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Dr. Horáček ml. 

lancu na správe, zisku a ztrá
ikoslovenské republiky z fondu 
a 1928 o tretím výŕočí pred-
na je~1ož pameť byl fond za
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.ckého nábreží, N Qlvá budova 
lá míti rozsah nej m é ne tfí 
hled. hnutí pro účast za:mest
) provádení u nás i v cizine, 
losti i zaznamenat zkušenosti, 
I nezdafilo. Sociální ústa,v si 
:C:1 za obvyklý honorár práci, 
Ddne predsednictvo Sociálního 

ANTONÍN HOl-L~K, rada nejvyššíbo soudu: 

I. Neprfslušnost mezinárodní jurisdikce ve vecech čsl. po
zemkové reformy a naše obrany proti osobování si této 
právomoci. II. Kritický rozbor nálezu Stálého dvora mezi
národní spravedlnosti v Haagu ve sporu Nemecka s Pol
skem ze dne 26. srpna 1925 č. 6 sb. a ze dne 25. kvetna 

1926 č. 7 sb. (prípad zvaný chorovský). 

Acl i. Csl. pOlell1ková reforma nepodléhá žác1né mezinárod ní 
j ul'isdikci, n-ybrž výlučne jen právomoci čsl. úradu, pl'otože spo
i'ivajíc na právu ,;'yvlastňovacím, je č,Jsté vnitrní, vecí čsl. státu. 
Neho ť nen í žádné normy ani Ynitrost~dn í Gt II i Jl1ezlnárodn i, ktm'á 
by právo yyvlé~stňo,; ací podrDbovala nejaké mezinárodní jurisdikei. 

Povedemm, že stát provádeje pozemkovou liBformu, vykoná,v~t 

f->\ 'é právo vyvlastúoyaci, je tedy fečeno vše, co treba Ťíci se sta
no',-iska hmotJJého práva, z nebož se ph otázce pi.islušnosti musi 
\ ycházeb. Tato otázka hmotneprávnÍ vyložena zevl'ubne v l'ozhod
II uti nejy'yššiho soudu ze dne 8, du bna 1927, č. j. R I 120/27. 
llYE'Ťejneném v >'!)rávníku «, sešit X. a XL, na než k vuli struč
nosti y~rkladu nuceni jsme odkázati, prec1pokiádajíee, ž,e čt{~ná. ŕ _ 

jellž SP o vec zajimá, s obsahem jehO' ~O obeznámil. 

, J akko]j tedy pozemková reforma jest výluč.ne pŤedmot8Ul 

jlll'i~di.kc2 vnítrostátnj , dejí se prece úsilné pokusy podl'obiti ji 
mezillárodnimu foru t. zv. S m Í š e n l ' ch r o z hod č jeh 
s o II cl II mírcvi'ch smluv, jejichž právomoc se yztahujenikoli 
na miroveprávní ústav vyvlastneni, nýbl'ž na \'áleč, i1{~právnj ústa\: 
»JikYidace nepŤátelského majetku «. 

Buď koncem kvetna nebo začátkem č81'\'na t. 1' . pl'obehla 
vHemj čeJny~i českými i nemeckými denními listy zprá va, ŽP 

J1ejp()zdej i na podzim c10jde pŤed Smíšeným rozhoc1čí.nl soudl'lu 
n~ Švýcarech k 1ioení prH mezi cizozemským knižetem (byl 
jmpnován) jako žalobcem a čsl. státem jako žalO'vaným o nároky 
z; p-ľE'VZf'ti zabraného majetku pozemkO\'ého, alt' je;;;t vej\-'jným 

t:'borník ve ,1 prúvních a státních XXVI[. 2.-3. 
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tajemstvím, že ža]uji všichni majitelé zabraných velkostatku, po-
1~ ud jsou cizGzemskými príslušníky. I kelyby to nebylo obecne 
známo, d0yidali bychom E)e toho od p. Dra Vochoče z jeho polemiky 
:-; p. prof. Sed!áčkEHn {články »Mezinár. právo a poz. ref.« n~ 

;, Venkove« ze dne 22., 24. a 29. brezna a Y »Nár. Osv.« ze dne 
~. duhna t. r.), Da kt,erou jsme byli práve upozorn ení a jíž se 
budeme níže ješte zabývati, , neboť i ona, ne50n hor,ejši zpráva 
o hezprostredne nastávajícím prvním rozhodnutí, zavdává nám 
podnet k t.óto stati. 

Cizozemsti pi'íslušnící popírali pred čsl. stolicemi sice hne{L 
.iii práyo státu na zábor j'ejich pozemkového majetku a odporovali 
jJl'oto, nehlede k p:ľedchozím aktum, již soudní výpovedi jeho
a však jejich ubralla čelila nejútočneji teprv proti pr'ejímaci cene 
'vymerené dIe čl. 1:1 náhl'o zák. a vJ. nar. č. 53/21 podle cen let 
J913-1915 il 'Vrcholila \i tom, že jim prísluší plná náhrada 
(11e cen nynejšich, ,a tento domnelý' nárok, který zakládají na 
n. 297 smI. Verso -= čl. 249 sml. St.-Germ. = ,čL 232 smI. Trian. 
a nyni pravidelne také na domfi(?lých mezinárodneprávních zása
dách vysloveni'ch dle jich mínení v nálezu ,Stálého dvora v Haagu 
(~ . ,7 shora lJúd ll. citovaného, bnde patrne naveskrz predmetem 
jejich žaloD. 

Čsl. stát je v plném právu a , musí s~ bránit. Vec však j(\ 
jak velmi du]cžitá, tak velmi nebezpečná, i jde o to, aby obrana 
založena byl a právne co nejpevneji, neboť nač mužeme spoléhati, 
je j1en naše dobré právo: tím nechceme Hci, že bychom rádi po-

- č,Ítali se sympatiemi {naše dobré právo toho ani nepot:ľebuie), 
nýbrž obáváme se anti,patie, s kterou západ na naši pozemkovou 
rcforn1u pohliži, jak nikoho nemllže býti tajno, kdo mel príležitost 
clo veci trochu nahlédnouti. 

Vec je nadmíru, ba nesmírne duležitá. J dev celku o spór 
ohromného dosahu, ol jaký v dejinách práva a soudní prax'e ješte 
nikdy n ešlo. Kontroverse dotýká se jedné z vitálních otá:oek na-
8eho státu, neboť podlehnouti definitivne v tomto sporu znamená 
mítizmarenu na polovic agrárni reformu, která jest reformou 
.~odální. Ale nejde jen o veEkost hmotných a tím podmínených 
sociálne reIormni.ch 'hodnot sporu, nýbrž i o č est republiky, 
,I-) tat'ek ideálne zajisté. aspoň stejne cflnn1T. Nebylo, invektivy, kte-
rou by k vull poz.emkové reforme odpurci, její, rekrutující se 
z rad nejen pHslušníkú cizozemských, nýbrž i domácích, byli 
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-':-' 1. rep ubli ce, " tvár ne"metli: " repubJjka když tuhle reformu 
il zákonila a provárli, 'není prý kulhuním a právnírp státem, tat() 
;t'.ií agrárni reforma je prý negací všeho ,práva a odporuje, jako 
!z prý Sillllél ústava čsl. l~epubliky, právnímu r~tcln mezinárod

'l imu, repub~ika není k 11í oprávnena, neboť suverenita j.ejí je 
I H'ý jen '18livativnl, Pl'opújčená cizimi státy, agrárni reforma tato 
ľest prý jen zastfenou konf,iskací neb zakrytou likvidaci, vypočte
'!lOU na újmu cizozen1cú a národnostních menšin jakožto pŤÍsluš
I. iku jazyka 1Jýyal)Tch neprátel ententy ze svetoré války {urážka 
~ákonodárn~:cll ónitelú, kt eH se tu viní z macchiavellístických 
t.riku) nebo jak pan Vallotton ( »Právník« str. 374) praví, jde 
(I obeti konfiskaee ,sotva zastrené, o znásilnení ' nabytých práv. 
'I porušení zárukme'Zinárodního prá\'a a pod. J'estliže tedy ,čsl. 

stát v rozcpil ponlehnr, budou tito odpui'ci jeho odsl1zující nále'7. 
,10 sveta vyki·j]wvati' a ' ukazujíce prstem na republiku volati: 
;~jhle, vi~te! Co jsmc vždycky ríkali, tu je to potvrzeno rozsudkem 
llfcstTanného mezinárodního soudu! Dokud byla republika doma, 
' ;'1 svých vlastuieh sourlú, dostávala za právo, tady &e VŠ{:lk úkázalo, 
ze na nás páchala bezpráví a její soudové že jí v tom byli n'$-
'i,le·mocni. A JJudou v zahraničních listech mluviti o násilnidví a 
J upičství, a bude ' se zdáti, ' Že mají pravdu. Tomľtto n'ebezpe'či 

,tJužno hledeh pi;ímo v tvár, avšak nebáti se, neboť jde vskutku 
d »boj o prá\'o :,. ~ eboť báti se a podrobi,t~ se snad. dohTovolne 
:-mírem, byl0 by st,ejné, ne-li j,ešte hQrší, neboť pak ,by se rikalo: 
', ;da, jakmile hyli pohnáni pred nestranný soud, tak s.e polek(~l}, 

že se hned sami yz4ali, Nikoliv, neboť i, když ,podJehneme', neb~de: 
j (-šte nic ztracenli, a kdyby r bylo, dlužnp podlehnouti čestne. 
'.\1.usíme v;em tem Smíšeným soudum Hci: tady je naš·eprávo, 
rnužete-li nás Qdsoudit, my chceme slyšet vaše ,dúvody. Ovšem, 

;H na ty se pak pncliváme pred celým ,svetern. 

Vec je skut8'čne z míry nebezpečná, protože západ, který ' nás 
'soudí, n.emá pochopení pro naše vnitrostátní potreby a prikázané 
, .~ ;.mi sociálnerdormní snahy" demokratické dilo naší agrární' re-

;"ormy. Psycha , západu je proti nám, múž8'me , ji slyšeti" z <ú~t 
'p. Vallottona, jenž mluvil dokonc€ 'velmi 'podráždene. ,Pan. ,Vallot
ion nás uz ocl.soudil, i'ka (l. c.), ie proti! nám vydán bud,€, OdE1UZU
,i ící l'ozsudek, a že budem-e pfidrŽeni, ,abychom se m·u podrobiH. 
A pan Valiotŕ.on jest jako člen ústav:u pro mezinárodní prá\~o a 
,president l'ozhodčiho , ,soudu , v nekdejšÍm ' americko-'l1or'véž3kélTI 

0* 
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sporu osobou mezinárodnjho postaveni. A není tu jen nálada, j f. ' 
tu témer hof.uyá událost nehoť ve sporech K ulína a Bedŕicha 
Habsburga proti Rumunsku a Bediicha Borna proti J ugoslayji 
hyly tyto žalované státy už odsou~eny, sice posud vyšly prý jen 
nálezy o pi'islušnosti, avšak to je taková neomylná prejudicc,_ 
;ako ve slJoru nemecko-polském u. haagského Dvora. J sou ted r 
už jako odsouzeny. A toho príkladu budon as.] následovati všichni 
ti soudcové, kte!'í se nazývají »Smíšenými soudy «. A to ješte n eni 
vše. P.olsko podlehlo vie svém sporu s Nemeckem, ačkoli melo, jak. 
se čtenár niiG pod II. z rozboru nálezlt haagského Dvora oči t.e
presvedčÍ, ve ,'eci samé právo tak jasné a ~ pravedlivé jako nebeské
_lunce. Jako nebeské slunce, pr avím, kterô zClstríti nemužeš, kdežto 
liaše právo, jeHo neplatí plnou cenu, dopouští prima fade zclánli \'8' 
~Jochybnosti a teprve, když mu nitro prozkomnáš, vidíš, že j·e skrz 
naskrz poctivé a pravé. Opravdu nelze zustavit~ lllezinárodn [. 
jurisdíkcí bez kontroly verejnosti a jestli kde, tedy práve zde :j p. 

treba kritiky jako soli. Proto práve rozba l' obou nálezu DvorH' 
podáváme, a1ychom si uvedomili velikost n ebezpečí. ba témôt:" 
jistotu pohromy pH nejlepší bonite práva. Tato mezinárodni justle e" 
Jest jako na. vlásku visicí balvan, jenž se utr-lrile a naše prá vo roz
d.rtí. Ale práve proto t.en nevedomý balvan nebude hu:;ti c í, nýbrž· 
neštestím: uc-ilíHle vše, abychom ho zadrželi. 

Vskutku není to meč vedený cilevedonl0u nIlcou. Polsko hrá
nilo s-e ve sporu o chorovskou továrnu celkern dobre, ale Dvor u 
to nestačilo . Chyba byla, že nebyl hned ye sporu o príslušnost 
Ť'ešen základni problém veci samé, o jaké právo jde, zda o mi.rOY0-
právni vyvlastnení Č~ válečnepráv1Yí likvidaci no-p.rátelského ( nfa-' 
meckého) majetku, a pakE o tuto, tak zase zda o likvidaci ne
meckého majetku státníhO' {čl. 25fi snll. V ms.) či ~oukl'oméhf) 
·, čl. 297 lit. b) též't' sml.). Šlo o ] i lc v i cl a c i. u kterľ se, ať ;jde
.) druh pn'Ý nebo druhý (šlo o prvý), likvidujic í stát zatjm cenou 
zdržovati nemusí, neboť ta se JiJtvidátu nezhatí, la je yyhražena;' 
avšak Dvur jmenoval to stále vyv]astnenÍ..m a :hlc'clal pootup Pol
ska nesprávnfm proto, že polský zákon. na základ p kterého PolskO' 
lovárnu zabraJo, a jenž ve skutečnosti byl zákonem likvidačn :ím 
k provedeni čl. 256 smI. Vers., nepraví nic 'Za prot o také pDlská' 
vláda v záborovém dekretunic netekla) o pi· l::~jimaci. cene, což' 
prý odporuje pojmll yyvlastnení, a proto pri j úmluve Žen evské. 
·kteron Dvur IDe] za límhlVll o právu »vyvJashí.nvRcím ~( , ::tčkoH jest 
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lÍ H.lluvou O právu Jjkvidačním k čl 297 sml. Vf'rs. a práve proto
-tt lké o cene ničeho nestanoví, ježto tu ()tázku vyrídil už tento 
~'Iú nek , a vlády y úmluve Ženevské ani se jj dotknouti nemohly, 
JJi'l{)luž,p l1csmely suukromniln:urn na úniluve nesúčastneným bI'áti 
1 JrÚXi:l, jež jin!. smJouva Versaillská zHdila, a nemohly tedy pre-
:;mací Cenu 'I- cit. č1. 297 stanovenou sn ížiti , nýbrž úmluva mela 
pOLlze za tÍecJ lik"idačn"í právo polské, které elJe článku toho stí-
1HlIo každ~r majetek, í sebe Inenší, omeziti pouze na majetek velký, 
('ož vlády mohly, ježto to bylo ye prospech majitelu jako usob 
,ietich (Polsko se tim vzdalo prá y vuČj malým majetníkum) a n(~ 
JH1, úkor jich. Ale pro otázky likvidační Dvúr príslušným nehyl, 
] Jl'otože k l·l 25() " sml. Verso J1€ní v-ťtbec žáeln-ý soud príslušný 
'< 1. k cl. 29í je pr'js]ušným Smíšený rozb. souel, jehož príslušnost 
']J~l la " úmluye v~'hražena; ale DVlu precE'- se- pi'íslušn-ý"m uznal, 
1JOnevadž nevedel , l) jaké právo ve veci hlavn i jde. Dvoru se 
1~l1úlo rozlíšení pojmll vyvlastnení a likvidace tak težkým, že Sf) 

:0111U l'é.Lueji vyhnul, preclstiraje i vr veci samé, že toho potrebí 
lH'má, a sám národní soudce polský hrabe Hostwor0wskiJ pochopil 
I: tJ ležitost rozdílu teprv v,e syém minoritním vot u ve veci samé. 
tpcly príliš pozde, aJe také živou moci nebyl ješte an1 tu s to, aby 
;; lJa pojmy ruzlíšil, fka ~o jsou príbuzné a vzájemne se vysvetluji 
i l púc1minujl, čl ŽI' akci polskou n1užeme nazvati buď »vyvlast
úoyací likvidélCi « nebo »likvidačním yyvlastnenjm « (str. 90 ná
í('zu Č. I). 

Náš pi'ipacl je Riee opačn1T, nehoť \' čsl. pozemkové fleforme 
:ch' o y y y] a.~ t n r n i , ale ža1obci, aby založili: ))ríslušnust Smi
~,(llého oudu, musi. a budou tvrdih likvidacj, dIe státní své p:fi
" lll~ností LllI_ľ cl. 29í smI. Vers., neb čl. 249 smI. S.-Germ. neh 
1·1. 232 smI. Trian. , jicbž všech dohromady užiji príslušníci tre
t~('11 cizich státu, dovozujíce, že oni, nebyvše neprát-eli, nemohou 
:lli:\. tom b}ii húfe než bývalí neprátelé. Jestliže tedy Smíšený souu 
uzná se piislušným a i€kne tedy, že jde o takovou likvidaci -
neboť jinak "Ubec s\'ou príslušnost odllvodnítí nemuže -+ pak 
\lZ si tim pl'ejudikoval pro vec samu; vždy musí pak i ve veci 
samé soudHi už j,en d l el cit. č l á II k u 111ÍrOyých smIuv, nebot 
kdyby nesoucliJ, tedy by sám sebe elesavouovaI; nebude už mD'ci 
;-ic.i, že jde o vyvlastnení, nebot pak by nehyl príslušným. 

Musí t.edy již pH otázce pr í s l u š n o s t i dopodrobna rOZ8-
;l rr'úna býti otázka vec j s am é, otázka hmotneprávní, a z. toho 



134 Antonín Hor~k: 

so nám podává první obranný processuáln í krok, který PolskL 
\'8 sporu 8 Nemeckem pohfíchu opominulo, a pat:tne také Rll~ 
J!l unsko i Jugoslavie; musíme se r o z hod ne opríti tomu, ab y 
ci' por o príslušnost separován byl od veci hla \' -· 
ní, a ·· musime žádati, aby obe otázky by1y proj.odnány společ.ll{':. 

jako jedencelek. Odkazuji na výklady níže . pod II. v rlQizboJ'tr 
nálezu haagského Dvora, jenž incidenční spor o príslušnost s('
paroval oil veci hlavní a pak rekl, že ačkoli by byla otázka hlav!l ľ· 

(.1.liležita pro posou2)ení príslušnosti, ' prece se ji zde obírati n p-· 

Dluže, pro tože by tím prejudikoval veci hlavni. To je, ovšem oči 

vidný lapsus, ale když už máme s takovými. názory eo činit; . 
musíme jim. predejíti. 

Dvúr v predpisech o :ľ í zen i (kap. III. statlLtu, čL 39 nási. l 
nikde nemel žáilného ustanoveni, že by musel ne1)0 smel j,ednán í' 
o príslušnost neho "ub ec jinou jakouko1i incidenčni otázku se
parovat od jednáni ve veci hlavní, a když to tedy učin]1, učinil tl ,o 
proti svému statutu, neboť statut práve proto o· tom mlči, že S81m-· 
race zde nemá vubec mista. Pro'č? Protože když jde o takovýto SOllll' 

,ildineč,ný, jehož jurisdikce je bez konkurence, tedy napro to nlLtn::' , 
Zd visí otázka príslušnosti vždy od otázky ve veci hlavn i, 1'. j _ 

?:dali pripad je práve takový, pro jaký je soud určen, tedy v pi'i 
pade nenwckopolském, o jaký prípad jde, zda o prípad čl. 25G~ 

smI. Vers., či čl. 6 úml. Žen., t. j. 297 b) smI. Verso .otázke, 
místní príslušnosti vuhec u Dvora odpadá, a ph pŤÍslušnost1 VeCDt: 
nejde o jeji. ohraničení vuči príslušnostem jiným. nýbrž j'en o l'OZ

poznání hmotneprávní povahy p:fípadu, je-Ii to jeden z tech, pr, ' 
které strany Dvur prorogovaly. DolQlžiti dh.lžno toto: Statnt Dvora. 
~ chválen usnesenim Sbrumáždenl 8:901. nár. ze dne 13. lJrosinc!. 
1920 a udeluje v čl. 30 Dvoru právo, aby si sdélal SÚ,Ul jedna<' í . 
:i;ád. Rád ze dne 24. hrezna 1922, v predpisech o ľize'ni spornéwl' 
(kap. II. tit. 1) nemá žádného ustanov,eni o p:ľípllstnosti sepčt -· 

race, a tento rád platil v dobe, kdy spor nerneckopolský se pru--' 
.it'dnávaI. Tepr\' po jeho rozhodnutí vydán opravený rád ze dHP' 

31. červ8nce 1926, v n emž se -objevuje nový predpis , č l. 38, dh ·· 
nehož v pripade, že SpOl' zahájen jednostranne žalobou (ne pr{~{ľ
ložením kompromisu, jjmž strany společne za rozhodnutí žádaj i 
- čl. 40 stat., čl. 35 'rádu - kde ovšem o námitce nep:ľíslušnoRtf 
neb jiné »p'redhe'žné« nemuže býti reči), žalovaná strana mlv í 
každou »prpdbežnou « námitku vznésti ve lhute určené k · podán ; 
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N epHslušnost mezinárodní jurisdikce ve vecech 
čsl. pozemkové reformy. 

Vl'otipametního spisu (viz čl. 43 staL), načež po provedeni pí 
::)pmního Hzení o této námitc:e následuje ol ní ústní líčení, n (J _ 

H ar íd i -1 i D v ú r j i n a k (sauf décision contraire de la COlU ), 
t. j. Dvur múže na:fíditr, aby se projednávalo společne s h1avuí 
vecí. Separace jo tedy pouze fakultativni , ale ani ta za našeho 

. poru nebyla ješte dopuštena. 
Co se týč.e Smíšených soudu, stanoví si sice každý sám s\'Ld 

jc.dnací rád a nevíme, jaký si ty naše daly nebo daji,*) avšak , 
.ať už jej prevzaly ze stat~tu Dvora anebo si sde1aly svuj vlastn í ~ 
jjstotne tam nepojaly zákaz jednati o obou otázkách společné~ 
jak tomu byIo v býva1ém Josefínském soudnhlll i~ád1.1. Kdyby "šak 
}Jroti naélání pijkaz obligatorni separace tam pojat byl, tedy to 
melo být1 v každénl sonde starostí toho jeho člena, jenž je \' nem 
naším nároelnjm souelcem, aby tam ten zákaz byl nephpll stil. 
Bude tedy treba nedopoušteti,. aby jednáni o príslnšnosti by10 S{' 

parováno od jednáni ve veci hlavni, a kele se tak již sraio, hudL' 
f'reba navrhnouti opetné spojeni a toto- proces ľídicl opatrení (' o 

nejúsi!ovnej1 vyžadovati 
Kdyby "šak se to nepodarilo, musi se už v jed.náni o pri-

slušnost rozvIDouti v eelé šíri otázka hlavni, zda jele o likvidaci 
l:i o vyvlastneni, a musí s'e dolíčiti, že soud lllusí z ní vycházet 
a nesmí Hó, že ji Tešiti nemuže, ježto prý hy pre:i Lldikoval h1:1vľ)1 
ú~cí, a dlužno energicky vysvetliti nespraveclli'\'é výsledky tak\)-

Yl'ho postupu. 
Nepodari-li se ani to a souel uzná se príslušným a bude sou-

Ll iti dIe predpisl1 mirových smluv o likvidacil, pak je nám, aspoň 
núrn v naší čsl. re,forme - neznáme -obsahu rumunských a ju g.o
.. tavských a.grárnkh reÍorem - k službám prece ješte nrumitka 
n~ veci hlavni, ta tohž, že cena, kterou náš stát žalobcum platí. 
.i~ vyme rena dIe našeho zákonodárství, a to zákOllodárství o.bec~ 
ného. Pr,eelpis lit. c.) čl. 297 Vers., 249 S.-Germ. a 232 Trjan. 
totiž stanoví, že ceny a náhrady za majetek clleoc1st. b) vyJjkvi
unvaný určí ~e dIe zpusobu ocenení a Hkvidace stanoveného 

';') Jednací rády príslušn:)7ch sl1líšených so udu rozhodčích ;sou uve
i-cjneny v na,š í Sbírce zák. a nar., na pj'. jednací rád rozhodčdlO s~l1du 
československo-maďar kého jakožto vY;1láška min. zahr. vecí ze 2~. 
pros. 1922 Č. 413 Sh. z. a n., se zmenami ze dne 8. ledn<l 192 5 Č. II 

;1 ze 2.:J .. bi:(;Z11;1 1925 Č. 74 Sb. z. a 11 . 

razil. r ec1a kľc . 
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zákonodárstvím »zeme«, V nÍŽ byl majetek likvidován, t. j. zpuso
belTI stanoveným z á k 0 _ n o cl á l' S t vím likvidujícího státu. Tomu 
j,Sllw ovšem rozhodne vyhoveli. Ale tento predpis neplatí pro 
\ Št~cky mocnosti spojpné a sdružené, nýbrž porovnán s následu
jjcím patrne chce býti výsadou pro mocnosti čelné CL ty druhé, 
jr'ž do války š]y už co existujjcí mocnosti, tedy jedním slovern 
mocnosti sit venia ve1'bo staré, jimiž jsou i Rumunsko a J ugo
Blavie, ale ne my a Po]sko; tyto mocnosti staré mají t.edy právo 
l /J'Citi cenu podle ZPlLsobu ocenení a l i k v i dac e stanoveného 
jich zákonodársfvím, t. j. vydaly-li (za války?) zákonem (či stač:í 
i naŤizení?) predpisy likvidační, tedy bude cena podle nich, aC 
jp yýsledek jakir chce. Nevyžaduje se tedy nutne pln á cen a, 
nýbrž j,est pak veci Nemecka, Rakouska, Maďarska , aby si SVf. 

pi'islušníky dIe l't . j) Verso a lit. j) Germ. a Trian. odškodnil .. ). 
-Je tu tedy vzal na státy "álku vedši ohled patr-ne pro náklady 
(ol škody tim utrpené. 

Avšak peo s tát y n o v é, a tedy pro nás aPolsko, jakl)ž 
i pro státy, kterr nejsou účast ny reparací nem,eckých, resp. rR-

k tHlskirch , resp. maďarských, platí predpis téhož článku lit. 11 ) 

c. 2 al. 2 smJ. \T ers. a lit. i) smI. Germ. a Tr,ian ., podle niclri 
}jkvjdátn, jenž dokáže pred Smíšeným rozhod'čím soucLem, ~(' 
J'ikvidace hyla provedena zpus-obem nesrovnávajícím se s obe c
}l )T m z á k o n o dár s tv í ID likvid ujícího státu a provedení tuto 
}Jylo nespravedJivým zpusobem na újmu cene, rečený suud pr-i
zná spravBCUivou (équitable) náhradu. Ani tu se tedy naprosto 
ltl'JJravi, jak SE' zalobci v,e svých stížnostech soudních clumnívali, 
xt' likvidující stát bude odsouzen, aby dal cen II obe c n o u 
( ~. 805 obč. z.), tedy náhradu plnou, nýbrž jen náhradu podlf: 
,:;w~ho obE' cn é 11 o z á k u n o dár s t v í, a to j,est veliký rozdi1. 
Ze· však naše zákonodárství pozemnoreformní obe cn Ý m jP, 
(~ tom :pro nás není pochyby, protože ono nehledí na osobu ma
.i i tf"le, nýbrž jen na vec a podrobuje záborll každý velký majetek 
}Jnzemkový, ať núleží - y tom je práve ta obecnost - sonkrum
II iku jakékoli príslušnosti státní, jakék-oh národnosti, vyznání, 
:-;ti:i.\'U atd. BHže o tom v ruzh., RI 120i27. Tady mel o být i novým 
:-:!:ttum proste zabráneno jen to, aby si v'uči p i í s l II Š n i k li ID 

}~ 8 ID e c k a, R CI k o rl S k.a a 1\1 a ď a T s k a ned a l y z á k o n o:.. 
[Ll. fství zv]~štní, jimž hy práve ;jE'n vučj nim cenu sní 
zi ly a podrobily je privilegiu ocliosnimu, cm mela ;jin't 
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Ä.ilhránena býti Y~!sada priznaná starým státurn \' odst~vci c~', My 
, ~ak žádnéht> )} zvláštního ,< zákonodárství pro b.!vale ~lepra~elc 
'n emáme, nebot": :iRk se níže ukáže, § 9 záh. zák. a ~ 35 nahr. zalc. , 
Íll'ozícf tako\'~m zvláHtnírn právem (zákonem), z11staly nepro-

,\('<leny. 
.J.~p mám o1Jcl.VU, že tohle Smišené soudy ehápati nebudú.LL 

.~l že nás prece odsoudí. Ani tn neni j,ešte ni,c ztr·a~~nu. M~zJ ' ~ 
w\ l'ocln í jurisdikop nemá ješte moci donucovacl, nemuze provestt 

-{.' xpkuci a jestljže smhwni státy y lit. g) čl. 304 Vers., 256 Germ. 
-<~ 230 Trian. »souhlasily « y tom, že rozhodnutí Srníšených SOUd1!. 
b lldoll pokládati za konecná, tedy to predpokládalo, že .t~ké ná
]l'Zy hmlou tak ;-,olidni a spravedlivé, že se jim podroblh budou 

' lwľcL ŽP ze:iména nebudou si osobovati príslušnost jim nenále
iejici a zasahoyati tak neoprávnene státÚlTI v jejich prá vo. sV:Tho
l' a~10sti cl territoriální yýsosti, sioe bychOln došli k tOlTIU, ze }))' 
-,,",mišenv Roud mohl pl'Qnésti jakýkoli absurdni nález, na pr. oc1-
l i~nati ~ám jisté llzemi, a l1ly bychom nlusili býti s tÍln spokojení. 

Skutečne tak se to nemys1i~o, li, proto máme j proti OdSUZ11-
jí l' i mu rOZStHHnl ješte jeden v-elmi účinný prosHedek: nedhati raz: 
..:.!Idku cl nevykonati ho. Co se putom muže státi"ť Vítezné strane 
Il l'7.,J)udc" l1PŽ ahy j(:lji yláda chopila se poradu diploma~ 
t il (' k cl 11 () a o)n'átila se na R a cl u Spo1ečnosti národú, ktera 
vodIl:' ('1. 1;3 posleclnihd odstavce všech tH mírových smluv »nevy
}-uná-li Sl' l·ozsudek. llavl'hne opatreni, která by mu dopOlnDhla 
k účinnosti " , -l :k;-lzl' ~{' potom, zda Rada liznú roz3udek za spra
'\ l'dlj\,~, čl llCl\ThIH' trel" onat.ľení du 111.1 C o\' a ei. Uvedeným listano
\pnim' jest Racla zríz~na- za stolici o pat ŕ uj í e í ex e k li ci 
'tpatrn~1 VP zDôsob0 diplomatického nátlaku) a musí ovšem samo
:á()jme pj"edeháuti lwozkoumání ved, tedy rizeni a nález del i
i) čt Č· n í, V mezinárodních v8cech neplatí žác1ný formalismus 
"c llkrl)m()pr~l\'njch fác111, nýbrž jen oestnost, slnšnost a spravedl-
11'J:-~t, jak -to smlollvy samy v predpisech o Společnosti národľl 
' rl jindr ZdUl'RZÚUji. a mužeme-li se na sprav(ldlnost od\'olat, jsme 
,,::;,ul1i Rohe povinní: bojovati o syé právo až do konce a yyoerpati 

' ~('eky prostredky. 
ŽP Rada nebude na vec pohlížetí tak llk\'apene, jako na pf-

lJi-ll) Va]]otton~ jest jisté. Pan Vanderveide lm-lgický ministr za
hl.iLl1id, clell Hady (čl. 4 mír. smIuv), dIe žene~ské zpráyy Č. T. K. 

' :ZP (111P ' 18. čen'n'a b, T. vyjádfil se po poslednjm jednán i Hady, 
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že »nástávajíe.i blízké záHjové zasedání Shromáždení Společnostt" 
národú umožnilo nekolili eh o u los t i v Ý eh otázek, jako Gdan 
skou a rumunský spor, jenž rozvi-nuje veškerost otázek p o z e Ih

k o v ér0 for m y v Rumunsku a tbn neprim·o také v jiných 
zemíeh, odsunouti.« Již to jest úspeeh, že Rada pokládala otázk l! 
ZB. ehoulostivou, tedy poehybnou a hyla ráda, že se clo ní nemU ~-;i 
pouštet. A odstoupi-li to samému Shromáždení svaZll národll, tim 
lépe. To se mllže státi zajisté i pH znení čl. 15 mir. smIuv, POCUl> 

nehož spor l1epodléhajieí rozhodčímu soudu čl. 13, jímž jest i n á,::: 
~m.išený, predloží se Rade (al. 1) , načež Rada mu že jej prcd
ložiti Shromáždení, a musi jej tam predložiti, žádá-li za to Jlf! 

která strana do 14 elnu od predloženi Rade. N ebuť lllezi spory 
n e p o LlI é haj _L e i l'ozhodčim II soud n pat:f.i rozhodn8 také ty, 

jež siee rozhodči soucl rozhodl, ale n eprávem, nej s a p I' i 

, l uš n Ý m. 
Vždy ale bude úkolem tech, kdo budou vee čsl. státu pred 

mezinárodnimi stolieerni zastávati , aby dllrazne vytkli, že v čsL 
reforme pozemkové jde o v y v l a s t II e 11 í a nilmJi o l i k v i--

dae i neprátelsb~ho majetku, aby tedy k tomu účelu pres ne vy
svetlili oba pojmy a rozdíly mezi nimi, neboť zdá se, že ta otázke} 
jako haagskému Dvoru tak ani Rade n ebyla jasná, když .li má 
za tak ehoulostivou, že si sama na ni netroufá a odstupuje j i 
Shromáždeni . . 1 est všeobeene známo, že v duležitýeh sporech pri
pojují strany často draze placená dobrozdání nejpros]ulejšÍeh 
eelebrit toho oboru, a není to žádným tajmnstvím, že zvlášte v tech
to veeeeh ve]jkých pozemkových refore'lTI se to jimi hemži (duka?;
hned p. ValJoHon v RI. 120/27), a tomu cllužno čelitL Zvláštní 
a nepoehopitelné je, že v tech dobrozdáníeh má právo vždy ta. 
,Jrana, která je predkládá a ktel'á je tedy objednala, ačkoli prl~ 
yidelne má posiei slabou a podléhá, kdežto strana se silnými p ni-
veJn takovýeh opor nepotr,ebnje. 

Ale když je vee nejasná, mohotU silná jména i souel zmásti , 
a proto tomu dlužno čeliti, ke kterémuž eíli pŤedevším tŤeba pŤed
Jožiti rádný preklad záborového zákona a ostatní rozhodné zá
konodárné materie pozemnoreformní, zejména zákona pridelovéh(L 
z nehož jasne plyne soeiálnereformní duvod akee. Budiž si v ja 
kémkoli jazyee, jen to nebuď úr100ní preklad nemecký ze sbírkv 
z ákOlUl , nehoť siee nepokládáme ani český výraz "zábor« za šťast
ný, alo nemeeké »Besehlagnahn1e« delá dojem hrozný, a moh h . 
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do buclou vec 1331. státu pred 
aby dľlraZlle vytkH, že v čs l. 
s t II e n i a nikoli o l i k v l--
;ec~y k tomu -Llčelu presné vy 
ml, nebo ť zdá se, že ta otázk<J 
_cle nebyla jasná, když jí má
L :11 netroufá a odstupuje j i 
, ze v duležj.tých sporech pri-

dobrozdání nejpros]ulejšíeh 
l tajmnstvim, že zvláš te v téch
>ren1 se to jímj hemží (dllkaz-
. tomu cllužno čeliti. Zvláštni 
I~ozdánjch má právo vždy ta 
le tedy objednala, ačkoli PU-1-

kdežto strana se silnými lJní -" 

II silná jména i soud zmásti , 
-už cHi predevším treba pred
mna a ostatní rozhodné zá 
. zejména zákona príde]ovéh(L 
l~ d~vod akce. Budiž si v ja 
l . preklad nemecký ze sbírky 
český výraz )~ záb0r« za šťast -
delá dojem hrozný, a moll i-<.:-

N epÍ"Ís1úšno st mezinárodní, j LtI",isdikce ve vecech 
čsl. pozemkove retormy-

lrv už samo o sohe vec poskoditi, ne-li zabítí, zllamenajíc opatr€' 11 í -
t;estního práva, tolik co zahavení nebo konfiskace. Ovšem, Ž(> 

ialobci jiste hudou na ne poukazovati a nutno tomu tedy čelit! 
ohsabem zákona, že ne ní tím, čím se v názvu svém býti pra"í. 

