kterou hraje víc než- osmdesát let ve světové 
ci vi!isaci, zdráhá se věřiti, že neod vislo st Belgie nemohla by by ti , 
zachována než za cenu porušení její neutrality. Kdyby tato naděje 
byltl zklamána, beJgicki vláda je pevně odhodlána oáraziti všemi 
prostředky, -jež má v moci, každý útok na své právo." 

Po této odpovědi překročilo něm'ecká vojsko dne 4. srpna 
belgické hranice, belgické vojsko ' postavilo se na odpor a došlo 
k válce. V těchto bojích dopustilo se německé voj8ke mnohých 
ukrutností na belgickém obyvatelstvu, které se postavilo namnoze 
na odpor se zbraní v ruce. V těchto případech "došlo nepochybně 
též k přečinům proti mezinárodnímu 'právu,**) jež přesahují 
však rámec této studie a ,nebude k nim proto dále přihlíženq. 

Po dobytí Lutychu pódalo Německo Belgii dne 9. srpna 
nóvou notu, ve které žádá o zastavení nepřátelství. Nota tato 

*) Toto místo belgické noty se vztahuje na prohlášení francouzské 
vlády na počátku světové války tohoto znění: Vláda francouzská je rozhod
nuta respektovati neutralitu Belgie a pou~e v případě, že by jiná mocnost 
porušila tuto neutralitu, · mohla by se Francie ocitnouti v nutnosti jednati 
jinak, aby zajistila vlastní obranu. Revue générale atd. roč. 191~ docum str. 65. 

**) Haagská konvence o zákonech a zvycích války pozemní z r. 1907. 
Četné případy během světové války sebrány v Rapports SUl' la violation du 
droit des .gens en Belgique vydávaných b~lgickou vládou během světové 
války v Havru. . 
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zní :*) "Pevnost lutyšská byla dobyta útokem po hrdinne obraně. 
Německá vláda hlubooe lituje, že následkem stanoviska belgické 
vlády k Německu došlo ke krvavým srážkám. Německo uepři. 
chází jako nepřítel do Belgie. Pouze pod tlakem okolnóstí v dů
sledku vojenských opatření Francie bylo donuceno k těžkému 
rozhodnutí vkročiti do .Belgie- a obsaditi Lutych jako opěrný 

bod pro své další vojenske operaoe. Nyní když belgicke vojsko 
v hrdinném odporu proti velké převaze uqrželo čest svých zbraní 
nejskvělejším způsobem, německá vláda prosí J. V. krále a vládu 
belgickou, aby odvrátila od Belgie další hrůzy válečné. Německá 
vláda. je oúhotna ke každému dohodnutí s Belgií, které se může 
jakýmkoli způsobem shodnouti s jeho konfliktem s Fránoií. Ně. 
mécko· ujišťuje znovu slavnostně, ž. nebylo vedeno touhou při

vlastniti si belgioke území a že nemá takového záměru. N-ěmeckQ 

je ještě stále ochotno vyklidit Belgii, jakmile stav válečný mu 
to dovolL" 

Belgická vláda však odmítla tento německý návrh od volá
vajíc se na svoje právní stanovisko touto notou (z 9. srpna) :**) 
"Nabídka, kterou nám činí německá vIlda, opakuje nabídku 
formulovanou v ultimatu z 2. srpna. Belgie jsouo věrna - svým 
mezinárodnlm závazkům., nemůže než opakovati svou odpověď na 
toto ultimatum, tím spíše, že od 8. srpna její neutralita byla po· 
rušena a že bolestná válka byla vnesena na její území a ~e ga
ranti její neutrality loyalně a bez průtahů odpověděli na její apel." 

