
K pojmu "deliktu politického." 
K are I N o v á k. 

V poslednid'obě b'yI,a veřej.nQst vzttuiŠ/elnia j.alJ<f u n,á:s, i jtn(fle 
rulz.nýmti processy "poUtidkYJtni", ~ by;llo si stJěJŽOvIáinlo. na ,postup 
'SIOO<llů ve věcech' zGočinC'Ú "politidkYlcll". Běhe'm' minUlé·hlo !Století .. 
jaJki bud1e u~áZ1áJn!OJ vyvinuil se ji'nÝ. náZiOO' na. ZIl!olČi~n'ce talroVlé1híQ, 
IneŽ tomu b'yll() dříve. AoJhaeďme, jaJk! ,nakláJd'á miOIderní 'llák!Oil1o 
'dfáJnství a vělda s pojm'em trestniéhio Onu ploIHticiJ<léhlo. 

V 'n,a.:š em pOS:Í ti v,ni'm z!á!i<lolnIO/dlá:r.st'vi teln!to poj.emf vy;sll<y,tJu jt 
~~ něfklpiliktláte, ,aniž 'b'y bly,IIO lzle ja~ně :sez!nj~ti, COl si zákono
dároe poJdi tím předsta'vuje. 

Čl. ,XI. 'stáťnJhlo z'áka,aldJníhio zálklOln,a o mloldis'OU'dcovs.~é 'ZJť 
·dne 21. prto'SlÍlnce 1867, ČÍIS. 144. ř. 'Z. 've své pIlla(tinOlsti bezpt;oistředm 
Ullyfnj novou úst'a!v.olU zrušený], ma (ulstafnoven,Í, př~ja'téJ 'z ústlaN 
s1!atrů .zjáipaldJnidh~l) že přd v'šec'h' ptoHti dklý'c:h' a ob!~a;hem' tiskopiSF, 
"piáchaný,ch' z'l'O:čj 'nech 'a přečinech ~oZ'hloldlujiÍ porro'ťci O' vi'n,ě ob
iaU'Ova'ného.2) Pr,álv'nj neji'sťo'tu plyfn'oucÍ t tohoto U'3t~anovení iOlG
stI1alnH čl. VI. uv'oz. z'álk[()!na 'k trestnímu řláldlu ze (dne 23. ~v.ě,tlnJéIr 
]873, ČfS. 119. ř. 't., jenž vypioČít.ává, IQ k1tef1ýdhl trestinýphl činech 
SJo.Udij pOI1orta, cl. l'Z'e t,edly 'z ině'hlo 'vyjmloruti 'nělk1ter.é či'nY, jez· 
mpžnlO 'QIz[~ačiti za p:olHidkié.3) 

O 'tre.s:'tném čilnu p:oHti.dk1ém mluví :se d1áJ1e v mezinár'Od'nídh 
E.mLouVi~dhl o vyidJá1niÍz},0iČblců. Na tomto· plOH vyyi'nuI se vla:;tně 
pOjem p'oJitidkýfch d'eUkt,u. Až do s,toletí 18. byLol 'se z'iočůnci po
Htidkými :ve sltykiu me'Zi'néÚ1odlnimi ,na1ld:áld!áJno stej'ně, jta'klo se 'zlo
čánci , oibyčejný1mL Vlive1m f1ia!nrouz

'
s/klér 'rev!Oaruce ' ~ľ poHtiCklých 

přeVI1<li'tů na .k:oinC!Í 18. století IéL 'za'Číátkru ~tlo~etí. 19. vznik10 1/ 2Já--
! pjadJní Evropě moc:n:é lhfnuití, :k1teré se sta:vlě~o' proti t'O'mu, tárf>!y 

plo.ldti čt i zJočinci, Iklteří uprchli 'na 'úz'em'í CJÍzíhJa š'tiá:tu, b'yli Hmitlo 
'8Itátem' vyoéÍln!i státu spá'ch1alllléhlo činu. BYJ'a to prvJnÍ Fria:ncie, 
Ik'te!f,:1 prohná~J,a v ústavě rorku 1793 4) pt':áV101 ,a6ylu pro poU .. 
Hdklé 2~o<:jrflCe, - K jarkémulsJ tHdJění dOlsplěl ta:ké God:e péfl)al 
l ' r.o1ku 1810, m~uvě o či,nech' pr,Qistý!ch (Oom'munes) a: poUtictkých. 

