
0, 'l 

310 

Plán důstojné úpravy Karolina předpokládá ovšem značný náklad 
finanční a proto vyhlašuji z usnesení akademického senátu veřejnou ná
-rodní sbírku.*) K jejímu zdaru bude potřebí účinné pomoci hmotné 
i lI/.l'Qvní celého národa. Naše ' studentstvo nabídlo již pomocnou ruku a 
spo[éhám, že i všichni odchovanci naší Almae Matris Carolinae, právníci~ 
lékaři, profesoři i kněží přispějí vydatně svou hřivnou. Vznáším však 
p1'osbu ke každému dobrému Cechu a Slováku, aby přispěl podle svých 
si{ k zdaru této národní akce. Tak jako český národ vybudoval si z vlast
ních prostředků své Nál'odní museum a Národní divadlo, jistě přispěje 
i k záchraně a důstojné úpravě Karolina_, kolébky naší národní kultury. 

Za akademický l enát university ]{arlovy: 

Dr. Karel Domin, rektor. Dr. Josef Říha, universitní notář . 

,< ~ 

Postavení britských dominií v právu 
mezinárodním. 
Viktor S I a t k e s (Praha). 

(Pokračování. ) 
. , 

14. Dominia a Společnost národů. 

Téměř všichni autoři rozlišují postavení britských doniinií 
:ve Sp,olečnosti národů a n1imo ni. Rozeznávají tedy dvě oblasti 
,mezinárodního práva, sféru Společnosti národú a t. zv. sféru 
:diplornacie Oe droit international dÍplonlatique, the general 
~ spheTe of International Law) neboli obecnou sféru mezinárod
hiího práva. Dělení toto zavedl Oppenlzeim 34); vedeno jest spíše 
'zřeteli praktick:{rmi, neboť pojmového rozdílu nlezi oběul"a ob
lastmi není. U britských donlinií však nabývá toto rozděl,enf 
většího . význaInu, neboť jejich postavení v obecné sféře jest 
mnohdy popíráno. 

Podpisem ' mírové ~l~i~uvy versailleské stala se donlinía: 
podle čl. 1., odst. 1. Paktu o Společnosti národů jejílmi zakláda
.iícínti členy. VŠÍlllněme si blíže tohoto podpisu. 35

) Kdežto pod
pisy všech ostatních zakládajících členů jsou seř,aděny v abe
cedním pořádku francouzsKém, podpisy doniinií následují hned 
po podpisu Britské říše bez ohledu na abecední pořádek, a to. 
podle ancienity. Následuje tedy po Brasilii: Empire britanni
que, Canada, Australie, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Inde., 

*) Příspěvky mohou býti zasílány na rektorát university Karlovy, 
Praha 1., Pařížská 901, nebo na šekový účet Poštovní spořitelny v Praze 
číslo 300.9000. Sbírka byla povolena výnosem ministerstva vnitra z 3l. 
března 1934, čís. 23.699/34-10. Příspěvky přijímá také redakce tohoto listu 
na čís . Pošt. spořitelny 26.473. 

34) International Law, § 94a, b (Roxburgh, 3rd ed.) . S'rv. též Hall, 
International Law, 8th ed., p. 35. 