Takový byl historický výv_oj porušení belgické neutrality. 
Zá vazek šetřiti nedotknutelnosti území neutrálního státu se 

zakládá na staré, všemi civilisovanými národy uznávané zásadě 
zvykového práva a byl Bově formulován ve článku prvním páté 
konvence uzavřené na druhé haag8ké konferen0i z 18. října 1907, 
který stanoví: území neutrálních mocností jest nédotknutelné, a 
ve článku druhám: stranám ' válčÍcíní je zapovězeno dopravovati 
územím neutrální mocnosti vojsko nebo zásilky munice neb zásob. 
Poněvadž Německo hy10 jedním ze smluvních států, bylo touto 
konvencí i formálně vázáno a násilným vpádem na belgické 
území, jakož i- dopravou vojsk tento svůj závazek porušilo. 

Třetím důležitým bodem je článek desátý téže konvence, jenž 
zní: NelZe-považovati za a~t nepřátelský, jestliže neutrální moc-

*) LiVIe gris No. 62. Revue générale etc. roč. 1914 documents str. 89. 
*:t-) Livre gris No. 65. Tamtéž. 
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nost odrazi, třebas i násilím, útoky - namířené proti jeho neutra
litě . Byla tedy německá vlád: Ý neprávu, když ve ,svém ultimatu 
hrozila Belgii, že bude ji považovat za: nepřítele, jestliže bude 
klásti překážky postuPl:l německých vojsk, a to i překážky pouze 
technického rázu, Jako demolování cest a mostů~ a naopak Belgie 
neodchýlila se od zásad mezinárodního práva odmítnu vši německé 
ultimatum. 

Avšak v tomto případě nešlo pouze o respektování neporu
šitelnosti území státu ' ve válce za neutrální 8e prohlásí v šího nebo 
prohlášeného. Poněvadž bylo Německo jednou z velmoci, kte~é 

zaručily trvalou neutralitu Belgie smlouvami výše podrobně uve
denými, zakládala se jeho povinnost dbáti belgické neutrality 
ještě též na této smlouvě, a tato povinnost šla dále než bylo 
pouhé respektování neutrality, nebot v ní se . Německo výslovně 
zavazovalo za neutralit u ručiti a vhodnými prostředky ji chrániti. 
Porušilo tedy Německo dvě smlouvy, které podepsalo: Smlouvu 
o neut~alitě Belgie a haagskou konvenci o právech a povinnostech 
neutrálů za války pozemní.*) Věc ta zdála se zprvu býti zcela 
zřejmá, byla však později namnoze popírána a rozvinul se o ní 
velký spor, ku kterému budiž zde blíž. přihléd_nuto. 

Dne 4. srpna 1914, tedy téhož dne, kdy německé v,ojsko překro
čilo belgicke hranice', promluvil říšský kancléř německý v. Bethmann 
Hollweg v říšl3kém sněmu památnou řeč, ve které mimo jiné pro· 
hlásil: "Pánové, my' jsme donuceni se brániti a nouze nezná žád
ných zákonů. (Not kennt kein Gebot.) Naše vojsko obsadilo Lu
cembursko a snad již překročilo belgické územÍ. To příčí s,e před. 

*) Prvou smlouvu podepsal ovšem král pruský, nikoli císař německý, 
neboť říše německá vznikla tep,rva r. 1871, ale nikdy' nebylo pochybnosti o 
o tom, že smlouvami státu pruského před r. 1871 vzniklými vázána je i říše 
německá. Závazek lucemburské neutrality pak výslovně byl německou vládou 
uznán smlouvou z 11. června 1872 o odstoupení části železniční sítě vý
chodní společnosti, ve které se nalézá tato klausule: nV1á,da německá se za
vazuje, že nikdy nepoužije železnic lucemburských spravovaných císařským . 