V základní a hlavní otázce, zda jde o vyvlastnení či likviclH{'í 
l1ep:fátelského maj,etku, je však pro dulež,itost viki treba ješte lIll

plniti "ýklady rozhodnutí R I 120/27, ač pro nepredpojatého ctz·-

náre již to stačiti mu-silo. 
O cl Ile tím a jet k II objevuje se v ruzných formách, kt<-'r~ 

se- mezi sebou ne1iší ničím jiným než cl U " o cl ent odneti. D11( ~ 
tuhoto duvodu známe- posucl čtyfi formy, jež jsou: 

k on f i s k a ce čľ zabavení, když se odnimá nlajetek bez 

náhradvasice huď z dúvodn trestu či pokuty za čin neb cho
"ání p;~hreEmjící se proti státu (driv proti knižcti), zejména 
7, LLuvodu nepi.'áte"lství ať vnitľniho ať zevniho , anebo , což "šak 
hývá velmi rídké, když se odnimá bez náhrady "ubec z nejakélw 
llúvocln jiného než obecného blaha , na pr. z dúvodn ózinechi 

neh šlechtictvi driitc-lova; 
l' est a II l' a c e, když se majetek kdysi státní Uloci (knjžC'~ 

tem) konfiskovaný a jinému {darem) udelený, odnímá z toho 
tluvodu, že nynejší státní moc uznává onu konfiskaci a tudí ž 
i nahytí toho , je-muž udelen, a jeho dedicu za bez}Jrávné, a za 

Um úcelem, aby byl vrácen postitžené rodine nebo nrní-Ii jí, pro-

YZétt stá tem ; 
l j k v i dac e n epr á tel s k é h o 111 a jet k ll, když se oel-

II imá maj,etek z lh'lvodu válečného nep:ľátelstvi, úhal' tO' mhových 
:-:mluv, jež tn prec1pisnjí náhradu, aby to nebyla ::;tará konfiskact', 
il rozeznávají neprátelský majetek státní _ a dynastický (čl. 2:1(-) 
Vers., 208 Germ., 191 Trian.) a majetek pfÍslllšníku neprátel~ 
~kých státu (čl. 297 Vers., 249 Germ., 2'32 Trian. vždy lit. b) ; 

" y v l a s t II en í, když se odnímá majetek z duvodu ob (' c
né hl) h l a h Cl! ať už to nazývánle ohecným dobrem (~ 369 obč. 
zák. das allgemeine Beste) neboi jakkoh jinak (právo nem.: das 
"i.v ohl der All gell1ein heit , maď.: obecný zájem, Iraue.: utilité publi
l[Ue), což tedy :ie "ec očite rozclílná od likvidace' neprátplsk6ho 

n1ajetku. 
Č~sl. a g l' ~1 l' II jre for 111 a spadá nGpopíľatelne }Jod pojem 

" y v l a stn en í a ne likvidace neprátelského majetkn , neboť PD:

stihuje "šecek y,dký maj,etek pozemkový bez ' 1'0 zc1í1 u , nejen tedy, 
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lulyž náleží p:ľíslušnikum Nemecka, Rakouska a :Maďarska, bý
valých to neprátel, nýbrž i když náleži jinýnl cizincum, prisluš
nikum státu neutrálnich neb sprátelených a domácím občanum.r 
j dlužno se tázati odpllrcu: copak byli ti Schwarzenbergové, Lob
kovicové, Harrachové, Kolovratové, Kinšti, Kounicové, N ádherIlÍ, 
A1ettalové a j. a j. anebo p:ľislušníci sprátelenýcb aneb neutrál
nich státu nejacÍ neprátelé? Tito domáci občané a cizozemci 
l)iátelé nemohou se dovolávati uvedených predpisu mírových 
. mluv o hkvidaci IJép:ľátelského maj·etku a musí vyylastnení trpet, 
alo bývalí neprátelé maji míti výsadu a být1 z té povinnosti vy
úati? Nepociťovali by to práve domácí, prátelé a neutrálové jako 
h est? 

§ 9 záb. zák. l'ozeznává dve skupiny majetku, jednu ob e e
li o u, i:ka, že o náhrade za prevzatý majet,ek bude r ozhodnuto 
z\' I ~tštnÍln záko nem, jeuž také byl v brzku vydán jakožto t. zv. 
zú1<on náhradový, a jedn II z v l á š tni, ktel'ou jednotlive vYPočÍ
tAvá uvádeje y nípráye i majetek » neprátelsk~T« a hrozí ji zvlášt
ním zákonem, kter1Tm prý se provede zásada, že bude prevzata 
Lez náhrady. Kdyby byl ~tento slibovaný zákon hýval vydán, 

. 111e111 bychom tu sice i konfiskaci i restauraci, jak shora vyzna
('(my, a tedy »zvláštni « zákonodárstvi pro bývalé neprátele, ale 
z{lkon ten vydá,n neby1, hrozba tedy zllstala nesplnena, a tím 
yšecek ten majetek pre š e l do skupiny prvé, .o b ·e cn é, a byl 
Iyylastňován dIe zákona náhradového pro tuto skupinu vydaného, 
() \,šem až na neprátelský majetek státní a dynastický, jehož dl€" 
mirových smluv nabyl stát ipso jure beze všeho dalšího aktu se 
SYé strany již smlouvou samou, pokud jde o majetek rakouský 
cl uherský vlastne dIe zákona č. 354/21 již prevrat.em, takže vy
yJastňování odpadlo. Tim samým, že hrozba Šu 9 neprov'edena, 
pominul také predpis sn 35 náhr. zák. , jenž práve se zretelem 
ll;-[ n~ stanovil, že predpisy náhradového zákona o poskytován í 
J1úhrady neplatí pro maj:etek p:ľíslušniku nepľátelských státu a 
hývalé dynastie. rakouské, a který byl mimo to abrOlgován lníro
v~;rni smlouvami, ježto se sám omez,il tou výhradou, že má platit 
;jen, lJokud tomu míroré smlou'\'y neodpoI'ují , tyto "šak' tomu od
poruji, uloživše plaoení náhrady i za ten majetek. § 9 záb. zák. 
,,'e svým ustanovením o pr'8vzetí bez náhrady a § 35 náhr. zák. 
j!=;uu t.edy š krt n u t y a nee x i s t u j í. Všecek zemedelský a 
Jc-\sni majetek neprátelský, ač podléhal Jikvidaci dIe čl. 297 Vers.; 
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lakouska cl Maďarska, bý-
a Jlným cizincum v, l : , ' pns us-
l ych a domácim občan um 
ti Schwarzenbergové Lob~ 
1ští, Kounicové N ád'h ' 

v, , - 8TIll, 

;pratelených aneb neutrál-
m~cí občané a cizozemci 
m ych predpisu mírových 
l a ~usi vyy]astnení trpet, 

a ~~l! ~ té povinnosti vy-
pratele rr neutrálové jako 

[ly majciku, jednu oh e c
majetJek bude rozhodnuto 
·zkn vydán jakožto t. zv. 
, ~t81'OU jedllotHve vypočí
'~telský« a hrozi ji zvlášt
zasada, žo bude prevzata 
lU' 'k ' y za on by val vydán 
auraci, jak shora vyzna~ 
~ro bývalé neprátele, ale 
ustala nesplnena, a tím 
y prvé, o b ,e c n é, a byl 
o tuto skupinu I'ydaného, 

a dynastický, jehož dle 
z.e všeho clalšmo aktu se 

~~e Ov maj'etek rakouský 
JlZ prevratern, takže vy
ozba ~u 9 :j neprov1edena 

jenž práve se zretele~ 
~ zák~~a o poskytován i 
l nepl'atelských státu a 
mo to ahrOlgován miro-
Y.~hradou, že má platit 

'UJl, ty to \'šak' tom u od-
majetek. § 9 záb 'k 
d 

. za . 
~a y a § 35 náhr 'k . za . 
'. Vš~cek zemedelský a 
ndacl dIe čl 297 V . eľs;j 

N epi'-íslušnost mezinárodní jurisdikce ve vecech 141 
čsl. pozemkové reformy, 

249 Gel'llJ.. a 323 Trian. , prece nebyl nilcdy predmetem likvidal'e 
(proto si ho také úmlnva naše sNemeckern č. 35H/22 nevšírná); 
nýbá jest pnsléwen úp]np. n a l' o " e ň s majetkem prá t e l
H k Ý 111 :=t d o fi ft e í In a stal Sl' tak predmetem vyvlastnení dJe 
pľ'edpisu zákonOlláeství agrárnereformniho. T-tk zllstal ze zvlá§tn í 
ekupiny §u 9 záh. zák. jen nadační majetek šleclltický die §u Bt) 
náhr. zák., jehož otázka nás nezajímá. Ale ovšem žalobci budou 
~tále operovat temi dvema hezJJ1'edm6tn)rni. pred pisy , jež se jich 

nedotkly. 
Že čsL pozemkov á l'Bforma spochá THl duvodu ob€cnÉ'ho 

uobl'a, vniti"ní státni potreby, do1í(:eno v rozh. H I 120/27, odst. C'} 
;.t D) (»Práyník «( str. ;370 násL a již vpredu str. 345,346). To jl~ 
hlavní vec: ať by stM odnímal majetek zač chtel, vždy j 'e to vy

vlastnení, jen když toho žá<lá jeho obc cn é cl obr o. Doložiti ' 
.it~n dlužno, že záborový zákon v § 10 vytyčuje jako sv-uj cíl pri
tlel prevzaté pudy jednak malýnl zemedelcum , . domkárum, drob
n ým živnostníkum, bezzemklim, zvlášte i nvalidum , družstv1.11l1 
'7. takových osob, a jednak verejným svazklun , k účelum všeobecn(\ 
1'1'OSpeŠný111, ve(leckým a humanitnún ú.~tav-Lun. Tu n-etl'€ba sIL)\': 

tamto je s o c i á l n í r () for ITl a ) toto j i II é oh e c TI é dob r o. 
V § 1 vytý{.jl si záborov'· zákon ;jako účel svúj pouze »Úpri:.tYn 

VDzemkového Ylastnictví«, tedy agrárni reformu. jako refonn~r 
~ociútní, ale už Flám v § 10 p:f.ipojiv lc tomu i ji'llé » účely vše
obecne pl'ospe~né « tento úkol svuj rozšLfi1. Nicméne sociálni re
íorma ztlstala porád účele-m hlavním. Sociálni reforma! Nelze se 
toho dosti hlasite a (hHklíve navolah. Nemusi býti. č.lovek zrovna 
~3dným noyotá:ľem a tím méne prekotným, ale stači, má-li cit 
lidskosti a smysl pro spravedlnost, aby musil uznat , že tato re
forma )ednoll mnsila p:f.ijit a že doba byla zralá, aby pi;išla už 
nyní. Ci mohlo na veky trvat na pr. t. zv. kl'álovstVl Schwarzen
herské, IIlOhln to hýt~ aby jeden človék, jonž chteje míh čisté ,"ody 
a čistý YZd1.1Ch na staleH zabrzdil VývDj rozlehlých kraju, nedacla 
v nich vznikn žádnému pnlillyslu, byl na v~'ky irským landlordem 
E-koro nad polovicí zeme 'české, držel na veky v~ecku populaci 
v homagiáhyim podrueJ zašlé f'eudálni éry? To už se hste ne
~rovnáva]o s duchem času, nerku s náladou poválp-čné c1,oby, kde
nrysli byly (a jsou) plny ideového kvasu pľineseného ze "š'8ch 
nejzazších končin sveta. Ale ten kvas byl všude a to mohlo b,Ttj 
nrbezpe-čné, nehnť všude byIú bezzemkú odkázan ):ch Yobotiti jr'n 
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na cizí pude. Ta vec se' rnusela stát a byla jednim znejúčinnejších 
IJfostf'edku ke kOl1solidaci státu. Zbezzemku stali S8 držitelé pudy 
a rozmnožen stfední stay: ale Jiel držicí púdu jest spíše oporou 
.tidu než žív]em rozvratným ct fádu nebezpečným. 

Že stát za pfevzatý zabraný majetek n emúže platiti Ylce, nellÍ 
j(lho vinou, nýhrž vinou svetové války, na)ejíž 'vz~1iku čsl. národ 
nemel -žádné účasti, od níkoho nebyv tázán a stoje úplne stranou. 
Drobný zemedelský človek, mel-li ušeif,en malý kapitál, na pÍ'. 
J 000 K, mel po prevratu 1000 Kč, tedy hodnotu p:fedválečných 
J OO K. Podobná svizel jest s pachtýľi a se zamestnanci, kteŤÍ 
7,itborem ztratili své pachty a mista a musili býti odškodnení 
lJiidelem. I ti jsou vlastne bezzemci, a byli-li kapitálove siJnejší 
ľl(-'Ž zemedelský de]ník neb domkaf, je to po válce bezvýznamné . 
.c\le žádati od státu, aby dopláce] , bylo by uvalití nové br.8:lneno 
hpl'ní na ostatní populaci, a tu so možno tázati, koho nejspraved
liyeH má schodek stíhnouti. 

N'ení naším úkolem zkoumati zp-usob provádeni pozemkové 
l·!.'formy, jen tolik možno ríci, že možné vady nemohou pHčítány 
1r~'T ti na vrub zákona, a že zejména stránka osobní ustupuj,e úplne 
do pozadí, neboť se stanoviska státního zájmu nezáleží na tom , 
dostalo-li SB pTídelu osobe A místo . osobe B, treba tato snad mela 
bližší nárl)k, jen když také A náleží do kategorie oprávnených. 

Príslušnost Smišený~h rozhodčich soudtl 
mirových smIllv. Zna.jíce právni povahu pozemkové refor~y 
IIH'lžeme nyni posouditl, spadá-li pod p:ľíslušnost techto soudiL 
J)Je čl. 304 lit. ll) smi. Verso nlaji sOlldy ty rozhodovati o spOl~e'ch 
~padajících do jejich prislušnosti ,~edle oddilu 111., IV_, V., VII. 
~" ú,sti X. OddíJy ty maj] predmetem tyto materie a sice: 

OddíJ III. »Dluhy«, 

IV. »M a j 8 t e k, lJTáva a zájmová účastenstv] « , 
V. »,smlouvy, promlčeni, rozsudky«, 

» IIV. » Vlastnictv] prumyslové «. 

Naší otázky podle predmetu svého nemohou se "ubec týkati 
xlddHy 111., V., VII. a zbývá ·toliko jediný oddU IV.,' jenž obsahuje 

. ,dva články a sice : 

a. 297, jenž jjž podle úvodu svého upravuje »otázku soukro
. Illého majetku v zemích ne p f á feI s k Ý c h« a pod lit. b) dává 
lilocllosfemspójenýnľ a sďruženjm piávo z a d r 'ž et i a. l i k v Í-
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)yla jednilll z nej účinnejších 
~eX:1k~ stal~ so držitelé pudy 
1':lCl pudu Jest spíše oporou 
nebezpečn ým. ' 

tek nemú~e platiti "jce, ne11 í 
, na jejíž vzniku čsl. národ 
,ázán a stoje ' úplne stranou. 
~tr,en malý kapitál, na pÍ'. 
edy hodnotu predválečných 
fi a se zamestnanci, kteri 
a musili býti odškodneni 

fi byli-li kapitálove shlnejší 
to po válce bezvýznamne. 

DI by u valití nové hŤre:meno 
no tázatj , koho nejspraved-

ltsob provádení pozemkové 
é vady nemohou pHčítány 
,nka osobní ustupujle úplne 
o zájmu nezáleží na tom, 
)(3 B, treba tato snad mela 
do kategorie oprávnen jch. 

rozhodčjch soudil 
Ivahu pozemkové reformy 
príslušnost Mchto soudť~. 

y ty rozhodovati o spOl~e'ch 
oddilu III., IV., V., VII. 

) ll) aterie a sice: 

~ájmová účastenství« 
ozsudky«, ~ 
)«. 

nemohou se, vllbec týkati 
Ý oddil IV.,' jenž obsahuje 

llpravuje »otázku soukro
Ý c h« a pod lit. b) dává 
~o zadr-žeti a likvi-

~ cpt'í slušnost mezin;Írodní jurisdikce ve vecech 
čsl. pozemkové reformy. 
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~ 1 l) \ - 1-1 t i ITajetek nemeckých príslušníku, kdežto opačne 'pod lit. 
a ) toto právo Nemecku odpírá a stanoví pod lit. e,), že pí'islušníci 
fllocnosÚ spojených a sdružených mohon škody, jež , z takových 
_""emeckem proti jich luajetku provedených válečných opatrení 
lltrpeli, reklanlOyatil práve u S m í še n é hor o z' h. s o u d 1'l, 

it pod lit. h) č. 2, al. 2, že když by nový stát nebo stát neúčastný 
]'eparací nemeckých neprovedl l i k v i dac i majetku nemeckého 
!Jrís]ušnlka tak, jak jeho »obecné zákonodárství« kázalo, má ne
H.ecký príslušník právo zakročiti li S m í še né hOT o z h. s o u
J u o spravedli"ou náhradu škody z toho mu yzešlé, a toto je 

práve b~d kterého se žalobci dovolávají; 
čl. 29S obsahuje specieIní ustanovení k lit. a) a f) článku 

predešlého a spadá teuy také pod likvidaci. 
Víme-li, že čsl. pozemkov á refor:ma není likvidací neprátel-

~kého majetku, nýbrž mÍľovým vyvlastnením, bij·t'I n ,e pr í s l u š
l) o s t Smíšeného soudu voci. Nejvyšší soud již v rozhodnutí č. 
't 977 sb. n. s. strana SOO dole a SOl to strucne vytkl. 

Další príslušnost Smíšeného sou'du v čl. 305 stanov'ená 
\'ztahuje se na tytéž čtyÍ"i oddíly III., IV., V., VII. a tedy se po
y.emkové reformy také nedotýká. Vúbec není o v y v l a stn e n í 

celé smlouve reci a nemúže se tedy naší reformy dotýkat vúbec 
iádná príslušnost v ní stanovená. 

A to vše platí i o smlouve St.-GeTmajnské čl. 2561it. b), 249, 
:230, 257 a Tl'ianonské čl. 239b), 2'32, 233, 240, jež Y pomeru 
k Rakousku a ~f aďarsku doslovne stanoví totéž, co shoračlánky 
V prsaillské v pumeru k Nemecku, jen tu pfistupuje v Trianonské 
Y oddílu VIT I. čl. 250 další príslušnost Smišeného soudu v . pŤi
padech, že by nekterý stát likvidoval majetek maďarského pŤÍsluš
níka nad mír u čl. 232 {St.-Germ. v korespondujidm čl. 257 tuto 
l)!'is]ušnost nestanoví). 

S jiné stránky o pÍ'is]ušnost:iJ Smíšených SOU(ll1 podpobne 

v .stati II. 
S lož e n í a p o Y cl h a S mís e n é h o s o 11 du. Každá 

z obou vlád jmen uje jednoho člena ct obe se dohodnou o predsedm;i, 
sice jej jmenuje Rada z príshlšn~ku státu, jež zustaly za války 
'neutrálni. Souel stanovi Sl sám j,ednací rád a držj se v rlzeni 
,8]1ra\'iedlnosti cl slu Bnosti. Ro~oduje vetšina hlasu. Nikde nestojt 
jakou musí čJen(rrŕ Et zdášte predseda míti kvallfikacÍ, zda musí 
býti odborníci. .... " 
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Zr,ejmo, že predseda je vlastne samos·oudce, protože prÍsedícf 
se hlasy svými paralysuji. Tady šlechetnost \Vilsonova delala gi 
muse. Nlusime se na vec dívat lidsky: náš národni rozhodčí p-ujdt:· 
s našim státem, protože je v právu, národní wzhodči žalohcll \
pújde však s ža]ohcem, protože bude pres\'{~~dč.en o jeho právu _ 
é.emuž se tim mé ne bude lze divih, bude-li laik Ct. j. ne RoudC'l:lo. 

povoláním, jako že n ebude), nehoť je to rozhodčí soud, a on ~i 
bude myslit, že muže soudit podle zdání, kanl ho srdce pudí. Tak 
tedy rozhodne ten treti, taky laik. J>redne jeden rozhodči, za druhé
laik . . Ale my na kontinente jsme zvykli, aby y dúležitejšich vecl'ch 
,- a tahle je nejdl"tležitejši - rozhodovcd sboI'ový soud, .a to sbf/!"' 

soudctl povoláním a nestranných, nezaujatých. Ľude tento sall1O
soudce laik s to, aby správne rozrešil n?c, rozpoznal vyvlastnr',II i: 
od likvidace, kclyž se to nepodarilo ani Dvoru vo shoTll. 11 vy

hraných právniln'l starého i nového sveta? NeÍ'ckne si jako laik 
Jikvidace nep:ľátelského majetku, dobre: ale což pak tento žalobCl~ 
Tlení neprítelem ve smyslu sm'louvy, když je príslušníkom N&
mecka, Rakonska, 'Maďarska? Bude s to, aby se poučil tak úpln0' 
dokonale o naRich pomerech apotrebáeh, :jakož j o obsahu našeh( 
pozemnoreformního zákonodárstvi, což jre nutné, bude s to, ab r
správne interpretoval jeden z nejtežších článkú lnítových srnlnv. 
o nejž jde? Ovládá vúbec materii techto smlu v, jak je treba, cl .i( ~' 

mu to jako laiku vúbéc možno? A má vubec el'udicj potrebnuu' 
k logickému uspoi;áelání látky a k suhsnrnpci jcji poel právn E; 
normy? 

Takovýto rozhodčí laik lllťHe Ťešiti snad otázku pŤ1merenosti 
cElny, ačkoli i tu bude zcela odvislý od dohrnzdání znaloe, a lllOŽn(j ' 

ho tedy snad approbovati pro obor naší likvidačni úm]uvy s N ~.
meckern č. 359/22, kde podle čl. L, odst. VL, když se vlády ne
U fO'hoelno u , dojde na i'ozhoelnuii Smišeného Tozhodčího soud.tr 
o cene, ale jen o oene, neboť ostatní otázky jsou llŽ vyŤizeny

lÍml u vou a dohodou vlád: alB' nemúže r.p-šiti prá vn í otázk y, jGž:: 
tomu pi'edcházejí, zejména kardinálni hor.ejší , zda .leje o 1 i k \' i
dac i, a když k ni neprávem prisvedči, tedy otázku druhou, C(" 

je naše » o hec n é z á k o n o el á r s t v i «, podle nehož mela být 
vymerena a podle nehož on by ji nyni vymeriti 111e\ a.by našeľ 
differenci, schodek, j'ejž má pŤiznati. 

Nejvyššl soud podal k osnove jurisdikčni normy dobl'é zdáni 
- škoda, že SE' .i,eho c10brá zdáni nf'uverejňují -, y nemž háji 
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zásrctdu s bor O V'o S ti, ježt,o, zvyšuje jak in~el1ekt so uCUu , tak 
jeho mravní obrnenost, jíž na mou veru je nekdy dnes neméne 
treba, než za stara, nehoť nejde-li o odolnost vuči justici kabinetní, 
jde o odolnost v-ľ] .č1 thdním nárokum politických stran, vúči ruz
ným »v.erejným mínením«, vu či justiciJ ulice, což je neméne ne
hezpečné. 

Jen soudce z povolání má tu mravní erudicj, nehledeti na 
osobu, nevidMi nic než prípad a právní normu, souditi prost všech 
sympatii i antipatií. Ale zde, v mezinárodních vecech sociálne·
ptJlitické povahy jsou sympatie a antipatie tak na snade, mohou 
se vztahovati bud' na vec nebo na tu kterou stranu, a obávám se, 
že samosoucleové lairCÍ Smíšených soudu, nemajíce srudice, tuto 
IJovinnost -obj.ektivnosti ani si neuvedomí a pujdou proste za svým 
srdcem, což se dokonce zdá tak krásné a šlechetné. 

Nyní jen ješte slovo k polemice pp. pro.f. Sedláčka aDra. 
Vochoče. Je potešitelná pri apathii naší verejnosti vuč:ÍJ zájmum 
tak eminentne d'ôležitým, ve vecech, jichž výsledek nás pak muže 
·eo nejnepríjemnejŕ prekvapiti, načež pozde bycha honit. 

Žádný z pánu nezabývá se výkla dem právních norern, ze
jména mírových smluv, pol'emisují jaksi ve vo Iném ovzduší jen 
osobními náhledy, nejv1Tše citují výroky celebr1t právními norma
mi rovnež nedoložené. Jiste však má pan Dr. Vochoč pravdu, když 
otázku p r í s l u š n o s tiprohlašuje za zásadní CL prvoradou. 
Odkazujeme na hor'8jší výv·ody o j·ejí prejudicialite pro vec samu, 
"kterou pan profesor nepostrehl. Pan prof. Sedláček je na velmi 
mnohém omylu, právu čsl. státu škodlivém. Jako pan Vallotton 
i -on míní, že naše republika založena j'8 mírovými smlouvami, 
což je vyvráceno v rozh. RI 120/27 (»Právník« str. 340 násl.), 
a rozh. tam citovaných Čís. 3008 a 4186" sb. n. s. Pro du1ežitost 
veci jindy se 'k tomu ješte vrátíme*). Pan profesor míni, že jsme 
právne za vázáni pŤijati rozsudky mezinárodních 8oudu, né
'chceme-li zlehčHi mírové smlouvy a tím » ničiti základ naší exir
stence«. To zní ještel hur než u p. Vallottona. Ne, naše samostat
'nost spočívá na zákone z 28. iíjna 1918 a faktu pr1evratu toho 

*) Jen mocnosti poražené k vú1i odstupovaným územím by!y nu·· 
·ceny prohlásiti uznání nezávislosti čsl. státu (čl. 48 Trian., 53 S. Germ., 
;8r Vers.) 
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dne provedeného, aktech to, jimiž čsl. národ zrídil nový stát re
okkupací svých historických práv. 

Panu prof. SedláčkovĽ se velmi líbí nález Dvora v,e veCl 
chorovské. Nehleďme 'k tomu, že myslí, že tam šlo o nedostateč
nost ceny prejímací - o nic takového vubec nešlo ~, ale on 
praví, že je tam hledisko, ~e mezinárodniim soudum prísluší pre
zkoumávati, zda vnitrostátní zákonodárství odporuje právu mezi
národnímu, propracováno s bezpríkladnou presnosti. To ne, nýbrž: 
jen :zda~ vnitrostátní zákon ;odporuje s m lou v e státem. tŕm 
uzavrené a tedy pro nej z á vaz n é, totiž polský zákon z r. 1920 
o likvidaci dIe čl. 256 smI. Vers. úmluve Ženevské. A ješte se 
Dvur v podradení toho zákona pod úmluvu Ženevskou krute 
zmýlil. Naprosto nešlo o nejaké prezkoumávání vnitrního zákono
dárství podle nejakého »všeobecného práva mezinárodního«, tedy 
podle jiných pramenu práva toho, než dIe v l a stn í ú m l u vy 
státu, závazné jen m,ezi terna dvema kontrahenty. 

Další náhled Dyora, jejž si p. prof. velmi chváli, že totiž 
pro. Dvur jsou zákony státní pouhou s k u teč n o s t i, ne
mající vetšiho významu, než rozhodnutí soudní neb 'Opatrení 
správní (str. 19, nál. č. 7), v této všeobecnosti jistotne prestreluje. 
N ehlede k tomu, že státní zákony jsou dIe jeho statutu čl. 38, Č. 3 
p:ľiIDO pramenem mezinárodního práva, musí i Dvoru zákon státní 
býtiJ prá v n í nor m o u: 1. pokud provádí mezinárodní 
smlouvu a není jí na odpor, neboť tu jest státní zákon k: mezi-
státní smlouve v témž pomeru, jako uvnitr státu provádecí na
rizenL k zákonu, j,ež má platnof;t ve všem, v čenl je secundum 
nebo praeter legem, a jen v tom ne, v čem je contra legrem, takže 
v této mire musil i polský zákon z r. 1920 provádející čl. 256 
smI. Verso ohledne nem. státních statku býti pramenem práva; 
2. pokud syedči pro t i státu, jehož zákonenl jest, tak na pr., jak 
se v rozboru nálezu č. 7 presvedčíme, musely proti Nemecku 
platit i pr,edpisy jeho Qbčanského :ť odpurčiho zákona. To vše alle 
Dvur neprá vem pominul. 

Dvur prý do vedI včleniti vnitr'ostátní a mezinárodní právo ' 
v jeden morfologcký systém. O tom nemuže býti ani rečil . P. prof. 
naprosto prehliží, co je pro Dvur podle čl. 38. jeho statutu pr a
men e m m·ezinárodního práva, což v rozh. R I 120/27 podrobne 
vyloženo. Proto též není správné, že mle'zinárodní soudy se Hdí 
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nejnovejšími výtežky právní vedy, a j,e-li to pravda, nečiní tak 

právern. 
Jako p. Vallotton i p. prof. pokládá za; 'Objev Dvora, že 

v meúnárodním právu platí zásada, ž·e nabytá práva mají býti 
šetrena. Ovšem že mají, nikdo to niikdy nepopíral, ale o to práve 
jde, zdali ta zásada právu vyvlastňovacímu 'Odolá, o čeffiŽ po
drobne rovnež v R I 120127. Zásadu samu zná již rímské právo 
II všecka moderni, a vtelil ji do psaného práva m,ezinárodního ji'ž 
'\Vilson v úvode k části L míro~ch smluv (»zachovávati prísne 
p:ľedpjsy mezinár. práva, uznávané od nynejška za závazné normy 
jednání vlád«), ačkoli i drív SH to rozumelo samo a naopak i teď 
je to pouhá frase, dokud nebude zevního donucení a vše, spočivá 
jen na počestno~ti vlád. 

Pan prof. mini, že likvidace majetku príslušníku rakouských 
a maďarských není upravena mírovými smlouvami, jako je u prí
slušníku nemeckých smlouvou Versaillskou. Ale ona uprav,ena je, 
a to doslova stejne. U Dvora prý otázka, zda jde o likvidac1 či nic, 
na kt-erou prý rumunsko-maďarsk'fr smÍšený soud odpovedel 
kladne, nebude míti významu. Naopak ale musí ho míti, neboť 
to by byl o pekné mezinárodní právo, kdyby ani základní otázku 
své jurisdikce nepripustilo. Ovšem Dvur tu ·otázku rešil chybne 
a také p. prof. si otázku »likvidace či vyvlastnení« ani nepoložil 

Praxí mezinárodních soudu odmítá prý se dualistická kon
strukce prá va státniho a mezinárodního a za vádi se konstrukce 
monistická ve prospech suv,erenity mezinárodního práva. Ale čl. 
38. statutu Dvora! A j.iného mezinárodního práva není, než uve
dené tam pod č. 1- 3 a ovšem v,eImi! šf,astne a úplne vyst1žené. 
Pravda je jen tolik, že není presných hranic mezi obojí oblasti~ 
jako vubec nikde v ničem na svete, ani ne 'mezi ríší živočišstva 
a rostlinstva a zase rostlinstva a nerostenstva, vždy jedno prechází 
nerozeznatelne v druhé. Ale aby byl mOInismus, to by predpoklá
dalo, aby vnitrostátní rády všech státu byly stej né, aby provedena 
byla unifikace, na kterou ovšem dnes už pomýšleti lze a kte'r'Ou 
tedy veda muže pripravovat. Ale ovšem ani un~fikací by nenastala 
výhradná vláda mezinárodní jurisdiikce, neboť an~ pak nebude 
pohlceno právo státní úplne právem mezistátním, leda až by se 
vyvin ula jakási federace panga1eická. 

Prý tento monismus prekvapil naše kruhy, jak prý dokazují 
rozhodnutí našich nejvyšších soudu, neboť prý jSD1I8' zvyklí plouti 

10* 
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Yé vodách dualistických až na p. prof. VV. a p. autora, jenž prý 
mezinárodní soudy pfedešel o ce-lou radu let. K tomu jen slovíčko 
o nej vyšším -soude. Nejvyšší správní soud zaujal prý, jak mu 
p. Vallotton ' ve své práci v delší polemice vytýká, stanovisko, že 
k mírovým smlouvám nemu~e prihlížeti, dokud nebyly pr1edpisy 
jejich provedeny zákonem. S tím náhledem ovšem nemužeme sou
hlasit, lišíce " vždy mezinárodní a vn1trostátní pusobnost mez]
národních smluv a datujíce onu od ratifikace a tuto od publikace 
ve sbírce zákonú, kterou nabývají platnosti i pro vnitiní právní 
i'ád, ale také není naší vecí s ním po1elnisovati, nýbrž jen tolik 
nutno - podotknoutŕ, že vyhýbáme-li se mÍľovým a jiným mezi
národním smlouvá;m, čekajíce na zákony, jež nikdy nebudou 
vydány, prepouštíme pole úplne odpurcum čsl. právníhc zájmu, 
nechávajíce platit všude jejich jednostranný výklad, a znemožňu
jeme mezinárodní jurisdi:kcÍ', jakož, kdyby príslušným byl, i Dvo
ru, jenž také, jako salvo errore všecka 'ostatní jurisdikce v·e svete 
vnitrostátní púsobnost smluv uznává, aby se s naším stanoviskern 
Dbeznámili a d'uvody našich rozhodnutí uvážili, jak to dl,e m,ezir 
národního práva {čl. 38, Č. 4 statutu Dvora) povinn ni jsou. Nej
vyšší soud v Brne vždycky se proto mírovými snllouvami a ostat
nim mezinárodním právem, když SB' na ne nékdo ve stížnostech 
odvolá val, zabýval, ať už stížnost proti výpovedi tvrdila, že proti 
stežovateli jako cizozemci mocí mezinárodního práva záhor ne~ 

platí {§ 12 náhr. zák.), aneb o stížnost do prejímací ceny d'ovo
zo vala, že cizozem'ec musí podle mírových smluv a mezinárodního 
práva obdržeti náhradu plnou (§ 41 a 46 náhl'. zák.), a jest 
nám jen s podiv,em, jak p. prof. muže tvrdit:iJ nejakou nezvyklost 
nebo prekvapení u nejvyššího soudu, neboť tu tedy patrne ne
povšiml si rozhodnutí v R I 120/27 v »Právníku« na str. 351 
citovan'fTch. 

- Veta, že praxe musí spočívati na noetice a ne tato na praxi, 
nepraví nic anebo spiše stanoví mylný princip, chce-l:iJ noetika 
býti nečim vice než výkladem pramenu mezinárodního práva, 
dnes už pevne ' stanovených, a osobovat:iJ si nejakou moc vyšší než 
čjnnost na uky de leg.e lata a de leg.e ferenda, pfi čemž lex = jus. 
Jinak by si to veda mezjnárodniho práva udelala lehké. Což pak 
má noetika v mezinárodním právu jus respondenili? Ovšem tak 
také myslil p. ValloHon, a nezodpovedná nauka muže čin it co chce, 
jen bude-li pak mít praktické eeny. AJ,e soudové jsou odpovedn. 
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oni nemohou veci< rešiti dle volného uvážení, nýbrž jen dIe práv.
nich norern. Proto pravil-li p. Dr. V. híc Rhodus hic salta, pravl1 

to právem. . . 
P. prof. vysoko vyzdvihuj,e prof. Verdrosse. AnI, Js~e ne~ 

mohli tušiti, že to, čím se v rQlzh. 4799 sb. n. S. vyvracI Cltovany 
tam článek Verdrossuv, dojde takového potvrzení v čl. 38. s:at,ut~ 
Dvora. Jsou-li tam pramenem lnezľnárodního práva lnezlstatnl 
smlouvy a úmluvy, pokud jsou pro státy závazny, t. j. s a nl y 
j ,e u z a v reI y, mezinárodní zv~klost, t.. ~'. obe ~ n á pr,ax~ a 
konečne obe c n é (společné) zasady Clvlhsovanych pravnIch 
i'ádu, tedy níc z toho, nač se prof. V. proti ~grárním r,ef.~rmám 
odvolával, sem nepatrilo. T. zv. usídlovacÍ smlouvy nehlede k to
mu že duvod z nich čerpaný, jak V. sám uznává, spočívá na 
om~lu nejsou zde ničím proto, že vážou jen ty dva státy, které 
je uza~rely, ne však nás, kterí takových smluv (na pr. o kuncese 
v Číne) nemáme. Rovnež smlouvy Sovetu uzavr,ene s tím kterým 
státem o jich uznání anebo hned v Brestu Litevském se nás ne
týkajL Rozsudek vynesený ve sporu am1ericko-norvéžském platí 
jen pro ten spor, arg. čl. 59 statutu Dvora, jenž vyslovuje zásadu 
našeho §u 12 obč. z. Co však se týče' čl. 298 s,ml. Vers., tedy ten 
se týče jen likvidace a to ješte jen pokud jde o ustanovení lit. a) 
a f) čl. 297, což ale V. naprosto prehlíží, jakoby tohQl úvodu k čl. 
208 vubec nebylo a existoval jen predpis jeho b). To, prosím, 
není pražádná veda, a kdyby byla, tedy se takovými argumenty 
jen diskredituje, ovšem v tom se stanoviska autora žádoucÍlll 
úmyslu pomoci rozdrtiti agrární reformu. 

Články p. prof. S. jsou nejen s to, aby naši verejnost zmátly, 
ale nahánejí treba nevolky vodu na mlýn udpúrcu agrární H~

fOTmy a proto jsme se cítili nucen~ obsahem jich se blíže zabývati 
a adresujeme na p. profesora tuto zcela formálni výzvu: jak se 
to má se stanoviska monismu a na základe noetiky v techto dvou 
otázkách: 1. kdo je prislušným ve sporných záležitostech, o než 
jde, 2. co je právem ve veci samé či podle kterých nor,em maji 
Lýti rozhodnuty a jak. Pan prof.esor j1e povinen dáti primou a 
určitou 'odpoved'. J'ak videt, ,má i on mylnou predstavu o význa
mu nálezu Dvora Č. 7, jako p. Vallotton, ,a i proto jSlne nuceni 
nález ten a již nález Č. 6 podrobit1 zevrubnému rozboru. 

Ad II. K r i t i c k Ý r o z bor o b o II n á l e z u h a a g s k é
ho, D vor a v e s por une mec k o - p o l s k é m č . 6 a 7 
sbíTky. 
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Krutá jest odpovednost Dvora. N eboť ocl bonity jeho ju
risdikce závisí úspech ilila vVilsonova: bude-li jeho nalézání práva 
dobré, budou se mu státy s duverou podrobovati, ale bude-li 
špatné, budou se mu vyhýbati al instituce mezinárodní jurisdikce 
aspoň pro tento pnčátek selže, bude ranou do vody. 

Instituce rádných soudu pusobí již svou existencí, již jí jest 
98°/0 jejího úkolu hotovo. Kdyby jí nebylo, nejednal by nikdo 
'podle práva, neplatil dluhy, nešetril cizího majetku a byla by 
anarchie. Ale proto že existuj'e, 98% právních p:ľípadností ani 
pred soud nep:ľijde, z lech 2°10 pak, která pred forum p:ľijdou, 
jest aspoň 75% bezesporných (kontumace, uznání, smíry), jež 
tam p:ľišly z duvodu jiných než z neuznání práva, a ze zbýva
jících 26% sporných ať je více mé ne pochybných polovice, tedy 
asi 12%. Jestliže z techto pochybných treba 300/,o a rekneme 
50°/0 bude mylne rozhodnuto, což však se málokdy s jistotou tvrditi 
dá, neboť absolutne objekt~vního merítka není, tedy tv málo váží 
vuči té mase, která už je v bezpečí. 