35) Srv. Hobza, Dokumenty, str. 42. 
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Pořad podpisú jest ovšmn iflelevantní pro m.ezinárodní 
práva a závazky. Závažnější jest fakt, že mezi č.leny Společnosti 
národů, ani mezi smluvnÍlni stranam.i versailleské lnírové 
sn1;louvy není nikde jlnenováno Spojené království Velké Brita· 
nie a Irska, že však smluvní stranou a členem S. n. jest 
»Empire britannique, British Eimpire«! Co je to British Empire? 
»Elnp,ire, a term used to denote astate of large size and also 
(as a rule) of composite character, often, but not necessarily, 
ruled by an emperor - astate which Inay be a federation, like 
the German empire from 1870 to 1918, or a unitary state, like 
the Russian empire before its collapse, or even, like the British 
Empire, a loose com.nlonwealth of free states united to a num
ber of subordinate depelldencies.« 36) Znaluená tedy název Bri
tish Empire veškeré úz~nlí pod žezlem britského krále, včetně 
don1inií, Indie, kolonií a protektorátiL To ovšem vede k po
vážlivÝln důsledkúm: dominia a Indie byla by tedy dvakráte 
členy Společ.nosti národll, kdežto Velká Britanie by vllbec čle
nem samost'atným nebyla a nemohla by ani ze S. n. vystoupiti , 
dominia však i po svém vystoupeni by členy zlistala prostřed
nictvínl »British E;mpire«. Zvolení dominia do Rady S. n. bylo 
by pak teoretickou anOimaIií, jak pr:avil sir Austin Chambel·
lain37

) r. 1927 při volbě· Kanady. - Jest jisto, že nelze přijmouti 
tento striktní výklad názvu »British Elnpire« a musíme vyklá
dati Pakt o S. n., resp. jeho Přílohu podle jeho ducha, ne podle 
litery. Pak název })Emp,ire britan:nique« neznamená nic jiného, 
než »Velká Britanie a Severní Irsko a všechny části Britské 
říše, jež nejsou samostatnými členy Společnosti ná'fodů. 3 B } 
Jedině tento teleologický výklad vyhovuje zásadě rovnosti všech 
členů Společnosti národů, 39) 39a) 

Jsou však donlinia vskutku rovnoprávnýnli a plnopráv
nými členy Společnosti národů? Na prvý pohled bychom od
pověděli kladně. Pakt zásadně uznává rovnost všech členú; 
r. 1928 prohlásila Rada S. n. v odpovědi na dotaz vlády COlsta
Riky o výkladu čl. 21. výslovně, že všichni členové Společnosti 
lnají stejná práva a stejné závazky.40) Avšak zvláštní postavení' 
britských dominií, poutající je vespolek a k Velké Britanii, má 
za následek, že také jejich postavení ve Společnosti národú 
není stejné jako u ostatních členů Spol,ečnosti, . zejnléna pokud 
by se nlěl Pakt O' S. n. vztahovati na poměr dominií mezi sebou 
a k Velké Britanii. 

36) Encyclopaedia Britannica, vol. 8, p . 402, 14th ed. 
37) Buchet, op. cit., p. 54 a Gemma, op. cit., p. 22l. 
38) Slova Balfourovy zprávy, § 5a. Srv. Baker, op. cit., p. 363 seqq .. 
39) Roku 1923 se skutečně usnesla 4. komise S. n . při stanovení pří

spěvků, připadajících na jednotlivé členy S. n., změniti na návrh sira J. 
Allena slova »Britská říše « na » Velká Britanie «. (Zimmermann, Společnost 
národů, str. 107.) 

3Da) Stejně Hobza, Úvod do mezinárodního práva mír ového, 1., str .. 
223/224. 

40) Journal Officiel, 1928, p . 1608. Srv. Hobza, Dokument)", str. 37 , 
pozn. 3). 
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Fonnální rovnoprávnost dominií .lest ovšeln nepochybná. 
Jako všlchni ostatní členové Společnosti mají dominia svou 
delegaci ve Shro'máždění, mají aktivní i pasivní právo volby do 
Rady a výborů Společnosti, jsou samostatnýnli členy Meziná
rodní organisace práce a Stálého dvora mezinárodní spravedl
nosti v Haagu, do něhož mohou navrhovati t. zv. »národní sku
piny« o čtyřech členech41 ), z ni~hž dva mohou být jejich ná
rodnosti. Jaká jest však na př. »kanadská« národnost? Jsou 
v ní zahrnuti všichni občané britští? Rozhodnutí v této otázce 
přinesl speciální kanadsk1T zákon »The Canadian Nationals De
finition Act « z r. 1921, jenž stanovil přesně, kdo je kanadským 
-občanem. Ostatní dominia nemají takového zákona, řídí <.;c 
však jeho zásadami.42