generálním ředitelstvím alsasko-lotrinských železnic ' pro dopra'fu vojska, 
zbraní -válečného materiálu a munice, a že za války, do které by bylo Ně
mecko' zataženo, nepoužije jich pro zá;obování vejska způsobem, který by 
se nesrovnával s neutralitou velkovévodství, a vůbec že při provozování d(!)
pravy na těchto tratích ani nevykoná ani nepřipustí žádného aktu, který by 
nebyl v úplném souhlasu s povinnostmi připadajícími velkovévod~tví jako 
n eu trál ním u s tá tu." Při obnově a prodloužení této smlouvy 11. listopadu 
1902 byla tato klausule opět převzata do nové smlouvy. 
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pisům mezinárodního práva. Jest pravda, že francouzská vláda 
prohlásila v Brusselu, . že bude respektovati helgickou neutralitu 
potud, pokud bude ji r~spektovati odpůr~e. Avšak my jsme vě
děli, že Francie byla připravena k útoku. Francie mohla čekati, 
my však nikoli. Francouzský útok na našich bocích, na dolním 
Rýně, byl by nám mohl býti osudným. Proto byli jsme nuceni 
přejíti přes oprávněné ' protesty vlády lucemburské a belgické. 
Budeme - hleděti napraviti nezákonnost - mluvím ot_evřeně - ne
zákonnost, které se takto dopouštíme, jakmile dosáhneme fivého 
vojenského cíle. Je-li kdo. tak ohrožen, jako jsme my, a 'bojuje-li 
za nejvyšší statky, zařídí se, jak může." 

Těmito slovy doznal' tehdejší representant německé vlády 
zcela otevřeně, že Německo porúšilo mezinárodní právo: Jako 
omlu vný důvod uváděl při tom nutnost, nouzi. Tato nouze ospra
vedlnila prý porušení smluvních závazků. Ponechávajíce stranou 
otázku, byla-li tehdejší vojenská situace Německa skutečně ta
ková, že vyžadovala se strategického stanoviska nezbytn.ě pochodu 
přes Belgii, pemůžeme nijak připustiti učení, které kritickým vo- . 
jenským stavem, a tedy stanoviskem účelnosti o5lpravedlňuje po
rušení závazku, zvláště uvážíme-li, že smlouva o belgické neutra
litě byla uzavřena právě pro případ války mezi sousedními státy 
a pro případ podobné vojenskě situace (třeba ne právě pro případ 
světové války, ale ' vždy bylo nutno počítati s možností, že roz
vine Ele válka souča.sně na západě a východě Německa), takže 
signatární státy musily si býti již při podpisu smlouvy vědomy, 
že smlouva ta ukládá jim do budoucnosti značné omezení jejich 
strategiokých - plánů. . 

Toto učení o právu z nouze nenalezlo též nikde mi-mo Ně
mecko porozumění,*) a někteří němečtí spisovatelé, kteří theorii 
o právu z nouze šiře rozváděli,**) zůstali zcela osamoceni. Když 
pak německý vpád do Belgie způsobil v celé~ kulturním světě 
veliky rozruch, a když po porušení belgické neutrality -vypověděla 

Anglie válku, a když i jinak projevovaly se neblahé politické ná· 

*) Výjimečně americký spisovatel Fuehr: The neutrality of Belgium. 
N. York-Londýn 1~15. 

**) Tak zvláště. J. Kohler: Not kennt kein Gebot. Berlin 1915, dále ně
mecká propagační brožura: Die Wahrheit i1ber den Krieg j důvody však, jimiž 
snaží se svou nauku podepříti, nemají nic společného s právem mezinárod-
ním j podrobnější vyvrácení srv. Louis Renault cit. spis. . / 
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sledky toho'to kroku, počal~ německá vláda tv~diti, že k porušení 
neutrality vůbec nedošlo, a někteří němečtí právníci shledávali 
důvody, které by jednání Německa mohly ospravedlniti. 

Byl to předem již zmíněný , domnělý záměr Francie porušit 
belgickou neutralitu, o kterém mluvilo německé ultimatum a 
který uváděl též řišský kancléř. Důvod ten je zcela bezvýznamný, 
poněvadž Francie ve skutečnosti neutrality belgické neporušila 
a i kdyby byla úmysl tákový skutečně měla (úmysl ten nebyl 
však nikdy positivně dokázán), nebyl by pouhý úmysl ještě dů
vodem ku skutkovému porušení neuttality se strany německé. 