Jinak ale je s institucí Dvora. Svou existenci nezachránil 
ješte ničeho, protože nemá donucovací moci, není j,ešte for.málni 
neod vratné exeku0e: Dvur muže pusobiti jen vnitrní vahou svých 
nálezu, bonitou svého nalézání práva, duverou, kterou si získá. 
Dlužno tedy na jeho jurisdikci klásti merítko> nejvyšší a podro
bovati ji kritice co nejprísnejší. 

Ale jeho nálezy č. 6 a 7 nejsou uodle toho, aby snesly trochu 
p:ľísnejšího merítka, ba nález 7 ohledne ' chorovské továrny ne
snese vubec žádné kritiky, rozpadáť se sám sebou, sotvaže se j,en 
sestaví r ádne bezesporná skutková podstata prípadu. Co je toho 
príčinou? 

Chyba zdá se už, ve složení Dvora. Sestává z 11 rádných čl enu 
(čl. 3 stat.) Pnčet 11 je rozhodne mnoho. Prosím za promi'nutí, že 
tohO' výrazu použiji, ale nedá se to tak lapidárne njjak jinak 
vyjád:ľiti, neni to ani vynález muj, nýbrž je to mínení mum na 
slovo vzatého, ve všech oborech práva zkušeného s abso1utnim 
rozhledem, který pravil, že príliš početný sbor soudcu je »stádo«. 
Proč? Pr-ntože morální odpovednost za nález už se tak nepociťuje, 

už tak netíží, ježto se príHš tríští. Je v tom mnoho pravdy, neboť 
lidé jsou lidé, každý s~ odpovednost ulehčuje, bére jen díl na 
nej p:fipadající, a v pochybnosti slabší intellekt spoléhá se na 
silnejší a ponechává všecku tíhu odpovednosti tomu, kdo učinil 
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návrh. P:fijde ovšem na charakter, ale jisto je, že neJZlveJ1 po
ciťuje odpovednost samosoudce. Ješte: 7 je príliš mnoho, počet, 

který neradno pŤ,ekročovati, Jest pet. 

Druhé je, že žádná erudioe, žádná výchova, žádná praxe 
neuzpusobuje k úfadu soudcovskému, než práve pra x e s o u d
e o v s k á. Vždyť jest to tak jasné, advokátní kandidát musí míti 
hlavne 'advokátní praxi" soudC'ovský kandidát hlavne soudcov
skou. Advokátni erudice pro Dvur nestačí, neboť duševní práce 
.se tu nese jedním smerem, ~nést:i! totiž vše, co mluví pro stano
visko této jedné strany, kdežto činnost soudcovká j,et shrnující 
a zároveň zase rozbírající, neustál á synthese a analysa. Soudce 
musí nejdfive fádne sestavit skutkovou podstatu, což jest neco 
jiného než opsat POl rade za sebou spisy (jak to delají na pr. 
disciplinární rady advokátních komor, zvlášte jedna, že opíše nej
diív oznámení, pak obhajobu, pak všecky dopisy, i s adresou a 
podpisem, a všecky svedecké protokoly za s'ebou peT describatur ), 
a nikdo neví, jak jest to težké, když jest vec složitá, a prostredky 
úÍllčné i obranné se vzájemne križují a mísí, a proto jest i málo 
soudcu, kterí pres všecku dlouhou praxi by se té námahy podjali 
tak upfímne, aby sestavili stav ved logicky a s dokonalou pre
hledností. Ale musí to býti, má-li se dojíti Iť bezpe,čnému rozhod
nutí. Taková sestava, když vec je težká, vyžaduj:e stálého pOr 

zmeňování, stálého pošjnování, stálých oprav. První sestava po
drobí se subsumpci pod právní normy, shledají se jisté vady nebo 
mezery, ty se spraví a zdokonalená sestava podrobí se subsumpci 
opetné. 

V daném prípade se to Dvoru nepodarilo, ačkol1 vec není 
zrovna obtížná. Nejvyšší soud sestavil v R I 120/27 skutkovou 
podstatu v rozepfi o továrnu z dat rozptýlených v obou nálezech 
Dyora, ačkoli už v prvním nálezu mela býti podána celá a v sou
stavném zpracování. Sestava v R I 120/27 k účeltlm toho rozhod
nutí, které muselo se zdržeti vší kritiky, stačila , ale zde, kde 
chceme nálezy podrobiti kritice, ani ta nestačí a podá váme jí 
proto níže blJd A. b) ye forme ješte zdokonalené, ale ovše'm musí 
si č.tenár odmysliti naši poznámku k. č. 1 pri'pojenou hned na 
miste samém jen k vuH stručnosti. 

Nestačí-li praxe advokátni, nestačí také erudice pouze th8O
retická, bez praxe vúbec, PQluhá dráha učitelská neb spisovatelská . 
Neznáme povolání 11 soudcu, ktefi nálezy vynesli, ale máme 



152 Antonín Horák: 

za to, že autor písemního vyhotovení školený soudce nebyl, tak 
jest prooesní látka rozptýlena a neusporádána. 

Podle naš,eho náhledu mel by, když jde o justici tak nesmírné 
duležitosti a Dvur naprosto není pretížen (naopak), každý ze 
soudcu, jichž, jak r,ečeno, mel by býti nejvýše poloviční počet, 

vyjma predsedu zhotoviti každý vlastní referát a n á vrh, a mezi 
terni čtyrmi referenty meli by býti ur,čite dva soudcové z povolání 
a j,en ty zbývající dva referáty bylo by možno prideliti soudcum 
s jinou životní drahou, neboť dlužno učiniti vše, aby Dvur stál 
na výši, která mu prísluší. 

Dvur jest jednak forum prorogatum a jednak rád n Ý ID 

S o ude m, nikoli rozhodčÍID, neboť povinen jest judikovat1 podle 
prá v n í ch n o l' ern, ledaže by mu strany udelily právo, vy
nésti nál,ez ex aequo et bono (čl. 38 stat.). 

Ukáže se, že máme v našem prípade co činiti s oelou radou 
právních nor'em civibsovaných rádu (č. 3 cit. č1.), lépH rečeno 
8 oelou radou jich prá vn í ch z á s a d, jež nauka. práva mezi
národního bude musit vtelit v jeho systém, čímž pľípad nabývá 
duležitosti pro vedu a má tedy cenu presahující daleko jeho vý
znam pro strany, ačkoli nelze popírati, že Polsko musilo porážku, 
kterou utrpelo, pociťovati vIeImi žive, když šlo o továrnu che
mickou, tedy v prípade války závod velmi dúležitý, který dle ná
lezu Dvora musilo ponechati na svém území v r1Lkách moc
nosti cizí. 

Litujeme, že budeme musit jednání této mocnosti nazvatí 
jmény, jež jsou pr,o ne v právovede termini technici, to však není 
naše vina, nýhrž vina toho jednání, že bylo, jaké by10, že má 
všecky pojmové známky č]nu terni jmény krytých. Právo musí 
každý čin charakterisovati podle jeho povahy, ať je to 001 chce 
a kdo chce. N ejsme ~ravokárci a uznávám8J rádi, že bylo volno 
mocnosti, o níž jde, jednati tak, jak se stalo, ale proklatou po
vinností Dvora bylo nenechat jednání její platit. Quod est de
monsttandum. 

To predesIavše a podotýkajíce, že by bylo vdečným úkolem 
našich universit podrobiti studiu a kritice ostatní nálezy Dvora, 
mľlžeme pristoupíti k rozboru. 

Predmetem obou nálezu jest nemecký majetek v plebiscítním 
území hornoslezském pripadlém od Nemecka Polsku, ílJ to jednak 
chorovská továrna na dusík a jednak velký maj·etek pozemkový 
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(asi tucet velkostatku). Oba nálezy týkají se obou prípadu, a sice · 
nález Č. 6 príslušnosti Dvora a nález Č. 7 veci samé. Právní 
otázky mají se v obou prlpadech jinak, a proto rozdelíme rozbor 

svuj podle obou prípadu. 
A. Cho r o v s k á t o v á r nan a d u s í k. 
Tu nám jde napred 'ú l?ŤÍslušnost Dvora a pak o rozhodnutf 

ve veci samé. 
L P r í s l u š n o s t D vor a. 
a) D v u r vychází z tohoto právního a skutkového' stavu: 
lP r á v n l. s t a v : PredesIati dlužno, že když Horní Slezsko 

pripadlo pl'ebiscitem od Nemecka k Polsku, uzavr:ely tyto státy 
t. zv. úmluvu Ženevskou ze dne 15. kvetna 1922, kterou upravHy 
otázky související s pr,echodem suverenity a provedly tedy, jak 
možno rici, smlouvu- Ve'Tsaillskou, pokud šlO' o toto území, čili 
uprav.íly válečneprávní likvidaci, jeme ovšem se úprava ta ne
týkala, jak uvidíme, všech sem spadajících otázek, zejména ne 
i'íšského a státního majetku nemeckého, nýbrž jen majetku ne-
meckých príslušníku. 

Č l á n k y ú m l u v y Žen e v s k é, jež se naší otázky tý--
kají, a jichž se Dvur také doyolává, jsou tyto: 

ČL 6 (str. 16): »Polsko nluž.e v polském HOrnh'TI Slez
sku vyvlastniti jak pod n i k y patHcí vel k o p rum y s l u, 
zahrnujíc v to ložiska, tak v,elký majetek zemedelský podle 

ustanoyení článku 7 až 23. S výhradou techto ustanovení 
majetek, práva a zájmová účastenství pr l. s l u š n l. k u n e
rn e c k Ý c h neb společností nalézajících se pod kontrolou 
nemeckých príslušniku nemohou býti vHorním Slezsku 
likvidována.« To je hmotné právo. 

ČL 23 (str. 13): . » 1. Nastala-li by mezi vládou nemec
kou a poJskou ruznost nlínení vyplývající z výkladu a po
užití článku 6' až 22, bude predložena rozhodnutí Stálého 
dvora mezinárodní spravedlnosti. 

2. Žádné újmy nedoznává pŤÍslušnost Smíšeného ro z
hodčího soudu nemeck,ot-polského povolaného ustanovenuni 
mírové smlouvy Versaillské.« To je formálni právo. 
S k u t k o v Ý s t a v (str. 8, 9): Tlwárna chorovská byl a zŤÍ

zena v roce 1915 na základe smlouvy mezi l~íši a společností 
Bayrische, která prevzala její správu. Jako vlastnice byla do knih 
zapsána Ríš e, na jejjž účet by ly pozemky opat.reny a která. 
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'vedIa kontrolu a participovala na čistélll výtežku, jsoucopráv
nena společnosti správu vypovedet1 od r,aku 1921 pod podmínkou, 
kdyby výtežky nedostoupily jisté úrovne, a od roku 192'6 bez
podmínečne. 

Dne 24. prosinee 1919 uzavrena v Berline transakce, dIe 
které továrna prodána Ríší nove utvor,ené společnosti Obe r
sch l '8 S i sch e, na niž byla také knihovne dne 29. ledna 19'20 
prepsána, správa podniku však ponechána v rukách fi~my 
Bayrische, která ji vedla nadále na základe svých živnostenských 
oprávnení. 

Avšak dne 1. červ€nce 1922 knihovní soud, stav se polským, 
prohlásil zápis ten za neplatný, vymazal ho, obnovil vklad vlast
nictví pro Ríši a vtelil právo vlastnické pro stát po]ský dovolá
vaje se čL 256 s mL Ver s. a po]ských zákonu z 14. 0erVenC€ 
1920 a 16. června 1922, načež dne 3. července 1922 polská vláda 
uvázala se svým zmocnencem v držbu podniku Ctovárny i živ
nostenských oprávnení). To je skutkový stav hmotnY-o 

Z toho vzešly mimo spor u Dvora, o nejž nám jele, ještB pr,ed 
·tím tyto rozepre : 

aa) Dne 10. l i s top a cl u 1922 podala Obe r sch l e s r
sch e na P.olsko žalobu u Smíšeného rozhodčího soudu nemecko
po]ského v Paríži, kterou se domáhá, aby po]ská vláda byla 
odsouzena k vrácení továrny a další náhrade, na níž soud uzná. 

Polsko namit]o nep:ľíslušnost sDudu a navrhlo zamítnutí 
žaloby. 

Tato rozepre byla ješte ve stavu litis penclentis, když Dvur 
rozhodoval (str. 9). 

bb) Oberschleflische podala též žalobu u soudního dvoru 
v Katovicích na vrácení movitých vecí a náhradu inkasovaných 
pohledávek podniku. Vec ta však nebyla ješte in statu litis pen
dentis, ježto žaloba nebyla dosud doručena (str. 10). 

Naši rozepH u Dvora zahájila Nemecká :ríše žalobou po
danou dne 15. k vet n a 1925, v nÍŽ navrhla, aby uznáno bylo 
lJTávem., že postup polské vlády VllČÍI Obe l' sc h l e s i sch e a 
Bay r i sch e nes r o v n á val s e s č L 6 ú m l u v y Žen e v
s k é (str. 5, 6). 

Polsko vzneslo predem námitku nepfísl ušnosti Dvora a pod
"'Purne námitku nepŤÍpustnosti (irrecevabilité) žaloby na tak cUou-
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evabilité) žaloby na tak dlou-
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ho, dokud Smíšený rozhodčí soud shora ad aa) nerozhodne 
(str. 7). To je procesní stav veci. 

Na základe tohoto stavu, jejž jsme zde z jeho rozptýlenosti, 
v jakém se v nálezu nachází, uvedli v logickou posloupnost, roz
lwdl Dvur v ten rOZllm, že zamítl obe námitky polské a uznal 
se tedy príslušným (str. 27). 

Horejší stav veci nutno, má-li čtenár tomu, eo následuje, 
dobre rozumet, doplniti predevším udánimľ ve vylíčení Dvora 
vynechanými a to: 

v procesním smeru udáním, že ' Polsko svou námitku ne
pri slušnosti vzneslo mimo jiné z toho duvodu, že jde o prípad 
č I. 256 s m L Ver s. (nikoli tedy o prípad čl. 6 úmI. Žen.), 
G čemž se dovídáme až z vývodu nálezu; 

v právním smeru udáním, že dIe čl. 256 sml. Verso Polsko 
nabylo všech statku a majetku Nem e ck é ríš e nalézajících 
se v území mu od ní pripadlém, o čeillŽ se z nálezu (č. 6) vubec 
TJ8dovidáme. .' .• Il . ~ li 

Dvur drží se zásady odjakživa i u nás platné, že nalézací soud 
musí napr.ed uvést skutkoviT stav veci a potom rozebrat právní 
01ázku. Avšak Dvur neprovádel analysi a synthesi,) takže ] stav 
skutkový i stav právní, z ·:nehož vychází, jest naprosto kusý, 
a nemohl tedy ani záver z techto chybných praemiss vyvo1zovaný 
- jeho nález - býti správným. Dvur naprosto nezpracovallátku, 
netHdi a n8porádá ji podle právních a logických hledisek, nýbrž 
}JOstupuje čiste mechanicky podle posloupnosti procesních úkonu: 
nejdrív udává obsah nemecké žaloby, pak obsah polských ná
mitek a vyvraeí tyto ná111itky po rade tak, jak byly čineny, všecky 
se stej nou dúkladností, ba nicotné dukladneji, než námitku roz
hodnou . I' I ; ; 

Jak čtenár videl a ješte uvidí, spor točil se' vpravde o' to, 
zdali tu jde o prípad č l á n k u 6 ú ID l li V Y Žen e v s k é, jak 
tvrdilo Nemecko v žalobe, anebo o prípad č l á n k u 256 s m l o u
v y V ·e r s a ľ II s k é, jehož se dovolávalo Polsko již pri záboru 
továrny a ovšem potom i ve sporu: šlo-li o prvý, pak byl Dvuľ 
dIe čl. 23 č . 1 téže úmluvy Ženevské príslušný, ač nevadil-li pred
pis č. 2 téhož článku; šlo-li však o druhý, pak Dvur žádným 
zpúsobem príslušným nebyI. Al,e že o tuto alternativu »a u t čl. 6 
úml. Žen. a u t čl. 256 smI. Verso « jde, to Dvúr nevyst.ihl, nýbrž 
vycházel stále z predpokladu, že otázkou je jen, zda jele anebo 
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nejde o č L 6 II m L Žen., a proto uvádí jen znení tohoto článkU{ 
a zabývá se jen úmluvou Ženevskou, kdežto smlouvu Versaitllskou 
a její čl. 256 pouští s.e zretele, jen tak tak že letmo cituje jeho 
číslo, když uvádí, že Polsko se naň odvolává, opomíjí však úplne 
zabývati se obsahem jeho predpisu, a zrovna tak ve vylíčení skut
kového stavu vypouští všecko, co se k otázce smlouvy Versaillské 
vztahuje, zejména též, že a jak jeji uzavrení a ratifikace do 
skutkového deje zapadá a právnicky kolor jeho utvárí. Námitka 
byla č1nena, a proto nenl1'iže býti omluvou, že ji Polsko dosta
tečne nevyzv,edlo a ve spouste nerozhodného neb vedlejšiho ma
teriálu tak rjkajic utopilo, takže j1 bylo treba teprv lovit, neboť 

to se stává velmi často. Skutečne spor veden byl manýrou advo
kátni, která záleži v tom, snésti všecky námitky, ať jsou slabé 
nebo silné, a všem venovati stejnou péči, takže potom máme 
spoustu smetí a v nen1 jednu nebo dve perly nebo také žádnou. 
A ovšem hlede:ite potom tu perlu, to zrnko zlata v hromade bez
cenného písku! A však nevyhraje-li to námitka silná, deset slabých 
to nezmuže. To se pravidelne zapominá, a také zde se zapomnelo. 
Zástupci obyrejne nedovedou odhadnouH váhu námitky. Sám ná
rodni 80udce polský hr. Rostwoľowski , i j,enžvýznam námitk-y
(o,erpané z čl. 256 smI. Verso ve svém minoritnim votu vystihI, 
pHpisoval, zdá se, prec jen vice dliležtosti námitkám ostatním, 
které, jak uvidime, mohly beze škody odpadnouti anebo v zájmu 
vážností sporu ani čineny býti neiJ.nely, sice bych nechápal, jak 
této námitce, rozhodné i pro otázku príslušnosti i pro, vec samu, 
mohl z 11 stránek svého vota (31-41) venovati netíplnou jednu 
( část II., str. 39, 40) a námitce jiné, zcela ztracené, celé po
jednání. 

Protože lze za to míti, že hr. Rostworowski motivy svého vot a 
p:rednesl již v porade, takže Dvur je pH llsnášení svém znal, a 
dľivody jeho nálezu dlužno tedy pokládati zároveň i za odpoveď 
na toto minoritni votum, máme za vhodno podati napred obsah 
vývodll hr. Rostworowského a pak teprv dlivody Dvora. 

Pan H o s two r:o w s k i odvolávaje se na nález .č. 2 sb. 
vynesený ve veci 1YIavromatis v Palestine, jako na prejlidikát, 
hájí názor (str. 32, 33) , že výklad smluvních ustanoveni o pH-
slušnosti Dvora musi býti striktn5, ba restrj,ktivni, aby se nestalo, 
že by jedna nebo druhá strana videla se náhle postav,enu pred 
juri dikci jeho v otázce, v které se jí nepodrobila apodrobiti ne-
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chtela. (Až na tu restriktivnost duvod zaj,ilSté hodný všeho uvážení, 
když víme, že Dvur funguje jen jako forum prorogatum, sud.ište 
smluvené, a jiné príslušnosti nemá). 

Zabývaje se pak (str. 35 a násl.) výkladem čl. 23 úmI. Žen. 
bije k jeho číslu 1. hlavne na to, že dl,e jeho znení musí jíti o vý
klad a užití príslušných ustanovení úmluvy té, tož tedy čl. 6~22, 
neboť pouhý výklad sám o sobe nemel by prý praktického! vý
znamu. (Duvod tento vztahuje se patrne jen k pŤÍpadu velkého 
majetku pozemkového, neboť u závodu chorovských, z nichž byl 
nemecký držitel knjhovne i fysicky již deposedován, jiste šlo 
i o užití príslušných predpisu, ale ovšem bude 'Otázka, kterých, 
zda práve predplsu úmluvy Ž,enevské, 'o nichž Dvur jedine jucli-

kovati smel, či jiných.) 
Potom (str. 38), obíraje se výhradou právomoci Smíšeného 

rozhodčího sou du nemecko-polského v Č. 2 téhož článku 23 sti
pulovanou, pra ví, že jurisdikce Dvora v Č. 1 kreovaná není ani 
konkurující ani privilegovaná ani hierarchicky nadrazená (vyšší) 
cl dovolává se čl. 304 lit. g) smI. Vers., podle nehož rozhodnutí 
SrnÍšeného rozhodčÍho soudu mají pokládána býti za de fin i
t i vn í a pro pŤÍslušníky smluvních státu učinena býti z á va z-

n ými. 
Potom (str. 39) vytýká (plne pravd]ve, mysl1m), že u pol':' 

ských opatrení ve veci Oberschlesische nešlo vubec o užití a vý
-klad čl. 6-22 úml. Ž,en., nýbrž o provedení jiných ustanovení 
smluvních, totiž článku 256 smI. Vers., jehož opatrení realisováno 
ylastními polskými zákony (ne úmluvou Ženevskou), což prý 
samo Nemecko uznalo, když výslovne praví ve svých »Výkladech«: 
), C ote dy y l á dan fi mec k á vy t Ý k á p o l s ké, j epr es n e 
t o, žen e u ž i l a cit o van Ý c h č l á n k t\ (roz. 6-22 úm1. 
Žpn.) , kdežto. jich tu užít] mela«. 

Nem,ecká žaloba, 'praví (str. 40), snaží se vznésti docela 
nový problém, pokoušejíc sie podraditi pod čl. 23 úml. Žen. a tím 
pod jurisdikó Dvora yeci, jež pod t.en článek nespadají a jež 
strany právomoci Dv/ora nevyhraclily. (To je asi smys] styljsticky 
-nejak popleteného pasu.) 

Dv t\ l' oclpovídaje na námitku nepríslušnosti, shrnuje nej
prve dt\\'ody její v ten rozum, že prý Polsko nepríslušnost Dvora 
opirá o to, že a) nebyla pr,ed podáním žaloby konstatována rt\z
-nost míne ní ve výkladu a použití úmluvy Ženevské; b) nejde ' 
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o spor spadající pod čl. 23 úml. Žen.; c) pokud žaloba žádá za 
výrok, jaký postup by odpo vídal Žen. úmluve, jde o žádost za 
dobrozdání, kterou podati muže jen Rada nebo Shromáždení spo
lečnostiJ národu (str. 13). 

Duvod a) nemelo Polsko vubec uplatňovat, ponevadž je zrejme. 
nicotný: o nlznost mínení prece evidentne jele, sice by nebylo 
sporu ve veci samé, a že by by101 treba, aby byla n1Jezi vládami 
napred konstatována, čl. 23 úmI. Žen. nevyžaduje, ač ostatne je 
dokumentována nemeckou žalobou, která odpírá počinum vlády 
polské. 

Duvod c) pak odpadl doc,ela, protože Dvur sice uznal, že jele 
o rozhodnutí ;a ne dobré zdání) , a že tedy je príslušný (str. 21, 
22), avšak v nálezu Č. 7 str. 81 Č. 2b) žádosti za tento výrok. 
nevyhovel. 

Zb-ývá tedy jen duvod b). Tu stylisace, jakou mu Dvur dává, 
dokazuje, že, jak už jsme rekli, DYlU si. dosah námitky polské 
neuvedomil, nehoť nejde jen o to, zda spor spadá pod čl. 23 úml. 
Žen., na pr. zda posud jde jen o výklad a nikoh i o použití čl. 6 
- to a vše další, co se kolem článku sanla točí, j,e nicotné ~ 
nýbrž zásadne o to, není-li tu vlastne prípad čl. 256 smI. Versaill~

ské; preceť v tom práve záleží námitka polská. Nemecká žaloba 
tvrdi, že jde o prípad čl. 6 úmI. Žen. a že Polsko se nezachova10 
podle jeho predpisu (str. 5 Č. 2 lit. a), a iPolsko namítá, že ne
jde o pripacl čl. 6 lllIll. Žen., jak žaloba tvrdi, nýbrž o prípad 
čl. 250 smJ. Vers., a pl'oto ž,e je Dvur nepríslušný. To se dovídá~e' 

uvšem teprY z vývodu nálezu (str. 15), kde také seznáváme, proč· 

DVllr nerekl už v sumariu, že Polsko tvrdí prípad čl. 256 smI. 
Vers.; je prý to jen jeho formulace, na niž Dvur není vázán. AIr
není to jen formulacc, nýbrž skutečná povaha prípadu, a v tom 
je práve krutý' omyl Dvora, že to nerozpoznal. 

Dvur ve svých dllvodech provádi toto: 
1. Predpisuje-li čl. 2H úml. Žen. príslušnost Dvora pro pľl

pad nastalé l'lJznosti Jninení ve výkladu a použití článku 6-22, 
tedy spojka >.' a « nemá zde významu kumulativního, nýbrž alter-
nativní, jak tomu jest 'často i v obecné mluve i v re6 právnické. 
Ostatne v danénl prípade beží vskutku nejen o výklad, nýbrž· 
i o použití uvedených ustanovení (str. 14). 

2. Zdá se však, praví Dvur dále (str. 14, 15), že Polsko 
klad e obzvJáštní duraz na to, že nlznost mínení netý6e se článkU. 
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6-2,2 úml. Žen., nýbrž výkladu polského zákona z r.oku 19'20. 
Podle nemecké žaloby jest zákon tento opatrením likvidačním, 
dIe polské these však jen prov,edením čl. 2D6 smI. Vers.

1
) (Ale 

i to prece je likvidace! Nejde o to, jak to nazvem, neboť nesmíme 
se príti slovy, nýbrž vecne. Provedení čl. 256 smI. Verso je též 
ljkvidace, ale nespadá pod úmluvu Ženevskvu, která nemela pred
metem likvidaci nemeckého majetku státního, o níž v čl. 256 smI. 
Verso jde, nýbrž majetku soukromého, totiž »príslušníku nem,ec
kých«.) Podle polské these sleduje zákon ten pouze bezúčinnost 
aktu, jež Ríše predsevzala v -odporu se závazky vyplývajícími 
z cit. čl. 256 smJ Vers., ale ruznost mínení ° tomto zákone ne
spadá prý pod čl. 23 úml. Žen., a tedy pod pŤÍslušnost Dvora. 

Avšak jakkoh Dvur je príslušným jen pro spory z čl. 6-22. 
úml. Žen., pre ce zase tato jehol pŤÍslušnost nemuže záviseti ani 
od formulace žaloby, ani od formulace obrany. Nebude založena 
tím, že žaloba bude prípad subsumovat pod re·čené články, nebude 
však také vyloučena tím, že žalovaná strana bude jej podraďovati 
pod normy jiné, nýbrž Dvur sám musí zkoumati, zda prípad dIe 
své pravé povahy spadá mez1 spory, k jichž rešení on povolán 
jest, zda tedy spadá pod čl. 6-22 úml. Žen. (Velmi správne, jen 
jestliže se to Dvoru zdarí.) 

Dvur ve svém r,ozhodnutí o otázce pŤÍslušnosti' nesmí ale 
n~jak prejudikovati svému príštímu nálezu 
v eve c i s a m é, nes m í v š a k t a k é pro t u t .o pre k á ž k u 
s a m o t n o u odm í t a t i s v o u p r í s l u š n o s t, neboE tak by 
to mela strana ve své moci znemožniti jurisdikci Dvora tím, že
by proste in limine litis vznesla námitku nepŤÍslušnosti založenou 
na skutečnosti rozhodné i ve veci samé. To tedy je neprípustno. 

l) A protokolu sepsaného ve Spaa, jak se tam praví. Vlastne se 
Polsko odvolávalo vedIe čl. 256 smI. Verso hned na smlouvu o pr í
merÍ ze dne II. listopadu 1918 a rečený protokol sp2.aský 
ze dne I. prosin!ce 1918, avšak v :techto dvou aktech Polsko nebyJv 
smluvní stranou, a proto Dvur v nálezu č. 7, strana 25-29 odmítá 
bráti na ne zretel. Proto my se temito dvema akty vubec obírati ne
budeme, a nemelo jich Polsko také potrebí, neboť, jak uvidíme, stačil 

mu úplne čl. 2SG smI. Verso Jinak podotknouti dlužno, že i meziná
rodní smlouvy mohou b)Tti smiouvami ve prospech osob (státu) t 1- e
tí ch, jakou je i smiouva Versaillská, jak v rozhodnutí nejv. soudu 
RI 120/27 ukázáno. 
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3. Polsko namítalo, praví dále Dvúr (str. 17, 18) , že nejde 
·0 statek pr í s l u š ník une mec k Ý ch, nýbrž o statok po 1-

ké h o s tát u jako nástupce Nemecké ríše ve vlastnictví ve 
smyslu čl. 256 sml. Vers., ale že by musi10 jíti o likvidaci nebo 
vyvlastnení podniku nemeckého príslušníka, aby tu byl prípad 

.~l. 6 úmI. Žen. a Dvúr príslušným. 
Ale ne ní, praví Dvur, doloženo, že podnik, o nejž jde, by byl 

ves v' é . c ·e los t ii kdy náležel Ríši. Ríše založila prostredky 
.potr,ebné ke koupi púdy a zrízení továrny, a pr-oto byla zapsána 
do knih jako vlastn~ce nemovitostí, avšak prumyslový podnik 
predstavuje entitu zcela rozdílnou od pozemku a bUd-OiV sloužících 
K jeho exploitaci, a je nepochybno, že vedle nemovitostí pat:fících 
t Uši bylo tu i živnostenské oprávnení (brevets et licences) pravde
podobne ceny v,elmi značné, j,ehož soukromý charakter nemuže 
flýti popren a jež jest podstatným pro pojem podniku. 

Ať jest dosah čl. 256 smI. Vers., co se týče nemovitostí nále
ževších l{íši, jakýkoli, podnik sám spadá pod hledisko čl. 6 úml. 
Žen. Ovšem nebude aplikace úmluvy Ženevské možna bez výkladu 

- čl. 256 smlouvy V,ersaillské, avšak to je pouze predbežná neb inci
clentní otázka, kterou reših Dvur nepopíratelne príslušen jest. 

Obe r sch l e s i sch e byla ve svém právu exploitace pod
niku dotčena polským záboDem (reprise), a v okamžiku, kdy 
'úmluva Ženevská nabyla účinnosti (15. kvetna 192'2), byly ne-
1novitosti zapsány pro nr, tedy pro pr í s l u š n :Íl ci nem e c
k o u ve smysIu čl. 6 úmI. Ž,en., a nlá tedy príslušnost Dvora d18 
čl. 23 téže úmIuvy místo a nemllže ji zmar~ti to, že platnost práv 
Oberschlesische pophá se na základe textu jiných (rozumej čl. 
256 smI. Vers. , aktu o prímerí a protokolu spaaského - viz shora 
'pozn. 1.). 

4. Polsko namítaIo, pokračuje Dvúr (str. 18-21), neprípust
nost žaloby, dokud Smíšen Ý r,ozhodčí soud nerozhodne o žalobe 
'Oberschlesische, a navrhlo prerušení pre zaháj-ené u Dvora až 
-do rozhodnuti Smíšeného rozh. soudu. 

Má-li to býti nánlitka litispendence, Dvur nemuže h uznati. 
J est sice i v doktríne i v soudní praxi hla vních státu sporno, zda 
litispendence, majíc za účel predejíti rozporu rozsouzených vecí, 
má místo r v pomerech me·zimárodních, tak totiž, že· litispendence 
nastalá pred soude-m jednoho státu brání zaháj-ení veci u SOUdil 
;státu jiného zrovna tak, jako litispendence nastalá u jednoho 
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le Dvur (str. 17, 18), že nejde 
c k Ý ch, nýbrž o statok p o 1-
~emecké ríše ve vlastnictví ve 
by musi10 jíti o likvidaci nebo 
l-ríslušníka, aby tu byl prípad 
ffi. 

), že podnik, o nejž jde, by byl 
Ríši. Ríše založila prostredky 
továrny, a proto byla zapsána 
ltí, avšak prumyslový podnik 
Dd pozemku a budo,v sloužících 
, že vedle nemovitostí patŤÍcích 
iní (brevets et licences) pravde
~ soukromý charakter nemuže 
pro pojem podniku. 

'S ., co se týče nemovitostí nále-
s~adá pod hledisko čl. 6 úml. 

y Zenevské možna bez výkladu 
:0 je pouze predbežná neb inci
nepopíratelne príslušen jest. 

e svém právu exploitace pod-
( ') c repľlse, a v okamžiku kdv 
i (15. kvetna 192-2), byl~ ne~ 
pro p r í s l u š n ~ c ine m e c
má tedy príslušnost Dvora dle 
ji zmar~ti to, že platnost práv 
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.ondu národního brání zahájení její II jiného soudu národního, 
2.\'šak o to netreba se príti, neboť jest patrno, že podstatné známky 
Jitispendence zele chybi, ježto tu není dviQ'u žalob totožných: žaloba 
u Smíšeného rozh. soudu domáhá se toho, aby soukromé společ
Hosti vrácena byla továrna, jež prý jí byla bezprávne odňata , 
v rozepľi u Dyora zahájené však jde o výklad jistých ustanoveni 
úmluvy Ženevské, a sporné strany nejsou v abo u rozeprích tytéž. 
Konečne Dv1.lr a Smíšený rozh. soud nejsou jurisdikce téhož ľádll , 
což by j-ešté vice dopadalo na pomer Dvora k polskému soudu 

v Katovicích. 
Klausule čl. 2'3 úml. Žen., že príslušnost SmÍšeného Tozh. 

soudu zústává vyhražena, vysvetlí se výborne takto: Titul III 
úmhn'Y Žen., na který se vzlahuje, dotýká se -re více bodoch 
látky upravené vuddilech části X sml. Vers., ohledne nichž ,.n9-
existuje žádná jurisdikce odpovídající té, kterou čl. 23 Čís. 1 úml. 
Žen. pozdeji priznal Stálému Dvoru«. Nezbytne tedy lnožnost 
llRná zue smluvním s tát u nl dovolati se Dvora zústavila n e
dotčeným právo s.o u k r o ID ník ú zŤÍzené jim ve smlouve Ver
laillské dovolati se Smíšeného rozhodčího soudu. 

Toto rozeznáyání obou jurisdikcÍ, mÍsto aby bylo oporou sta
li o Yisku: polskému, mluví tedy spíše pro odpúrce. 

Žádný z techto vývodu vyjma č. 1. nepokládám1fj za zdafilý. 
Ad 1. Nemá ovšem pravdu pan RostWIQ.ľowski, že by šlo pauze 

o výklad, a nikoli i o použití čl. 6-22 lUru. Žen., neboť továrna 
choroyská byla, jak už rečeno, nemeckým majitelúm Polskem 'od
ňala a velkoetatkárúm - výkladypana R. vztahují SO i na velko-, 
slatky - bylo oznámeno »zamýšlené vyvlastnení«, což je rozhodne 
už také aplikacD a nikoh poubý vi~klad, jak pan Rostworowski 
nepráyem miní. O pouhý výklad by šlo, kdyby tu nebyLo žádného 
Č il1l1, nýbrž pauze akademľcká kontroverse mezi obema vládami 
() smysl a dosah toho kterého ustanovení ún1luvy Ženevské. Vzhle
?em k duleži!osti mezinárodních sporú a vážnosti stran, jakož 
l Dvora, nemely by se námitky tak evidentné bezpodstatné. vi'tbeG 
činiti. 

T~lke má Dvur pravdu rka, že výraz )ivýklad a použití~ 
múž!~ míti zeela dobre také. smysl »výklad nebo použití « takž{l 
by stačila spornost výkladu. ' 

Avšak otázka: je pľípustna žádost za pouhý výklad právni 
normy, tedy vzešel-li by mezi dvema vládami zatím jen theOl'e-

Shorník ved právníeh a 8tátnieh XXVIr. 2. - 3. 11 
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tickýt spor o smysl adosall její, . zda ffil1.Že bý-ti podána žaloba na 
jeho "fešení, žaloba na určení smyslu a dosahu normy. Ano! 
Žaloby u Dvora jsou vubec jen určovací, ježto Dvur nemá moci 
donucovací, aby odsuzo'val k plnení, a pro dliležitost veci pŤiIJoušti 
;:.;tatut v čl. R6 i žádQsti za . rozhodnutí Dvora, nastane-li spor 
mající predmetem: a'> v Ý lc l ad smlouvy, b) jakoukoli o t á z k 11 

prá v a mezinárodního, cJ jsoucnost skutečnosti, která, kdyb~' 
byla dokázána, zakládala by porušení mezinárodního závazku~ 
eož vše sahá daleko pres rrunec naší určovací žaloby dIe §u 228 
e. r. s., a stanoveno jest již v č1. 13 odst. 2 smI. Vers., jakDž 
i St.-Germ. a Trian., odkudž to čl. 36 statutu prE!vzal. 

Ad 2. Správne sice praví Dvur, že nerozhoduje formulace 
~tran, nýbrž zda vec podle své povahy spadá pod čl. 6- 2·2 úm1. 
Žen., ale v tom práve Dvur chybuje, že vec neprávem pod tytJ 
články subsumuje. Základní chyba, která se: stala osudnou, je ta, 
že Dvur si neuvedomÍ!l praY~ stav veci, tak jak bude níže vylíčen, 
pominuv úplne skutečnost, že pred ty transakce, kterými Ríše 
pi~evedla závody choŤovské na Oberschlesische, a do nich spadá 
uzavrení a ratifikaoe VersaHlské smlouvy, a neobírav se vUbec 
obsahem a dosahem čl 2,56 této smlouvy, který si ponechal až do 
nálezu ve veci samé, kde sie s ním zabýval jen jako s otázko II 
)) predbežnou«. Roztfištiv dej pojal jej, sdelávaje nález IO prisluš
nostl, jen kuse, a ba nedoplnil jej rádne ani pak v nálezu v,e veci 
samé, pominuv i, zde oceniti data uzavrení ct ratifikaee Ver~. 
~mlouvy, ačkoli to je rozhodná skutečnost, což se ovšem i v ná
]f'ZU ve veci samé vymstilo. 