) 

Čl. 22. Paktu o Společnosti národů zavedl nový, před tínl 
neexistující druh mezinárodních vztahl] : poměr mandátní. 
Třetí skupina mandátů, C, bývalé to nělnecké kolonie, byla -
dle Bucheta~3):-- zavedena na přímou žádost donlinií. Mandáty 
tyto byly Společností národú svěřeny britskélnu králi, aby 
v jeho jnléně byly vykonávány vládami jeho zemí. 44

) Říšskýnl 
zákonem britsk1TH1 z r. 1920 byl , svěřen mandát nad Novou 
Guineí Australii. Podle toholo zákona , nesmějí být usneseni 
austraiského sněnlu vykonávána na Nové Guinei beze svolení 
generálního guvernéra a schválení britského parla'm.entu. Jest 
to de facto omezen,Í,ne-li 'porušení zásady čl. 22 Paktu o S. n., 
Dodle něhož mají mandáty C býti » adn1inistrés sous les 101s du 
Mandataire, comme une partie intégrante de son territoire; ad
ministered under , the laws of the Mandatory as integral por-
tions of its territory {( . , 

Už před válkou spravovala, od r , 1905, Australie podobně 
O'strov Papuu45

) : Avšak to byl mandát vnitrostátní, udHený 
Velkou Britanií, zde však jde o mandát mezinárodní, pod do
zorem Společnosti národů , 

Ostrov Samoa bvl svěřen Novén1l1 Zélandu. mandát nad 
Německou Jihozápad~í Afrikou dostala Jihoafri~ká Unie, a to 
'bez intervence Velké Britanie. 

Ostrov Nauru byl svěřen Britské říši, t. .1. tedy Velké Bri
tanii. Podle čJ. 22. P.aktu o S. n. má se při obsazování mandátů 
dbáti zeměpisné polohy mandatářovy'. Ostrov Nauru leží v Ti
chém oceáně, za války byl obsazen australským vojskellll. Přece 
však nebyl svěřen ani Australii ani Novému Zélandu. Neboť má 
ložisko fosfátů. Odporu zlníněnvch dOlninií musila však Velká 
Britanie ustoupit - napolo. Mandát nad ostroveim N auru vy- ' 

41) Cl. 4. Statutu CU. 
42) Baker, op. cit., p. 102/103. Srv. tamtéž, p. 129, note. 
41 3

) Op. cit., p. 72. Viz též Zimmermann, Společnost národů, str. 
186/187, Gemma, L'Impero Britannico, pp. 34:3-371a, Ba ty, Protectorates 
and mandates v British Year Boók of International Law. 1922. 

44) Několik mandátů této skupiny bylo svěřeno Japonsku. Srv. Jour
n al Officlel, 1921, p. 12 seqq. 

45 ) But:het, p. 72. 
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konávají nyní společně tři nlandatáři: Velká Britanie, Australie 
a Nový Zéland. Každých pět let jmenují p,o řadě svého správce. 
Exploataci fosfá1ů kontr-éluje tříčlenná komise.46

) , 47) 

5. Postavení donlinií v právu diplomatickém. 

Postavení britskÝch dominií ve Společnosti národů jest 
všeobecně48 ) uznáno, byf byl v ' Jednotlivostech sporný dosah ně
kterých ustanovení Paktu, o čemž ještě bude na příslušných 
místech řeč. Postavení britských dOlninií v mezinárodním prá
vu mimo S. n. jest daleko spornější. N a jedné straně nechyhí 
hlasů, které dOlninia prohlašují za suverenní státy49),' opírajících 
se ze.tnléna o defilůci vyslovenou říšskou konferencí r. 19265°), 
- na druhé straně jsou teor'etikové, imperialisté, kteří popírají 
jakoukoliv mezinárodní osobnost dominii. 51) 