Ča,sté rev-o.lude a vůblec nejistáJ dlolbla; 'ci.a' pIOlčát,k~l stol. 19: 
'PIOISUl1!OVlaJly ot'áJzlklu politických deli'lc'tů dio popředí a 'nutily Ipře

.. mlýšleti i učende o- urče.nj Í'o:hb .poJmu. Holdn,ě jest citováno IdUo 

, 1) Francouzská ústava z r. 18'30; ·čl. 98, 'beagické ústavy: Le jury 
{:st létal>1i.,. 'P0ur déqdts poJHiques et de pr'ess'e. 

2) Naše ústava ustanovení 'podobného nepřijaI.a, z toho dů,"odu, jak 
se fp'ravi v.e zprávě důvodové, Ž1e podrobné vyjmenování deliktů pa
třících 'př,oo pO'l"ot.u pon'echává se nůrmova.ti ,noViému trestnímu -iádu. 
Postujp t'ento nezdá se mi být~ s.právHým~ poněvadž tak důležité právo 
obžaiovanéh'O, jako !býti sou:renu 'porotou, má přún(o. v úst a v Č býti. 
zaručeno, už z důvodu formláLnUto. 

3) Víz Prušálk: R. 1Y.rá , ~o tr.estní, str. 58. 
1) Cl,áilek 120, 
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ho1alndlSkfého pr.ávnika PIíOVÓ Kl'lŮta,5) ve kterém' již ,autor dlot
c'h!áJzi Ik: z!áv'ěnlitn~ jež pjOzdlěji lJyly: wove(funy ~nOdáIr'Stv~ml_ 

Novou éru v hfoidnoceni poJlitidklý~h' iďeli~ai z!a'hajuje belgidCý1 
zálklon ze p!lte 1. ř.í jna 1833, jefnž stanP.vf slmlěmice; za ja'ky,dW 
p4:>d1mineikl mJa p'řÍ'Ště vliáld!al belgiciklá uzav~a:ti mezi'n:ár,odní smlQU~ I 

o vy'dfmL po/da'e tOihloto V'zJo.mt j jj'Oler státy V'k~;icfuly do smf1uv. 
klaiUsulj, že z'a Ž:áidn.ý~' loikioin~d ne'doy:oluje se vy;dánÍ pro zlo& 
politickY, 'nebo, ČiiJn 's ním' s!Of11vi'Sllý~G) C o zJ~ či:n ~J.i1:lcký se mTál , 
p:ťYk~á~, u.rčeno 'OenÍ. Vzlnj'kWy rllzlnlé ,k!o!ntr~rse p,H výldaklírJ 
tohlort{)1 UlStanovenÍ a 'tu lopět, :ab!y, alspoň v h1avtníml nedosta1l(UJ 
odpomloha,a:, klrláCí v , č,cle Belgie, 'kldyž zláJkOnem l ze 'd1n:e 22. b'f.~2tna1 
11856 .piairlalmoot belgic!ky, J#ija~ t. 'zly. ~te!ntia,t'ni 'ldaUJs,u1i,'i) ~~ 
núvíci, Ž~ 1Ja: čiln po!litidkYJ fnmlái se pJoJkMId~ti .aj vydání tedll 
se př1Jl1OUští prO' vr,a:ždu spÚí,chla'ni01U IniélJ h~a'viě 'stláltu :neb1() ČlelI1lUi 
je:hlu rddiny.7) Přikl:a/dlu Belgie 'následuji opět Slfát;y; Ji'll,é'. 

Než přes to pojem'· Slám! byl nejistÝI laj jest oélkem i ~~. 
Pos.itivn'Í zlálklon ne{l[á'Vjá nám! o!d~v!ěili Iljal oitlá)zlk!u, CO ' jest trestný;m: 
'činem pIOIlitidk~, dmlužno te!dly; Sláihlnoutl Je Ii~~tuře. Mezi k'ri ... 
mínalliSity js'ou hlawě d'vlOji minlěInf: T'hlelojr.le ďeli'l<'tu aHsol,ut!ni 
poiitickléhb (1.) la l"1ťilatlvn:ě poHtidc:éhb (11.). 