Dvúr se oceneni cL 256 smI. Ven;. vyhnul tím, že pravi, ž~ 
v nálezu o príslušnosti nesmí rešiti otázku, kt 8 r o u bys e 
pre j u d i k o val 'o y e c i II l a vn í: cítj] tedy precc naše aut 
aut, podstatnost polské námitky z čl. 256 smI. Vers., a to nejen 
pro incidenci o príslušnost, nýbrž i pro vec hlavní, pročež l11us1.l 

. také tušit, že Drní pravda to, co ji1ž zcte na strane 18 Cshora dále 
pod č. 4) a pak v nálezuč. 7 opetovne pravi, že otázka čl. 256 
smI. Verso má siee pro vec samu význam, ale jen jako otázka 
J'predbežná«. Leč zustaňme jen u ffiezisporu pro príslušnost. Tak, 
jak Dvur to činí, naši otázce uniknouti nelze. Ba' nelze to vUbec 
nijak. Což pak Polska muže za to, že otázka prjslušnosti je s otáz
kou hlavní tak svazana, že jednu bez drup.é i;ešiti nelze? Jakž, 
ukáže-li se pak opravdu, že to pŤÍpad čl. 256 smI. v,ers. je, a že. 
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tedy Dvur vskutku príslušný není? Pak sil osobil D"úr pri~lušnost, 
která Inu nenáležela. Ba un jednal vedomé nazdarbuh, maje ná
mitku neprislušnosti, avšak nevyšetriv ji, údmítnuv ji vubee 
zknumati, ač ji v každém prípade zkoumati povinen je, což platí 
pro nej tim více, že on je vždy j,~n forum prorogatum a zkoumá 
pi'íslušnost SYOU ex offú. i když už žalobu prijal a žalovaný He 

treba k jednáni nedostavil ca. 53 stat.)2). Mel-li Dvul' obavu, že 
lJY prejudikoval veci hlavní, kdyby pr il s t o u p i l na námi~k~l 
nepríslušnosti založenúu na skutečnosti rozhodné ve veci hlavni. 
tedy já zase mám obavu, zda opravdu veci hlavni neprejudilwrva1 
t im, že na tu nám:itku ne p :ľ i s t o u p i l, t. j. když v predbež
ném sporu o pfislušnost rekl, že jde {) prípad č L 6 ú m L Žen. 
·a žie je t,edy pi·jslušn~.m, že pak nuc~n byl i ve veci samé na tom 
setrvati a nemohl HcL že jde o prípad č L 256 s Ul l. Ver S., čímž 

by ovše'ffi byl príslušnost svnu zase poprel, což už nemohl, když 
ji už právoplatne uznal. Vskutku! Dvur hy byl žalobu ve ved 
samé dle dllvodu nálezu č. 7 zamítl, kdyby byl shledaI, že ~e 

Nemecko dopustilo jednání in fraudem creditorulIl porušivš-jt sve 
povinnosti z čL 256 smI. Vers., a jen prloto, že takové odporovate1né 
jednání u Nemecka nevidel, žalobe vyhovel: ale možno-li je ne
videU, či je-11 na hiledni, o tom se čtená:ľ presvedčí níže sám. 
To tedy bylo osudné! Das _ist der Fluch der fehlerhaften Tat, dass 
sip, fortzeugend Flehler rnuss gebären. 

Proč Dvur jednání o námitce neprjs!ušnosti separoval oo 
y(~ci hlavní a vynesl dva nálezy, jeden o príslušnosti a druhý ve 
yčci, nechápeme. Prece-ť statut jeho v hlave III. upravující rízenÍ 
n tom žádnŕho predpisu ne.rná a starý jednací rád tehdáž platný 
tŕž nemel a nebyI tedy Dvur nuoen jednání ve veci samé až do 

2) Dvur sám patrne má za to, že námitku ne.pHslušnosti muže 
ža lovaný činiti kdykoli mezi sporem, jak souditi lze z toho, že n,a 
stra,ne 13 praví, že pokud se námitka nepi"íslušnosti opírá o skuteč
nost rozhodnou ve veci hlavní (totiž o čl. 256 smI. Vers .) , nevchází 
na ni jen proto, že Polsko námitku tu učinilo, když ješte ve veci hlavní 
nebyl podán žadný spis, že vec hlavní byla až do roúešení námitky 
neprÍslušnosti suspendována a že je nepHpustno činiti i n l i min e 
I i t i s námitku ne·pi'íslušnosti zakládající se na skutečnosti rozhodné 
ve veci hla'vn í. Po projednání veci hlavní (a",šak ovšem pr-ed rozhod
nutím) by j i tedy bylo Ize činiti. Viz shora ve stati 1. výklad k čl. 
38 nového jedn. rádu, jenž v starém rádu chybel. 

u* 
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-rozhodnutí o príslušnusti »suspendovati«. Srv. pozn. 2). KdyLr 
byl jednání o nep:ľíslušnostU spojil s jednáním ve viki samé, bylo 
by k té kalamite nedošlo. 

Ostatne ani tak nemuselo dojíti. Neboť nebylo nikterak nutnel. 
aby veci hlavní prejudikoval, :ii kdyby byl na otázku čl. 256 sm1. 
Vers~ veš·al. Vždyť nešlo o nic jiného než o právní otázku, pOtl 
kt.erý predpis prípad subsumovati jest. To se prihází v1elmŕ často 

a. není tím nikterak rozhodnutí prípadu prejudikováno. Zejména 
stává se, že rádný soud, rozhoduje o námitce nepľípustnostu PO
r adu práva t. j. nep.ríslušnosti rádných suudu., musí si uvedomiti, 
že prípad spadá pod ten a ten predpis verejného práva a práyr'i 
proto náleží tedy na porad srávni. Tak mohl Dvôr také prost{' 
Hci: jde o pripad čL 256 smI. Verso a proto nejStem príslušným ~ 

Tim naprosto by ješte nebylu rečena, která ze stran je v práYlI. 
což mohl i výslovne lJodotknouti. Tedy jaká pak prejudice? AnebO' 
j~-li to prejudice, tedy když rekl zrovna naopak: .ide o prjpai{ 
4. 6 úml. Žen. a proto jsenl p:hslušným - to už prejudice n ebyla? 

A konečne, kdyby tO' i na krásne bez prejuclice nešlo, vždy
byl povinen nevyhýbati se a rozhoc1nouti, nehoE nikdo mu ni::claľ 

práva zkracovati žalovanou stranu v jej í obrane nepríslušnustl. 
Hozhodne-li soud v pr,edbežném sporu o príslušnost tak, že t.o· 
prejudikuje veci hlavní, na pr. vezme za prokázanou skutečnop t 

rozhodnou i pro vec samu a žalobu odmítne pro nepríslušnost,. 
takža potoln soud príslušný, ruzhoduje v·e veci .samé, musí o též~· 

skutečnosti učiniti zjištBní, tedy možná že toto zjištení vypadn8-
zde j.inak, n8ž vypadlo tam, a tento rozpor je príčinou, proč sp· 
prejudice perhoreskuje. Ale to se stává i min1Q: pripady SpOL H 

o príslušnost, a predejiti tomu se ješté ani nej vyspelejším soudn inl 
j·ádúm nepodafilo. Tak na pr. okresní soud, II nehož zažalovánr 
pojistné premie, musÍ , když se tvrdí neplatnost pojišťuvací smlou\"y,. 
o platnosti jej), na pr. zda podpis je paclelán, vylálcán nf:'bo vy
nucen, v dúvodech uznati. to ~ak neváže pOtOlll Sbol'OVÝ souJ, 
u nehož podána žaloba na neplatnost smlouvy, a II nebož zjištén r, 
a ná-sledkem tohu i rozsud(~k vypadne snad jinak. A tak se to mú, 
i když jde o skutečnost rozhodnou jak pro prJslušnost tak pl' rI 
YBC samu, na pr. v ltstine st1pulujieí závazek pr.orogováno i su·· 
dište, žaluvaný ale- tvrdí , že listina je falslilll nebo podpis jeh .. }' 
podvodne vylákán neh hrozbami vynucen, takž,e od dúkazu o prá\'
nosti podpisu závisí rozhodnutí i ve SpOtl'U o pi.' íslušno~t ii YB yec.L 
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ll1avní. Bude>-li prokázána nepTávnust podpisu, bude žaloba od
mítnuta pl'O ncpfíslu811ost, ale soud bydliste, kde potom žaloba 
I1nlže býti podána, možná uzná právnost podpisu. To je sice staT 
nržádouci, ale co delat.3

) 

Ad 3. Zda jd~ o majetek polského státu jako nástupce Né
mecké :f'Íse ve vla8tnjctvi či o majetek nelnecké prjslušnioe spo
]pl'.nosti Oberschlesische, to práve je otázka vec1 hlavni, otázka 
l'lánku 25G sml. Vers., kteToU pOBouditi budeme moci, až uvedeme 
j"údne pra\'ý stav právní i skutkový. 

Líši-li však Dvur y podniku oprávnení živnostenské, jež pr! 
T\lkdy nenáležeJo f'Uši, od nemovitosti, jež jí n~ležely, t:dY .l~e~el 
'zHpomínab, že> smel pod hledisko tČl. 6 úmJ. Zen. podi'aditt Jen 
iivnostenské oprávnení, nikoli i nemovitosti, jež spadaly pod čl 
23G sInl. Vers., a nesmelobratem ruky nemovitosti pfivteliti k živ
IlClstenskémll oprávnení jako jeho p:ľíslušenství, vždy! i nernúvi
'[(nti jsou podstat.nými pro pojem podniku, nemúžeť prece žádnlÍ 
ii\'nost provozována býti ve vzduchu. Kdyby musiIa tato duplicita 
TJredmetu m·ermOlllocí hýti odldizena, pak by na jisto spíše živ
nostenské oprávnení musílo býti prohlášeno· za príslušenství n e
movitosti než naopak. Uponlenouti tu lze na naše radikované živ
nosti, j,ež precházejí s nemovitosti jako' její p:ľíslušenství. Ale není 
t i'eba duplicitu uklíZE'ti . Otázka dvojíbo maj,eiku je v celé veci 
llcjtežší, a jiste čtenár hledí na ni jako na kámen úrazu, avšak 

3) Proto za ]osefínského soudního rádu, v nernž námitka ne
'vríslušnostl byla pravá exceptio f·ori docJinalto ria, t . j. muselo o ni 
1)ýti rozhodnuto drÍv než se do veci samé vešlo (§ 40, 41 pro písemní 
_ dekrety pri § 22 pro ústnÍ ŤÍzeni) , vynesl b~'v . V'íd. nejv. soud judikát 

·č. 2. Z roku 18SI), že v íncidenčním sporu o príslušnost jest dtlkaz 
prísahou nebo svedky o tom, že vymíneno plniti na určitém míste 
(soud splnište), jen tehdy prípustný. je-li možno jej provésti bez pre_ 
judice pro hlavní vec. To ovšem nevadiio , protože žalobci vždycky 
2bývaI soud bydlište. A le i kdyby nás1edky byly nep.i-íjernné, nesl je 
ž a l ob c e, že nedokázal forum solutionis, kdežto Dvur nechává je 
l1ésti ž a lova n é il o, jernuž dovoléL.ilé forum prorogationis má do
kázati žalobce, kterého však Dvur té povinnosti proštuje, námitku, že 
hl prípad prorogacc nenÍ, nepfipustiv. 

DIe civ. soud. rádu (srv. § 26 starého sum. Hz. a § 30 hag. ríz) 
'1-1iUŽe se projednávati o námi.tce nepHsJušnosti ve spojení s hlavuí 
'ecÍ nebo oddelene a nejakého zákazu prejudice není. Soud ovšelll 

nebude jednání separovat, je- li táž skutečnost rozhodna i ve veci sam:!~ 
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až budeme znáti fádne celý stav práva, vyplujeme z ní tak bl'z-
pečne a bez lJY'azu, jako ze všech ostatních. 

Zde zatím možno jaksi doplňkem shora k Č. 3. Hci je'n tolik. 
ž.e Polsko, když si t'0 v ár n ti o s voj o valo, odvolávalo Sl:; n:) 
~ 1. 256 s m L Ver s. jako na titul s"ého práva, a to bylo roz
hodné, jak bylo jednáno v,e skutečnosti, to ID usil Dvur míti na 
zreteli, a byl by se mel podív.íti, že Nemeeko pľichází místa- toho
s:e žalobou na polské jednání ve smy-slu čl. 6 úml. Žen., které VG

skutečnosti: predsevzato nebylo, a mel žalobu odmítnouti pro ne
pŤÍslušnost. Právem praví Dvur, že konstrukce, kterou strana 
veei ve sporu dává, nerozhoduje, že on musí sám prihlédnouti, 
jak se vec má. Avšak Dvur není oprávnen meniti povahu hmot
vého jednání strany, které predsevzala pred sporenl a jež je nyní 
predmetem sporu, nýbrž muže práve jen procesní formulaci tóhoto 
jednání, jakou filU strany dávají, odmítnouti. Tu se stalo však 
neco docela opačného. Polsko užilo ve skute,čnosti čl. 256 srn] ~ 
V.ers., Nemecko dalo tomuto jednání konstrukci jednání ve smyslu 
čl 6 úml. Žen., Dvur pak tuto konstrukci, leterou odmítnoutil meL 
prijal za svou, a pripsal tak skutečnému j'ednáni Polska, jehož 
povahu meniti nesmel, povahu jinou, tm'ou nemelo, povahu jed-
nání ve smyslu čl. 6 úml. Žen. 

ZdaliJ Polsko mela- opravdu právo elle čl. 256 smI. Vers" , 
o tom by byl nalezl príslušný mieúnárodní orgán Ckterý, o tom 
níže ad 4); spáchalo-li Polska- krivdu, Nemecko jí neutrpí, nebof 
p:ľíslušný orgán ji napraví. V,e skutečnosti však uznal Dvur, jenž 
k tomu príslušný'm není, že Polsko nemelo práva čl. 2,56 smJ. 
Vers. Dvur ovšem to porád točí pod čl. 6 úml. Žen., ale marn?i, 
klame sice sama sebe, ale zkušeného čtenáre tOt nezmate. Čl. 26()' 
smI. v,ers. totiž čelí proti Nemecké ríši jako státu, čl. 6 úml. Zen. 
ale proti nemeckým prÍslušníkum jako soukromníkum. Jakmile 
tedy Polsko proti žalobé Nemecka, že 81 s porušenim čl. 6 úmL 
Žen. osvojilo továrnu pripsanou společnosti OherschlesischL', 
vzneslo námitku, ~8' tento vklad pro Oberschlesische nerozhoduje 
že továrna byla p:ľipsána drív pro Nemeckou Tíši, a že Nemecká 
ríše, davši prepsati továrnu knfuovne na Oberschlesische, j e d
n a l a i n f r a ude fi cre d il tor i s s u i P o Ion i a ,e, ted y 
vuči Plo1sku právne bezúčinne, takže vuči nemu, Polsku, musí 
platiti za knihovnl vlastnici porád Nem e c k á ríš e, tedy tu 
na mou veru byla rozvinuta plne práve otázka čl. 256 smI. Vers~ 
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N ep"ŕíslu š no s t mezinárodní j urisdikce ve vece.ch 
.č s !. pozemkové reformy. 

rt Dvur, IL_jsa pro tuto otázku príslušným, byl by v její reš'en.Í 
vejíti nesmel: ale on se do ní pustil a Ťešil jí! N ehledím,(J! zde 
k tomu, jak, že chybne, nýbrž j'en k tomu, že jir-ešil, ať tak 

neb onak. 
Soudcm-ská ,cinnost vyžaduje jasného ducha, neboť je tak 

llesmírne tržkŕ, 1'0zplt:5tati to, co praktický život zamotá a soudní 
Jednáni, v nemž každá strana cHí k osobní výhre a nikoli k ob
jektivnímu vypátrání práva, j1ešte více zadrhne. Rozhodnoutí 
p.redlož-eIlOU práv ní otázku , neni to nejtežší, síce ne také lehké, 
jak se uvidí zde, kde ani Dvl'Lr sám to nesvedI, ačkoli šlo o právn í 
otázku ne novou, t. zv. nárok odpurčí, s kterým se právníci za
hývají už 2000 let (actio Pauliana) , ale to nejtezší je rozplétánj 
uzlu, to je nekdy prÍIDlO1 herkulská práce. Rozplétati právnické 
tlzlv znamená rozložiti konglomerát zamotaného deje na. jednotlivé 
otá~ky, z nich.ž sestává a jež jsou' v nem páté pres c1eváté k ne
rozeznání zmodrchány, každou z nich svésti na jeji princip, t.: j . 
zprostítj) jí yšeho balastu, všech cetek a, tretek, postaviti ji tak 
rika jíc nahou pred soudnou stolicil kritického juristického inte
lE'ktu a ze všech takto na svuj právní princip svedených otáze~ 
prípadu sestavifi, pak logicky usporádaný celek. Bude to tr,eba 
velmi složíté - nebať když veC' je složitá , nelze ji učiniti jedno
duchou - ale bude to Pľlwledné: z chaotické rudis indilgestaque 
moles vznese' se usporádaná a učlenená stavba, kterou mužete 
všude projít a všude prohlédnout, kdežto neroztrídená spousta 
by Vás byla zasypala. Ale zasta.ňme radeji u našeho uzlu. Roze
tnouti gord~cký uzel je vtip, nikoli: umení, na tOl nemusil býti 
zrovna Alexandr, to by byl dovedl každý prostý vojín. Ale myslir
tel, j,enž Ťeší problémy, nedelá vtipy, a proto ho- ani nena.padá, 
aby uzly roztínal, neboť ví, že by tím· nebylo pomoženo, pravd a 
nalez:ena, problém r-o.zŤeš.en. Ovšem se stává, že i myslicí soudce 
to »rozsekne«, protože to zkrátka nemllže zdolat, nehoť »nikd.o 
neví, co- to krve stojí«, jak pravi básnik, nikdo nevi, jakou spotrebu 
moze1čných bunek to žádá. Tím, že to rozsekne, není ovšem ješte 
rečeno, že to musí být špatné, možná že to ľozsekl zrovna na tn 
spravedlivau stránku, ale to- je pouhá náhoda: nicméne má ten 
soudce ješte tu útechu, že je tu ješte stolice vyšší, která necht si 
to spravÍ. .J e-li to ale stolice. nejvyšŠÍ, tedy ta, i když to zdolat 
n elz,e, p.rece musí, zkrátka musi, a,č je to nad lidské síly. Tak ted~' 

Dvur, ponevadž jest jediný své výsosti , což jel více llež nejvyšš -í . 
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lTI II S i l, byl pO\inen, byE by to bylo sebe težší: tím spíše, když te-
7,rovna tady tak nadlidské nebylo. 

Této parenthesy bylo nutne a mnohonásobne treba. Ddir mu
sel, strašne musel, nad všecky nejvyšší tribunály sveta hrozneji 
musel, a prece to neučinTI, nýbrž všechny otázky - a on byl br 
musil dospeti k odmítnutí žaloby z nekolike.rého formálního du
"odu - rešil naprostO' vtipne roztínaj,e je Alexandrovým me-čem. 
Ale já porád nevím: rozumel čtenáľ nebo nerozumel? Obávám se. 
že ne. Obávám se, že buď si učiní tu nánlitku sám aneb o že mu 
jí učiní odpúrci čsl. pozemkové reformy, kteh byli nálezem Dvora 
nesmírne nadšení, žádajíc8, aby čsl. soudové yzali si z neho prí
klad a pozemkovou reformu v porneru k cizindun a domácim 
JJľislušníkum jazykových menšin v republice potJačily, nedávajíc 
})l'oti niln p1'11chodu žádné výpovedi ze zabraného majetku) aneboJ 

když už, tedy aby aspoň donutily stát platiti jim plné dnešn'i 
CE'ny - a on, čtenár, že té námitce uveŤÍ: že totiž Dvur, jak 
prece sám praví, rešil otázku článku 2,56 smI. Vers. jen jako 
ntázku » predbežnou«. N uže ano, Dvur vskutku tak praví, ale jen 
pra ví, nebO'ť ve skutečnosti není tomu tak. 

V nálezu o pŤÍslušnosti, jak jSffi8' videli, otázku tu vumc 
n o. re š í, nýbrž výslovne praví, že ji rešiti neJnúže, protože so 
t)' če hlavní veci, které by tím prejudikoval, poknd se týče, žo 
když Oberschlesische bylllJ v čas, kdy Ženevská úmlll\'a vstoupila 
v účinnost, v knihách za v1astnici továrny zapsána, je založ-ena 
j (:1110 pŤÍs1ušnost dIe čl. 6 úm1. Žen. a odvolání na texty jiné", tedy 
na čl 256 smI. Vers., nemuže tuto jeho príslušnost dekhnovati 
( fléchir), viz shora Č. 2. a 3. a nález Č. 6 str. 14, 15, 17, 18. 
V nálezu ve veci samé pak jí skutečne Tešil, jak už rečeno, ale 
ni.koli jako otázku »predbežnou,~, nýrbž práve naopak jako otázku 
k one Č 11 o u, neboť, jak uslyšÍme, uzna", že jednání Polska vuči 
Oberschlesische zakládá porušení čl. 6 úml. Žen., praví tam, když 
to r,ekneme prostými slovy, toto: tedy, žaloba Nemecka je odúvod
nena, ale já bych musel Polsku prec,e dát za pravuu a žalobu 
zamítnouti, kdyby by10 pravda to, co Polsko tvrdí, že totiž prevod 
továrny s Ríše na Oberschlesische staL se in fraudem Po] ska, 
a tedy se musím do této otázky pustit. A pustil S9 do ní ateprv, 
když shledal, že to nebylo in fTaudem, žalobu za.mít1. On ovšenl 
li tu praví, že to je otázka jen pr,edbežná nebo jncidentní (str. 25), 
ale lnúže to 'opakovat ješte stokrát, nebude to o nic "ice pravdou. 
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ta1 se in fraudem Po] ska, 
, A pustil se do ní ateprv, 
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~cpi'íslL1šno s t mezin:írodní jurisdikce ve Yec C'ch 
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fhla to otázka h l a y n i, protože vubec jed i fi á hmotnepl'ávní, 
.1) 'ktel'ou šlo, a Dni!' mohl j~ jako teprv druhou otázku hmotne
pni-vrd rešiÚ jen proto, že odmítl vzíti ji v úva.hu již v pred
hežnÉ'nl sporu o pí'islušnost, následk.eul toho nutne uznal pak 
prjpacl za phpad č1. 6 úm1. ŽHn. a tak došel k tomu, že otázka 
1ohoto čl. 6 lÍm}. Ž<?-n. stala se mu první hmotneprávní otázkou. 
,1 i1k už jSlllC i'ekli, prejudikoval si svým náleze·m IO príslušnosti 
nenapravitelne pro v(ic hlavru, neboť stav veci byl porád týž, ve 
.:-:}}()ru pn nim jako v druhém, nebyloť nikdy nic sporno, vše bylo 
tLokul11ontárne do]ožol1'O a cloznáno, a spor záleže] jen v právnické 
knntroversj, a tak kJyž DV'ur fekl ve sporu první.m, že je to 
l)i'ípad čl. 6 1Ím1. Žen., musel to ponechati tak i v druhém, a tím 
" p , nl II stala jc-~1 iná otázka h1avní veci, otázka č,1. 2~6 smJ. V fJľfl., 
ntnzkol1 Llnlhou. 

A1e by1a jc>diná. Np,boť co se stalo? Stalo: prosím, nikoE, 

jclk to krto \' pl'ocesu právnicky barví. 
aa) S tal \1 S e toto: Polska vzalo si továrnu výslovne na 

zúklacE' cl 2;){} sml. Verso tkouc, že patrí jemu proto, že jí nabyl0 
f', úzcmhn jakožfo majletku, jenž až do pľ·evodu suverenity nad 
úZf'lním náležel 'Ríši a od prevodu suv.erenity tedy elle toho clánkn 
nú10žj jE-'mu) Polsku, ž(?: Nemec.ko oyšem DrevedIo továrnu knihovne 
nn Obf'rschlesische, ale to že se stalo fr a u d u l ó s II e, lépe ro
,"(Ino jen na oko, Obel'schlesische že je tedy Rí~í nastrčený PéLnák, 
,dry Polsko na továrnu nemohlo j to vše že ovšem je vuči Polsku 
JI !cotné, práynr EeC'xistujíci~ a má se VŠP proto tak, jakoby v kni
ll~leh byla ješt? Ríše. To tedy se stalo a nic jiného. 

bb) AJe když se to stalo, phšla Nemecká i-.íše se žalobou, 
<\ \'H0Cko to, co zukládalo kolor a. 2'56 sml. Vers" z jakých motivú 
J)f)lsko ad aa) j.pdnalo a jak svúj počin právne oduvodňovalo, 
z;nnlb.ljíe a pnUZE'J ten fakt vyzdvihujíc, že Polsko továl'nu spo
'Ip!:: nosti ObeT'~ch lesische vzalo, pra v i l a, že Polsko porušj}o 
,',L G úml. Žen , 

Dokud žaloba n\.1byla. Polsku doručena a (HlO se nevyjádľilo-, 
llJohlo , t', ovšem zdáti, že tu jde o čl. fi úm1. Žen .. nebať prÍsluš
H f lli t f3e posuzuje zaHm jen dle u dán í žaloby, ale jakmi1e po.
d'ána nú-nútka nepríslušnosti, pak už se posuzuje jen dIe skutečné 
JI ray d y, a tu se najednou objevilo, že pravda není to, co žaloba 
.;) ,,1 bb) Učí, protože ona podstatné veci zamlčuje, nýbrž že ne
~}I !WnOll pravdou jc~, že Polsko jednalo tak, jak ad aa) uvedeno, 
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že' jde tedy o otázku čl. 256 smI. Vers.,' a ta že vrcholí v otázcf:' 
zdalí Polsko má o d p u r čín á r o k či ž e j e el :il n Ý n1 s p o f
n Ý m b o el e m j e, z daN e m ,e c k oje el n a l o n a ú k o r 
P o l s k a fr a u el u l ó sne, a i tu jele j-en o posouzení právni ,. 
protože všecky skutkové okolnosti jsou bezespornl' . 

Tu mel tedy Dvur Hci: Když tedy tohle je predmetem sporu. 
nejsem já príslušným. Polsko jednalo z titulu čl. 256 sm1. Vem., 
zdali práveru čili nic, to vám rozhodne príslušný orgán; pro mne
stači, že z toho titulu skutečne jednalo. Ostatne ty, Nemecko. 
behem sporu o príslušnost samo jsi doznalo, že Polsko neuži1n 
čl. 6 úmI. Žen., ale že prt ho uŽít. melo, musíš tedy počkat, ai 
ho užije) a pak teprv mužeš pfijlt pred mou stolici, když v tom 
budel neeo chyhného. 

Dvúr však misto tohIO, aby se po nám,Hce nepríslušnosti po
stavil ve skutkovém ohledu na stanovisko bez e s por né pra Y

d y ad aa), zltstal porád stát na n epr a v d i v é m a o v š e ID 

i s por n é fi S t a n o v i s k u ž a lob y ad bb), které sa·mo N e
mecko v procesu skutkove opustilo, setrvávajíc OVŠ81TI právnicky 
porád na tom, že jde o čl. 6 Ú ml. Žen., a že tedy Dvur je prí
slušným. 

Dvúr t.edy reše otázku fraudulósního jednání Nemecka, ,;eši! 
otázku hlavni, jež byla otázkou č1. 256 smI. Vers., pro níž nehyl 
príslušnýIn. Když už tedy se postavH na stanovisko čL 6 úm). Žen .. 
byl by musil polskou obranu fraudulósního jeelnání Neme'cka ne-
pripustiti a na príslušný porad odkázati, ale tím by byl sám celou 
svou vlastní príslušnost ohIedne továrny zhroutíl a byl by mohl 
11znati jien ohledne živnostenského 10~právnení, nebot uznah, že 
Polsko porušilo práva společnosti Oberschlesische na továrnu, ale 
7.ároveň vysloviti, že má Polsko, právo rozsudek ten ve' vyhraženém 
odpurčím sporu ('Anfechtungsproz.ess) zvrhnoutj, bylo by bezúčelné, 
neboť by to hylo zrovna tak, jakoby na m,ou žalobu vlastníckou 
soud il svou príslušnost í také moj,e' vlastnictvÍ beze všeho sice
uznal, ale námitku odpurcovu tvorící jedinou spornou otázku, 
od které vlastnictví mé závisí, ž,e totiž smlouva, na které se za
kládá, jest neplatná neb bezúčjnná, odkázal na soud N jakožto 
k rozhodnutí té otázky príslušný. To by byl rozsudek jak :ľíkajľ 

:tpro kočku«. Zrejmo, že Dvur nemohl z otázky fraudulósního 
jednání Nemecka učinit] nikdy správne :l> predbežnou« útázku 
čl. 6 úml. Žen. 
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Ad 4. Námitka nepHpustnost~ žaloby až do rozhodnutí Smí
šeného rozhoclčího soudu zna.mená vlastne námitku pre d č a s
n o s t i žaloby a dlužno jí rozumeti tak, že Dvur muže vejítí 
" rozhodnutí vecí jen, kdyby se ,smíšený rozhodčí soud uznal ne:
príslušným, kdežto kdyby rozhodl u veci sam~" nesn:~l ~!. r?lr 
hodnouti ješte také Dvur, takže vlastne tu porad muze Jltil Jen 
o námitku nepHslušnosti, Jiak to také Zl výhraelry príslušnost] 
Smíšeného soudu v čl. 2'3 Žen. úmI. obsažené na výsost patrno. 

J estliže Dvur námitku tu chápal jako námitku litispendence, 
pak neprávem litispendencr zneuznal. Že u Smíšeného soudu jd~ 
:1 vrácení továrny, II Dvora však j,en o výklad jistých ustanoveni 
úmluvy Ženevské? Ale vždyť žaloba u Dvora žádá za výrok, jenž 
byl také vynesen, že P o s tup ,Polska obledne továrny nesrov
nává se s čl. 6 úml. Žen., t. j. ž eby lne o prá vn e n ý,~ to 
tedy není pou.hý výklad ustanovení, nýbrž výrok ul'čovaCÍ, a už 
jsme reklI, že u Dvora ·múže býti podána jen žaloba určova,cL 
ježto on nemá moci donucovaci, aby odsuzoval k plnení. AJe že
byl postup Polska oprávnený nebo neoprávnený, to by také im
p1icite vyslovil i Smíšený rozhodčí soud: kdyby žalobu na vrácení 
továrny zamítl nebo jí vyhovel, a tak by to došlo vždy k dvojjmu 
rozsudku v Mže veci, jež by si po p:ľipade odporovaly, a to jr 
práve duvodem, proč litispendence má účinek dekl~natorní: bis 
dfJ ead,em re ne sit actio. Byla tu tedy zeijme eadem res, týž 
V!'edmet sporu, j.enž~ II Smíšeného rrozhodčího soudu byl pred
met obsažnejší, šIať žaloba nejen na určení neoprávnenosti pol
ského postupu, nýbrž .i na jeho dusledek: vycláni továTny postu
pem tim odiíatŕ. Vždyť kdyby Smíšený rozh. soud žalobu zamítl, 
byl by tu jistotne odpor s nálezem Dvora, jenž jí vyhovel a rovnei 
tak by tu byl odpor, kdyby Smíšený soud jí vyhoyeL Dvúr však ji 
zamítl. K tom'u ale nemá dojít. A že strany sporné nebyly tytéž? 
Vždyť prece Obe r sch l e s 1 sch e žalovala u Smíšeného soudu 
sama a u Dvora žalovala Némecká ríš,e z a n i, čj l za koho pak 
jiného, když se v žalohní prosbe pravi, aby se uznalo, že postup 
Polska vuči Obe r sch l e s i sch enesrovnával se s čl. 6 úm1. 
Žen.? Ríše musela u -Dvora žalovat, protože eU el statutu jeh\} 
mohou vystupovat pred ním ja~Q. strany práve jen státy (čl. 34 
a násl.) a ne soukromnici, a když v čl. 23 úml. Žen. pro. porušení 
práv p:ľísluRnlkú nemeckých rízena žaloba ke Dvoru, bylo t.ím 
ovšem, rečeno, že za prjs!ušníky ty musí podat žalobu stát. Ten-
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hIe uzlíček s litispendEmcÍ nehyl naprosto žádný gordický uzel 
a nebylo tedy treba l'oztínati ho, avšak rozpleten byl by vedI k od-
1ľľnuti žalohy. A lnohl t.o. Dv-ur, když už shora i;ekl, že jde o čl. ti 
úml. Žen., pro který Sn1išený rozh. soud neni pŤÍslušný? Das ist 
der Fluch .... 

DmI' v eelé'ill tom výkladu operuj(~ čire jmť slovičkársky, 

což j.e trapwl, neboť tak vysoký soud srní užívatil jen argumentli 
vážných. 

Dvur lnys1í, že Slníšený rozh. s'oud není jurisdikcí téhož iádu, 
jako Dvur sám, bmž chce patrne ríci, že je rádu nižšího a ž~ 

t edy on, DVlll', mohl by judikovati pres hlavu jeho, že by ho I'OZ

sudek j,eho nemohl másti, kdežto pan Rostwormvski zastává opačné 
'stanovisko, že Dvur není Smíšenému soudu hierarchiicky nad
l'azen. 1Iánl za to, že je to trochu jiné. DVlh sice neni žádnému 
,'oud'u jinému nadrazen, ale strany ho nadiaditi mohou. Praví! 
čL 38 ,č. 4 statutu, že »pomocným« prarneneln práva jsou pro 
Dvúr soudni rozhodnutí v té veci vyšlá (ten smysl má patrne vý
hrada čl. 59), jest]jže tedy strany tu kterou záležitost podrobí juris
dikci Dvora, podrobily jí tím vec tu bez ohledu na to, že jejich 
oudy už v té veci rozhodly a jak, nýbrž rozhodnutí ta bud-ou 

pro Dvur jen pomocným pramenem práva.~) To ale platí i o kaž-

~) Srv. rozh. IU 120/27 ad B!3/4, kde se praví, že když by soud 
1oho které ho ze zúčastnených státu u z n a l pro t i s v é m u s tát u, 
na pr. tedy polský sborový soud v Katovicích žalobe společnos~i 

Obersc~11esische shora pod a) bb) ,zmÍnené právoplatne vyhovel, Dvi:tr 
by toho nálezu užil, a nadha)Zuje se tam otázka, jak by to by-lo v 0-

pačnŔm prípade, kdyby soud ten uznal ve pro sp ech s v é ho s t i
t u, Mohlo by se odpovedeti asi takto: co soud jednoho z prouckh 
S~ státu uznal ve prospech svého státu, to je jen tvrzení neb náh1cd 
1ohoto státu, jenž tu ,promluvil sVÝm soudem jako svými ústy; CG vša-k 
uznal soud t~ko\v'Ý v neprospech svého státu, to je jeho doznán;m 
neb uznánÍm vôči státu dru~lému. Tvrzení neb náhled jedné strany 
o"šem odpurci ublížiti nemuže, avšak doznání neb uznání odpurci pro
spívá. Než skutečne to záleží jen od volného svedomitého tlvážellÍ 
Dvora, co z nálezp vlas,tního soudu toho kterého státu, ať už je príz
ni vý jem u nebo od pu rei, pro své rozhodnutí vyváží. Soudy jSOl' 
neodvislé, , t. j. stojí nejen nad príslušníky svého státu, nýbrž i n a cl ' 
nim s a m Ý m. Dvur tedy bude zkoumati jen spnťvedlnost nález • 
• niko,li lproti komu nebo pro koho zní, ale ovšem nemuže nikdy \"y

!lésti rozsudek, jenž by byl státu príznivejši než rozsudek vynesen,:ý 
vlastn.im ,soudem toho státt1. Viz níže II. 
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tiém rozhodčím soudu, také 'o Smíšeném rozhodčím' dIe míľových 
~mluv. Ale strany moho u z této podrobenosti učiniti výjimku a 
Hci, že rozhodl-li již anebo je pŤÍslušný v té vecÍ! ten a ten soud" 
nenastává .príslušnost Dvora. A to práve v našem prípade strc:my 
Ghledne Smišeného rozh. soudu učinily, když v, čl. 23 úm1. Žen., 
podrobujíce ty a ty záležitosti pŤÍslušnosti Dvora, výslovne pÍ'Í
ilušnost Smíšeného- rozh. soudu jako nedotčenou vyhradily. DVlir 
tedy nesmel to prejíti frází o nestejném fádu jurisdikce jeho a své .. 

J Aješte jeden císafskýJ fez: 
Titul III. úm1. Žen. nadepsaný > Expropriace( rozpadá se-

následkem predpisu článku 23, jenž jen pro čl. 6-22 stanoví 

piislušnost Dvora, ve dve části: 
aa) čl 1-5, pro než príslušnost Dvora stanoven a není, a 
bb) čl. u-22, pro než príslušnost Dvora stanovena S108 jest, 

ii"šak s ,-,ýhrauon, že pľislušnost Smíšeného rozh. soudu nesmÍ 
tím býti dotčena, t. j. kde nastává príslušnost Smíšeného sondu, 
nemllže nastati príslušnost Dvora, takže tento judikovati smÍ jen 
y takových otázkách článku 6-22, pro než Smíšený rozh. soud 

p:hslušným není. 
Co na to Dn·tr shora pod č. 4. praví (nález str. 20 dole a 21 

ahora), jest j,edno znejtemnejších míst jeho elaborátu. Jedno 
čtení by by10 to, že výhrada pfíslušnostť SmÍšeného soudu e· 
vztahuje na spory. z článku 1-5 ad aa), to že je do.ména tohoto" 
~oudu, kdežto doménou Dvora jsou spory z čl. 6-22 ad bb), takže 
tiB obe oblasti vubec v ničem navzájem stýkati nemohou. Ale im
pu to 'ati D,:orn tento výklad, j,enž by byl dlistojným leda vyslove
núho pu".. ynktuta, l1 en:ohu pi r8 yšecky četné a oč1vidné chybl, 

Že tomu tak jest a, jen id ea 11 e z á v i s los ti i-ádných SOUdil Žé' 

rozhodova ti tu smí, plyne i z toho , že pomocným pramenetn prá.va 
j sou Dvoru dI e čl. 36 č. 4 statutu jen rozhodnutí s o u d n' í, nikoli' 
yšak i rozilodnlltí s prá v ní chú i- a d tt: od t echto se Dvúr o právu' 
jich státu a spravedlnosti jeho nároku poučov ati nebude, pro tože práve 
nejsouce nezávisly, podléhají vliv;u jeho vlády a jej ich rozhodnutí 
mu sil by Dvur pokládati za emanaci proucího se státu sama ' jako · 

strany. 
Proto také nálezy sp r á v ní ehs o u d II spadaly by pod pojem 

~o L1dr~ích rozhodnutí čl. 38 č. 4 statutu, ale kde správní soud, jal'), 
II nás, nemá právomoci reformativnl, nS'brž jen kass ační, nebud ou míli" 

jeho nálezy pro Dvur pi-ímé ceny. 
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jichž se Dvur dopustil. NačI. 1-5 namá čl. 23 vubec žádného 
,,"ztahu, žádnou zminku o nich nečiní a ničím se jich nedotýk.á, 

. a když tedy pro ne neni stanovona príslušnost Dvora, nebylo také 
ti~eba príslušnost Smíšeného soudu teprv pro ne vyhražovati, když 
i bez výhrady té zustala príslušnost jeho, je-li vubec dána, ne
dotčena. Čl. 2:3 č. 2 činí nepopíl'atelne výhradu z príslušnosti 
D vor a stanovené v č. 1 téhož ,článku. 