Druhý bod, o který' se opírala německá vláda, aby dodatečně 
odvo1ala své doznání o porušení belgické neutrality,*) byly do
kumenty nalezené v belgickém ministerstvu války po obsazení 

- Brusselu německým vojskem. Tyto dokumenty obsahovaly zápisy 
o jednáni mezi britským vojenským attachém v Brusselu pod
plukovníkem Barnadistonem a náčelníkem belgického generálního 
štábu generálem Ducarnem v r. 190f5. Britský attaché podal tehdy 
ná vrh v tom směru, že v případě, že by Německo porušilo bel
gickou neutralitu a vtrhlo do Belgie, ' Anglie vylodí v Belgii své 
vojsko, a jednáno bylo pak o bližších modalitáoh tohoto vyloťlění. 

Tyto porady opětovány 'v r. 1912, kdy tehdejší britský vojenský 
attaché Bridges přímo prohlásil náčelníku belgického generálního 
štábu Jungbluthovi, že v případě porušení belgické neutrality 
Německem vylodí anglická vláda 160.000 mužů v BelgiI a to 
i v tom případě, kdyby Belgie o tuto pomElc nepožádala. Tyto 
porady byly vojenského rázu, nezávazné pro obě strany, mezi 
osobami, které neměly plné moci k uzavření nějaké smlouvy a 
také v důsledku jich k žádné smlouvě nedošlo.**) Přes to tvrzeno 
bylo se .strany německé vlády, žetimto j'édnáním o případném 
vylodění anglického loďstva porušila belgická vláda sama záva
zek, který jí '.ukládala její neutralita, totiž zachovati stejné sta-

*) To se skutečně stalo vésqhůzi říšského sněmu 2. prosince 1914, 
kde německý kancléř opravil svoje prohlášení ze 4, srpna o porušení bel
gické neutrality a tvrdil, že "když naše vojsko vniklo do Belgie v noci ze 
3. na 4. srpna, nacházelo se v zemi, která sama porušila svoji neutralitu ve 

, prospěch Anglie". 

**) Acta o těchto poradách měla' však název "Conventions anglo-belges", 
čehož využila německá vláda a mluvila o vojenských smlouvách s Anglií 
(Abkommen, Norddeutsche Allgemeine Ztg. z 24 . listopadu 1914 násl.) 

7 
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no visko VUCl všem sousedním státům a neuzavírati žádného vo
jenského spolku vůbec, a následkem toho nevniklo- prý německé 
vojsko na půdu neutrální, ~ýbrž na území státu již z neutrality vy
stoupivŠího. Pokud se tohoto posledního tyče, nedošlo, jak jiŽ 
uvedeno k žádné smlouvě, nybrž pouze k poradám, konferencím, 
a p.oněvadž tyto konf~rence měly vylučně ráz defensivní, a ' před
mětem jich , byly společné vojenské operace pr0 případ nast'alého 
porušení neutrality státem třetím a poněvadž smlouva o trvalé 
neutralitě ukládala Belgii 'nejen povinnost neutralitu zachovávati, 
nybrž též povinnost svoji neutralitu hájiti,*) nelze ,v tom spatřo
vati porušení neutrality se strany Belgie. Ve skutečnosti pak došlo 
k vylodění anglického vojska v Belgii teprve 18 dní po tom, co 
překročilo německé vojsko belgické území a co se obrátila bel
gická vláda sapele.m na garanční mocnosti.**) 

Konečně třetím argumentem, kterým se snažili obhájci ně· 
meckého postupu odůvo niti nezávadnost německého stano
viska,***) byla st~rá smlouva ' uzavřená v Cáchách- mezi Ra~ou
skem, Velkou Britannií, Pruskem a Ruskem dne 15. listopadu 
1818, kterou ponecháváno AngliI a Prusku právo oosaditi v pří
padě ohrožení Hollandska (patrně se strany , Francie) některé 
pevnosti hollandskll vlastními posádkami, a sice citadelly v Huy, 
Namuru, Dinantu, Charleroi, Marienburgu a Philippeville vojskem 
pruským. Tato cášská smlouva nebyla sice nikdy výslovně zru
šena, sluší však považovati ji za annullovanou skutečností, že 
r. 1830 odtrhla se od Hollandska Belgie a byla ~ r. 1831 uznána 
velmocemi za stát ,neodvislý a trvale neutrální. Protokol ze 17. 
dubna 1831 podepsaný Rakouskem, Velkou Britannii, Pruskem 
a Ruskem 'obsahoval povšechné ustanovení, že pevnosti nadhy-

*) Z toho důvodu udržovala Belgie nákladné pevnosti a to nejen proti 
hranici německé, nýbrž též francouzské (Namur) .. 