1. jedni 8) 'Sloudl, že poolitidk[Wn je,~ teln ČÍJn, jenž lobI~~ 
se; bezp!i<Ystředině proti s~eCensl(lémlU ,UiSpjOfláId[~nf nilroda' jabJ 
státu, a proti jeho represeinf!:aJntůim: hllavlě stfátu, proU č1enlint. 
dynalStie (ú mlanarcihií) a: z:á!klonoldláil'lnÝ,m sbOmlmL ~odbbně Hol
z.e-ndorrff 9) ia, p'ře<I!m'ět z}oČÍ1nů poJitic!k!ý!ý;dhf pjOildrádái ústavu, med
ná!rodlní pom:ěr státu v mhu ~ ve Vlá:1oe a vl,oou. Aoille Hto 'tlJre .. 
orle sluš~ jrok~,ádlaJti Úl delikt piOIitid~ý, čin, obl.~ahfujid m1cymeJnt 
ob'jekftiVJniho pIOnti~éhb p'Oško:zeru stá~.u'. Motiv: 't$ n~roz:hOldUjt 
ani účel, st~či, že určitý stat~1 vyjmeno''vlalnýi ~Wze!n byl. Ve 
směru sub}elk~.iv'nim se vyh~edlátv!á:, ab!y padmtel si b'yl viědlom ll1e~ 
bezpečností 'SV,é'hb J*>Ičin:átni. (TIreOrle tato: cellke'ml nyn.í jest opu .. 
štěna.) 

I I. Napnoti tomu Lamasdhlovi 10) rO'zlh1oldlujícím WC: hodnocen,i 
čínu j.a!ko, ~littclCJéhb jest ú če 1, }e'nž ~;c"iel zlam~1. Cin, jenl 
j jinak! Jest trestný, Jako čin pr03tý~ tf:m~ re ~ jim" dJi1ce (ilooíaitit 
Zlnlě'na polHidklýich' p'oměni stlMu, s't:áv:a se ČÍJnem' po!litictCý;ml. lJaJ~ 

~) De deditine frofugorum ' (1829). ' 
G) Ilte xpr'ess'ément $tipiUlé d,ians ces traitJés que l'etranger ne pourr:a 

etre poursulvd ou puni po~r aucun dlélit poaU.ique autérieur a, ľextra· .. 
dHion, 'nipour aucun faU 'oonnex a un semlbla.bLe déJlt . . . (Cl. 6. 2JIl'Í-
ttěného zákona belgického.) , , , 

7) Ne sera /pas rétputé ~é.}it polttique, ni lalt oonnexe a un sem!· 
btaJb.le ďélit, l'attentat contr,e La lpersonne du dlef d'un gouvernement, 
,étranger ou; contre celié des m~s de 5a famílle, klrsque cet at,· 
tel'lUts rostitue ke 1aM: soU de meurtre, solt ďaSSr~!Ilat, sotť ďempoi~ 
SUMement. . 

3~ Martitz: In'Í'ernau.naJe R-echth:ilfe' in Strafsach.en, II. díl. 
"'l Staatslexikon, sv. 11., str. 612. 
:' ) 'Das R,e{:ht der AusUeferung, str. 61. a 'D. 
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Neni TIla181m úkiolrem ,rozbírati pouitidkié přičiny, j:ež ve'dly 
Belťchtoldja 'k' nioemlnému jednáni, jehož pOldobného před tím <1&' 
jiny ;nezf1téllY,.-

,Fakltem jest, že na -toto Velmi smiHiV1é' pit101hláše'ní odPJo~' 
vědét 2lahlr,anj,čnÍ ministr m~d",ářstvÍ do BěIeh'radu ,niotou 'z' 23 
červenoc 1914, jíž 'nútiflo '8 e pod'rjO'blněji 2Jab'ý:v3.ti. · 