Druhý výklad by byl, že Dvur chee ricl, že líšiti dlužno Jnezi 
státy a soukromníky: príslušnost Dvora že se vztahuje na prípady, 
kdy se domáhá práva s tát proti státu, kteráž možnost nastala 
v našern prípade ovšem teprv lunluvou Ženevskou, a príslušnost 
SmíšenéhD na pŤÍpady, kdy se domáhá! práva zkrácený s o u
k r o ID II í k, jenž své oprávnení čerpá ze smlouvy VersaiIlské. 
Húb ví, že mám upfhnnou snahu rozumeti čtenému vždy co 
nejlojálneji, co nejpríznivejľ pľ'O autora, a pričitati mu vždy smysl 
eo nej rozumnejší, avšak tady nevirn, co po-Číti. Neboť když jsou 
tu takto dve domény~ které se nekfižují, tedy ovšem miiže stát 
podati žalobu u Dvora a soukrOlnník u Smíšeného soudu, a pujdE" 
to, jak mysli Dvur, bez úrazu pred se. Ale vždyť to bude v obou 
prípaclech týž spor, protože s tát vystupuje ve sporech z čl 6 
až 22 úlnl. Žen. z a s o u lc l' o ID II í k a, jenž u Dvora jako strana 
vystupovati nemúže. A tak se také zde stalo: Obe r sch l ,8 S i
sch e podala žalobu u Smíšeného soudu ze smlouvy Versaillské, 
protože pred ním vystupovati múže, ale u Dvora, ponevadž tu 
vystupovati nemuže, podala za ni žalobu H.íše, žádajíc v petitu 
za uznání, že porušena byla práva Oberschlesische (ne tedy 
práva Ríše). A tu byIo práve namitállo, že za Oberschlesischr 
je spor již u Smišeného soudu, a tu nejen že dvakrát se o tom 
nemúže jednat, ale ii že právomoc Smíšeného soudu predchází 

. dIe čl. 23 č. 2 právomoci Dvora., jenž je určen až pro zbytok, 
zbude-li jaký. 

Č~l. 23 stanove prislušnost Dvora zrídil jen bezpečnostní 
ventil: kdyby se stal málopravdepodobný prípad, že by pro vec 
nebyl príslušným Smíšený soud elle smlouvy Versaillské, tedy se 
pro ten prípad zTizuje za :5orum Dvur, jenž. tu je tedy jen 
fore'm z nouze. A zníti mel článek ten vlastne obrácene, a sice 
c. 1 : Príslušným je (ponevadž jde jen o provedení smlouvy Ver
saillské a tedy o polskou likv,idaci neprátelského nemeckého ma
jetku ) Smíšený rozhodčí soud povolaný smlou:voll Versamskou 



)rák: 

nemá č1. 23 vubec žádného 
.nía ničím se jich nedotýk.á, 
lríslušnost Dvora, nebylo také 
Bprv pro ne vyhražovati, když 
t jeho, je-li vubec dána, ne
.teIne výhradu z príslušnosti 
mku. 
~hce hci, že líšiti dlužno mezj 
ora že se vztahuje na phpady, 
státu, kteráž možnost nastala 
vou Ženevskou, a príslušnost 
máhii! práva zkrácený s o u-
8'rpá ze sm]ouvy Versaillské. 
l rozumeti čtenému vždy co 
ora, a phčítati mu vždy smysl 
[1, co počiti. N eboť když jsou 
:fižují, tedy ovšem mu že stát 
( u SmÍšeného soudu, a p·ojclf· 
se. Ale vžd yť to bude v obou 
vystupuje ve sporech z čl () 
k a, jenž u Dvora jako strana 

zde stalo: Obe r sch l ,e s j
soudu ze smlouvy Versaillské, 
e, ale u Dvora, ponevadž tu 
žalobu fUše, žádajíc v petitu 
Lva Oberschlesische (ne tedy 
nitáno, že za Oberschlesisclw 
;u nejen že dvakrát se o tom 

Smíšeného soud li predchází 
jenž jH určen až pro zbytok, 

vora z:fídil jen bezpečnostní 

dobný p:fípad, že by pro vec 
~ smlouvy Versaillské, tedy se 

Dvur, jenž tu je tedy jen 
ten vlastne obrácene, a sice 

jen o provedeni smlouvy Ver
neprátelského nemeckého ma
rolaný sm]ouvoll VeTsamskou 

X epr islušnost mezinárodní jurisdikce ve vecech 
IČSl. pozemkové ref,ormy. 

175 

<.t Č. :2: ·Pokud by nesaha1a tato príslušnost ,smíšeného sondu, na
stává p:ľíslušnost Dvora. 

Takkoli si to Dvur sám velmi pochvaluje, že to rozrešil Et mer
yeille' a oObe domény postavil en plejne évidence, je tomu prece 
práve naopak. o 

Je-li ale DnIr z:fízen za forum jen pro zbytek sporu vy

bývajíci po doméne Smíšeného soudu, Je otázka, zda t,edy pro 
r)vur vllbec neco zbude a co. Vizme. 

V X. část.i smlouvy Versaillské zrizují se v'oddílu VI. (čl. 304, 
305) Smíšené rozhodčí soudy a stanoví se taJn v čl. 304 lit. b) 
kompetenee jejich v t'en rozum, že budou rozhodovati o sporech 
s p a daj í c j ch doj ej ich prI s l u š n o s t ~ pod l e u s t a
n o ve n í oddílli III., IV., V. a VII. 

Nespadají tedy v jejich príslušnost všecky spory z techto 
d yr oddíh'l, zejména tedy též z oddílu IV., jenž se nás týká, nýbrž 
jen ty, jež jim tam jsou výslovne priJkázány,5) 
-alo tím není príslušnost jich 'ovšeln j1ešte vyčerpána, neboť ptáme-li 
se, co s terni ostatními spory, kdo je rozsoudí, tu na to odpovídá 
čl. 305 rk a, že vynese-H nekteTý príslušný soud, scil. soud toho 
kterého státu rozhodnutí 'Cfr. text: »rozsud,ek«) v ne· j a k é 
v fi ci (dans une affaire, .in a case),6) spadajíci da: tf~ch čtYI' 
oddílu, které by se neshodovalo s predpisy techto oddilu, má po
škozený právo na náhradu, kterou UT'čí .s m í š e II Ý r o z hod č í 
s o u d. Toto ustanovení nemá ten smysl, že jde o p:fípad, že soud 
státu, jsa príslušný, rozhodl o veci prikázané Smíšenému soudu 
a když rozhodl dobre, tu že je' dobre, a jen když rozhodl špatne, 
že to napraví Smíšený soud, nikoli: ovecech vyhražených Smiše
nému soudu nesmí státní soud vlibec rozhodovat,7) nýbrž mu pat:fí 

5) To jsou: z oddílu III. »Dluhy< veci vytčené v §u I6 prílohy 
k (čl. 296, z oddílu IV. »Majetek, .práva a zájmové účlastenství< ved 
vytčenjé v odst. e) ~1) č . .2. al. 2. čl. 297 a v §u 4 pHlohy; z oddílu 
V. ~S~louV'y promlčení a rozsudky« veci vytčené v čl. 299 odst. b). 
čl. 300 odst. b) a ;čll. 302 odst. 2.; z oddílu VII. »VlastnictvÍ Pfl":t.my· 
slové « veci vytčené v čl. 3 IO. 

B) Český preklad ve Sbírce zákonl1 místo toho má »ve veci«, 
což by snadno svádel0 k výklél\du, který v textu zavrhujeme. 

7) Kdo by byl opačného náhledu, že státní soud, je-li jinak tU 
sám IPiľíslušn!:)T, smí rozhodovat ovecech pfikázaných Smíšenému, 
mnoho tím nezmení, neboť pak bude Smíšený fungovati v tech pHpa-
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kOlllpetence jen v tech vecech, jež nejsou Smíšenému soudu v j','
čených čtyrech oddílech prikázány, a v tech práve, když se straní!· 
zdá rozhodnutí chybné, má možnost dovolati se nápravy II Smí
šE'ného soudu, jenž mu za újlTIU tím utrpenou phzná náhrad lL 

SmÍšený soud má tedy dvojí funkci: jako n a l é z a c í so 11(1 a 
jako o pra v n Ý (reparační) soud, aI1jž však v lnírové smlOlL"é 
nejaká lhuta pro podání reparační žaloby stanoV8na. Hozumí Hl> 

však, že státní soud rozhodne jen, když jest podle kompetenčníeh. 
predpisu svého státu príslušný (lépe rečeno, když se bude po
kládati za príslušna) a tak by nebyla žádnou zoboli tech pi'i
lušností SmÍšeného a ovšem také anť žádnou jinou kry ta pouz~ 
taková vec spadající do onech čtyr ,oddílu, která v nich ne-ni 
Smíšenému soudu prikázána a pro kterou také ani státní 80ull 

príslušným není ,(lépe rečeno príslušným se neuznal), takžt'; 
Smíšený soud nemuže fungovati ani jako nalézaci soud an~ jake ', 
repara.ční. Otázka: to je t,edy me:oera a tu vyphJ.l1je čL 23 úmL 
Žen. prorogovav pro ty prípady Dvúr? To bude záviset~ od spľ'ó. v
ného rešení problému článku 305 smI. Vers., o nemž níže. 

1vIy víme, že otázkou našeho sporu je »aut čl. 250 smI. Ver~._ 
aut čl. O úmI. Žen.« Zkoum,ejme tedy obojí aut. Ph tom S('

známe, že meli-li jsme puvodne dojem, že Polska musí být ne
jakÝ' prav,okrut, když žaluj, kde žaluj, delá nánlitku nepríslll~
nosti vŠ12de, u Smíšeného jako II Dvora, byl to omyl a Polsko že· 
je v tom úplne v právu. 

Pro otázku č l. 256 s II L Ver s., zda totiž Polsko' nabylcr 
chorovské továrny jako s tát n Íh o majetku Nélnecké Í'Íše, npni 
S m í š e n Ý' r o z h o cl č í s o II ci prjslušným, prot0že tento člá
nek 256 nalézá se v části IX. (čl. 248-263) sml. Verso na cle
psané »Klausule finančnÍ«, a nikoli tedy v části X. »Klausul®
hospodárské« v oddílech 111., IV., V., VII., pro které jedine j~ 
Smíšený soud v oddíle VI. ustanov'en. Avšak príslušným nenŕ 
pro článek 256 smI. Vers. ani D v ii r, protože tento mohl by býti 
príslušným jen na základe úmluvy Ženevské, kde jedine je jnko 
forum prorogatum v čL 23 zrízen; tam však je 7.ľízcn jen pl'n 
~pol'y z čl. 6-22 téže úmluvy, tyto č.lánky "šak neprovádeji 

dech vždy jako opravný (reparační), jak v textu následuje, takže by
se kompetence SmÍšeného jako n a l é z a c íh o soudu tím jen zúžiLt. 
jsouc omezena na ty veci v tech čtyrech oddílech mu prikázané, v nic;1z 
príslušnost státního soudu nenastává. 
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čl. 256 smI. Verso a nejednají tedy vubec o polském nabytí s t á t
D í h o majetku nemeckého, nýbrž jen o prevzetí majetku prí
slušníku nemeckých! a provádejí tedy čl. · 297 smI. Vers., tak 
zejména i čl. (i , jejž ty ostatní rozvádejí a o j-ehož prípad se dIe 
these nemecké jedná. Polsko tedy odvozujíc své právo z čl. 256 
smI. V,ers. a tvrdíc nabytí státního majetku nemeckého, muselo 
dusledne popírati príslušnost jak Smíšeného soudu, tak: Dvora. 
Tu tedy je mezera, ale smlouva VersaHlská ji neshledávala: ani ji 
nenapadlo, že by se 1110hlo státi kdy spor no, zda ten který ma
jetek patrí Nemecké ríši' (neb nekterému nemeckému státu), ~e 
by zejnléna mohl vzejíti kdy odpurčí spor pro- iraudulósní za
šantročení majetku tohD jednáním Riše- a mela tedy za to, že 
úplne stačí, když rekne, že zároveň s postoupenýml územím .stát 
nabývající tohoto území nabývá i nem·e-ckého ľíšského neb stát
ního- maj,etku v nem se nalézajícího, že tedy by spor mohl vzejíti 
jen o cenu, aby však nevzešel, o to se postarala, stanovivš~ hned 
v čl. 266., že cenu' určí k o m i s -e rep a r a č n í, jíž také musí 
býti vyplacena. Ale také Ženevská úmluva neupravila likvidaci 
fíšského a státního maj-etku nemeckého, a není tedy skutečne 

spor o továrnu ehorovskou naprosto žádným kompetenčním pred
pisem kryt, a jest otázka, jak 'm'ezeru vyplniti, kdo mel spor roz
hodnouti. Kdo se ostýchá Hci!, že v duchu a. 256 smI. Verso nutno 
príslušnost rep a r a č ník o m i s e, pov,olané rozhodovati o cene 
nabytého majetku, vztáhnouti extensivnei na spor o vlastnictví 
majetku toho, tomu nezbývá n ež c est a d i p lom a t i c k á, po
rad, pr o který na štestí dnes už také jsou zÍ'Ízeny orgány, tož 
Rada a Shromáždení Společnosti národu. (Srovnej, část I., zvlá
šté čl. 2, 3 odst. 4, odst. 4, 11- 15, zvlášte 15 pr,edposl. odst. 
smI. Vers. , jakož ~ St.-Germ. a Triran.) . Tyto diplomatické Drgány 
mohon podle uvedených ustanovení na návrh súčastneného státu 
neb i na upozornení každého člena Společnosti národu (>Čl. 11 
ost. 2) ujmouti se veci zajisté i pres všecky nálezy Dvora a tedy 
i v tomto prípade, neboť jinak by mohl Dvur osobití si prísluš
nost každou a odnznatľ na pr. státu treba i jisté územÍ. Bylo 
by sice nejvýš nežádouCÍ, aby uvedené diplomatické orgány pre
zkoumá valy nálezy Dvora, ale to je vecí Dvora, aby judlkoval tak, 
aby k tomu dojíti nemusilo, a kdyby došlo, aby nemohl býti de
savouován. Stát ,nále-zem jeho očividnou krivdu trpící nemá ovšem 
poHebí utíkati se k poradu di!plomatickému, nýbrž m.uže proste 

Sbornik vl\d právních a státních XXVII. 2.-3. 1'2 
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nález Dvora neprovésti a prenechati to odpurcÍ', aby sám porad 
ten nastoupil, načež Rada pak dIe čl. 13 posl. odst. 'mír. smluv 
uzná, zda navrhne »opatŤení, která by mu« (roz. nálezu Dvora) 
))dodala účinnosti«. 

Byl-li tu tedy prípad čl. 256 smI. VHrs., jako' že byl, pak nebyl 
pTíslušným ani Smíšený soud, ani Dvur, a, právem Polsko všude 
namitalo neprislušnost. 

Kdyby však šlo naopak per inconcessum vskutku o č L 6 
ú m l. Žen. a tedy majetek nemeckého príslušníka (Oberschle
sisehe), kdo potom byl by príslušným: Smíšený soud neb Dvur? 

Čl. 6 úml. Žen. provádí jen čl. 297 smI. Verso nadepsaný 
»Majetek, práva a zájmova účastenství« a zarazlený v oddílu IV. 
části X., o nemž už vime, že spadá pod príslušnost Smíšeného 
rozhodčího soudu. 

Čl. 297 v odst. b) totjž stanoví, že mocnostem spojeným a 
sdruženým, a tedy i Polsku, jež mezi ne patrí, vyhraženo jest 
prá vo z a drž e t i a l ,j] k v i d o v a t i veškerý maj e t ek, p r á
v a a z á j m o v á ú č a ste n s t v í, n á l e ž e j í c í v dob e, 
kdy smlouva nabude pusobnosti, nem ec k Ý ru p r í s l u š n í
kum nebo společnostem jimi kontrolovaným a 
n a l é z a j í c í ru sen a jej ich ú z e ru i, z a h r n u j í c v t o 
i ú z e ru í t o u t o s II 1 10 U V o u p o s t o u pen á. 

Ponevadž po plebiscitu část Horního Slezska, kde se nalézá 
Chorov, stala se takovýmto touto smlouvou (t. j. čl. 88) Polsku 
postoupeným územím, uzavrely Nemecko a Polsko práve Že
nevskou úmluvu, kterou toto právo Polska na zadržení a likvidaci 
majetku nemeckých pŤÍslušníku v plebiscitním území upravily 
a ve které v čl. 6 tedy praví, že IPolsko mužev území tom »vy
vlastňovati« podniky velkoprumyslu a velký majetek pozemkový 
podle pr,edpislL a. 7-22, jinak však že maj et ek, prá v a 
a zájruová účastenství príslušníku nemeckých 
ne b s p o l e č n o stí jim i k o n t r o lova n Ý c h ne'mohou tam 
být] l i k v i d o v á n a. 

Že tedy tento čl. 6 a provádející jej čl. 7-22 úml. Žen. chtejí 
provádeti jen čl. 297 smI. Verso a tudíž likvidaci nemeckého ma
jetku soukromého (na rozdil od státního), jest zcela jasno, vždyť 
nejen predmet likvidace (majetek, práva a zájruová účastenství), 
ale i pasivní podmet její \(nem. pŤÍsl. neb spol. jinli kontrol.) 
z neho prejímá, nýbrž i také likvidací tu akej] nazývá. Že v prvé 
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vete a pak v provádecích článcích 7-22 nazývá to »vyvlastnením«, 
nevadí, neboť zrovna tak jako Dvul' ani sdelavatelé úmluvy ne
ujasnili sil oba pojmy a zanleňovali je. Že o vyvlastnení v pravém 
slova smyslu nešlo a nemohlo jíti, dolíčeno zevrubne v rozhodnutí 
nejvyššího soudu v Brne R I 120/2'7. 

Když tedy v .čl. 23 únu. Žen. pro spory z j,ejích čl. 6-22, 
jež jsou podle této fj]iace vlastne spory z čl. 297 sml. Vers., a jež 
tedy nazvati mužeme spory l i k v i d a č II í 111 il, povolán jest S m Í
~ e n Ý r o z hod č í s o u d neztenčene tak, jak mu kompetence ta 
dIe smlouvy Versaillské, tedy dIe jejího čl. 297 a prílohy prísluší, 
on pak v této své kompetHnci funguje, jak už víme, buď jako 
soud nalézacÍ nebo jako reparační, tedy musíme zkoumati, zdali 
spor náš, tedy spor o polskou likvidaci továrny jako majetku ne
mecké príslušnice Oberschles'lJsche spadá pod jednu z obou tech 
kompetencí Smišeného. 

N a l é z a c i m soudem je SmÍšený v čl. 297 smI. Verso mimo 
prípady odstavce lit. e) a §u 4 prílohy, o než zjevne nejde,!» 
podle odstavce lit. ll) č . 2 al. 2, když jde ,ol likvidaci pro vedenou 
v nových státeeh, jakÝln je ,il Polsko. Když totiž nemecký vlastník 
likvidovaného majetku dokáže pred Smíšeným soudem, že mu ne
byla dána náhrada, jaká resultuje z u~iJtí obecného zákonodárství 
likvidujícího státu, prizná mu ISmíšený soud slušnou náhradu. To 
je všeobecný predpis, ohledne Polska stanoví totéž mimo to ješté 
čl. 92 č. 2 zvlášte. 

Ale to není náš prípad, neboť Oberschlesisclle ve své žalobe 
u Smíšeného podané nežaluje, že by jí bylo Polsko vymerilo 
nízkou náhradu, aby jí tedy byla doplnena na slušnou, ona vubec 
nežaluj'e na cenu odňaté továrny, kterou jí ovšem Polsko se 
svéhó stanoviska tvrdíc čl. 256 sm1. Vers., ani vymerítil ani vy
p]atiti nemohlo, protože v prípade toho článku j,] vymeruje a ,inka
suje reparač,ní komise, nýbrž ona proste ignoruje likvidacil a 

8) DIe lit. e) čl. .297! jde o náhradu škody príslušní.ku mocnostI 
spojené a sdružené, jakou je i Polska, proti Nemecku z opatrení, jímž 
ono stihlo jeho majetek, což j~, dusledkem predpisu téhož čl. lit. a), 
kd e se Nemecku právo Iikvidace vu<ČÍ pfíslušníkum mocností spojených 
a sdružený'ch nepŕiznává. Tu by tedy musilo jíti o žalobu príslušlllíka · 
p o I s k é .h o na Nemecko. § 4 prílohy pak · jedná· o zatížení majetk:.t 
nem. prís]ušníku k účelum tam udaným. 

12* 
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žádá vrácení odňaté továrny a náhradu škody z jejího odnetí, 
tedy neco do-cela jiného, a není tedy Smíšený soud príslušným jako 
nalézací a právem tedy Polsko namítlo nepríslušnost. Byla by to 
obyčejná žaloba pro porušení vlastnictví (vindikace), pro niž je 
príslušným státní soud polský. 

Ale Nemecko žaluje u Dvora jinak: že Polsko postupem svým 
vuč,i Oberschlesische porušilo a. 6 :úmI. Žen., t. j. tedy, že likvi
daee Polskem provedená byla neoprávnená, ne že byla špatne 
provedena. Než ani tato príslušnost není Smíšenému v čl. 297. 
smJ. Vers. jako nalézadmu njkde pri1znána. 

Rep a r a č ním soudem pak je SmÍšený, jak víme, jen 
tehdy, rozhodl-li príslušný státní soud. To znamená predevším, 
že vec je kompetenčne kryta, že tu nalézací státní stolice je, která 
možná že má rozhodnouti ex .offo a možná jen na zakročení 
strany. Strana tedy musí napred dociliti rozhodnutí jejího a pak 
teprv se mllže ohrátiti na Smíšený. Kdyby v určitém státe 
poyolané státní stol~ce nebylo, není prípad kryt. Al'e jak, kdyby 
rozhodla prece nejaká stolice, ač povolána není? Je vubec možno, 
aby k provedení hkvidace d1e čl. 297 nebo nekterého úkonu jejíhJ 
nebyla povolána žádná stolice? 

Nám jd-e o to, je-li Dvur príslušný pro porušení čl. 6 úml. 
Žen. Aby byl príslušným Smíšený soud podle čl. 297 a 30'5 smI. 
Verso jako reparační, což by príslušnost Dvora vylučovalo (čl. 23 
č. 2 úmI.), musí vec pŤÍslušeti nejaké polské státní stolici jako 
stolici rozhodující. Čtenár p.ozoruje, že ŤÍkáme »stolice« místo 
»soud«. 

Čl. 305 smI. Verso sám o sobe jest problémern. On praví: vy
nese-l] 'p r í s l u š n Ý s o u d rozhodnutí. Jak tedy, vynesl-li je 
ne pr í s l u š n Ý soud? ,Nabylo-li to právní mlocÍ, je to jedno a 
platí to. Byl-li kompetenční konflikt: musil býti napred vyríz.en, 
nabylo-li však rozhodnutí nepŤÍslušného soudu právní moci, ne
bude se Smíšený nad tou nepŤÍslušností už pozastavovati, ne
boť rozhodnuti platí a jde o, to, aby krÍvda, kterou ôrní a která 
by bez pomocj Smíšeného byla petri,fikována, byla napravena. 
Ale tím není otázka ješte vyrízena. J akž, nebyl-li soud vlibec 
príslušným, nýbrž sp r á v n í ú rad, a ten rozhodl? To už 
nemá býti žádná reparace možna, jen proto, že' v tom státe místo 
soudu je prislušný správní úrad? Ale jak, když rozhodl soud, 
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ač byl príslušný-nl správní úrad nebo naopak? I tu platí totéž, 
jakmile rozhodnutí je v právní moci.9

) 

Zkrátka čl 305 musí být~ extensivne vyložen tak, že dle 
ducha a účelu svého chce rícr: rozhodl-li prá vop l at n fi s t á t
n í ú rad. V našem pHpade však státní polské úrady rozhodly, 
neboť jak z dej,e vím'8, soud polský vydal príslušné usnesení a 
hned j'e také knihovne provedl, a polské ministerstvo dekretem 
z 24. června 1922 dalo príkaz Ignáci Mosickému, aby se uchopil 
držby továrny: vydalo tedy rozhodnutí provádející likvidad ma
jetku nemecké príslušnice Oberschlcsische, a když tvrdí Nemecko 
v žalobe u Dvora podané, že to odporuje čl. 6 úml. Ž.en." tedy 
jest založena príslušnost S m í š en é h o s o u d II j a k o rep a
r a č n íh o' proti temto rozhodnutím úradu polských: árg. čl. 23 
č. 21 úml. Žen., jenž vyhražuje Smíšenému neztenčene i pro 
oblast čl. 6 jeho p:fislušnost resultující ze smlouvy Yersaillské, 
tedy, když čl. ô jest jen pro vedením čl. 2,97 smlouvy Y'ersaillské, 
príslušnost dIe čl. 305, dIe nehož v prípade, že príslušný; úrad 
vynese rozhodnutí v nejaké veci oddílu lY. části X., tedy v ne
jaké veci čl. 297 (tedy nyní v nejaké veCÍ! čl. 6 úml. Žen.), a roz,
hodnuti to se neshoduje s ustanovenÍlni tohoto oddilu a tudíž 
tohoto článku Ca tudíž nyní ,čl. 6 úml. Žen.), má poškozen)T právo 
domáhati se náhrady u Smíšeného. 

Príslušnost Smíšeného soudu pro úmluvu Ženevskou samo\
zr,ejme muže býti' dovozována vždy jen ŕiliací ze smlouvy Ver
saillské, protože úmluva Ženevská, která mu ji vyhražuje, sama 
ji nestanoví jinak než práve' jen odkaz8'ffi na kompetenční pred
pisy smlouvy Yersaillské: jestliže tedy Smíšený je príslušný 
jako reparační pro viki čl. 297 Verso snll., je tím nutne prísluš
ný také pro vec čl. 6 Žen. úml., jenž j,ej provádí a rozumí se 
i pro veci čl. 7-22 úml. Žen.) j,ež zase rozvádejí jej, čl. 6. 

9) U nás ovšem jsou predpisy o rešení kompetečních konfliktu 
mezi soudy a správními úrady velmi nedokonalé: tak není učineno 

opatrení, jako bylo ve starém ra.kouském právu, aby kompetenční 

konflikt musil býti vznesen na konfliktní senát včas, než rozhodnutí 
nabude právní moci, a tedy muže nastat i prípad, že si i sprá.vní 
úrad i soud príslušrlOSt osobily ao obe rozhodnutí právní moci nabyly. 
Rovnež je nedostatečný pi:'edpis §u 4:'~ odst. Z. Jur. n., že k ž,ádosti 
správní~lo úradu za zrušení soudního rozhodnutí nestanoví žádnou 
lhutu. 'Ale to vše Smíšeny soud másti nebude, tím méne, když jeho 
rozhodnutím vše to se stane bezpredmetným. 
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Prataže tedy je pra čl. 6 príslušný Smišený saud, ne n í 
p r í s l u š n Ý fi D v u r, a mel ted y D v u r ž a lob u N e
mec k a i te h d yad mít n ô u t:Ľ pra n epr í s l u š n a s t, 
kd y ž se p a s t a v :i! l n a s t a n a v i s k a, ze tu j dea pr í
p a d č l. 6 ú m 1. Žen., ale an tak neučinil prota, že nejen na
prosto. mu unikl čl. 305 smI. Vers., ale on si. také neuvedomil, že 
čl. 6 (6-:-27) úm1. Žen. j,est jen provedenim čl. 297 smI. Verso 
a tedy úpravou polského práva l i k v i dac e majetku prísluš·· 
níku nelneckých, v článku tom Palsku pad lit. b) a v čl. ~2 č. 2 
téze smlauvy vyhraženého, a ta si zase' neuvedomil prota, že si 
naprDsta neujasnil. rozdíl v pajmech »vyvlastnenÍ-:< a »likvidac8« 
a vyhnul se jich určeni, Jak .. v razhadnuti nejvyššíha saudu 
ft I 120/27 padrobne daličena. A prá v epr o> t o, ž e v č 1. 23 
Č. 2 ú m 1. Žen: v y hra žen a jes t pra č 1. 6- 22 n f

ztenčená príslušnast Smíšenéha stanavená ve 
s m lou ve Ver s a i II s k é, zejména tedy v čl. 297 a 305, jest 
na výsost najeve, že šla v nich (t. j. čl. 6- 22) jen a jen 
D ] i k v i dac i Ca: ne a vyvlastneni), pratože práve články 297 
a 305 smI. Verso (jakaž vubec addily 111., IV., V. a VIL, pra 
než Smjš>ený určen) obsahují výlučne jen ustanavení likvidační. lO ) 

Likvidace sama se nepravede, vždy musí nejakÝ' úrad býti 
tu činným, i ať byl príslušným neba ne, Ize a nápravu žalavati 
u Smíšenéha, jen když akt úradu je právoplatný; aby se byly 
vyčerpaly apravné prostredky, není treba, to čl. 305 nežádá. Pra
videlne budou tu mezistátní úmluvy (Ženevská, naše č. 359/22), 
ale nejsau-li neb a tam ustanovení nemají, má stát likvidující 
saučasne saktem, jiJnž majetek strane adnímá, určiti i náhradu, 
jr neučiní-li tak, mu že strana hned u Smíšeného soudu o určení 

10) Druhá veta čl. 305, která stanoví, že jen príslušníkum moc
ností spojených a sdružených vuči Nemecku vyhraženo právo, žádati 
u Smíšeného soudu uvedení v predešlý stav, tedy vrácení majetku, ale 
ne i naopak príslušníkum nemeckým vuči temto mocnos,tem - mohla 
by svádeti k domnení, že nemecký príslušník nemu že žádati vrácení 
majetku in natura, nýbrž vždy jen ná hra d u, i když mu majetek 
neprávem, proti predpisu čl. 297 odňat. To by byl o mylné. Nemecko 
dIe čl. 297 lit. a) nebylo :O\Právneno k likvida:ci, a tak byl o povinno 
vždy k vrácení; druhé mocnosti jsouce , dIe čl. 297 lit. th) k likvidaci 
oprávneny, jsoupak povinny dIe téhož 'č'lánku lit. c) a h) 2. al. 2. 

k náhrade majetku právem likvidovaného; odtud nepresný predpis 
čl. 305. 
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Je-Jl zakročiti. Neboť strana možná že nebude moci povinný stát 
k vymerení náhrady donutiti, to však nesmi býti prekážkou, aby 
svému právu zjednala pruchodu. Tak na pr. u nás mohla by 
sice donutiti soudy kverelrQIu denegatae justitiae, ale ne správní 
úrady nebo vládu. 

Ale ve skutečnosti n\?šlo o čl. 6 úmI. Žen., nýbrž o čl. 256 
smI. Verso a Dvur ID eli tuto otázku rešiti jako opravdu p r .e d-
b e ž n o u, to jest pre d s v Ý m r IO z hod n u t í II o p r í s l u š
n o s t ,il, a došed k presvedčení, že jde o čl. 256 smI. Vers., byl 
by vyslovil svou nepríslušnost, čímž by byl ničemu a nikomu 
neprejudikoval, nehoť ten, kdo by byl pak posuzoval, která strana 
je po rozumu čl. 256 v právu, tedy zda tu je nebo uení fra
du]osnÍ! jednáni Nemecka, byl by práve o této otázce od Dvora 
ješte žádné odpovedi' nemel, ježto o tom by se byl Dmr vubec 
nevyslovi1. Ale to Dvur neučinii, nýbrž práve naopak rozhoduje 
o své príslušnosti, otázku, zda jde o čl. 256 smI. Vers., v-ubec 
nepripustil, príslušnost 81 osobil, ale za to ve sporu ve vec i ; 
s a m é rešil otázku, že a kdo je dle čl. 256 sml. Verso v právu: 
že to je Nemecko, že tu tot'i~ j,ednání fradulósního není, tedy 
jako otázku k one č n .o u, ačkoH porád i tam ješte tvrdí, že ji 
reší jen jako otázku »predbežnou«. 

b) Pra v Ý s t a v práva a veci je podstatne jiný, než jak 
líčí Dvur, a sice tento: 

S t a v prá v a. ,Nejprve treba znáti predpis čl. 2-56 sml. 
Verso Oba texty, francouzský i, anglický, jsou authentické, ale 
často poslouží k lepšimu porozumení anglický. 

Čl. 25G smI. Verso stanoví: 
Les Puissances cessionailres de territoires allemands (Powers 

to which German territory is ceded) aoquerront tous. biens et 
propriétés appartenant a ľEinpirle ou aux États allemands situés 
dans ces territoires. Tedy česky: 

Mocnosti, jímž se postupuje (is ceded) nejaké nemecké území, 
nabudou všech statku amajetností patrících v nell Nem e c k é 
ríš i neb (= a) Nemeckým státurn. 

Futurum »nabudou« nesmí másti!, neboť zrovna tak dobre 
mohlo státi praesens »nabývají« a smysl nebyl by jiný. Ovšem 
aní jedno ani druhé nevyst:iJhuj-e pravý stav veci. Ptáme-li se, 
k cl y »nahudou«, musíme nutne odpovedeti, že vejitím smlouvy 
v mezinárodni pusobnost, tedy dle záverečného ustanovení smlou-
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vy složením ratifikace V Paríži, což zkrátka budeme nazývati rati
fikací. Kdyby nekterý nabývajíci stát neratifikoval, nemohl by 
ovšem nabýti, neboť pak neuzavrel smloiUvu, která nabytí stipuluje. 
Kdyby naopak neratifikovalo Nemecko, j,ež je samo druhým kon
trahentem, nehylo by mírové smlouvy vubec, a nebyl by proto 
skončen válečný stav, i bylo by vecí vítezných státu, eo dále činiti. 
Ale tím, že nahytí platne uskutečneno až ratiďikací, kterou smlouva 
došla perfekce, nem daleko ješte rečeno, že pusobí také teprv od
tud, čiH ex nunc, nJrbrž patrno, že ratifikovaná smlouva má 
pusobiti pak od uzavi~ení svého, ext u n c, jak to také predpis 
sám pojimá: zjevno totiž, že nem'8'ckých statku ríšských a stát
nich nabyto hýti má současne' s ú zem í m, v nemž se nalézají, 
a o tomto území praví predpis, že už se postupuj.e (is ceded), 
tedy nabývá, a nazývá proto dotyčné mocnosti již nyní »cessionár
kam~« či postupnicemi území, o nez jde. Vec má se zrovna tak, 
jako když uzavrena smlouva, jež potrebuje vyššího schválení, na 
pr. vrchnoporučenského soudu neho dohlédacího úradu samo
správného, státního, církevního a pod. I tu sice platnost smlouvy 
závisí "Od nastávajícího schválení, ale schválená smlouva pusohí 
pak ex tunc, leda že by ovšem v ní samé jinak bylo stanoveno.ll ) 

Zkrátka mocnost.i nástupní nabyly postoupeného území a s ním 
i fíšských a státních majetnosti' v nem se nalézajících již u z a
vr ,e nim s II 101 u v y, to j·est tedy dnem 28. června 1919, ale 
ovšem jen pt)d podmínkou, že smlouva dojde ratifikac8', kteráž 
podmínka ovšem se splnila, ježto smlouva ratifikace skute.čne došla. 

Co se týče našeho plebiscitního. území hornoslezského, máme 
tu podmínku Dvšem ješte jinou, totiž tu, že obyvatelstvo se plebisci
temi prohlásí pro Polsko (<Čl. 88 :smI. Vers.), kteráž podmínka 
rovnež se potom splnila, a ,~ tu plati právo za nabyté dnem 
smlouvy, predpokládaje tedy ratLfikaci dnem uzavrení smlouvy. 

~odmínka stanovená smlouvou je pravá podmínka, kdežto 

11) Kdyby ve smlo'UV'e samé žádné~lo takového ustanovení ne_ 
bylo, a'však schvalující úrad by je pojal do schvalovací doložky, tu 
by smlouva druhou stran'u, která ku své disposici schválení potrebí 
nemá, ne v á z a l a, neboť sjednaná smlouva nebyla schválena a schvá
lená nebyla sjednána. Ovšem predpokládáme, že ust anlovení má dIe 
predinetu a obsahu smlo.uvy neb dIe úmyslu stran podstatný význam. 
Podobne, kdyby stát pro-ve,dl ratifikaci mezinárodní sŤnlouvy s ta
kovou nebo jinou podstatnou doložkou. 
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podmínku stanovenoú právem (zákonem) nazývají nepravou, ale 
'účinky jsou v podstate tytéž. Obe podmínky naš,e jsou o d k l a
d a c í. Vezmeme napred smluvní POdIl1ínku. 