**) Srv. k tomu dopis ministra zahraničních věcí Gl'eya adresovaný 
britskému vyslanci v Belgii ze 7. dubna 1913, ve kterém vyvrací tento po
věsti, 'že by Anglie zamýšlela porušiti belgickou neutralitu (Révue générale 
du droit international public, roč. 1915, str . . 96. documents) a dále prohlášení 
anglického ministra zahraničních věcí ze dne 7. února 1915 a prohlášení 
všech členů belgické vlády z 2. března 1915, v němž vyvracejí rozhodně, 

že by se bylo kdy jednalo o vojenskou sml o u v u mezi Belgií a Velkou' 
Britanií; tamtéž str. 115 a 122 documents. 

***) Josef Kohler: Die Neutralitat Belgiens und die Festungsvertrage, 
Zeitschrift hír Véilkerrecht 1916, 3. seB . str. 298 násl.. 
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tečné mají býti VJt vzájemné dohodě zrušeny. Dne 14. prosince 1831 
došlo pak k další dohodě v této věci, v níž se praví: "Smluvní 
strany vzavše zřetel na přítomný stav ' Belgie a 'na ' změny nastalé 
v situaci této země její poHtickou neodvislostí a trvalou neutra
litou, která ji byla zaručena, a chtějíce se dohodnouti o změnách 
v systému v0jenské obrany, který byl přijat, na základě smluv a 
závazků z r. 1815, a které tato llová situace Belgie učinila ne
vyhnutelnými, rozhodly se vsunouti v tomto ohledu do zvláštní 
konvence řadu společných rozhodnutí.*) Pak následóv~l výpočet 
pevností, které měly býti zrušeny, ostatní měly býti zachovány 
a ukládal se Belgii závazek, udržovati je stále v dobrém stavu. 
Dále následoval -tajný článek, jenž jaksi nejasně narážel na usta
nOl'ení staré smlouvy z r. 1818. Článek ten zněl: ~Stejně jest 
míti za to, že J. V. král belgický, co se týče pevností, nachází 
se v témže postaveni jako se nacházel 'král hollandský vůči dvo
rům :výše zmíněným ' bez por u š e n í z á vaz k ů, které ukládá 
J. V. králi belgickému a též samým dvorům (vládám) tr~alá ne
utralita Belgie. V důsledku toho, v případě, že by ohrožena byla 
bezpečnost pevnost.!, o nichž je řeč, J. V. král belgický dohodne' 
se s dvorem rakouským, velkobritským, pl'uským a ruskym o 

. všech opatřeních', kterých bude vyžadovati zachování těchto pev
ností, ale , vždy se zachováním neutrality belgické." Po~ěvadž 
trvalá neutralita Belgie zároveň stanovená a s ní spojená ne· 
dotknutelnost území vylučovala vlastně právo jiného státu ób~a
diti část ' belgického území svým vojskem, které přiznávala cášská 
smlouva Anglii a Prusku, obsahuje tato klausule v sobě vnitřní 
odpor, který činí právo k obsazení území zcela pochybným. Tento 
vnitřní rozpor lze odstraniti nejpřirozenějším a nejjednodušším 
zpflsobem výkladem, že zřízením a trvalým neutralisováním no
vého státu zanikla práva, která měly velmoci na dřívějším území ' 
státu hollandského. Nějaká mezinárodní služebnost volného vo
jenskéhp pruchodu**), lpící na belgickém území, nedala by se nijak 
sloučiti 8 nedotknutelnosti neutrálního územÍ; Belgické vlády též 
se nikdy neoítily vázány ustanovením o pevnosteeh,***) a tak bez 

*) Renault cit. spis. 