Na počátku vzpomíná p'l1oJhM'šenÍ srbiského vyslalnce ve Vldiru. 
ze dne 31. březina. 1909, Ik1terÝ1m' blyl z:ažehlnáJn hlrl()7jci konflU<t 
mezi , Srb~:kem la ]~akoU'~ko-Uhierskem 'kl vůli , ~flInexi Bosny ~ 
Heruegoviny.2) 'Histode p:osl'edinich' let ta u'd1áJo'sti z 28. června 
(zaV1ražd1ěnJ rak', :niásl,edlnika) uk'áz:a~y, ppkračujie B:ercih!told, že exi
s'tu}e v Stbsi.ku p;od'vratné hrnutí, j.eb!nž cilem je odd'ěliti od ral,kw'" 
u'h:er m1onarchi,e jisté čá!sti }ejiho územL Vliáldla srb'sklá ne.učintlčl 
niče'ruo, ~by potlačila t 'oto hnutí. Z přizn.á/ni původ:cit ~1:,ent,áru 
vy;svítá, že vI1aždt3. ~aTiajlevs'ká by)a pHv.ravlena v 'S,ělehradě, že 
důstojnici ,a úře'd'Gici stťbští) čleino'Vé "Národlní Obr,a'ny" Jali vr.a~ 
hlúJm ibnaLně ,a třas!klavj:ny, a k:onečn,ě, že ~pře,chlod zlll()l~inců dQ 

' Bosny se zb~alnlěm,i hyl organisovJán a uskfutečně," v'e.Jiteli srbsklé 
pO'hil1aniční stráže. 

T,o vše nutí vLádu m'k'.-uh!erskou, .aby upustila od 3vé blaho,· 
volné poJHiky, ptIlOV0210'v:a1né ř,adiu let proti Srb~sku :a ukMd!a:jl! 
jí ,ptOivill1TIost učinÚi 'kbnec h'rozblá1m, l}cter,é tVloří n:euSltá1é p.e~ 
bezpečI pif1o- bezpečnost 'ffi1O!nlarc'hJe. Aby !dio~íÍiMa t 'ohoto (cirelX 

vidl se vládla r1a'k' . ..,wh1ersklá povinn.a žádalti od král. vlády ofli· 
cielní prolhMš,enÍ, že odlsuzuje pT,O'pag,rundu namířlenou proti mG
I1iaJrchli , A ~by dod~l tomuto proh1iá~enli sl wvltlost'nf r,áz,diktujíS, 
Berc:h'tlOld sou~ně dOtslov:né jeho zněni,,3) k~era srb'ská vláda 

" :' -, -- ' , ,: 

'2) Doslovné zn,ě,ní : "Le Serbie reoonnait qu'eHe n',a pas ét é attelnte 
dans ses droits 'Par I.e fait acoompd,i crée en Bosnie-Herzégowne oet 
queMe se conformera par conséquent II telle décisitOn que les puis· 
sances 'Prendront par ra,pport II l'artide 25. dll. traité de Berrlin. Si> 
r,endant aiUX - conseils des grandes Ipuissances. la Serbie s"engage des 
a p,résent a ,abandonner l'attitude de protestation et ďop.pos<i1:io.J1 
qu'eUe a obs'ervé II I'égard de I'annexion depuH l',automne dernier et 
elB!e s'engage, en, ontre, a changer le CIO Uf S de sa 'poUtique acluell,e e-n · 
vers l'Autriche-HOIngr'i'e '\pOur V1ivre désorma.is avec ooHe defimere 
sur le pi'ed ďWl bon voisinage." 