Co se týČ'e otázky retrotrakce u splnené podmínky odkladací 
v c:ivilním právu, .ison Unger, Syst. II., str. íl násl., Hasenohrl 
Ú. H.2. vyd., L, § 37, pro retrotrakci, Burckhard, Syst. II., str. 
351 násl. a 8tubenrauch, 8. vyd., str. 76, mají za to, že je to 
otázka prípadu (quaestio facti) , totiž y~Tkladu vúle stran, zda 
chtely, aby líčjnky nastávaly ex nunc nebo ex tunc, a odvolávají 
SP. na § 159 nem. obč. z., jenž odkazuje na »obsah právního 
jednání«. ,Zádný z nich n.euvedomil bi dobre, oč jde: smešují dve 
otázky. Správne líší Krainz-Ehrenzweig, Syst. 1925, L, § 97, jenž 
podmínené právo nazývá »práv81llo čekatelsk)Tlll\< a datuje p o
r a d í (Rang) práva splnením podmínky nabytého n a z pet na 
den nabytí práva éekatelského, ale uznává, že počátek vzájemných 
práv a povinností mohou strany vázati buď teprv na splnení 
podmínky nebo nazpet na uzavrení smlouvy. Správne! Cosack, 
Lehrb. (ŕíšsko-neln.) 192:2, L, str. 218, nazývá podnlÍnené právo 
Vor-Hecht, jež obsahuje vždy eine Ver tra u ens ID ac h t, a 
8plnenjm podminky mení se v Nach-Recht. Názvosloví není sice 
zdarilé, ale p-fcdstavu má správnou. Soergel, 1926, str. 202, Č. 7: 
již v dobe visu ollldadací podmínky je tu nabyté majetkové právo 
zcizitelné, zabaviteIné, zdeditelné, schopné zástavního i rukojem
ského pojištení a určovací žaloby. 

Co se týče vrchnoporučenskéh9 schválení, jsou všichni u Stu
henraucha, II., str. 19, pozn. 5, jmenovaní vyjma jednoho pro 
r,etrotrakci, t,edy II činnost ex tunc. St. je však na omylu, když 
~u 108 násl. nem. obč. z. pripisuje smysl, jakoby smlouva až 
do schválení zákonného zástupce nevázala žádnou stranu, nehoť 
dIe §u 109 mllže ji odvolati až do schválení jen druhá strana 
a jen byla-}iI bona fide, nevedouc o nesvéprávnosti smluvníka. 
Srv. Soergel, str. 79 násl. (Schwebezustand), Busch a soudr., 1923, 
str. 138 (Genehmigungslag,e). Ale vše to je pro nás lhostejno, 
nebof jen na tom záleží, zdaj sch v á len á s m l o II v apusobí 
ex tunc, od uzavrení: na Verso smlouvu nebyla žádná strana 
vázána, dokud neudelena ratifikace, a každá mohla ji volne od
volati, ale když a dokud j.] neodvolala, byla povinna druhé strane 
verností už od uzavrení. i 

Že smlouvou uzavrenou pod odkládací podmínkou nahývá se 
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skutečného práva hned uzavrením smlouvy, a ne teprv splnením 
podmínky, jenže zatím jen podmíneného, jehož osud po čas visu 
(Schwebeze1t) jest nejistý, nepotrebuje teprv učené motivace: právo 
nabyté pod odkladací podmínkou prechází na dediJce (§ 900 obč. 
z.), musí ph rozvrhu nejvyššího: podání býti vyhraženo a pro 
pŤÍpad splnení podmínky zajišteno (§ 22,1 ex .. r), jest i zpuso
bilýrn predmetem zajištení prozatímnim opatrením (§ 378, odst. 2 
ex. r.) a predmetem pr. obchodu, jako právo nepodmínené. 
Jiíkejme tomu na strane promisára právo poradí a na strane 
promitenta závazek vernosti nebo jak eheeme, vždy je j isto , že 
podmínené právo musí být chráneno proti každé felomi, každé 
zráde, každému počinu promitentovu, jímž se zproneveruj(~ 

smlouve. 
A to vše platí i pro smlouvu uzavr,enou pod zákonnou (ne-h 

i llmluvenou) výhradou vyššího schváleni, neb to je týž pomer 
,rernosti a viry. Totéž lze vyvoditi i z paroemie ratihabitio mandato 
comparahir: když Nemecko udelilO' ratifikaó, má se to, tak, Jakoby 
byl o vyjednavačúm udelilo plnou moc k uzavrení smlouvy bez 
výhrady schválení, nehoť tím by schváleni bylo udel~no jiJž predem. 

Jestliže to nazveme tu jako tam. retrotrakcí, musíme si vždy 
býti vedomi, že jde jen o premenu zatímního práva v definitivni, 
že však tento právní účin ek splnené podmínky odkladací neb 
udelené vyšší ratihabice nemá ješte sáln o sobe za následek, že by 
nabyvateH musel pŤÍslušetil ,ex tune také hospodá:fský výtežek na
hy tého práva, nýbrž tO' skutečne závisí od vide stran. Jestliže 
smlouva postupní na pr. zní, jak obvyklo, že N. postupuj,e a 
touto smlouvou již postoupil (totO' presenE a perfektum nciznačujp. 
práve retrotrakční účinek následující podmínky) snoubencum X 
a Y svou u8edlost pod podmínkou, že do 6 mesícu uzavrou 
sňatek manželsk1, tedy to jen znmnená, že splní-li se podmínka. 
datuje poradí práva novomanželu již od uzavrení postupní 
slnlouvy, nikoH ale není tím rečeno, že postupitel musí se pak 
s nilm,jI za mezičasí od uzavrení' smlouvy do splnení podmínky 
súčtovati a viiežek jim vydatÍJ, ba naopak to pravidelne ani ne
bude úmyslem stran (bylo-li ale, pak to je práve pŤÍpad §u 158 
nem. obč. z,). A' podobne tomu j,e v našem prípade; právo Polska 
na továrnu rozhodnutím plebiscitu stalo se de{init1vním a datuje 
svým poradím ji,ž od uzavrení smlouvy Versaillské, tedy od 2'8. 
června 1919 (kdežto právo Oberschl,esische datuje teprv od 24. 
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prosince 1919, tedy je slabší, ježtot polské jsouc potior tempore 
je i potior jur,é), ale' tím není rečeno, že Ríše musí Polsku vydat 
i výtežky od té doby až do prevzetí továrny: ' nikoH, právoi ex
ploitace nabylo Polsko teprv plebiscit'em vyznevšímJ v jeho pro
spech. 

Jsou ovšem smlouvy, ph nichž dIe povahy (predmetu) jich 
an] právní retrotrakce ne-má smyslu, tak na pr. uzavre-li se pod 
odkladací podmínkou smlouva služební neb pracovni, neba celní 
neb obchodní a pod., nelze nabytí práv z ní vztahovati do minu
losti na dobu uzavrení smlouvy, nemáť tO' významu. Ale ,~ kde to 
význam má, lze souhlasnou vulí stran účinek retrotrakční vy
loučiti. 

Pravda, že mezinárodní smlouva není smlouvou soukromo-
právní, avšak retrotrakce nemá duvod svlij v tom, že jde- o smlouvu 
8 o u k rom ,o prá v n i, nýbrž v tom, že jde o s m lou v u, 
neboť jest požada\'kom poctivého styku právniho, a jeho pod
mínkou, apodiktickým prikazem bonae fidei, a vlastní tedy každé 
smlouve jak,Q takové. Nelzeť pripustitil, aby kontrahent predmetem 
neb právem podmínečne nine zadaným disponoval, dokud pod
minka visí, bez zretele na toto mé právo, a platí-li to v právu 
soukromém, mezi jednotlivci, tím vice to platiti musí v právu mezi-
národ;nim, styku mezistátnim, kde počiny malefidní vubec by se 
nemely vyskytovati. Ponevadž právo soukromé následkem každo
dennosti styktl v ohor . jeho spadajícich jest ode dávna nejpro
pracovanejšl, uvedomilo s~ zásadu retrotrakce a pojalo ji ve svuj 
Rystém a nauku, kdežto právo mezinárodní jest porád j.ešte v po
čátcích, teprv se vyvijí .a nauka zakládá, pO' tak mnohé stránce 
ležíc ješte ť1horem. . 

Poctivost, kterou stát ve svém zákonodárství žádá od jednot
livcu, musí zajisté zachovávať také a to predevšim sám. Tak se 
musí právo mezinárodní učiH tedy od práva soukromého a osvojiti 
si vše, co toto v mrav ním ohledu ať pHkazuje at zavrhuje, musí 
se tak iíkajíc sesoukromoprá vnit, jednat a žít podle jeho vzoru. 

Vizme na pr. jakou poctivost žádá nemeckorÍšský občanský 
zákO'n od soukrornníka pendente conditione: . 

. § 160.: \Ver unter einer aufschiebenden Bed'~ngung berechtigt 
Ist, kann Im Falle ihres Eintrittes Sch a den OH r s a t z von dem 
anderen TeHe verlangen, wenn dieser' w ä hre n dde r Sch w e-
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bez e i t das davon abhängige Recht d u l' C h s e ,il n V e r
sch u Ide n ver e ite l t o der b e e i n t r ä c h t i g t. 

§ 161: Hat jemand unter einer aufschiebenden Beclingung 
ii ber ,einen Gegenstand ver.fugt, so ist jed e wei t e reV e r
f u g u n g, die el' während der Schw,ebezeit uber den Gegenstand 
trHft, im Fal1e des Eintritts der Bedingung insoweit un w :ŕ r k
s am, als sie die von der Be(1Íingung abhängige W,irrkung ver
eiteln oder beeinträchtigen "\viirde. 

Stejne mravne p:físný jB' predpis §u 162, jenž se nás však 
už prímo netýká. 

DIe § 108 má schválení tytéž účinky jako dIe §u 158 splnení 
odkladací podmínky a dle §u 110 j.est smlouva nezletilcem: bez 
schválení zákonnéhO' zástupce uzavrená o d p o č á t k u (von 
Anfang an) ú č inn a, když ji nezletilec splní prostTedky, je.ž 
mu k tomu dodal zákonný zástupce, což ovšem je konkludentní 
schválení, jak v knjJze stojí. N ení to sice ani v tomto zákone ješte 
E'xaktne propracováno, ale zrejmo, že závisí-li účinnost smlouvy 
od schváleni, má se vše tak jako závisí-li od splnení odkladací 
podmínky. 

Nemecká vláda tedy podle svého vlastniho práva byla po
vinna od uzavrení Versaillské smlouvy až do plebiscitu neme niti 
ničeho na stavu veci, žádnou disposi'ci továrnou nepredsebráti, 
a byla disposice její za visu (während der Schwebezeärt.) predse
vzatá, tedy prevodi do rukou Oberschlesische, vuči Polsku b8Z

úČ'.inna. 

J est1iže Dvľh usoudil1 opačne, tedy to je tím kormutlivejší, 
že tak usoudil čire ze vzduchu, neopíraje se o nižádný právní 
predpis a také ne o právni cit. Takovouto judikaturou nebudou 
mezinárodní právo a praxe povzneseny, neboť nález jeho je 
svobodný list na j,oonání malefidní a fraudulosní. 

Kdo by však mermomocí nechtel pripustit zásady soukromo
právni poctivosti! a prakHcké morálky do práva mezinárodního, 
tomu dlužno uvésti predpisy Versaillské smlouvy samé, které 
zrejme stojí rovnež na zásade vernosti a víry (Treu' und Glaube) , 
Et proto i retrotI'akce. 

1Jvod k části I. »ÚmluvélJo společnostiJ národu« prohlašuje, 
že je mezi národy nutno udržovati verejne styky založené na 
spravedlnosti a č est n o s t .j] {bona fides) a z ach o v á v a t i 
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s ved O mit e s fi l U v n í z á vaz k y a prísne predpisy mezi
národniho práva, jež napTíšt8 buďtež normami závaznými..-

Cl. 88 stanovíéí v príčine Horního Slezska rozhodnutí bu
doucím plebiscitem vyslovuje proto v dusledku této čestnosti a 
svedomitost1 v posledním odstavd retrotrakci: »NelUecko prohla
šuj,e, ž e j i ž n y n í vzdává se ve prospech Polska všech práv a 
titulu na část Horního Slezska« podléhající plebilscitu (déclare 
des it pré sen tre non cer , Germany her e by r e n IO u n
ce s = tímto se vzdává) : des EL présent = ex nunc, od nynejška, 
již nyní t. j. již uzavrením smlouvy, ovšem. pod predpokladem 
ratifikace a pŤÍznivého pro Polsko plebiscitu. 

Čl. 92, odst. 3: »IStanovíc dIe čl. 2;56 hodnotu nemeckých 
ríšských a. státních statku amajetností, pre ch á z ej í cíc h 
n a ,P o l s k o s o u č a sne s ú zem í m i, která se na ne p r e
v á dej í« (sont transférés) , komise reparélJční vylouč~ majetek 
bývalého království polského. A v následujícím "odstavci: »úzeiffiÍ 
prevedená mocí této smlouvy, o niichž se uznává, že t vor í d e
f i nit i v nes o u č á stP o l s k a (vztahuje se jen na území 
nepl,ebiscitní, arg. »definitivne« ), kdežto v odstavci pr1edešlém. ke 
konci »Polsko nabude«. Dále v čl. 297 b) »území, jež jim touto 
smlouvou byl a p o s t o u pen a« (ont été cédés), a v čl. 3121: 
»mocnostŕ, které se území nemecká p o s tup uj í (sont cédés). 
Srv. čl. 203 Č. 1 smI. St.-Germ. a čL 186 Č. 1 sml. Trian. : každý 
stát, na nej ž se prevádí (est transféré) území a al. 2: statky, 
jichž stát ten nabývá (acquires, sont acquis) s územím na nej 
prevedeným . .A j. a j. Hetrotrakce je zrejma. Hlavní však je, že 
statky precházejí na Polsko z á r :o v e ň "s ú zem í m i, jež se na 
ne prevádeji, t. j. již nyní, uzavrením této smlouvy, rozumí se 
pod podmínkou ratifikace, neboť tážeme-li se, zdali se dá myslit: 
aby Nemecko ;melo v mezičasíod uzavrení smlouvy do j'ejí rati
fikace to které postoupené ú zem í jinak zciziti nebo, jak to za 
stara králové činili, zastavd.ti, což s-e deje i dnes v té forme, že 
stát zastaví pro cj,zokrajný dluh jisté duchody svého území, na pr. 
cla, výtežek z prov-ozu železných drah a pod. - musíme zajisté 
záporne odpovedfiti, neboť jiste smluvni státy ani nenapadlo, že 
by taková felonie byl a možna, nerku aby byla dovolena: co však 
platí o území, to platí i o státních statcích práve proto, že se 
jich současne s územím, nahý-vá. 

V §u 5~ odsL 2 prílohy k čl. 2'96 »Dluhy« ohrožuje smlouva 
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\ /,ersaHlská trestem všecko kollusitvní jednání mezi veriteli a dluž
níky, o jichž nárocích a zá vazcích v ton1 článku disposice se dejí, 
požaduje tedy i na soukromnících naprostou p.octivost. Povinnost 
pocti,vosti však, kterou smluvní státy ukládají soukromníkum, 
musí predevšim zachovávati samy. Pojem kolluse, j·ehoži článek 
užívá, zahrnuje v sobe každé jednání dvou osob, které pi~edsebérou 
ve vzájenlném dorozumení ku zkráoení osoby tretí, a spadá sem 
tedy zejména jednání fraudulósní, když dlužník ve srozumení 
s t:f.etí .osobou jedná na úkor ve:fitele: NenÍ.-li! dlužník s tretí osobou 
dor,O'zumen, t. j. tato tretí llJeví, že mu jde o zkrácení veritele, 
není tu sice kolluse, ale neprestává to býti fraus na strane dluž
níka. J estliže tedy nemecká vláda prevedia v mezičasí (pendente 
conditione) továrnu na Oberschlesische, byla to kolluse, byl a-li 
tato do její hry zasvecena, jinak to byla pouze fraus na strane 
Ríše jako dlužnice. Uvidíme, jak tO' bylo a co spravedlnost žádá, 
i kdyby to byla pouze tato fraus. 

Další stav právn.. Dne 28.června 1919 byla Versaillská 
smlouva uzavrena (podepsána) a dnp 10. ledna 1920 ratifiková
na. Na to k provedení čl. 256, jím.ž nabylo i'íšského a státního 
maj'etku nemeckého v území od Nelnecka mu pľipadlém, vydalo 
Polsko zákon ze dne 14. 'č e rve n c ,e 1920, který, když plehi'sci
tem nabylo spornéhO' území hornoslezského, vztáhlo zákonem ze 
dne 16. ,ôervna 1922 i na toto území, a který nafizuje (str. 23 
nálezu č. 7): 

Čl. 1., že ve vsech p:Hpadech, kde Ríše neb státy nemecKé 
(neb člen nekteré dynastie nem.) jsou zapsány nebo byly za
psány po 11. listopadu HH8 (den phme:fí) v knihách pozemko
vých d:fívejšíeh prov,incií pruských, ať jako vlastníci nebo držitelé 
vecných práv, soudy polské, odvolávajíce se na smlouvu Versaill
skou, zapíšímísto nich z pov,~nnosti ú:ľedni do knih Hrár poJský. 

(~l. 2. Byla-li by nekterá z tech osob po 11. listopadu 1918 
zcizila nebo zatížila nemovitosti, .o než jde, soud znovuz:ľídí v knize 
pozemkové d:ľjvejši stav. I(Podobne se stanoví i ohledne vecných 
práv). 

Čl. 5. Erár polskir zapsán byv dle ' čl. 1 za vlastníka nemo
vitostil, muže vymoci vykli'zení osob, které mocí sm10uvy uzavrené 
s osobami' v čl. 1 zmíIienými zdržovat~ se budou n'a této nemo
vitosti v dobe, kdy zákon tento vstoupí v účinnost. 

Tento zákon neobsahuje nic, co by se príčilo čl. 256 smI. 
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VersO, chceme-li. č.lánku tomu rozumeti poctive, - a to musíme, 
neboť žádáme-li v pomérech sO'ukromoprávnich, aby se smlouvy 
"ykládaly dIe zásad poctivého styku, tím více to musíme žádati 
\' pomerech mezinárodních - tedy nic, až leda na to, že za 
kritické datum stanoví den 11. listopadu 1918 co den pŤÍmerí 
místo dne 28. června 1919 oo den uzavrení smlouvy, což však je 
pro náš pŤÍpad vedlejšÍ, protože v nem vše se sb!?hlo až po uzavre
ní smlouvy. 

Ovšem zákon dotýká se i tretích osob, které po tomto knr
hckém datu práv od Ríše neb jiné osoby v čl. 1 označené na ten 
který majetek nabyly, a to mu má Dvur velmi za zlé (str .' 24 
nálezu č. 7). Ale dejlne tomu, že Oberschlesische byla čistá jako 
padlý sníh, když dne 24. prosince 1919 v Berlíne továrnu »kon
pila« , ž,e neme]a tušení, že Ríše, smlouvou Versaillskou uzavrenou 
dne 28. června t919 dotyčné území i se vším majetkem v nem 
Polsku stipuJovala a pr,evádi! tedy na ni továrnu na zkrácení 
P olska, aby zmafila jeho právo z čl. 256 smI. Vers., že tu nebylo 
tedy kolluse, ačkoli uViidíme, že tu kollus8 byla makav8, dejme 
pŤece tomu, ž·e ne, a že tu byla pouze fraus Ríš,e: možno tuto 
haus propustiti ex obligo? Nemecká ríše a státy mohly všecky 
s\'é statky v postc,upených úZ81ních podobným zpusob81ll v mezi
časí od uzavrení smlouvy až do ratif:ikace zciziti nebo zatížit:ú: 
což melo by se P.olsko, mely by Sie všecky tyto nabývající státy 
sonemi nástupci a odvodci Ríše a nem. státu hrdlovati a t.eprv 
malam fidem j-im dokazovati? Zajisté ni!koli: vuči P ,olsku platí 
za vlastnici Ríše, která jí byl a v kritický den uzavrení Versaill
ské smlouyy, od kteréhož právo Polska datuje, Polska- právmn si 
ten 'majetek b{ore a s Mmi, jimž jej Ríše zcizila nebo zastav,ila. 
nechť si to spraví Ríše. 

V;ezmeme si zase, sioe tady nepnIDO p:fíklad, nýbrž jen po
učení z práva soukromého. Když Ríše postoupila Polsku území 
a v nem ležíci SVE' statky podj podmínkou ratifikace a plebiscitu, 
tedy byl její prevod vlastnictví na Oberschlesische dle § 161 nem. 
obč. zák. vu.či Polsku bezúčinný, jakmile se podminky splníly. 
Ale ovšeln pro soukromé právo je zde další pr,edpis téhož §u 
odst. 3, dle nehož platí tu il predpisy dané ve prospech tech, kdo 
svá práva odvozují od autoru neoprávnených, to jest, že chráni 
se nabyvateI, byl-l,i bona fide, což pri nemovitostech § 892 for~ 

muluje tak, že pro toho, kdo' nabývá vlastnictví právním jednáJ 
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ním, platí obsah poz,emkové . kníhy za správný, led.aže by mu 
nesprávnost byla známa. Tu tedy když podmínené právo Polska 
Versaillskou smlouvou nabyté nebylo v knihách uv·edeno v patr
nost, byla by OberschlesiBche platne nabyIa, jestiže by b fIa o tom 
právu Polska nevedela, a náleželo by tedy Posku, dokázat}' jí 
malam fidem, že vedela. lTo by sice nebylo pranic težké, j2žtO 
o tom celý svet vedel, žie Nemecko posto upilo Versaillskou smlou
vou ta a ta lJzemi, byla to tedy svetová notorieta (nový, nejširší 
druh notoriety), avšak práve proto není toho tŤeba. Bylo by bý
valo tak ríkajíc smešné, aby bylo J?olsko a jiné státy žádaly za 
knihovní záznam svého podmínečného práva a navrhly, aby se 
do Versaillské smlouvy pojala ,intabulační klausule: Nem·ecka 8VO
luje, aby se v tech a tech vložkách zaznamenalo vlastnické práve 
pro polský stát (mluvíme k vulil stručnosti dIe našeho knihovního 
práva). To by se byli diplomaté asi smáli. Leč práve proto, že to 
do knih nepatfehovalo pfijít, musí se vše< mít tak, jakoby to tam 
bylo.lZ) Ale ta notoľtieta není jedi!ný duvod, proč Oberschlesische 

12) Nepotrebovalo to do knih prijí,t: ne, že by to nemohlo tam 
pfijít. Snad ne dIe pre,dpisu našeho (rak.) knih. zákona (§ 8 č. 2, § 26, 
27, 35-38, 40 a nás!.) nebo nem. knih. rádu (srv. z'.vllášte § 18, 25. 
76), ale kdyby ve Versaillské smlouve bylo bývalo stanoveno, že se 
má knioovne vloži,t podmínené právo vlastnické státu polského (dlt' 
na'šeho prá:va zaznamenat anebo nárok na vydání po.znamenat), platilo 
by toto ustano-venit, jakmile by smlouva vešIa ratifikací v účinnost. 

jako zákon, který :pro te11Jto prípad deroguje predpisy knih. rádu. Po
nevadž by šlo jen o mezinárodní pusobnost smlouvy, nevyžadovalo by 
to publika~e smlouvy, od níž závisí pusobn,o·st vnitrostátní. Tím by 
ovšem byla bývala znemožnena disposice Ríše jen pro mezičasÍ od 
sf ožení rélJtifikace do plebiscitu, jímž svrchovanost nad územím prešla 
na Polsko. Avšak pro mezičasí od uzavrení smlouvy do její ratifikace 
a ovšem dále až do plebiscitu by šlo o to, je-li možný vecr.(ý arest 
(obstávka) nebo prozatimní o;patrení dIe predpisu § 916-{)44 nem. 
ci\'. soud . .rádu, zvlášte die § 916, 936, dIe nich ž i podmínený náro;( 
je zpusobilým pi'edmetem arestu ci vecného) a prozatímního opatrení. 
dále 938, 940, 941, jaJkmile Ríše začala jednati o transakcích, jež mely 
za účel podmínený polský nárok na továrnu zmar-iti. U nás srv. § 378, 
o.dst. 2., 3 81 ,Č. 1., 382, Č. 6;, 384. odst. 2. a 3. ex r. Klape to? Roz 
hodne, jenlže by účinky §u 384, odst. 3., nasta!ly a Oberschlesische tedy 
i vuči Polsku nabyla, ne jakmile by nárok Polsk~ byl pravoplatne 
>'zamítrlutc (vždyť by o .nem nebyl proces), nýbrž jakmile by ratifi
kac.e byla odeprena, pokud se týče plebiscitem území Nemecku ph-
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Bes,mí se na neveClomost vymlouvat, nýbl'ž je tu ješte jiný, jenž 
5ám stačí, že totiž autorem jlejím je stát, Ríše, která jí za vše 
ručí a je tak maj'etkove silná, že jí úplne stačí. Duvodem ochrany 
Bonae fidei jest totiž bezpečnost právního obchodu, protože v sou
kromoprávním obchodu mnozí autori, a to práve pravidelne tir 
kterí fraudulósne jednají, nemajíce práva, které prenášejÍ, po
strádaj í potom všeho majetku, takže si na nich ne ní ,co vzít«, 
To však v obchodu neb vubec styku v,erejnoprávním, zvlášte však 
lfleúnárodním, kde vystupují nejvetší hospodárské jednotky, státI 
lteplatí, a neplatí to tedy zde v pomeru Polska k Nemecku, protoJ
že nelze ri ci, že kdyby právní nástup ci státu (Oberschlesische) 
nebyli chráneni, trpela by bezpečnost právního obchodu. Jsou 
v historji práva dve zásady sobe naprosto protichudné: rÍlllSké 
právo chránilo bez peč n o stm a jet k u, nabyté právo: pre
jjmat8l veci, byť byl optj'ma nide, ' jejího ylastnictví nenabýva'l, 
když zcizovatel vlastníkem jejím nebyl, ledaže zcizil princeps neh 
i.eho manželka; nem,ecké právo zase chránilo be z pH Č n o s t. 
• b cho du: prejimatel praViidelne nabývá, je-li bona fide, i když 
autor vlastníkern nebyP') Soukromé právo ovšem nerozeznává,. 
je-li autor nabyvateli dostatečnou zárukou za j,eho nárok} po
jtižní, ao by mohlo. když už v civ.ilisovaných právech všude tak 
~ubtiJne rozlišujeme, ale oyšem by10 by to trochu složité. a nebylo 
by to tedy oportunní. 

Oba duvody: rjšská notorieta a bonita autorova ospravedlňuji 
to, že i čsl. právo pľ'olomilo v 'pozemkové reforme zásadu publi
Qity verejných knjh: dle § 16 záh. zák. platí právo státu záko-

iočeno, což obé se práve ~stalo. To je jediná úchylka, a to proto, 
že tu spl!1ení neb nesplnení podmínek nemusí býti teprv sOl1dem zji
šťov-á no, ježto jesveto'Ve hutorieké. Osvedčiti nárok bylo by Polsku 
lehko predložením diplomalticky o,Ve,rených článku Verso smlouvy, 
v nichž se postup území a statku stipuluje. Vykládatí vše to je s~ 

:smešné, ale smešnost padá na ty, kdo neuznávají, že verejlwprávní 
nároky Polska musí i bez ta,kového zajištenÍ býti chráneny tak, ja
koby byly chráneny soukromoprávní nároky s takovým zajištením: 
jen to :tím chceme dokázat, ne ríci, že se to melo vskutku provádH 
t,ak j ako v soukromoprávnÍch tahanicích, kde dlužník hledi veritele 

.ap.álit. 
13) N ehledíme-li k nabytí od nevlastníka, v duvere ·V lm,ihy ve

Ťejné, jichž Hmské právo~ neznalo (jinak recké), riýbrž jen k obchodu 
lllovitos,tmi, 367 obč. Z. čl. 306 obch. z. a § 932-935 nem. obč. z. 
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nem záborovým nabyté proti každému, i když zábor v knihách 
poznamenán neni; nikdo se nemuže omlouvati tím, žIe o zákonu 
nevedel (§ 2 obč. zák.) a když zabrány jsou jen velké 111ajetky, 
tu každý má dostatek dúvodu, aby zabranost predpokládal a driv 
než jednáni uza vre, šel se o výmere presvedčit; ponevadž však 
jde o veliký majetek, jH tu i dostatečná záruka za nároky regres
nLH

) Velký pozemkový majetek j'e zabrán p:ľímo záko'nem a 
poznámka záboru má jen účel evidenční: velký majetek je za
brán i když zábor poznam'enán není, naopak ale zase malý ma
jetek zabrán není, i když zábor poznamenán je. 

Vraťme se však k naší otázce, ž,e bona fides, i kdyby tu byla, 
nemohla by Oberschlesische ochránit~ pr'ed následky fraudulós
niho j,ednání Ríše. T. zv. odpúrčí nár,ok (Anfechtungsanspruch) 
dIe soukromého práva vyžaduje zásadne, aby tu byla vlastne 
kolluse, t. j. aby nabyvatel byl v dorozum.eni s dlužnik.em a vedel 
tedy, že jednáni smeruje na úkor ve:ľitele, jenže pro tuto jeho 
vedomost stanoveny jsou jisté presumpoe. Nevedel-li nabyvatel 
o fraudulósnínl úmyslu dlužníka, nemá proti nemu Y8i~tel ná
roku na bezúčinnost dlužníkova jednáni: duvodem je opetne 
bez peč n o stp r á v n i h o ot beh o d u, protože i tu není si 
na dlužníku pravidelne co vzít, jenže tu dokonce tato jeho ne
dostatečnost k uspokojení veritele je prímo podmínkou verite]ova 
odpurčího nároku proti nabyvateli, takže je-li dlužník dostatečný, 
nárok ten nevzniká. Polská obrana byla formulována jako ná~ 
mitka, že Nemecko jednalo 'm fraudem creditoris a Dvur se s ní 
také jen s tohoto hlediska zabýval. Ale vlastne šlo o zcizení veci 
pred tim, již Polsku podmínečne postoupené. Než i s hlediska 
odpurčího nároku dojdeme k stejnému výsledku: Polska melo 
nárok proti Nemecku na vydání továrny, Nemecko chtelo se ho 
zhav.iti tím, že továrnu prl8vedlo na Oberschlesische, vznikl tedy 
Polsku odpurčí nárok proti této na vydání továrny, neboť tfebaže 
Nemecko bylo dostatečné kuspokoj,ení postižních nároku Polska, 
nebylo Polsko povinno spokojiti se tímto penežiíým náro~8m 
regresním, nýbrž oprávneno trvati na svém nároku na vy-dání 

14) Kon~čne je zde ješ,te duvod tretí: mocný verejnÝ zájem na 
úfpešném provedení agrární reformy, jež jest reformou sociální a která 
by ,byla z, valné části ohrožena, kdyby osud její mel záviseti od po
známky záboru, kterou ' nebylo lze vždy hned zarJditi, .protože vy. 
šetrení, zdal majetck má zákonnou výmeru, nebylo hned možné. 
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fnvárny in natura, který ID.ohla uspokojiti- jen Oberschlesische jako 
-držitelka, a šlo by jen -o to, zda tato není ex .obligo proto, že snad 
byl a bona fide.- Není, protože nejde o ochranu bezpečnosti obcho
du, ježto Ríše je vždy dobrá za její postižní nároky proti ní. Proč 
hymelo Polsko vésti regres proti Ríši a vzdáti se svého nároku 
jn natura? Ať si regres vede Oberschlesische. To vyžaduje bona 
fides me z i, s tát n í ehs m l u v, aby stipulace byl a dodržena, 
tak aby promisár vždy obdržel to, co stipulováno, a tretí osoba, 
Která duverovala promitentoVii a predmet stipulace od nehOl pre
vzala, ať si to yyfídí s nim; v kolisÍJ mezi smlouvou mezinárodne
právní a smlouvou soukromoprávní musí míh prednost prvá. 

Ale ani podle soukromého práva nebyla Oberschlesische 
v Plávu, ježto byla mala fide, jak se hned ukáže. 

Pfi horejšich právních výkladech byl'1 bychom meli od na
·Beho pŤÍpadu abstrahovati a teprv pak právní zásady shora vy
:vozené naň aplikovati, až byehom uvedli skutkový stav" avšak 
už to, co z neho známe, stačilo, abychom si mohli utvoŤiti ho
rejší úsudky a bylo to tak mnohem kratší, vždy každou zásadu 
bned na vec aplikovati. 

S t a v vec i: Dej, j,ehož vylíčení jest v nálezech Dvora roz-
1Í'Íšteno (nál. č. 6, str. 8, 9, nál. č, . 7, str. 35, 36), se-staven byl 
"dogmaticky a doplnen údaji rozhodných momentu z dejín; smlou
vy Versai!llské již v rozhodnutí nejvyššího soudu R I 120/217, nic
méne možno jej usporádati ješte názorneji a postav~ti do ostrejšÍho 
svetla. Má dve fase: predversélJillskou a poversaillskou. 

1. Smlouvou z 5. brezna t 9-15 z a v á z a l a se společnost 
Bayrische :ti í š i zfíditi pro ni sp.ornou továrnu na dusík a 
provozovat1 ji na základe svého živnostenského oprávnení až do 
r. 1941 pod jejim dozorern, potrebné nemovitosti byly opatrieny 
na účet Ríše, která byl a také do knih zapsána -jako jej,ieh v l a s t
n ice a mela participovati na výtežku a míti od roku 1921 právo 
-výpovedi. 

Tomuto pomeru lze velmi dobre rozumeti. Továrna na dusík 
(chemická) zrízena v druhém roce války pred východní frontou 
pro Ríši. Ríše však nemohla prumyslový závod sama úspešne 
provozovati, protože se to; hospodársky nevyplácL Ty bolesti zná
me také li nás, pr,očež jsme vydali zákon ze dne 18. prosinee 
1922 Č. 404 sb. o zkom,ercialisování výdelečných závodu státních, 
jež pak vl. nar. ze dne 25. záfí 1924 Č. 206 sb. vypočítává, po-

13* 
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míjejíc chemické továrny jen proto, že :t:rovna žádných státníd'l! 
nemáme. Také jsme úmluvou s Nemeck'em č. 359/22 nelikvidovali. 
všecek majetek ríšskonemeckých príslušník.u, ač jsme dle čl. 2~t7 

smI. . Vers. mohli, nýbrž jen ten, pri neJIl;Ž toho státní poHehl'l. 
vyžaduje (dráhy, hute, doly, . lázne). To se nestalo snad ze šl~-·· 
chetnosti, nýhrž z hospodárských duvodu: Čj~ mel si stát uvázat 
naj krk výdelečné podniky, které ·by byl musil zaplatit, jež by &l 

však nerentovaly? Ríše to udelala .praktičteji. Zadala provoz spo
lečnostjl Bayri'sche, . která se v ton l už vyznala, a jen si vyhraciitl!; 
podíl na zisku, právo dozoru a výpovedi. Když všaIt tomu tak 
a Bayrische zejména mohla býti ivypovedena, zrejmo z tobotCt 
všeho zarízení a jeho motivu, že Bayrische jsouc smluvní pr·o" 
vozovatelkou závodu :fíšského, angažovanou na podíl na ziskll t , 

nebyla v podstate nic jiného než sp r it v k y nj závodu ve služ
bách ríše, jež byla jeho vlastn~cí. Formálne byl to OVŠEIDl spíŠ.(l 
pomer komisionárskÝ, ježto Bayrische provozovala podnik na_ 
venek svým fménem a jen ve vnitrním pomeru na účet Ríše. 

2. A teď je to zajímavé. Dne 28. č e r v n a 1919 uzavrenl\' 
a podepsána N emeck·em mírová smlouva Versaillská, podle její
hož čl. 256 'továrna tato pripadla Polsku, ovšem pod predpoklct
tiem, že smlouva bude ratifikována, o čeIDŽ nem·ohlo býti pochyby,. 
a pod podmínkou, že populace se plebiscitem prohlásí pro Polsk~·L 

A tu když . se Nemecko vrátilo z Versaillu a ríšská vláda vddela. 
ie smlouva bude ratifikována nebo dokonoe když ratifikace byla 
v ríšském snem u už usnesena~ honam ješte dne 24. pro s inc @-

1919, tedy tesne pred složenÍm ratifikace v Paríži, jež se stalo> 
pak dne 10. led na 1920 (tedy 17. den na to) , uzavrela v Ber
líne o naší továrne tyto, jak to DYl\r nazývá, :. p~'á vní akty « :-

ZŤÍ~ena naše Obe r sch l e s i sch e, akciova společnost, 
jejíž účelem melo býti nabývání, zaÍ'izování a provoz továren na' 
dusík, zvlášté v Hornírn Slezsku, jakož i závodu chemických 
všeho druhu. 

Z:ľízena další nová společnost Tre li han d, -spol. s r. o., 
jejímž obo:r:em byla' koupe ct pliodej akcií a jiných podHú společ
ností pro výrobu dusíku, jakož i pusobnost verné ruky v prlrl
myslu chemi'ckém, A teď: 

Uzavr ena mezi Ríší a temito obema společnostrni smlouva" 
kterou: 

fUŠ'8 :. prodala « společ.nosti Obe r sch l e s i sch e celý sou-



k: 

e l:rovna žádných státnídrr 
krem Č. 359/22 nelikvidovali. 
lšníku, ač jsme dl~ čl. 2~l.7 

nemž toho státní potreha 
ľo se nestalo snad ze šlB--' 
3du: ÚĽ mel si stát uvázat 
yl musil zaplatit, jež by &t 

k:tičteji. . Zadala provoz spo
vyznala, a· jen si vyhradil;'; 
vedi. Když však! tomu tak, 
-povedena, zrejmo z tob oto. 
(Tis che jsouc smluvní pro" 
vano u na podíl na zisku ,. 
a v k y n 'í závodu ve služ
rmálne byl to ovšem spíš~ 
le provozovala podnik n cl.. 

pomeru na účet Ríše. 