**) Tak J. Kohler cit. spis. 

***) O tom srov. opětovná výslovná prohlášeni jednotlivých členů bel
gické vlády při , zodpo'vídáni dotazů ve sněmovně poslanců. Srov. Renault 
cit, spis, str. 58-59. 

7* 
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ohledu na výpočet výše uvedený byly právě pevnosti, které měly 
býti zachovány, zrušeny, jiné pevnosti byly zřízeny, aniž by ně
která ze signatárnÍch mocností byla proti tomu činila námitky. 
Rovněž německé ultimatum ze 2. srpna 1914 neodvolávalo se při 

požadavku, aby byl povolen průchod německého vojska, nikde 
na právo, které by Německu plynulo ze smlouvy cášské z r. 1818. 

Spor o to, zda belgická a lucemburská neutralita byla ně- -
meckým vpádem porušena, vlekl se po celou dobu světové války . . 
Velká většina všech právníků byla v tomto bodě shodného mí· 
nění a jen někteří němečtí spisovatelé nepochybně z podnětu 
německé vlady, které .velice záleželo na tom, aby svrhla se sebe 
odium bezprávného činu, udržovali stále novými shledávanými 

- důvody spor nerozhodnut. Hlavní důvody, které měly dokázati, 
že k porušení mezinárodního pr'áva nedošlo, t. j. že Německo 
bylo oprávněno jednati tak, jak jednalo, byly výše uvedeny a 
myslím, že žádný z nich nemůže obstáti při objektivním po· 
souzení. . 

·Po porážce Německa a revoluci, která odstranila starou vládu 
a všechny ony muže, kteří měli na porušeni belgické neutrality 
více méně přímé účastenství, poklesl zájem německé vlády na,.. 
tomto sporu a konečně bylo opuštěno i německou vědou učení 
o právu z nouze a přišla k platnosti zásada, že mezihárodní 
smlouvy musí býti zachovávány a že není přípustno jednostranné 
odstoupení od převzatých závazkl1.*) Spor o to, byla.li poruš~na 
lucemburská a belgická neutralita, může býti tedy považován za. 
rozhodný ve smyslu kladném. Spor ten měl _ větší význam než 
pouze konstatování faktu, zda v konkretním připad-ě byl spáchán 
delikt· proti mezinárodnímu právu čili nic a o praktický důsledek 
toho, třeba velice důležitý, na čí straně ve válce bylo právo a 
která strana je povinna odškodniti protivníka za spáchané bez· 
práví (o čemž rozhoduje ovšem vždy výsledek války více než 
právní {!ostavení účal!Jtníků). Šlo zde o daleko více: šlo 0 to, 
zůstane·li v platnosti zásada, že od závazků založených meziná
rodními smlouvami nelze jednostranně odstupovati, tedy o jednu 
ze stěžejních zásad mezinárodního práva. Platnost zásady té byla . 
popírána přívrženci theorie o právu z nouze, neboť poukaz na 
stav nouze ospravedlňující porušení závazku nutně by se v praxi 

*) Tak již v r. 1915 vyšlý článek Lammaschův "Vertragstreue im 
Volkerrecht" v Oesterreichische Zeitschrift fUr ofl'entliches Recht. 
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rozšiřil na pouhou výhodnost a prospěch ~ takového jednáni ply. 
noucí a sta v nouze / stal by se momentem, který by ohrožoval 
existenci mezinárodního práva v samých kořenech. Tato tendence, 
neuznati vůbec dosavadní mezinárodní právo, které zásadně při
znává všem státům bez zřetele k , velikosti a síle stejná práva, 
byla rozšířena v Německu zejména v první vítězné fázi války 
do té miry, že pronikl i do vědeckých kruhů názor, že německý 
národ, předurčen jsa k světovládě, není vázán vůči ostatním ná· 
rodům žádnými závazky, smlouvami či vůbec ohledy a že na@pak 
prosp~je nejvíce civilisaci, jestliže vnutí svoje vynikající vlastnesti, 
svoji vládní ' sousta vu a svoje panstvi všem ostatním národům, 
třeba- násilím. 