3) Doslovné zn~ní: "Krát vláda srbskáodsuzu}e propagandu, na
míř-enou !proti Rakousku-Uhersku, totU soubor snah, které s m fě ř II j í 
k odtržení území od monarchie rak.-uherské, které jsou Jeji souč'stj 
a žeH lupřímně smutných důs>!'edků těchto zločinných hnutí. Krát vláda 
lituje, že důstojníci a úředníci srbští účast.niIDi se propagandy , výš:e 
zmín~né a kom'promitovald tak vztahy dobrého sousedství, k liI,ěmid 
král. ~'da se slavnostně zaváza!a svým .proh14še,nfm ~ 31. března 1909, 
Král. Vlláda, která zavrhuje a zamítá 1<aždou myšlenku, ane,bo snahu 
vměaovati se do osudů obyvatel kterékoMv č,ásti Rak.-Uherska, /po
kládá se za povinnu upozormU formálně důstoJníky, úředníky a ~eciioo 
obyvatelstvo krátlovství, že nadáLe bude lpostupovati s největší přís. 
nost{ proti osobám, k't-erlé Ihy 'Se súčastnily podobných 'hnutí, hnub, lna 
jejichž Ipředejití a 'Potlačení vyna[oži všechno své úsUL" 
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musí .uveřejniti 'nla prvé '3tr,áJnce svéhk> ú'řed!ního listu dne 13./26. 
čeliV~nCe Současně lllIUtsi to.to. proMájšeni byt uve'detno ve ZDIa;
most k~áJ. ,a:rmád!ě dlenním' rozkazlem\ J~hlo Vel. lff-állC a uveřej
něno v úředním voj. vlěistnfklu. 

VJ.Mja' srbslkiá se d!á:le zavaztuje: 
1. Po Ha čHi 'k!a~dbu p11lbdi'kaiCi, kteJ~á budí nenávist Iél iOP.O'"' 

vržení pro'ti mOlnlarchii a jeJíž v'šeo'becná tendence je namrře~~ 
fJ'T9ii úzeIflInÍ integritě. \ : : 

2. RozpusUti bezprOtstř'fldlne sp!O!lekf NéÍirodlni :Obr!a'nu a Jron... 
fiskiovati v'š!echiny P.lro'Stře:dky priopagandy Ia; z'a~r.očiti st~j'nÝfm' 
.1.lpůsobe1lJl' proti olStla'tním spoliklům !a sdlr,uienim v Srb/sku, kt~é 
pT.ovooěj.í proplag.andu pri~ti mona'rclhli; Ik~á!1. 'S'rblská, vládla! !t.ičipi 
" utná, /Opatření .aby rozpm't,ěn,é' spiol'kly; nle·l11i01dy pokraoovalU ,víe 
své 'č.Íinluos,tí podl jiným jménem ,nebo V' "jiné fonmlě. 

3. Vf'Pustiti bez odfIdlaldlu z' veř'. vyuČOVlání v '~Sl1b'sku ja:l< 
z uč:tds1kýc'h -ShOifŮ, t.alk i z učebinýchpomlŮcek vše, 00i ;vzbu1JWje 
nebo. by m/()lhUIO' vtbuditi pifOP.laga'ndu pToH Ralk/.-Uhler·slCu. 

4. PI10pustiti ze služby Kl: Zie s~rléÍ!vy' vŠleo1becně všedťn)í oo~ 
s'Í'4)jnf.ky "4 úředníky' provi-nivší ~e pTIolpagaindkw proti m:onardhii) 
jichž jm/ťnkJ a činy v'yhr~lŽuje si ,~děliti ds. al 'klrát vláda kráL 
v1~ srbS'k:é. 

5. Přijmwti so:učinnoot 4) cis. :a. ·k/tjád. org,álnů v Srbsku, při 
po·t~ačová,"i plodvTatOléhio h'nutí proti ú.1Jem/nÍ integritě m'ocnáfstvi 

6. ZléťhJájiJti soudní říze:ní proti úč~tlnilklům: k!OImplot;u.z' 28. 
červllía\) jsoucich' na srb'skié půdě; org~ny (ftel,egOlValné cis. a klflál 
vFá:dhu budou účastny přl t ·()Imio vy;šetřl()l~áJní.5) 

1 7. Přlst:OUpiti ihlned Ik' uve1Jne/ní mjajoll1a V. TanlroSliče: ~ ú~ed·~ 
'nfkia, srbského st.Mu Mllaina CiganovÍče, kJom.lpriOmitolva~ýcltl Y,Ýi 

sledkY, vyšetřlov~nj v Sawaje~. 
8. Ziabr.átnHi úči;niDými prostřookry spIOd-upll,oobleni sťbský~hI 

úřadů při nediovol,eném pl1Od!eji zbraní a třlajSklavin' přeS' 'h'ranice~ 
, a sesaditi a přísně piOtrestétti úřed/ní·k!y po'hlra!ničiní strá'že v Satici 
a Lezníci) provlnivši se tím, že pomáhla1i pův:oidoúm: 'SarajevsklehO 
zlJočinu, uStCLaidfníce jim přechlod' přes lťmunice. 