. č e r v n a 1919 uzavrena-
Iva Versaillská, podle jeji
;ku, ovšem pod predpoklct
~emž nemohlo býtí pochyby~. 

scitem prohlásí pro Polsk~L 
lillu a fíšská vláda vrideJa,
konce když ratifikace byla 
. ješte dne 24. pro- s i II C GI

mce v Paríži, jež se stal <:l' 

en na to) , uzavrela v Ber
.r nazývá, "PFávní akty «:
che, akciova společnost, ' 
ování a provoz továren na' 
kož i závodu chemických' 

r €o U han d, spol. s r. o.) 
:cií a jiných podílu společ 
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nnr závodu chorovských, t. j. pozemky, budovy a zaľÍzení se vším 
)lrÍslušenstvÍill, zásobami, surovinami a aparátem provozním; 

všecky z á vaz lc y vyplývající z této smlouvy pro Oberschle
t;ische jako kupitelku vuči Ríši jako prodatelce prevzala však 
-Tre uhand na místo ní jako samodlužnice; 

aby Ríše mela záruku za své požadavky z kontraktu, za
-vá zala se Treuhand opatriti jí právo zástavní n a v š e ckT 
.a k cie společnosti Oberschlesische aby l a :ft í š e op r á v n e
na vykonávati salna všecka práva vyplývající 
z drž b y a k c i! í, z v l á š t e v š a k prá v o' h l a s o v a c í v e 
ya lné hrom·ade a byl o zcizení akcií i po zániku 
zE:Í stavního práva Ríše vázáno na souhlas Ríše 
k teráž k zajištení tohoto práva veta podržeti 
me l a drž b u a k c i í i p o z á n i k u . s v é h o> prá v a: z á
~ tavního; 

provozní správu podniku podržela však Bayrische. 
Dne 29. ledna 19'20, tedy 19 dní po složení ratiJfikace Ver

~(1;Ínské smlouvy, zapsána Obe r sch l e s i sch e jako vlastnice 
1ovár,enských nem'Qrvitostí v pozemkových knihách. 

Tak. A teď mám.e Dvoru ješte vykládat, že tyto pekné právní 
:akty hyly fraus, byly kollusÍ, zakázanou i v smlouve Versaillské. 
Iidybychom rekli, ž,e se- Ríše takto zbavila svého majetku na úkor 
Polska, takže tu bylo jednání odpo>rovatelné, to by byl o málo a 
."\patne rečeno: Ríše se allii nechtela továrny zbavit, naopak chtela 
,j jí podržet a také 'si jí, hledíme-li až ke dnu veci, úplne Vel své 
Juoci a disposicil podržela, byla to tedy vprav~le s i m u l a c e, 
jednání n a o k 0, jak v knjze stojí. 

Oberschlesjsche nemela s vecí vôbec co čin,iti, mohla tedy jiti 
11& procházku nebo na cesty, neboť továrna byla jí Hekubou. 
Ona sice »koup:hla« továrnu, avšak dlužnicí trhové ceny se nc~ 
-sťala, tou se stala Treuhand, shodne s tím také se nestala ma
jitelkou továrny, neboť tou zustala zase Ríše, která pod falešným 
-llitulem zástavní držitelky byla majitelkou všech akcií, vyhradr1vši 
..,l· výkon všech práv z držby akcií vyplývajících, takže il ve valné 
bromade rozhodovaJa jen lona sama ,(pekná valná hromada, v níž 
-už a priori je j,en ' jedna · osoba účastnikem), a vyhradivš~ si 
-všocka práva z této ve skutečnosti vlastnické držby akcií' t pro 
Uiobu, když hy jej] domnelé zástavní právo pominulo, to jest, 
kd.-yby se úča...,tníci té machillace smlouve na OKO zproneverili 
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a brali to opravdove, tedy na pr. Treuhand dOTOZUmevš.L se s Ooor
schlesische Ríši kupní cenu zaplatila, čímž by i zástavní práVí). 
zaniklo, a chtely by pak, aby nastolena byla v držbu akcií a tUll 
i továrny ' Oberschlesische, tak práve aby takovému počinu brá
nila ta závora o večném držebnim právu Ríše na akciích; ko
nečne nebyla Oberschlesische ani provozovatelkou továrny, nebot 
tou zustala zase Bayrische. A tak nebyla ničím, jenže byla za
psána do knih jakO' vlastnice, kterou nebyla, protože nemajíe
v držbe ani továrnu ani akcie, nemela ani práva ani faktické 
možnosti vlastnictví vykonávati. Figurovala-li tedy v knihách 
prece jako vlastnice nejsouc jí, byla proste nastrčeným panákem~ 

»vorgeschobener Strohmann «, nastrčeným pr-oto, aby Polsko na 
továrn u nemohlo podle čl. 256 smI. Vers. Ale ona nemohla býti 
tak nai~ní, aby nevedela, k čemu se dává použiti, aby nevidela,. 
že »kupuje« jen na oko, když nestala se ani dlužnicí kupní ceny,. 
ani držitelkou (nlaj1telkou) továrny, hrála tedy s rUší a ostatními 
účastníky »pod jednou dpkOlU«, ve vzájemném fraudulósním do
rozumení, a; byla to tedy v y lož en á k o II u s e, jak ji Versaill
ská smlouva zakazuje, trebaže jinde, kde pr.edpisuje poctivé ch 0,- , 

vání soukromnílcum, ne v čl. 256, kde se toho nemohla nadíti~ 
že by taky fUše tak jednala. 

Pánem zustala Ríše jako drív, a Bayrische zustala její ko
rnisionárskou provozovatelkou závodu na výpoveď jako dľív: nic~ 

pranie se nezmenilo. 

Pánern, vlastnicí, zustala Riše, neboť když stipulace JeJl 
znela, že má prá,To akcie podržeti a vykonávati práva akcionáľu 
i tehdy, kdyhy její právo zástavní pominulo, tedy jaké jiné právO' 
podržeti akcie a vykonávati práva akcionáhl to mohlo býti npž
právo vlastnické? 

Non valere quod simulate concipitur. Dvur byl by mel plnou 
príčinu pustiti na Ríši a jejího slameného panáka Oberschlesi·
sche jejich vlastní nemecké právo. DIe § 117 nem. obč. zák. j ~ 

nic o t n Ý nl jednání pľedsevzaté v obapolném srozumení jed
najících jen na oko, nezaložilo tedy pro Oberschlesische žádných 
práv, nepľ,evedlo vlastnictví tovarny, nýbrž tato zustala pofáď 
ve vlastnictví Ríše, takže Polsko, na jehož zkrácení takto jedná
no, právem tuto »transakci« ignorovalo, nazírajíc na vec tak, jak: 
byla pred tim, a postupujíc tedy dle čl. 256 smI. Verso Chceme-li, 
mámte ješte jiné oduvodnení: Ríše a Oberschlesische jednaly proti 
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dobrým mravum Úlllyslne na škodu Polska, a jsou mu tedy d1e 
§u 826 nem. obč. zák. povinny k náhrade škody, tedy dIe §u 249 
téhož zákona k z n o v u z ríz e ní dr í vej ší h o s t a v u, který 
však si LPolsko ovšem bylo oprávneno zríditľ samo, když suve
renita nad územím, jehož soud byl pro tu vec príslušn~,m, 

prešla na ne. 
Konečne dospejeme k stejnému výsledku i se stanoviska zá

sad o bezúčinnosti jednáni in fra udem cr.editorum, to jest dIe 
nemeckého zákona odpurčího ze dn.e 21. července 1879 ve zneni 
novely ze dne .17. kvetna 1898, který j,e podstatne stejného obsahu 
s naším odpúrčím rádem, j·enž je podle neho delán. Tu by 88 

dal závazek Oberschlesische, dáti volného pruchodu právum Pol·· 
ska, oduvodniti, jak to velmi často vj odpurčich sporech býv:i~ 
nekolikeq'rffi zpusobem, když Oberschlesische byla mala fid'8. Ah:! 
pro nás stači predpis jeden, který ji odsuzuje, i kdyby byl a b~'

vala bona fide. DIe §u 7 totj'ž ,reritel muže žádati, aby to, co 
odporovateIným jednáním, ze j,mení dlužníka (zde Ríše) vyšlo, 
od pr í jem c e (Oberschlesische) byIo jako k nemu ješte patrici 
vyd á n o (zuriiekgewährt) a tento predpis se vztahuje,' jdr.-1i 
onabytí bezúplatné, i na príjem ce bonae fidei, jenže ten pak 
vydá jen to, eo ješte má (obohacení). Ponevadž víme, žie ObeT
schlesische nabyla bezúplatne, nestavši se cUužnici »kupní ceny ·, . 
dopadá na ni tento predpis a ona musi vydati továrnu, kteroll 
posud v rukou má. 

N ezapomeňme však ani zde, že a,č továrna je predmetam 
práva soukromého a prípad se ii v soukromoprávním styku pri
házi, jde tu prece porád podle duvodu vzniku polského práYél, 
stipulovaného mírovou smlouvou VersailIskou, o n á I' o k m e z i
n á I' o dni, jejž má Polsko vu či Nem'ecké ríši, a tu že má místo 
jen ľímskoprávni zásada bezpečnosti majetku či ochrany na
hy tých práv, nikoli však nemecko-právní zásada bezpečnosti práv·· 
ního obchodu či ochrany nabyvatele bonae fidei, jenž nabyl od 
autora neoprávneného, ježto pro tuto zásadu není tu toho duvod ll, 
pro který ji soukromé právo ustanovilo, že by totiž nabyvateI 
bonae fi dej , kdyhy nabyti jeho nebylo uznáno za platné, utrpel 
hospodáhkou ztrátu, neboť nabyvatel nabývající neúčinne od 
státu vždy regreseum proti nemu domuže se plné náhrady, 
takže tady: 

I kdyby O. hyla nahyla soukromopŕá,rne úplne platne a účin·· 
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ne, takže by jí podle soukromého, práva továrna od:úata býti n~
mohla, tudiž úplatne a bona fide, byl o by jeji právo 'i uči Polsku 
lJrece bezúčinnýrn a musila by továrnu vydat a 'hojiÚ se na Ríši: 
tak na její soukromoprávní nabytí od Ríše musí vždy pusobiti 
drivejší Cretrotrakce!) mezinárodneprávní nabyti Polska od Rjše, 
neboť dlivera v platné meúnárodní nabytí, v platné mezistátní 
smlouvy nesmí nikdy býti zklamána.15

) Teprve kdyby i Pol sko 
bylo h)Tvfllo nabylo sOIukromoprávním zpusobenl na pr. koupí, 
musilo by se s O. sporovat a bezúčinnost jejiho nabytí dle zásad 
soukromého práva jí dokazovat. TaktO' však byl0 oprávneno, opí
rajíc se o své mezinárodneprávní nabytí, O. ignorovat. Když vEnk 
Rí.še zahájila za ni spor II Dvoru, nezbývalo ovšem P.olsku, než 
žalobu tu odrážet námitkou bezúčinnosti jejiho »nabytí«, a tu 
koyby byl DVllr užil i jen nemeckého zákona odpiirčího, byl hy 
Jlámitku tu musil uznati za duvodnon a vysloviti 8VOU neprísluš
nost, a když to neučinil, aspoň potom žalobu zi:lrnítnouti. 

JsmB porád ješte v námitce neprislušnosti, kterou bez hlub
š jho nahlédnutí v otázku hmotneprávní" nebylo lze-bezpečne rešiti, 
a proto jsme i' tuto, abychom jí nemuseli potom opetne rozvjnovati, 
, .. yrídlli v souvislosti hned v celéni obsahu. 'Shrňme si otázku prí-
~'l ušnosti. ; 

Šl~ o užití č L 256 smJ. Vers., jímž Polsko nabylo ríš s k é h o 
a s tát n í h o majetku nemeckého, čl tudíž o užití polskeho zá
kona ze dne 14. července 1920, jímž Polsko článek ten provedlo, 
tak jako my jsme jej a príslušné články smlouvy St.-Germainské 
a Trianonské provedli zákonem ze dne 12. srpna 1921, č. 354 sb., 
a tedy v této ved D v li r ne byl pr í s l u š n )< protože úmluva 
Žpnevská se čl 256 sm1. Vers_ netýkala a príslušnost Dvora p-r~
Jlej nezaložila, což Dvur sám uznává. 

Ženevská úmluva v čl. 6-23 týkala se naopak jen likvidace 
majetku TI eme c lc Ý ch p r í s l u š TI í lc li ve srnysIu č 1. 2~7, 

15) Náš zákon č_ 354/21 ovšem uznává v §u 8, že poctIvý naby
jvatel nabývá platne, i když nabyl 'po 1uitickém dni, jímž je ,dle§ l ' 

č_ :2 a §u 7 den inkorporace, t. j. 13. únor 1920.< Když stát -takto sán~ 
právaj svá omezil, dobre. Ale die čl!. 83 al. 1 a 8 smI. Verso byli jSfi1e 
,r, téže ' situaci jako Po!l~ko a nesmela 'by Ríše in fraudem smlouvy - a 
našich práv jednat. Polsko právnicky vystihlo sv)' m záko nem- f.va 
právaj náš zákOn ne: Než -šlo tu s1'Íad jen ó maličkosti. 
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l i t. b) (92 · č. 2) smL Vers.,: a tu' slice siipulovaJa ' príslušnost 
})vora, ale jen podpurne, totiž jen pro prípad, .že by nebyl prí
slušným SmÍšený rozhodčí soud, jehož príslušnost \'e smlouve 
-VeTsaillské stipulovaná vyhražena neztenčene (č1. 23 Úll11.). Tento 
~mišený Tozhoelčí soud j,est však elle čl. 304, lit. b) smI. Verso 
1)j'íslušný "e vecech této likvÍJdace čl. 297 sml. Verso jako nalézaci 
" pľípadech ooste) a 'll) č. 2, al. 2 článku toho a §u ll: prílo hr 
k nem u, ve v š ech o s t a t n í c h pri p a d ech pak (He čl. 305 
;jako soud reparační proti rozhodnutím úradú Jikvidujícího státu: 
i když tedy Dvur z toho eluvodu, že žaloba uplatúovala práva 
})l'íslušnice ne,mecké Oberschlesische, postavil se na stanovisko ne
'Správné, že ' tu jc1p o prípad 'čl. 6 úm1. Žen. (ne tedy o majetek 
-c:tátní a tedy čl. 256 smJ. Vers.), tož, ježia tento provádí jen čl. 

~97 smI. V,e~·8. a tedy~ když státní úrady polské l'ozhodly, nastala 
nutne príslušnost Smišeného rozhodčmo soudu jako repara.čního 
._- n eby l TI v ľi r pr í s l u š n Ý m z a se. 

Tím jest vyŤÍzena otázka príslušnosti nejen V"ô,<~~ Oherschle
:;jsche, nýbrž i vúči Bayrische, jež také byla do petitu žaloby 
pojata. 

Bay r i. .S che sice mela provoz továrny již pred uzavrením 
:smlouvy Versaillské a mela,-li tedy nejaká práva vlastní, tedy ta 
D{l,Spadala pod čl. 256, nýbrž vždy jen . pod čl. 297 sm1. Vers., 
.a tak li ní hy se vždy jednati mohlo vskutku Jen o likvid8.ci 
majetku (neho jak článek ten a p ním čl. 6 úm1. Ž8ll. specialisuj~), 
Pľ-áva n b zájmoyého účastenství p r. í s l u š nic e nell e c k é~ 
:ale ovšem práve prQb byl vždy pak príslušnýmSllljšený rozhodčí 
"Soud, a ne tedy Dvúr: 

IT. R o z hod n li t í ve vec i s a ru P. 

L primár ní d'ú'zka hmotneprávní ohledl18 Obel'schlesisehe jr::et 
"yv, I'Íz8na už shora v dogmatické souv:islosti. Š]'o o práva Polska 
z · č l. 256 srnL Verso a O. dopustila se za. úč.elem zmafení techtb 
pr,lv kolluse s Riši, davši se použíti k nicoÍnémlt jednání, za. 
j('hož úč,~lem prive schválne byhi zrízena, k' jeclnání' na oko, 
,Finlulaci, v které vzala. na se falešnou roli nabyvatele továrny, 
j ii pred tím Polsku stipulované, a z které tedy žádných práv 
"pt·o jej] právní · nicotnost nabýti nemohla. a, práy8. ani . nechte~a, 
jak to· je ·v samé povaze simulace, když, jako zde, nezakr·ývá 
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žádné skutečné jednání jiné.16
) Byla mala fide, ale, jak VinH\: 

ani bona fides by jí byla vuči Polsku nemohla prospeti. 
Dnlľ ale uznal, že Oberschlesjsche práv nabyla a že jSO~l 

to práva pravá a dobrá, j, proti Polsku účinná. P :hpu::;til 
sice, že námitka jednání in fraudeJn credjtoTis místo má. 
neuznal však~ že by hyla oduvodnena (str. 39). Aspoň to n-ls. 
nás musí tešit, že ji uznal za pfípustnuu a nemusíme h y· 

teprv dokazovat, ač i to jsme shora: již učinili. Co však 
se týče hezdúvodnosti námitky, byl hy nám musel Dvur rici ~. 
pod l e k t e r é'h o prá v a s o u d i l, nehoť on, jak už Yínx~,. 
nesmí souditi podle volného uváženj, nýbrž podle u r č i týc II 
nor e m, jež jsou vyj,menovány v čl. 38 jeho statutu a j,jmiž jsou 
mezinárodní smlouvy a úmluvy, nlezinárodní zvyklost, t. j. obecná 
praxe za práva pHjatá aj obecné zásady právní uznané civili~o
vanýlni národy. Mel tedy Dvur po rade tyto prameny mezinál'fxl
niho práva, jehož užívati má, zkoum.at a fíci, které normy apli
kuje, a tu by byl došel j.iž po pečlivénl prostudování mÍľových 
smlu\' a zvlášte smlouvy, Versaillské k tomu výsledku, že, jak 
jsme shora ukázali, v znení, duchu a snlyslu jieh každé kallusi vní 
neb jinak malefidní jednání jest zavrženo a zakázáno, a kd}bj 
byl pak podz,orným úhlem této morální zásady právní a zásady 
retrotrakcH podmíneného nabytí, v smlouvách tech rovnež bez-o 
pochybne dokumentované, jednání Ríše a Oherschlesische zkoumal r 

byl by p:ľišel k jinému výs1edku. Než n.ehleďnle k tomu, protože' 
to nebylo tak na snade, aby Dvur rozluštení otázky, Oi niž jde, 
byl pr-Ílno v smlouve Versaillské hledal, když utkvel a priori, pouze
na úmluve Ženevské, a obraťmie zretel jen k pramenu tŤetímu, 
obe cn Ý m z á s a dám prá vn í m, t. j. z á s a dám prá y

ní c hrá d u civilisovaných národu, které jsou prOll závazn~;m 
pramenenl práva potud, pokud se shodují (arg. »Obecné« zásady 
t. j. všem spol.ečné). Dvur by byl mel tedy sestavit~ pr,ed81n preD
pisy všech prá vních rádu týkající se naší otázky - aspoň tech 
hlavních - a pak z nich' odvoditi obecné zásady a jednání Riše· 
a O., jež tvoÍ'í predmet sporu, podle nich právne posouditi, a byľ 
hy to mel, když bezúčinnost jednání uplatňována ve f.orme ná
mitky, že jednáno in fraudem creditorum, učin.iti aspoň v tOlU 

16y § 117. nem. obč. zák. mlu,ví ,v ods,ta!vci I. o simulaci o sobé 
a v odst. 2. osimulaci zakrývající jiné skutečné jednání. 
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omezeném rozsahu, žie hy byl takto sestavil predpisy od p U T Č í c h 
z á k o n u (Anfechtungsgesetze) hlavnich evr.opských právni.ch 
r ádu. Ale to on neuoinil, nýbrž soudil čire l i b o vol nea podle 
tobo to dopadlo. Myslime sice, ~e snad i Dvur neco ví o rÍll1ské1ll 
právu, jeho" proklete p:ľísné zásade bonae fidei, prešlé do všech 
našich práv, jeho zákazu jednání in fraudem' cr edítorum a :jed
nání in fraudem legis, pod kteréž hledisko zde spadá jednán i 
in fr au dem sm10uvy Versaillské, a konečne o jeho stanovisk II 
k siilnulad, a že kdyby i jen to vše byl shrnul, by10 by mu b 
dávno stačilo, avšak chceme mu i tuto náJIIahu pľoIIljnoubi a 
p:ľiznati mu právo, aby byl soudil jen jako laik podl-e pr á y
n i hoc i tu čHi jak to jeho statut sám v témž článku 38 Yy 

jad:ľuje,e x 'a e q'u' o et bon o, ač to právo tam má jen, když 
strany mu je udelily a tedy jej tím degradovaly na pouhý r oz
hodčí soud.ľi ) Ale ani to on neučinil, nýbrž rozhodl docela n e
popírate1ne e x i ni q u o, když už nerekneme také et malo, a1Jy
chom mu neimputovali špatný úmysl. 

Dvur tedy soudiiI libov1oJne, neudav ani prameny psaného 
práva ani 8e neodvolav na právni cit. My doloživše stanovisko syé 
ze samé smlouvy Versaillské, tedy z pramene Č. 1 § 38 · statutu , 
nemeli jsme zapotTebi, zkoumati všecky právní rády uvedené jako 
pramen práva v Č . 3 téhož §u. 'Pokud jele o levropské právní r ácly 
kontinentální, spočivající na právu rímském., nemuže mezi nim i 
ani býti podstatného rozdílu, aspoň pokud jde o otázku jedná n i 
v obapolném dorozumení na škodu tŤetí osoby simulovaného a 
povinnost od'éjnení takového kollusivního jlednání iformálním 
znovuzŤizením dfívejšího stavu (hmotne zustal stav beztak porá d 
týž), a tn snad by se objevily rozdíly jen v obsahu odpurči.h o 
práva v obj. 13m.; ale máme za to, že ani toto právo není treba 
sestavO~1at: stačí totiž samo právo nemecké, a na tom jsme ukáza]] , 
že jednání, jaké predsevzaly Ríše a Oberschlesische, perhoreskllje : 
Ríše a O. musi si dáti Ubiti, aby proti nim užito' bylo práva jejich 
vlastního státu. 

Tínl docházíme k dalšímu positivnímu výtéžku našeho še-

17) »Degradovaly ( pravíme proto, že, jak už jsme vyložili, je 
\' civilisovaném právním obchodu spousta vecí, které jsou mravne in
cifferentní, takže právní cit nám rešení . nev,n.uká, a nastává úporná 
pT'áce právnického intelektu, která vyžaduje práv-ního vzdelání cl s kte
TOU' soad so'udící · jen die právního citui není. 
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henj, ',presahujícimu meze ' našeho prípadu. Pramenem práva 
mezinárodního podle čl. 38 Č. 3 stat.utu Dvora jsou sioe obecné 
(společné) zásady právních rách'l, avšak pres to sluší v lnezi
národneprávních rozepŤÍch užíti pro t i každé sLrane predevširn 
práva jejího státu, či ve pro s pec h každé strany práva stitu 
odpurooya, což znamená vyžad·ovati, aby v me7iDárodneprávnlCfl 
stycích a pomerech každá strana zachovávala nejen povinnosti 
yyplývajicí z oh8cných zásad civihsovallých prá, ních rádu, n)'b:rž 
i p o v i TI n o s t i, k t e l' é j í nad t o u k l á cl á v l a s t Il i 
]J r á voj ej íh () s tát u. J estEže Ríše a Oberschlesische byly 
by tak) jak jec1naly v nasem p:fípade, nesmely jednat podle domá
ejho právnjho :ťádl1 vúd príslušníku nemeckému, nesmely iak 
jrdnat ani vučj Polsku. Povinnosti uložené obecnými zásadami 
pľ'ávními jsou tedy jen spodní mezi rnezináľ'odních povinnosti, 
že se pod ne nesmí. Tato myšlenka se skrývá i v ustanovení čl. 08 
Č. 5 statutu, podle nehož pramenem práva jsou i rozhodnutí soudní 
k S výhradou pi~edpisu a. 59«, t. j. rozhodnutí soudní v té veci 
vyetaná. Jak už V ' pozn. 4. shora rečeno, nesmí Dvur vynésti 
nález, jenž by byl státu, jehož soud rozhodnuti vydal, pľíznivejši 
;než toto rozhodnuti, a tedy odpurci neprízn1vejši. Povinnost, jakou 
státu uložil j·eho vlastní soud, lTIusí vždy splnit, ať je obecné právo 
JTI czinár·odní treba mirnejší. 

Co 80 týče společnosti Bay r i sch ,e, je otázkou, mela-li 
'"lastních práv, když majíc technické a komerciální vedení (str. 
-14) nejdrív pro H.íši a pak prý pro Oberschlesische (str. /1:3), 
byla komisionárskou správkyní závodu na remuneraci a podn 
na ziskú a po jistém čase na výpoveď. Jak jsme slyšeli, »prodalac: 
Riše společností O. púdu, budovy a instalace se vším. p:ľíslušen
~hjm, zásobamj, surovinami a zarízením provnznÍIn, tedy se všim, 
co tu ~yl0 hmotného, ' takže Bayľische mrela j·en živnos,~ensk~ 
oprávnení, z čehož je nejlépe vnitrní pomer jejich videt. Nicmene. 
když právo bezpodmínečné výpovedii ruči ní ffielo nastali · až 
r. 1926, k živnostenskému oprávnení jejímu patiily il patent! 
CL uclává se, že ,Polsko se zmocnilo i tech, nutno prlpustiti', že 
šlo též o vlastní práva její, ba možno pomer její k Ríši pokládati 
i za jaký-si pomer společnostní. 

Jak podle čl. 297 lit. b) smI. Vers., tak- podle provádejíciip 
.jrj č1..6 úml. Žen. mohlo Polsko Jjkvidovati i toto právo Bayriscbe, 
ať bylu jakŕkoli, nehať podle článku tech podléhají likvidaoi 1I'Ia-
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jetek, práva a zájmová účastenRtvÍ, podle d. fi ovšem jen, jde-l i 
• . podnik velkoprumyslový; o čemž zde neni pochyby. 

'Nižádnp deleni podniku nemuže zameziti likvidaoÍ. Je-li fia 
pi. továrna prvpachtována, vezme si ji likvidující stát celou, j L1k 
to stojí a leží, a jen je otázkou, jak se má vYmerit prejímací cena, 
zda podle celku bez ohledu na obojí ruzné právo Ó~ podle obDjilvJ 
práva,tož vlm,tnlkovi zvlášte a pachtýii také z \1-1 ášte, což mú~e 
vésti k jinému výsledku. V našem prípade ovšem je ruznost jp.,š1.e 
ta, že proti RiRi jde likvidace . podle čl. 256 sml. Vers., kde C8nu 

vymeiuje kOillise r,eparační, a proti Bayrische podle čl. fi úmL 
Žen., kde ji stanoví Smíšený rozhodčí soud, buď jako nalezaó~ 
když ji Polské úŕady neurčily, nebo jako ~',epara~ní, když by J,i 
byly urcily a Bayrische by nebyla spokoJena. Zaloba poda!.i.a 
u Dvora za Bavrische nehlede k nepríslušnosti Dvora, znejíc na 
Iepfípustnost lj}~vidace (porušení čl. 6 timl. Žen.), mela tedy býti 
zamítnuta, nehoť Bayrische mohla se domáhati ;jen prejimací Cell! 
žádostí k Smišenérnu soudu.18

) 

To jsme museli predesIati, neboť práye postavení Bayri ch~ 
je pn\pravou ke hlavní otázce, která spravedlnost, vyšinutou ná
lezem Dvora z kclejí a iítící se do neznáma, zase na dráhu ;i'í 
yykázanou uv ede. 

Ovšem jsme povinn~ uvésti také ješM moti.v!, meritorniho 
rozhodnutí Dvora, aspoií. ve vší stručnosti, neboť z IlJich teprv 
vyplyne, jaký právni omyl to zpusobil, že Dvúr neuznal nárok 
Polska ani podle čl. 6 úml. Žen. Vyjma ten on1yl vyvráceny jsou 
všecky ony vývody již shora, neboť nečiní Dic jinéhO', Dež že' 
~chvalují jednání in Ú'audem smlouvy Versailiské. PrilČitňujeme 
ke každému v závorce hned svoje poznámky. 

Str. 24. Polsko u~i1o zákona ze 14. července 19-20 (shora 
pod b) vycitován), podle nehož muž·e vykliditj osvby na statku se 
nalézající, i když právD< jejich datuje z doby p:ľed·e dnem kriti.ckým 
(vysvetlí se pozdeji, jele o BaYTische) . Bez vyšetrení titulu vla~t
nictví a platnosti smlouvy prohlášena za neplatná všecka práva 
nabytá po kritickém dni neblede k povaz.{3! aktu, a není poskytnuto 

18) Než i kdyby proti Bayrische per maxime inconcessum rueby l ~. 

likvidace oprávnena, vždy vstoupilo Polsko v práva Ríše a pokra
čovalo pak tedy ono y t om pomeru li Bayrische, v jakém dfív byla 
s ní Ríše. 
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opravného prostredku, anI se nedej'e zminka o nejaké náhrade a 
proto porušena úmluva ženevská čl. 6 a násl. (Všecka práva po. 
kritickém dni nabytá jsou neplatna, protože jsou nabyta in fran
dem smlouvy Versaillské a práv Polska, a náhradu nepotrebuje 
zákon slibovat - náš č. 354/21. také je neslibuje - protože jri. 
naHdil čl. 25() sml. Vers., j,ehož vecí také by lo z Hditi opravné 
prostredky, o nic'hž jsme už mluvili a jež ani náš zákon č. 354/21 
nezfizuje. To platí i o čl. 6 úml. Žen., pod nejž Dvúr prípad ne
lll'áve:m subsumuje, neboť v čl. 297 smI. Vers., jejž provádí, jest 
náhrada preoepsána a v té-mž čl. lit. h) a čl. 305 žádost k SmÍ&e
nému soudu pfipuštena. Ostatne ani úmluva sama ani udání 
opravných prostredkú ani určení náhrady nepredpisuje a proto 
nl'mohla opomenutím tím býtii porušena.) 

Str. 29. Nejde o právo čl. 256 smI. Verso N'evadí, že smI. Vms. 
Dxistuje již od 28. června 1919, neboť podle čl. 4. úml. Žen~ jest 
aatum prechodn suverenity rozhodno pro uznání práv nabyt)-ch. 
Ch-šem že čl. ten činí výhradu pro čl. 256 smI. Verso Ct oje to'), 
avšak čl. 25H n(~obsahuje žádného zákazu zcizení (dovoluje tedy 
jednah in fraudem?) a neopravňuje Polsko, míti! za neplatné 
zeizení proveclené pŤE'd prechodem suverenity. 

Str. 30. Také "zdání se pro'hlášené -v čl. 88 smI. Ver&. týčl~ se 
jen suverenity a ne statkú. (Ale statky precházejí s územÍ1n a 
vzdání se území involvuje tedy vzdání se statku.) Ríše podržela 
a ž do prechod Ll suverenity právo disposice statky svými a jen 
z II e u ž i tí tohoto práva neb por u š e n í z á s a d y bon a e 
i i d ,e i mohly by dodati zcizovacÍIDu aktu povahy porušeni 
smlouvy. (Výborne! .Jen to dobre aplikovat!) 

Str. 31-33. N'é\ní správná námitka polská, že nejde o likvi
daci podle čl. 6-22 únll. Zen., ježtOJ zákon ze 14. července 1922 
postjhuj,e statky bez zretele na národnost, kdežto likvidace má 
predmetem soukronlÝI maj,etek nemecký jako takový. (Týče se 
zemedelských statkú.) 

Str. 34. Aplikace čl. 2 a 5 zákona ze 14. července 1920 od
poruje čl. 6-22 úml. Žen. (Nellložno, vždyť je zákon ten kován 
na čl. 256 smI. Vers.; po·rád ta nešťastná zámena pusobící zmatek! 
Dvu.r nrmá nživat čl. 6-22 úml. Žen., · kde právelll užito cit. 
zákona.) 

Str. 37, 38. Zneužití tu neni, hansakce byla opatr-ením 
v rámci normální administrace verejných statkú (I), aktem 
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~právnim. niše vzdala se težby schodkové, aby eventuálne získala 
:zpet · investovaný kapitál, vyhradivši si až 90% z prebytku dosaže
ného z prodeje akcií scil. z prebytku nad akciový kapitál, a uchrá
nila se proti nl0žným následkum znehodnocení marky. (Dvur ne
praví, že je to zjišteno a jak. Ale- r kdyby to . v t~ans~.kci stálo, 
tedy &0 takovýln vece-m PŤi simulam tak lehkoverne "iry nedá. 
Ale i to j,e lhostejno. Znehodnocení marky by Ríši stihlo právé, 
'když nemovitost prevede na peníze. Mela si nechat nemovitost. 
A jak nlohli chtít zveleb1t podnik a docí1it kdo ví co z prodeje 
.akcií, když provOlzovatelkou zustala porád Bayrische, takže pra
covala-li driv se schodkem, bude: i nyní. Když však ~e zisku 
.z prodeje akcií Ríše mela dostat 90ro , je videt, že ona byla vlast
nici, a ne O. Zbytek l0ro byla patrne proViise' spol. Treuhand.) 

Str. 38, 89. i\iše jedna1a bona fide, neboť ona mohla počitati 
jen s dvem.a eventualitami: buď bude Polsko činiti na továrnu 
nárok jako na maj,etek Ríše, aneb'J jako na majetek nemecké 
pr'islušnice Oberschlesische: ale v obou pripadech ,musí ji Pol3ko 
zaplat'it, tak jaky pak tu profit z transakce, pro č ji jen fingovat 
:a nemyslit uprimne;? (Jestli: takhle Ríše počítala, tedy proč žaluje 
a proč Dvur nejedná podle toho počtu, pro č Polsku továrnu nedá 
proti Oberschlesische, když uznává, že ji . musí za-platit; jako~ ie 
,"skutku musi? Tady je práve zlatý hfeb celého prípadu: uvidíme. 
i e Nemeckl) to myslilo zcela opačne, aby totiž továrnu ~emusiIo 
d át ani ono an.l O.) I\dyby byla Ríše smlouvu s Bayrische prost6 
zrušila, což mohla, a neprovedla transakci, byla by Bayrische ne
mohla závod provozovat (?) a Polsko mel-o by mrtvou továrnu 
{ale ať, vždyť by melo aspoň tu, kdežto takhle mu odpíraji i tu) 
;(-1. bylo by y situaci horší, než jaká vyplynula z transakc0. (Pro 
Boha, co pak IllU ta lrčinsakce vynesla? Dvur žertuje: tecľ Polska 
nedostává sice docela nic, ale mohlo to být pro ne ješte hOl'SÍ, 
nlohlo dostat mrtvou továrnu! Tak ony tedy jednaly ve prospech 
Polska, aby je mrtvou továrnou neprivedly na miiz,inu! Nevdečné 
Polsko, když tecľ od nich chce továrnu živou.) 

Mala fides? Smlouva Versaillská neuložila Nemecku ani zá
vazek nezcizit~ po ratHikaci (!), tím méne tedy to muže býtŕ po"
rušenun zásady bonae fidei, když Ríše prodala pred ratifikaci. 
{Jenže práve v tom záleží zásada bonae fidei, že už uzavrení 
'SlnlOUVY mi .ukládá závazek neme niti nic na stavu veci, nerku 
.aby mne to neukládala smlouya ratifikovaná. S Dvorem neni 
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v tomhle ohledu reč. Má smysl prO' č,est? Slovo delá muže. Uzavľ\~
ním smlouvy dal jsem své slovo a teď musím čekat, až bude l'ati
fika ce odmítnuta: pak teprv mohu volne disponovati. Bona fide~ 
je tu vernost, Tr'eue, na strane Nemecka a víra, Glaube, na strane. 
Polska a zldamání táto víry Nemeckem k vernosti zavázanym 
felonie, fraus.) 

Str. 40. Netreba proto vyšetrovati, zda a pokud s~gnat:)'l'i 

ilmlouvy Sffiejí mariti její iJrovedení. (Čím dál hezčí.) TransakcQ' 
byla platna podle práva civilního (prosím: kterého?) a snášela S(~ 
~ mezinárodními závazky Nemecka. (.o všem podle tech krásných 
'zásad, jež pro mezinárodní právo stanoví shora Dvur.) 

Str. 41. I kdyby posice Ríše jako zástavní držitelky akei,í 
rovnala se posic.i vlastnicB, nemohI by se prece čl. 256 sml. V ('fS. 

apIikovati proti Oberschlesische. Tento článek predpokládá ma
jetek Ríše a n Ppo dni k s' () II k rom ý, tre ban a nem 
Ríš eme l a z á j e nl pre p o II d ,e r a II t n í. (To je klíč k pn
rozuméní stanovisku DvoTa.) Článek ten týče se prechodu rí~
"kého majetku následkem postupu území a musí v dusledku zá
flady bezpečnosti práva vyložen birti podle toho, čí právo by10 
platné pH prechodu suverenity: tu však byla vlastThicí již Ob~"'r

~chlesische a ne Ríše. (Není to sice pravda, že kritickou dobou 
je prechod suverenity, ježto v:ÍJme, že poradí polského práva datuje· 
.d uzavrení smlouvy Vers., a o bezpečnost tohot.o práva precte
vším jd,e, avšak když tak, jak praví Dvur, tedy proč pak potom 
neprizná Polsku továrnu proti Oberschlesische dIe čl. 6 úml. Žp-n., 
která jí nab-yla jÍž 24. prDsince 1919, tedy ješte pred ratifikací 
~mIouvy Versaillské, tákže dopadá její čl. 297 lit. b)? Tu zas Dvi'U" 
praví: aha, Polsko jí společnosti O. nevzalo dle čl. 6 úmo Žea" 
nýbrž elle svého zákon~ ze 14. če'ľvence 1920 a čl. 256. A bez
pochyby že by nám jtešte iekl ohrácene to, co praví shora: Ostatn9-
méla na podniku preponderantní zájem Ríše a čl. 6 úml. Žen. 
predpokládá prece podnik pfísluš'nice Nemecké: Tuto obojakosl 
veci však práve transakce ohmýšlela, aby se to nikde nedal{} 
chytit a Dvúr jí šel 'na lep. Samá

L 
dialektika, Dvur neumi se pro

pracovat k jádru veci.) 
Str. 4"2. Transakce a zápis O. do knill nebyly fiktivnÍ aut 

fraudulósní, nýbrž elektivnÍ a de bonne foi. Dvur nenašel y argu
mentech polských žádného duvodu, aby s hlediska práva civilniho< 
(čího?) modifikoval výsled.ek, k nemuž dospel na základe práva. 
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mezinárodního. Popírá-li PoJsko platnost zápisu O., tedy by ne
lJlatnost musiIa býti vyslovena príslušnou práV01110cí (?) obecného 
práva mezinárodního. CNerozumím.) 