Tento imp.erialismus, který dosáhl, ji\k je ještě v čerstvé 

paměti, ohromného rozšíření a intensity, byl, jako ostatně každý 
impetialismus, velmi nebezpečný celému mezinárodnímu právu. 
Případ porušení belgické a lucemburské neutrality je toho nej~ 
patrnějším dokladem. Vítězství Německa ve světové .válne bylo 
by nejen ponechalo bezpráví na Belgii spáchané neodčiněno, ale 
bylo by mělo v zápětí, ne snad zánik me~inárodnÍho práva, nebot 
k tomu pebylo hy ani vítězné Německo dosti' mocné - avšak 

. přerušení jeho vývoje snad na dlouhou dobu nebo úpadek, z něhož 
by se jen ztěžka vracelo k novému rozvoji. Bylo v tomtó směru 
charakteristické pro smýšlení obou vůdčích válčících stran, že, 
kdežto na straně Německa se jevily snahy, které mezinárodní 
právo s větší nebo menší otevřeností negovaly, byl postaven 
se strany Anglie*) jako jeden z válečných cílů požadavek utvrzení 
mezinárodního společenství a mezináradního práva. Skutečně pak 
vítězství dohodových mocností**) mělo v' zápětí utvoření Společnost 
národů, ~terou měly býti pestaveny mezinárodní styky st~tů na 
pevný základ a třeba by tato instituce dosud ani nenabyla větŠ·ího 

vIi vu na uspořádání přítom'ných rozháraných poměrů evropských 
ani posud nesplnila nadějí do ní kladených, jest přece dalším 
krokem k solidaritě lidstva a upevnění mezinárodního práva . 

*) To bylo nejpatrnější ve stadiu války v letech 1915-16, kdy angli
ckým min. předsedou války Lloyd Georgem vytčepý válečný cíl Svaz 
národů byl s německé strany odmítán jednomyslně jako utopie nehodící se 
k tomu, aby se jí vážný státník zabýval. ' 

**) Působily tu ovšem ještě různé jiné vlivy, revoluce ruská, vstup 
Spo~ých států severoamerických do války, stanovisko Wilsono~o atd. 

; 
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V tom tkví význam porušení beJgické a lucemburské neutra· 
lity pro mezinárodni právo, neboť tato neutralita stala se jakýmsi 
zkušebním kamenem, na kterém mělo se osvěčiti, jak pohlížejí 
válčící strany na závazky uložené mezinárodním právem a jak 
dovedou je respektovati v okamžiku vášní a nebezpečí, které 
velká válka s sebou přináší. 

Přímo životní zájem na tom, aby respektována byla v podob
ných případech . nedotknutelnost neutrálního území, mají malé 
a slabé státy, zejména ony, které svou vnitrozemskou polohou 
a přímým sousedstvím s velmocemi mohou snadno se ocitnouti 
ve středu válečnéhe konfliktu, jako jsou - právě Ltlcembursko, 
BeJgie, Švýcary a též Československo. 

Jest nesporno, že trvalá neutralita určitého státu založená 
smlouvami mezi velmocemi a jimi i garantovaná, utrpěla v dů
sledku porušení neutrality lucemburské a belgické značně na své 
praktické ceně, když se ukázalo, že přes veškeré tyto smlouvy 
musila Belgie sáhnouti ku zbrani k ochraně svého území, a vésti 
dlouhou hroznou válku právě proti jednomu z garantů této smlou-vy. 
Vyskytovaly se dokonce pochybnosti, má-li taková neutralita ještě 
vůbec nějakou cenu a není-li spíše nebezpečím pro stQt neutra
lisovaný, který ukoléb~vá v jakýsi stav zdánlivé bezpečnosti*) a 
nebylo-li by lépe pro budoucnost od takových smluv upustiti. 