9. DátI cis. a; 'k'r'áJ. vl.á:dlě výklaiď 10 neo~aV1edllitd·ný;C'1ť ře·~ 
čích vy.;,. úředlnfklů -srbsKýcll jak v Srb's'w ., ta/kl v cizině, kteří. 
p·ře'.& své ú~edjní pIOst,avenÍ nev,áhíali pP aten1iáitu z 28. <:et1Vlnai 
vy;adř/O'Vati -se v interviewecih' způsobem mPlnarchti nepřa'íel:;klý;m'. 
Konečně 

Nevím, 'našel-ili 'by sle někde státník, který. by mohl podepsati 
toto ponižující a přímo urá.žJ~vé prohllášení pro suverenní stát. Berdn·· 
tol~, , a!liž by~ uvedlI j-edinébo konkretního důkap1/ o vi.ně srbských dl .. 
st01ntku a ur,edníků, chce doko.nce, aby srbska' vláda rovněž bez d6-
kazu uznala, že podporovah hnuti, smě ř ují c í proti monarchU, tedr 
hnuti, které skutečně lexistovalJO. 

!) V textu.: oolil'aooration ~ ... 
:') V textu.: " .... 'pr·endront p-art aux recherchers y relatives,." 
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10. Uvěd!omov,ati bez průtahů cis. a k1ráil. vládu OJ vykonán i 
OPIatřen: p'ojatých' v př.e<l!ešlý'ch' b'ddech. 

Cís. la lk1llá!I. vl.ádJa očekává odpověď kr,áL vlády srbské nej
,déle dlO soboty 25. červencc 6 hod. ve.čer. 

K. notě je plaik' p1řipoj,en ješt.ě do1d'atek s vý~ledky Sloudníhl0, 
š'etřenÍ v Sa:rajevě. 

Ta~( zni v Mav1ních rysech ()!nO ulti;m~ul11, jehož \r,)r',Sledkem 
byl ,a 'musH b 'ýti 3vě,tový válečný; požár. Jak! patrnlo, l Y.ádí lna 
přdl-cS 5ptorné la složité y,ěci ja:k' '}Jl01V'él!hty }uristidťé, tak PIO:.i.Ucké. 
A ke vš "'mILl Plov1o!lujte tak krátklou dobu nla ·odpověď 1 Kdežto sa
,najevský 'soudí d;áyá k obhajiohě doplaJdle!J1ýlm a us\'·ěcfčeným 2110-
c,ncům, jich~ž vŤnu neby1to lze pO'P'říti pLné tři ·měsíce, dává Berch-
1JoI1d jcn 48 hOid~ln 'k' 10lSlp'rlavedlnělnÍ stálťu, je:nž mlo.hl býti nejvýše 
vin'ěn z morální '3!Q1učinlnIOisti! 

K jJlQlnižujícímiu p:roMáJšenÍ, 'které měl P,ašič uveřej'niti \.' ítřed~ 
'n1'm listě lalni neM0d!ě, zrLam:en~"o p:řijeti uIltim:ata' Srbsk'em poli
tickioll i právní scb'evr.aždlu. Vždyť '3tát v m:clinárodní'm styku~ 
~by byl st,ákmJ 'tnuS,Í být plOHtic'kl()iU ~uvc:rell'ní jcdnotkou,t,) Se 
S\',Oll nc·od\'1~,:l()i,:;tÍ stát stojí, s ní P('IO m,ezináriOldlní právo p~adá.7~ 
Avš.I~Ú .. se 5uv,cre.l1ltou 3t:Hu je lles];učit'elln:O ka'ždj§ a jakékoHv za..
SlahoVl:Íini po.itick1é, mod . A LC požada.vky Berch'td'dovy .3e ne,:;ro\,- , 
ná\"a~y s dŮ3ttOjiJ10.;;;tí samostatnéhO. státu, je i kdku ;'a3tlo. Srbská 
vláldla ,měla ihlned' (im:médiat,elm:ent), t. j. bez j,a:klé~okoli v soud
níh'O vyšetřQv,áJnÍ rozpus,titi Nálro~ní Obnanu a jiné ~piolltk'y" třeba .' 
r.ak. vlá!d'a nemoh~·a podlétlt žáJdinéh10 pHméhlo důkaziu o jich ÚČ:1-
sten5tV! lna lYl1oti.raik, propaga:nd'ě. 