Str. /1:4. Polsko bylo povinno šetriti kontraktních práv Bay
rische (neriká proc), ale porušilo jH zabránim továrny a jednujo 
tak proti zákazu čl. 6 úml. Žen. (?) Pr-uffi·yslový podnik choí'ov
ský sestával ze dvou l'uznýeh živlu: pro voz te c hni c k Ý a 
obc hod n i, jenž byl podstatný, byl vždy v rukou Bayrische; 
role Ríše, pozdeji mísio ní O., záležela spíše ve fin a n c o v á
n í pr () voz u. Továrna však vždy byl a hospodárskou jednotkou 
podrobenou ŤÍzeJní Bayri,s0he. (Kde ale zustaly nemovitosti?) 

Otázka: Pro č Dv-ur nedal žádného vysvetlení k záhade, že 
Riše mela zustati držitelem akcií i potom ješté porád, když už 
pohledávka jeji bude zapla cena a práv-D' zástavní pomine? Od
poveď: Proto, že no. tO' žádného vysvetlení není, leda to jediné, i e 
celá ta transakce byla fintou, a kdyby Dvúr byl to priznal, hyl 
by musil vynésti rozsudek zeela opačný, že totiž je Ríše vlastnicí 
továrny a že tedy jde o prípad čl. 256 smI. Verso a to nem.ohl, 
ježto v nálezu o pŤÍslušnosti to poprel. Ale fiat justitia, pere at 
praesti:gium Curiae. 

A ješte otázka: Ví-li z toho všeho čtenár, proč vlastne cho
Ťovská továrna, ačkoli je velkopr-umyslovým podnikem, jaké čl. 6 
úml. Žen. likvidovati dovoluje, likvidována býti nesmí a má zú
stati Némecku, prosím, ať Ini to, iekne, já to ne vím. Ale bUllu 
hádat. 

Teď opustím'e naše st.anovisko, že v p.o činu IPolska šlo o užití 
čl. 256 smI. Verso a tedy o likvidaci majetku patrícího fHši a 110-
stavíme se bezvýhradne na stanovisko Dvora, ž e š l o o l i k \. i
d a ci cll e č l. 6 ú ID L Ž 'e n., te cl y maj et k u pr í s l u š n i, c 
nem e c k Ý chO ber sch l e s i sch e a B a 'Y r i sch e, což 
predpokládá, že pľijímáme jako základ dalších svých úvah také 
stanovisko Dvora, že t T a n s a k c eby l y efe k t i v n í a p l a t
n é, a že ted y Obe r sch l e s i sch ese s t a l a k n rh o v
n í v l a stn il cít o v á r ny, Ríš e z á s t a, v n í drž ite l k o u 
akcií s postavením vlastnice jejich a tuclíž 
f a k t i ck é v l a stn ice t o v ár n y, a Bay r i s c he ž e z lI
S t a l a 'p r o voz 'D' va tel k o u, a budeme zkoumati, zda aspoň 
pak je nález Dvora správný. 

Proč Ríše volila iransakc] tak sl.ožitou, že se v tom tež ce bylo 
Sborník ved právních a státních XXVII, 2, -3. H! 
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vyznat? A proč ujednala transakci pŤ1ed ratifikací smlouvy Ver
saillské, ale dala zapsat Oberschlesische cla. knih až po ratifikaci? 

Čl. 297 IH. b) Verso sml. udeluje všem kompaci,scentum Ne
mecka, tedy také Polsku, právo likv.idovati nemecký majet.ek, jenž 
v cl ob e, k d y s nl l o li van a bud e p II s o b n o s t i" náloží 
nemeckýnl príslušníkúm a jest na jejich území včetne tohe, jež 
jim byl o p o s t o u pen o t o u t o s m l o II V OllI. 

Dne 28. čeTvna 1919 uza v.r ena a podepsána Versaillsk<i 
smlou va, dne 24. pro s inc e 19'1 ~ sjednána transakce, kterou 
továrna prodána sPQllečnosti Oberschlesische, dne 10. led n a 
1920 složena ratifikaoe, smlouva tedy tún dnern nabyla pusob
nosti, čímž podroben byl LikvidaciJ všecek majetek nemeckých p:ľí
slušníku, jenž jim toho dne patril, a dne 29. led n a 1920 teprv 
zapsána Oberschlesische do knih. 

Odpoveď, proč tak složitá transakce a pra č koupB provedena 
pred ratifikaoi, zápiIs však až po ní, j·e tedy, že aby jako žádny 
n1c nemel, aby težko bylo Hci, co kda. vlastne má a kdy toho 
nabyl, aby právo rozdrobeno byIo mezi th účastniky: Ríši, Ober
schlesische a Bayrische. 

Neboť pfijde-li nyní Polsko a rekne: Tohle je majeiek Ríše, 
já ho zabírám dIe čl. 256 smI. Vers., odpoví Ríše: Copak j,e to 
1110j-e? Vždyť já jsem to prodala už pred pusobností Versail.lské 
smlouvy a nemám teď než pohledávku na kupní cene a zástav ní 
práVio pro ni na akciich. Továrnu však má O. a B. ji provozuje. 

Polsko tedy pujde na O., ale ta mu rekne: Copak je to moje? 
Vždyť já nemám žádnou disposici anL právní ani hospodárskuu, 
nehoť všecka práva z držby akcií náleží Ríši, ta vládne, ta je 
paní, a provoz podniku je v rukou B. A pak, co je hlavní: já 
jseu1 nota bene zapsána do knih až 29. ledna 1920, v den tedy, 
kdy Verso smlouva nabyla pusobnosti, t. j. 10. lecL.YJ.a 1920, 1111113 

továrna ješte vlibec nenáležela, to by ale byla musela, abys ji 
mohlo dIe čl. 297 lit. b) ode mne požadorvat. Kdyby se te'ď Polsko 
\Tátilo k Ríši, odpovedela by tato, že ovšem v den složenÍ ratifi
kace byla ješte knľhovní vlastnicí, ale teď, kdy P'olsko své pl'ávo 
c.hce r,ealisovat, už není. K B. Polsko už ani nepujde. 

A tato myšlenka, že se pfi této rozdrobenosti prá va nedá nic 
dejat, opanovala, zdá se i predstavu Dvora. Aspoň když vypus~,i

me z duvodu jeho vše, čím vyvrací fraudem a malmn fidem a 
dokazuje efektivnost, reelnost, platnost a účmnost transako8', zbývá 
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,Nn to, co praví na strane 24, 41 a 44, a; to, zvlášte obe po-
lednejši místa, sVBdčí pro to, že Dvur vychází z názoru, že když 

na podniku je právne zúčastneno více .osob, nesmí se podn:ik 
bráti; v celku, nýbrž k a ž d á prá v II í ú č a s t o S.o b e, ta 
však že není predmetem likvidace, a tak nelze v našem prípade 
likvidovat ani dIe čl. 256 s.ml. Vers., treba že šlo také o účast Ríše, 
a ni dIe čl. 2D7 lit. b) téže smlouvy, treba že šlo také o účast ne
meckého nríslušnika. 

Tn vŠak je právní omyl. Tu je továrna, prumyslový podnik 
neh závod: to je celek, majetková ;(hospodárská) a tím i pránlÍ 
jednotka. A j,ednotkou, právnjm celkem jakožto jednotným pred 
metem práva, objektívne, hmotne zustává porád, treba se to sub
jektivne, tedy co se týče podmetu práva, ide eIne, rozdrobilo na 
kopu pl'ávních účastí, na pr. bude víoe spoluvlastníku, z nichž 
j,eden svuj podíl pTopachtuje, jiný zrídí na nem tretí osooo uží
vání, technické v,edení pak sverí se osobe, s kterou se uzaYŤe 

smlouva společenská na podil nai zisku za její činnost, a komer
delní ved;ní zadá se kOITJsionáfi: to vše je lhostejnn, neb.oť ne
záleží na tom, j a k Ý je vnitrní pomer právní, nýbrž jen, jak se 
vec jeví na venek.Ovšem ale záleží na tom, k d o je podmetom 
právnÍJI11, jaká je jehOl státní príslušnost., zda nernecká, neboť 

jen majetek Nemecké ríše, nemeckých státu a dynastií a nemec
kých pfíslušnÍku lze likvidovati. O tuto príslušnost však v našem 
prípade není sporu. 

J est tedy také Jhostejno, zda na témž podniku z části zúčast
nena právne ft í š e (neb nekterý nemecký stát neb člen nekteré 
nemecké dynastie) a z části! n e ID e c k Ý p r í s l u š n i k, na pf. 
doly, hute neb prumyslový závod náleží Ríši a nemeckému pŕí
slušníku, (nebo nekolika jich) jako spoluvlastníkum. Nevadí 
pranic, že likvidace proti Ríši jde formálne dIe čl. 256, proti ph
slušniku však dIe čl 297 lit. b), neboť rozdil je jen ten, že pTOtl 
:Ríši nabyl ten který stát již ex lege smlouvy Versaillské, a likvi
dační rízení záleží tu pak jen v uvázání se v držbu, kdežto proti 
príslušníku není nabyto ipso jure, nýbrž stát musí se teprv roz
hodnouti, zda nabýti chce (neboť nemusí a nebude mu to často 
ani vhod, takže toho práva vubec neuž~je, jako náš stát nevyužil 
hn plne), a už tento projev vule, jenž pravídelne bude se Jíti 
výslovným predchozím prohlášel1Ím, muže se však také státi mlčky 
piímo uvedenim v držbu, náleží k llkvidačnímu rizení, k nemuz 

14· 
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ovšem patrí i stanov'ení prejímací ceny, kd·ežto dIe čl. 256 sta
noví ji reparační komjse. Jako ale nevadí spoluvlastnictví fbse
a príslušníka, tak nevadí an~ jiné společenství právní, kde práHú 
účast každého ze spDlupoclmetú podniku je jiného druhu, na pr_ 
Ríše j'e vlastníci továrny, príslušník však ji provozuje na, zá
klade společenské smlouvy s ní na podíl na zisku, jak tomu po-o 
liobne hylo zde, kde ji provozovala Bayrische, nebo jako pachtýí· 
a pod., nebo naopak príslušník je majitelem továl'ny, a Ríše si 
jí zpachtovala a provozuje ji jinlTm svým p:ľíslušníkem prijatým 
na spoleČ8nskou smlouv u. Všichni tito atakoví podílníci a účast
níci musí likvidujícímu státu ustoupiti, ať jest jej,ich podíl neh 
účast jakákoli. Dukaz: 

a) Čl. 256 smI. Vers.: »Mocnosti, jimž se postupuje nejak€ 
území nem.ecké, n a bud o u všech s t a t k u a fi a jet n o s t i 
patrících v nem N e In e c k é ríš i neb nemeck )Tll státum«. 

b) Čl. 297 lit. b) sml. Vers.: » Mocnosti spojené a sdružcne
vyhražují sr prá vo z a drž et i a l i k v i cl o v a t i veškerý m a
jet e k, prá v a a z á j lU o v á ú ,č a ste n s t v í, jež v dobe, kd y 

tato smlouva vejde v pusobnost, náležejí nem e c k Ý ID pi' í-, 
s l u š ník II II nebo spol,ečnostem jimi lwntrolovan1'ill a nalézaji 
se na jejich území včetne toho, jež j.~m byl o postoupeno touto. 
smlouvou«. 

A al. 2 féže lit. b): »a nebude nemecký príslušník sm(~ti 
llakládati tímto maj etkem , právy a zájmovým účastenstvím (iní 
uvaliti na ne jakékoli bremeno bez svoleni státu tohoto« (roz. 
k likvidaci oprávneného). 

c) Čl. 6 úml. Žen.: » Polsko muže v polském Hornim Slez8ku 
vyvlastniti jak podniky velkého prumyslu, tak velký majetek: po
zemkový podle čl. 7 až 23. S výhradou techto ustanovení fi a j 0-· 

t e k, prá v a a z á j m o v á ú IČ a ste n s t v í príslušníku nemec
kých neb společností nalézajících se pod jich kontrolou nemohoU' 
hýti v H. S. likvidována~. 

'Kom·entár: Ad a) »nabudou« majetku Ríše a státu nemee
kých, ad b) »mollou zaclržet a likvidovati« majetek pfíslušníku 
nemeck1-'ch, tento ovšem jen, pokud v dobe, kdy smlouva vstoupí 
v účinnost, tedy v .dobe sIlOženÍ ratjJfikace (10.'ledna 
1920), bude náležeti nemeckým pi'íslušnikum: toto omezení se 
II majétku Hšského a státního ad a) nenalézá, a 'my už uhod
neme, proč: protože Ríše byla za sebe a své státy smluvní stranou 
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;a jest tedy kompaciscentum zavázäna. k vernosti již o d u z a
~\. Ť e n í smlouvy, od kterého smlouva potom ratifikovaná mod 
lt'8Írotrakee pusobí, což však pro príslušníky nemecké neplati, 
ježto nebyli smluvní stranou a nemeli tedy až do účinnosti smlou
"\" Y povinnosti vernosti. Ba ježto ratifikaCÍ vstoupila Stmlouva 
pouze v nl e- z í nár o dní pusobnost, to jest v pomeru mezi 
.stá ty, vížíc jich vlády, kdežto ve v nit r ,o s tát II í pusobnost, 
v které víže tak jako publikovaný zákon i občany a úrady 
··s vnitrostátni právOJnocí, vstoupi1a teprv publikaci ve státe 
.( v kterém, když jde o nemeckého príslušníka a. hkvidující stát 
je jjný, jenž, pokud jde o území nové nabyté, nabyl ho drív, n~ž 
·smlouvn publikovati mohl?) , musíme se tázati , nemáme-li v pred
·pisu našem, jenž práve stanoví závazek občanu, rozumeti p-u
~~obnost vnitrostátní. (Vec není tak snadná, jak se zdá, a je dos ti 
~]ožitá, čt,enáŤ musí, aby m,ohl raziti uspokojující pravjJdla, uva
:zovati postavení státu i likvŕdáta i tretího nabyvatele.) To jsou 
Tozdíly. 

Rozdílu žádného však není v pr e d fi e tu likvidace. Ovšem 
praví predpis ad a) statky a majetek {biens et pľopdétés, pro
'perty and posse.ssions) a predpis ad b) , maj etek , práva a zájm{),vá 
'účastenství (biens, droits et intérets) , ale to: nemá žádného vý
·znamu: v naŠeJll jazyce stačí úplne samojediný výraz »majetek«, 
n eboť pod ten pojmll spadá práve všecko, co Jllá hospodárskou 
·hodnotu a jest »VeCÍ« , t. j . »od osoby r ozdílné«, na pr. tedy ne 
pracovní sila naše, jež též má hospodárskou hodnotu. A j'ešte je 
"ten pojem príliš široký, neboť nesmíme myslit na hospodárstvi 
-konsumní, takže nájemní právo bytu, a6 je též majetkovým pni.
'vem, se-m nespadá. Jinak pad1t, jeM patrí k hospodárství vý
TobnÍll111 ( tež~hnír:.1 u). Avšak francouzský a anglický jazyk ne
mají tu tak vyhraneného po.jmu a všecko je témel' synonymum 
a má zase mL1IlO to ješte jiný význam a tak to predpis b) hromadí, 

.aby Jen všecko vystihl a nic nezbylo nekry to. P redpis a) si tako
'\·ou práci nedal, protože o státu nepredpokládá, že by se pouštel 
110 takových všelijakých právnich účasti , jako na pr . Bayrische. 
Zkrátka oba predpisy dohromady chtejí postilhnouti ve š k er Ý 
ma j e t e k n e nl e c k -fr, ať ná1E'ží BjšL nem . státum nebo nem. 
príslušníkum~ takže stát, který by chtel, byl by mohl na se ~re
vésti vše-cele nemecký majetek umístený na jeho územÍ. Když 

.každý pľl'lmys]ovlT podnjk, tedy ovšem i každou r emeslnou živnost) 
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neboť i to jest podnik živnostenský, a kde jest mezi obema mez? 
Predpis žádá jen Imajetek, nebu právo, jak výnosné, nepravL 
Stát ale ovšem nebude likvidovat drobty. Kdyby tedy podnik cho
rovský místo Ríši by l nálež,el Švédovi nebo Dánovi a Bayrische 
bylru. u neho tim, čím byl a u Ríše, bylo by mohlo Polsko, ne
smejíc sáhnout na majetek Švéda nebo Dána, vylikvidovat aspoň 
tuto právní účast Bayrische. A kdyby na míste Oberschlesische
a Bayrische po štedrovečerní transakci 1919 byla bývala nejaká 
dánská a švédská společnost (platnost transakce porád predpo,
kládáme), nabylo Polsko aspoň práv Ríše, t. j. právo držby akcií 
a vš'ecka oprávnení smluvní s ním! spojená, a mohlo Ríš~ úplne 
z podniku vyradit, a 1 to by bylo pri chemické továrne vojensky 
duležité pro ne velmi cenné. Musilc> by ovšem zaplatit, co by 
reparační komise ur6la. Prítľ bychom se mohli jen o' to, zda toto 
právo, tato právní účast Ríše v Choro ve »jest«, tam »se nalézá«, 
je tam umístena {située), - otázka to, která pojata vie své vše
obecnosti, opet je velmi .obtížná - avšak prisvedčímoe-li na to" 
je konec. 

Ad c) Článek 6 úml. Žen., jenž vstoupil na místo čl. 297 
lit. b) sho.ra ad b) a {) nemž už z rozhodnutí nejvyššího sou du 
R I 120/27 s apodiktick.ou jistotou víme, že pres svuj výraz »GX

proprÍ'ace« upravuje likvidaci, ovšem mluví v první vete jen 
o podnicích velkoprulllyslových a velkém majetku pozemkovém, 
tedy o predmetech hlnotných, a nejmenuje práva a právni účaHti,. 
a to, zdá se, Dvur Zl1látlo. Ale už to, že druhá veta zakazuje
likvidaci všeho jiného »majetku, práva právních účastí«, doka
zuje, že se to v první vete také tak myslí, a že tedy, shrneme-li 
obe dohromady, podrobeny jsou Ijkvidaci fi aj et ek, prá va a 
prá vn í ú č a st i. ale jen mají-li predrnetem pod n i k y ve 1-
k.o pr U In y s l u an e b o vel k Ý maj et ekp o zem k o y ý . 
Než i kdyby an~ druhé vety nebylo, došli bychom asporň. pro, 
všecky prípady, kde ta ruzná práva a ruzné účasti všecky ná
ležejí nemeckým p:ľíslušníkum, tedy i pro náš prípad, k stejném 't 
výsledku, neboť jak jsm.e už rekli: tu je tovární podnik, ten spadá 
pod tu první vetu, pod pojem velkoprúmyslu, a práve vedle to11u 
aby to byl nemeck)T majetek, zálleži jen na predrnetu likvidace, 
nehoť jen o tom predpis mluví: kolik osob a jak je na nem jako 
POdInet jeho zúčastneno, je mu lhostejno. 

J 'ešte dve 'Otázky. Majetku nem. Ríše, státu a dynastických 
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080b10
) nahývá ten který druhý stát ipso jure, ex lege článku 2f)~ 

smI. Verso Avšak zajisté stát není povinen nab1~i, neboť nemUSI 
se vrhat do každého dubiosního podniku neh právni účasti, m'uže 
se tedy nahytého práva vzdáti a neručí za závazky podniku, než 
až když se spráyy uja1. Tak na pr. kdyby podnik nejaké dy
nastické oRoby nemecké byl pasivní, stát se jeho držby neucho·pil, 
aJe tu by prišli v-e:fitelé, aby platil, že podniku nabyl dle čl. 256 
j iž tehd y a tehd y ex lege, tu by je zajisté odkázal, že článek j·e 
dáni jen na jeho ochranu, aby, kdyby nabýti chMI, všecka dispo
sice po kritickém dni na jeho úkor predsevzatá byla bezúčinna. 
Tak by se mela vec v podstatEí! jako ad b), jenže kri·tické datum 
je jiné. Ale možno fici, že smlouva mluví jeno. nabytí ~jetk~, 
tak~e bv se o závazky nemusel nabývajícÍ stát starat. Avsak Je 
možno prevzít jen aktivní stránku podniku? Polsko, jak jsme sly
Beji, inkasovalo obchodní pohledávky továrn y chorOlvské. PH 
statku, rozurní se, vecna bremena zustávají vezet a pfi stano
veni ceny prejímací se odečtou, avšak dluhy prináležité k nemu 
(§ 1409 ohč. zák.) by už nabývající stát nestíhaly? Než dIe 
čl. 266 smI. Verso inkasuje prejímací cenu reparační komise na 
účet reparačních závazku Nemecka, takžIe o nejakém rozvrhu 
cen y jako v konkursu nebo pfi exekuční dražbe m·ez] ver1tele 
nemilže býti reči. Zdá se tedy, že smlouva na tu otázku zapomnela. 
Zde ovšem nebyla tak akutní, jako pfi likvidaci majetku pH
slušniku nem. dl·e čl. 297 lit. b). Tu nové 8táty mají sicle dIe lit h) 
č . 2 al. 2 vyplatiti »výtežek« likvidace nem. príslušníku samút
nému a predpokládá se výslovne provedený prodej, jak to snad 
v nektel'ých stát.ech za války praktikováno bylo, ale když teprv 
na zákla'de rnírovó smlouvy stát likvidace se chopí, tak jako my 
a Polsko a likvidovaný majetek chce podržet~ pro sebe, a tedy 
jp tu, p()~z.e nucený výkup :(ne exekuční dražba), tu se má ta~é 
cena likvjdátn vydati bez ohledu na vefitele? Naše úmluva s Nr
wQck'om č . 3nU!22 neučinila tu žádného opatrení. DIe lit. h) č. 1 
a 2 odwdou se výtežek likvidaoe a neprátelská aktiva, když likvi
d ujici stát j E' star ý, po prípade príslušné vláde k účelu tam uda
nému. Zdá se, že otázka naše chtela býti vyrÍzena predpisem 

J P) l\ I ís to ~ panovni ckých osob f- č l. 256 sm1. Ve rso položeno 'Y n a
šcm z ~lk one Č . 354/21 ve,dome (tisk 2816) J. osob p anovnic kých ro
di n «, což je mnohem širš í. 
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lit. il), že Nemecko odškodní s v é p r í s l u š ník y za likvidaci 
jich majetku, takže by tedy l ikvidující stát na vehtcle nebral 
zretele, a muselo by i je odškodnit Nelnecko. OVŠelTI, když to 
budou jeho príslušníci, avšak jak, když veritelé hudou p:ľísluš

níky jiných státu? Já nevim, jak čtenár, avšak pro mé chápání 
je-st čl. 297 (a shodné články smI. St.-Germ. a Trian.) počÍnaje 
lit. d) strašný. 

To k V1IH úplnosti, ač se to naší otázky netýče. 
Druhá vec, kt.erá se nás však týče, je, že čl. 4· úml. Žen. 

stanoví jako rozhodné datum pro uznání práv nabytých vHorním 
Slezsku prechod suverenity c(15. duben 1922) a Dvur bere to 
za kritickou dobu i pro oblast čl. 6. Ale pan Rostworowski str. 92 
to popírá, rka, ' že čl. 4 platí jen pro oblast titulu Il., v neffiŽ se 
nalézá, a ne pro oblast titulu 111., v nemž umísteny čl. 6- 23. 
N emužeme si učiniti úsudpk, když nevypsána všecka ustanovení 
obou titul'ú II zvlášté cl. 4, a musime tedy poč.ltati s tím, že shora 
,ad b) il11sto kritického dne čl. 297 lit. b) smI. Žen., t. j. dne 
lO. ledna 1920, kdy smlouva na}Jyla mezinárodní pusobnosti, prí
Tiadne dne, kdy nabyla vnitrostát.ní pusobnosti, nastupuje den 
15. dubna 1 H22 jakožto oen priechodu suverenity. 

Ať je tomu jak chce, co se týče Bayrische, vždy to dopadá, 
nehať ji právni líč-ast na chorovském podniku, z které ji' Polsko 
vy]ikvidoval0, náležela v každém tom dni, ježto ji mela už od 
1'. 1915, a podl'Žela ji i po vánoční transakci 1919 až práve do 
vyklizení 3. červ811ce 1922. Neprávem tedy stýskal si Dvur shora 
na strane 24·, že B. byla vyklizena, ač její práva. da.tovala z pred 
smlouvy VersaiHské. B. hyla vyklizena jakO' likvidát, pasívní 
subjekt likvidace dIe čl. 6 úml. Žen. (čl. 297 smI. VersJ, aIp 
])vur patrne zneuznává toto její postavení a likvidační její zá~ 
vazek a nazirá na ni jako na odvodkyni (Rechtsnehmerin) Ríše, 
které se likvidaoe týkat nemuže, l,edaže by po kritickén1 dnr na
by] a mala fide. 

Co však se týče Obersehlesische: ta jiste již od 29. ledna 1920, 
kdy zapsána do knih, a tedy i pfi pozdejšÍm prechodu suverenity 
podléhala likvidaci. Otázka je jen, podléhala-li jí také dne 10. ledllé1 
:1 920, když Sp toto datum jako den ratifikace smlouvy vezme za 
kritické. Rozhodne ano! Neboť její právni titu1, ťransakce ze dne 
24. pl'osjnce 1919, datoJval ješte z doby phd tim to kritickým 
r1nem, ona dne toho mela tedy právní nárok proti Riši, lderi-
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.r ozhodne podléhal likvi'daci a ktJerý by byl Polsku jako jejímu 
právnímu nástupci úplne stačil, aby se každé držby, i knihovní 
i fysické, na základe neho proti !'\iši dom.ohlo a tak k stejnému 
yvsledku dospelo. Jestliže zakrátko na to O. dosáhla vší držby, 
je:; to jen kratší, když sil to Polsko muže vzít pŤÍmo od ní. 

I když tedy se Dvur postavil. na stanovisko čl. 6 úml. Žen., 
·osohiv si tu neprávem príslušnost Smíšeného soudu, mel žalobu 
Bjše podanou za Oberschlesische a Bayrische z a Hl í t 11 o u t, pro
toze 'Polsko bylo oprávneno továrnu dIe čl. 6 úml. Žen. jako 
-celek vyljkvid0"'éJt, ať náležela komukoli, jen když ríšským Ném
cum, a firmám O. a B. zbývalo jen zakročiti u SmišenéhO' soudu 
() stanoveni náhrady. 

Dvur pi·jpl'avil se svými oberna nálezy pred každým souu
ným čtenárem o všecku prestíž a pred národy sveta 0 všeeku 
'dúveru. Pochybujerne, že by se PolskO' po druhé vydalo takovéto 
justici na pospas, a pochybujeme dokonoe, že by to udelalo Ne
mecko, neboť nemuže si tajiti, že DvuI' se dal jeho tram~akcí 

obloudit , a dnes mne zitra. tobe, nelllohoucnost Dvora. muže po 
druhé býti k zisku neprávu státu jiného a na škodu právu ne
:rneckému. 

A všeeko bychom Dvoru ješte odpustili, neboť že nedovedJ 
:zmocniti se látky a rozpi'isti záležitost dokonoe ne príliš složitou 
(že nedovedl jí uč.leniti a vyhraniti, dokazuje jeho 120 stran v'o
]íkého oktávu, které když človek po prvé prečte, neví docela nic, 
'tak n.~kcle tam není jasná, pronikavá a výstižne podaná myšlenka, 
j E-n má zatim nevyhladitelný dojem, že to nemuže h~rtj! dobré) 

~rt ve veci hla vní zcela. pruhl'ed nou, možno svésti na nedostafek 
jeho praktické erudioe-, ale co nelze odpustit, je to, že Dvur zaprel 
h l v 8.obe "šecek právní cit. To poburuje. NebOL muže kdo Hc i, 
že n eni všecek právní cit nálezem jeho do hloubi uražen, že tato 
justice Dvora, schvalující, ospravedlňující a autorjsující jednání 
('"identne kollusivni, fraudulósní a malefidní, je spravedl~vá? 

Kdyby byl Dvur vedel, co činí, byl a by to justiční vražda, ale 
-khvda neni o]ljektivne lehči, když to nevedel. Jsou to krutá slova, 
ale zasloužená. Co zde učinil Dvúr) to S9 už nesmí dít. Dvur 
mezinárodní jurisdikci tilnto nálezem diskreditoval: komu, pro 
Boha, :ie to sverena právní správa sveta? Pujdou drobné st:ľedo
I('\Topské státy, pujdou naši slovanští národo vé státi pred tuto 
nebezpečnou západní justici? Takovouto spravedlností Dv-ur ne-
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oblaží svet, n8založí večný :Inír. Nemužeme míti úcty pred Hmt.a. 
nálezem práve proto, že je tak právnicky hrozný, tak lidsky ne
možný. Nález zaujímá místo, jež mu podle kvalit obsahem jeho 
prokázaných naprosto neprísluší, je opravdu jediným svého druhu, 
ti'ídou pro sebe, neboC není v čsl. státe okresnulo soudu, aby byl 
s to vynésti nález tak žalostný. A když takový jest tento nález. 
vynesený Dvorem, o llemŽ jeho statut praví, že jest výkvetem s\'0-
tového právnictví, tímto Dvorem skládajicím se z 11 členu, co 
potom máme očekávati od všech tech Smíšených rozhodčích soudú" 
kde vše záleží od osoby jedné? Bude míti ona tu erudicjj mravní 
i intelektuální, jíž je treba, tu mohutnost, tu znalost, tu svedomitost,. 
tu nepodjatost dúv,edoucí se ouervati ode všech národních a sociál
ních sympatii a antipatií, které jsou živé, jak všeeko dokazuj2" 
zejména proti agrárním ref,ormám, a prihližejíci jen k objektiv
nímu právu? Odpoveď j'e dIe tohoto príkladu na snade. Tak si to, 
,~lechetný ,iVil~on nlpI·r;(l~ taYn l .. :-11 . 

H) Vel k Ý maj et ekp ~ z e ID lc o V)T . 

Tu jde hlavne o otázku príslušnosti, kter-ou má Dviir bb.. 

nemene jasnou (str. 22) jako stran továrny, která ale nám OYŠ€lIl 

je jasna v opáčném smyslu. Stokrát jmenuje Dvur »pŤÍslušníky 

nemecké«, že úJuluva Ženevská proti nim čeli, a prece neroz
poznal, ŽH jde o Ukvidac1 »nepráte1ského« majetku dIe č1. 297 h} 
smI. Verso 

Príslušné predpisy úmluvy Ženevské jsou: 
Čl. 6 shora~ dovolujicí líkvidacil v,elkého majetku pozemko

vého proti nem e c k Ý m pr í s l u š II í k U. m. 
Čl. 15, § 1, al. 1 k §u 6: Hodlá-li vláda polská vyvlastniti 

velký majetek pozemkový, je povinna oznámiti tonto svuj úmy:or 
vlastník u pŤed 1. lednem 19,28. 

Čl. 12, al. 1: Polsko muže vyvlastruti pozemkový majetek 
maJICl rozlohy ~ejméne 100 ha pudy zemedelské, náležejícÍ 1-5. 
dubna 1922 a v den notHikace ll. eme c k Ý m pr í s l u š n Í
k li m, kterí nejsou oprávneni podr~eti své bydlište v HOl'ním 
SJezsku polském. 

(~l. 17. Za p r í s l u š ník y nell e c k é ve sIn-ysl u čl. 6-&3' 
se nepokládají ti z nich, kdo nabudou plnoprávne národnosti 
ne lc te ré moc n o s t i sp 0 jen é ne b o sd r u žen é ve smy
~]u smJ. V cno. nebo národnosti polské ve smyslu té to úmluyy. 
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N epl'Ísll1šnost mezinárodní jurisdikce ve vecech 
rČsl. pozemkové reformy. 
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Je-li jasno, že :il tu jde jen o likvidaci »n 'e prá tel s k é h 0« 
' t. j. nemeckého majetku, Ježto to čelLjen a jen proti nemeckým 
pŤÍslušníkum, kte:fí se tu kladou v protivu k pŤÍslušníklim ~oc
nosti spojených a sdružených, a že to tedy je j,en proVíooení čL 
297 lit. b) srn]. Vers., pak byl dle čl. 23 Č. 2 opet pŤÍslušný jen 
S m í š en Ý s o u d r o z h 'o d č í, jehož právomoc tam vyhražena 
pred pravomocí Dvora, a jenž jest povolánJ v ŤÍzení likvidačnim 
jud.ikovati dIe predpisu smlouvy Vreľsaillské, shora ve veci cho
rovské továrny vyložených, proti každému rozhodnutí úradú 
státu ljkvidujicího. 

Dokonce jest v čl. 19, al. 2 úml. Žen. stanoveno, ž·e tvrdi-li 
účastník obdrževší notifikaci, že nell í pr í s l u š II í k elin e-· 
mec k Ý nl, mll~e do mesíce od notifilkace odvolati se k S m i š e~ 
II é m II r o z hod 'č í m u s n u d u, jenž muže naŤÍditi prerušení 
ŤÍzení »yyvlastúovacího«. Tu jel wet, že strany žily v pr-edstave,. 
že jen tento soud má býti p:ľislušným, neboť predpis má za účeT 
ne teprv kOlnpetenci jeho stanoviti, nýbrž umnžniti prerušení rí
zení likvida·čniho, a ovšem rozhodnutí o tom vznáší samoz:ľ'ejme 
na príslušný soud. Z tohoto predpisu též plyne, že jsme Spránl8-
vyložili čl. 30'5 sml. Verso dosadivše misto »soudu« Ú rad, neboť 
vláda polská, která notifikaci dIe čl. 15 úmo Žen. vy dáv á, je úrad 
a ne sOlfd, a i proti jejím výnosllm SH príslušnost Smíšeného
uznává. 

Pohrichu zásfupci Polska nevystjhH vec a namítali, že np.
kte:ľí notifjkáti reklama ci k Smiš.E'nému podali a že tedy D\"llt'· 
~ ješte není pÍ'Íslušn1rill« (str, .24) a žaloba že je )) predčasna «, 

Sám pan Ro~h\Torowski totiž ještľ v svém votu k nálezu ú' prí
slušnosti stále luluvÍ o )vyvlasLnení« (str. 34, 37) a teprv ve' 
s"éln votu k nálezu ve veC:Í samé si to uvedomil. 

V,e yeci samé by]n v~c jednoduchá. DIe čl. ~, § 3 úmL Žen. 
l11ajetek pozemkový, jeh-ož hlavní určení je sloužiti potrebám pod-· 
nikú velkoprúmys]ových, pokládá se za součást podniku, jemuž 
slol~ži, nepoclléhá tedy likvidaci jako majetek pozemkový, a šlo 
hlavne .o to , kde tomu tak je a kde nE'. 

,Pan Hostwortl'wski ve svém votu k '<"eci samé, str. 86-·93,. 
zab~rvá se ješte otázkou pľislušnost~ hlavne s hlediska apliJrability 
čl. 6--22 úmI. Žen. na tento prípad. J de podle neho o likvidacÍ, 
jež je zlomkAfi likvidace stanovené v smIouve Verso (str . 88) rl 

n <1zývá-li se vyrIastllením. vypujčuje si vyvlastneni toto obsah od 
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lJkvidace, J8JIZ Je zpusobou, a jak materiálie dokazují, zvolen 
v úrnl. Žen. výraz ten proto, že se dává odškodnení, což tuto 
Hkvidaci prihlížilo k vyvlastneni (89). Ale zapomíná, že každá 
likvidace ohligatorne vyžaduje odškodnení, takže kriterion je jiiné. 
Oba výrazy prý se vzájemne vY8vetluji a podmiňují (90). Ale 
nedefinuje žádn'i- z obou pojmu. Co však se týče vánoční trans
.akce, tedy naBí hlavní otázky, má za to, že zkoLUnáni jeji nikterak 
není naléhavé (93), v óemž jsme my docela opačného náhledu, 
ale ovšem pr()hJašuje, že s výsledkem, k neIDUŽ Dvur v otázce ~é 
d~spe}, nikterak nesouhlasí. 

Dr. RUDOLF PETRŽÍLA: 

K nauce O promulgaci zákonu. 

o promuJgaei zákonu ve s-illyslu bežné nauky prú.vni se mluvi 
Yf.' státe, dIe j(~hož pl'ávního rádu orgán - zp ra vidIa to bude 
hlava státu -- poverený podepsáním o r i g i II á 1 n zákona, jen~ 
má pak slo.užjh za podklad pro vyhlášení (publikaci) zákona. 
jest oprávnen :(anebo clokonce povinen) zkoumati a prohlásiti, zda 
]Jodepsan Ý zákol\ vznikl v :fíZlení právním i'cidem stanoveném. 
l'romulgaoe je tLldíž jedním stadiem v procesu zákon odárném , 
a le stadiem nikoh logicky nutným, nýbrž jen stadiem fakultativ
nnn, jež IZl8 pro určitý stát hájiti jen v prípade, že jeho právní 
l'ád instituci promulgace výslovne zavádí. 

Pokud jc1e o právo československé, jest sporno, zdali: zná insti
iuci promulgacle. Jl:'dni CWeyr,l) Hoetze l, Lastovka aj.) 

1) Již Kre j čí (pojednání O právní povaze podpisu presidenla 
republiky na zákonech v Parlamentu,' roč. V., s tr . 159) radí W'e y r a 
1< odpurcum promulgace a to proto, že prý \tV e y r v presidentove 
podpisu nespatfuje osve,dčení ústavního vzniku zákona. Kre j č í však 
nevy stihuje správne stanOjviskill "\Veyrova, neboť We y r výslovne 
(pojednání Proll1uJgace ve Vedecké ročen'ce pra.vnické fakulty Masa
rykovy university roč. 1926, str. 59) praví, že svým podpisem dáva 
president - mimo jiné - zajisté t aké na jevo, že považuje (aspoň 

(>Iiciálne) predcházející záko,nodárné rízení za legální. Spatrovalí-ll 
byc110m tuclíž s Krejčím p o cl S ta t u promulgace jen v tom, že pre_ 
sident rcpublii<y ve tormč poclep sání zákona pro h I a š uje zákono-