Jisto je ovšem, že hodnota instituce trvalé ll.eutrality zalo
žené meziuárodními smlouvami je -přímo závislá na hodnotě mezi
národních smluv a závazků vůbec. Nebylo-li dosud všeobecně 

možno přímo nebo nepřímo vynutiti plněni mezinárodních závazků, 
neposkytovala ani trvalá neutralita ani její garantování jinými 
státy bezpečl1é ochrany státu neutralisovanému, zejména v pří
padě velkého konfliktu mezi větším počtem státŮ.**) 

Přes to však lze doufati, že jednak výsledek světové války 
odstraší napříště státy, která by se chtěly říditi příkladem, jaký 
poskytlo Německo a zvláště zřízení Společnosti národů bude míti 
v zápětí v~tší respektování mezinárodních smluv vůbec. Statut 

*) Tak profesor právnické fakulty pařížské university A. Pillet: La 
guerre actuelle et le droit des gens VII. část v Revue générale. d. dr. int. p. 
r. 1916, str. 448 sl. 

**) Z české literatury sluší zde uvésti podrobnou monografii a kritiku 
trvalé neutr~lity od Otakara Hoppe v Praze 1908. 
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Společno~ti národů*) sice nikde nezmiňuje se výslovně o trvalé 
neutralitě a její ochraně, ale veškerá tendence jeho a zvláště články 
18, 19 a 20 směřují k tomu, aby zaručeno bylo dodržování mezi
národních smluv, a tím ovšem též smluv, které zakládají nebo 
garantují trvalou neutralitu. 

Pod ochranou Společností národů zůstane snad instituce 
trvalé neutrality oporou malým státům při stále vzrůstajícím roz· 
pjetí mezi státy slabými a velmocemi rostoucími rychleji počtem 
obyvatelstva a hospodářskou potencí a přispěje dále k tomu, že 
obmezeno bude řešení konfliktů mezistátních mocí zbrani. 
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Část všeobecná. 

Národní shromáždění československé v prvním roce republz'ky. Vydalo před
sednictvo Národního shromáždění. V Praze 1919. Stran 37~ (vedle příloh). 

Rok práce. Vydal tiskový odbor presidia ministerské rady. V Praze. 
V komisi nakladatelství Emil Šolc v Karlíně. Stran 216. 

Leží před námi dvě oficiální publikace naší republiky. Jednak předsed
nictvo Národního shromáždění, jednak presidium ministerské rady podávají 
zprávu:-Q činnosti hlavních orgánů obnoveného, pokud se ťýče nově zříze
ného československého s~átu za prvý rok jeho trvání. Rozměrem svým větší 
publikace prvá referuje nejen o činnosti našeho ústavodárného a zákono
dárného sboru v prvém roce republiky, nýbrž dotýká se, byť jen zcela stručně, 
i událostí předcházejících za světové války přímo zřízení československého 
státu, takže podává i , příspěvky k dějinám prvých počátků našeho politic
kého osamostatnění. Obě knihy mají velikou váhu již pro svůj oficiální ráz· 
Podávajíť ~etná úřední data a prvá publikace i teksty důležitých historic
kých projevů a dokumentů. Ročenka Národního shromáždění má mimo to 
i slavnostní ráz a přispěli do ní také někteří přední spisovatelé, členové na
šeho ústavodárného sboru. Význační účastníci české revoluce vylíčili nejen 
revoluční ovzduší ~eského lidu před rozpadnutím se bývalé rakousko-uher
ské monarchie, nýbrž i historické události převratu, odehravšího se v pa
mátný den 28. října 1918 i ve dnech následujících. Dr. Ant. Hajn a Dr. Pře
mysl Šámal líčí náladu českého národa po vyhlášení války, tajenou činnost 
českých politiků za persekuční protičeské éry, souběžnou práci našich lidí 
za hranicemi a vůbec události před zřízením Národního výboru. Zajímavé 
jsou zejména zprávy o t. Zv. maffii, o níž již dříve ledaeoB proniklo do ve· 

*) Články 1-26 mírové smlouvy versailleské a analogické články 
smlouvy st.-germainské. 