Vláldla vídeňsk'á se pranic neohlížela na to, do,vPIl'o'val-li vtlbec 
srb~klé vládě tako,výto čin srb1ský spiOllčov,a'd záikoln""'! 

Nej~híou.lostivějši vš,aLk' 'byly piOžadlavky uvedeni 51th 5. ·a () . 
Př.ijetí jich nezll,a.:mtenalo pro Srb!sJkÍOl nk menšíhlo, než p'odHdíti 
'sv,é správní a soudJni úř(lldy do~onl vlády vídeňsk:é, 'ledy de lacto 
zt.dttI su\,cľcnit" . 

.1 ,ak:t stan'O'~1sko za,ujaJla k rak.-uh', l1 ,ntě dáda ,:;rbsk'á: ~ 
V tdegna/l11u prince-regent.a carovi 24. Oervence, oznalnuje 

onon 'o:dJevzd~ní l1.itiml(l,ta v BěJeh:mdě a praví: "Vědiomo 'sV)'ch 
povinností ffiieziná~Oidních', Srbi~ko jIž nd prVlníC'h dnů 3tr.a!Š'ného 
tl10činu prohláiSHo, že jej OO'3uzu}e, la že je ochoťno zah'~jHi ří~ 
zení na svém úz:emí, kdyby hěhem procesu 7a\edenébo rak.-uh , 
úřady bylél, d1dk:ázána spoluvina nčkté'\rýclľ jeho plOdaných. Přes 
t10 ale požadavk'y Yl.áJdy vídeň,s~' j.~ou neužitečně ponižující pro 
Srbsko ,a neS\ne3íte~ 'n2 s jehlo důstojnosti státu neodvislého." Vy
p/očítáVíajc p!Ožada\~k'y raJk.-uhler,ské-, pir'avf p:rinc Al'exander dále: 
"Jsme hlo to vi p'řijmout podmínky R'a:k.-Uh'e~ska stejn ě Jaka ty, 

6) Wilso,ll and Tucker: Jnternationa.J law, 5 ,ed~1 po. 45. 
7) Wtlker, Ma'l1uaU of 'pubÚc dlnter'J1atilo.na! law p. 1: " ...... it 

)the state) retains Us state-characle r 'O long as these remainrea
so.nably intact," .... 
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Jež níÍtnt V,aše v dtčenstvlO por,adí, abyohom přijali ..... ln ěkrel'-é, 
z těch~o po Žlaaavklc, nemloh'iy by býti spal.(1Jě'I1Y he'z' změn v na-
š,em záklonod!ár~tvi~ oož vyŽta!ďuje oasu." 7) . 

Srbsklo bylo lochotno ;diárt pl'nou 'sa,tisfa:kci. Tím duchem j~ 
ta!klé neSena Paš.i,Č1oV,~ OId!ptov,ěď ze dne 25. eennenae na uHimatum . 
Spr,ávu" je podotčeln1Qo v 'ni, že Ind2Je činiti St'b'~ltroU vládu 'cdpo
V1ěldnlO'U 1Ja, projevy !š:olUlk'ro;mléihio razu~ jiakJO nOYin, za plrojcvy ••. 
Ikrteré v 'klaždém státě činí i3,e 31m'ro ohvykle a kte ré všeOlbledně 
-unik/Ll jl úř eGln! kal1trole . \ná'da 'Srh~~i o'če'~áva1a b1o.hužel manně, 
že buck pozván.a 'k součillllnlo:5ti pN vYšletřo\liálnÍ všeho) co lse 
tý!kiá zl,o'Čim..l., la jest h:o,tlolva, ab'y dlokálz'ala svoln ko,rektno:;,t za
k:ročiti proti všem oislOblíÍ!m, I{) nic!h'ž Jí hudbu uči'n,ěn.a sdtHenÍ
Od~o"udí t.alk lé v úředníim list.ě voš,e,ch!njU p~X)p!aglaiflďu, kter<Íl 'lb y 
'.byllfl namHena pl10ti int,egrhě mOlnialrc'hlie. P'a;š'ič hyl dále lodťoten 
plodJat: v nejbližším ia~~edlální 's'kup'štiny př,edlohu nO'véhlo iisko
Vlé'h-o zákona, d!lehěh:o,ž by bylo lZ'e 'kO!nfi,skova'ti pubHkace mo

·niélIf~hi.i. :n:epř átels1k:é. Třeba že 3rhs'ká vJ.ádla ne·m,á důJ<1aZlt o tom) 
že Na'f.od!n 1 Obrana a jJ,né spo'I'k!y sľíčast,nily se .propagandy, m
viazuje Se, Žtf. r01zipiUsti 'Narca'nu 'Ob'ra1ntl' a všech'oy j~'ll:É 'SI~Oalklyr 
Ikfteré by joe'cUna'ly prot: pidd'u!nlaJs'k'é Hšt St'ejln,ě i OjS'tatním' pod
·mink:ám byl lo Srbskem idl\e slušlnó,:;t! a práva v,Yhlo'\ně!no. g) K 5. hod.u 
'P·ř1p'OmtÍlni 'Pta'šič, že 'srb'slklé vJáldě ,není !dlOStatečně j-asn}' po·žadavek 
"RIa:'k>Uh'erskaj aby se Srb:,:;!klo 2lav,á.z:allo př:ijlffilout na svém úz:emi 
spolupusobení lo~g.átl1ů ds . ,a, králI. vlády. A]'e prohl3!šruje, že piíi.
pustí klaždJou .součinnOist, která by odlplovída'la pri'!1cipl!l~ .pr,áva, 
m'ezinaroldlníhio la trest1níh!o řÍ"iení, stejně j,a'kb doh1rým vztah!ům. 
lSlouseldskYm. Je poc'hiOpdtel,no) že zde .musil býti Pašíč olfMt~ný. 
Tento hod nejvioe iQohrožov~all dlů'stojno'st malého st:átu, k'terý věděl. 
jajkI by S! jehlo velký ~o.u~ed vlastně přeďsta\~v'al "coHab'o'ration"" 
svých! orgánů ~ A 'rrualLé státy Jsou žárlivější na sV~1'U neO'dvislost t 

nefli ve1'k'é. 
Ale i v 'ost.atnÍC'h' bodlech djávak~ Sf.blSk() pl,olou satisť4lkd. Ne

h1'dHo~ Žl": s'llo3!d nedlQ'šJlQ 'kl p!OlitlO'Vlá!nÍ hbdným' či.nlŮ'm. PJi dohr~ 
,vůli bylo b1,}jblýrvlalo velmi ~nadlO'o zachlovati mJr, zejm.éna !k1dyž 
"fiI[ib~k;á vláda projléviloa /O'chfottu p'ř,e,dložit spiolrné V1ěd ha·a.gskemu 
S1!nIiromu· soudu. A1'e ji'stÝlm vÍ'tězsťvrmi již niapřledl zpitá Vfdel~ 
.~ 2- sv."épomod, OJ nU ,se dlQmlri.ÍVia.ta, ze bude nejlepším za
ljii.t~nrm JejícH i'f~:;~. Svým v~h'ý:b:áfl;im se smimé1mu ř'ešen! kldat-
fHlktu, dlokarova1a, že p~ávo lne bylo lOia jle}l strall·ě. . 

Stát, 'který šl.apal p.o mezinárodním právu, I(ťerý pUV1l1 y tvář. 
,\oliti~ké ethice, nemohl se diolčkati leplŠ~íh:O troince. 

18) Llvre b!·eu. slerbe, ,nO 37. 
9) Zp,e nelze pr.o n·edJost.afek místa . \~no,rati se · 'důkJ.adllť.mu 'rQZ

OO,ťIU s'rbsk~ ·odpm'ědi. 
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