.Mezi těmito dvěma krajními názory jest řada odstínů a 
stupňů. Nejlépe bude - podle mého názoru - postupO'vati 
metodou srovnávací: zjistiti skutečná .lnezinárodní práva a ~á:
v,azky ' dominií a srovnáním s jich právním základem stanoviti 
úhrnný jejich mezinárodní status. ' Je třeba konstatovati, že 
p~uhé usnesení říšské konference -- třebas jeho politický a 
ústavně-právní význam jest dalekosáhlý52) - nesmí býti pře
ceňováno, co do účinků m~zinárodních, jak to činí Baker. 
Sluší 'k ně;mu hleděti jen tehdy, je-li v mezinárodní-m právu 
uznáváno a vykonávánO'. Jinak má. povahu pouhého . přání, 
resoluce. 

Nynější pO'stavení dominií v Britské říši· a vedení jejich 
zahraniční ' politiky spočívá na usnesení říšských konferencí 
z r. 1926 a 1930, resp. )) Statutu WelStminsterskéll1 « z ll. pro
since 19~1, avšak jen v hrubých rysech. Řada otázek jest dosud 
neupravena, některé výslovně odkázány dalším konferencím. 

Zpráva (Balfourova) konference z r. 1926 klade hned na 

46) Srv. Buchet, p. 74, Charteris, The Mand~te over Nauru Islanď 
(British Year Book of International Law, 1924), Zimmermann, Společnost 
národů, str. 198/199. 

47) O dalších důsledcích členství dominií ve SpolečI)osti národů viz 
7. kapitolu. 

4!S) Srv. Hall, International Law, 8th ed., p. 35; Fauchille, Traité" dt~ 
Droit International Public, I, 1e, p. 221; RoUn, Le statut des Dominions 
(Revue de droit international et de législation comp:;trée, 192q, IV, p. ' 223), 
jenž však neuznivá důsledky tohoto č-Iensh~:í na jejfch mezinár. status vů
bec; Oppenheim, International La,,,, § 94b; Gemma, L'lmperdbdtanníco, 
pp. 216 seqq. a j. 

49) Na př. Hatschek, Volkerrecl}t, S. 42; fáuchille, -1. c.-
50) Viz níže. 
51) Zvláště prof. Keith v č,ctných svých pojednání<;h o této otázce. 

Srv. zejména jeho »Imperial Unity and the Doiniriions«, »The Constitution, 
Administration and Laws of the Empire «, »Dominion Autonomy ln Prac· 
tice «. Také RoUn, 1. c. - . 

. 521) Gemma, op. c., p. 29, přiznává říšské konferenci jen povahu orgá
nu poradního, nikoliv právotvorného. Považuji však usnesení konference 
za »constitutional convention « a tudíž za součást objektívního práva. Ko
difikace ll/Westminsterského statutu« má pouze význam deklaratorní. 
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začátek definici do-minií a Velké Britanie: » T heg are autono
mous co'm'munities within the British Empire , equal in' status, 
in no way 'subordinate one to Clnother in any aspect ol their 

'do[Ilestic Ol' externaf affairs, 'though llnited bu a cO'mmon alle
giance to the Cl'own, and Ireelg associated as members ol the 
British Commonwenlth of Nations .« Jsou tedy podle této definice 
don1inia i Velká Britanie autonomními jednotkami navzájem 
sobě zcela rovnými, Velká Britanie jest nesporně suverenním 
státmn, z rovnosti s dominiemi by vyplývalo, že i dominia jsou 
suverenními státy, Tento závěr byt by však myln:)' , jak vysvitne 
z daJších kapitol. 

A,Pl'ÓVO vgslanecké, 

Před válkou nebylo pochybností o tom, že dominia nemají 
vyslaneckého práva, Účast na mírové konferenci v Paříži a 
členství ve Společnosti národu způsobily, že ani toto právo jim 
neulOhlo býti odpíráno, R'. 1920 svoHta britská vláda ke zřízení 
lÚtnadského vyslanectví ve W,ashingtoněfiR ), Kanada však ' to
hoto oprávnění ihned nepoužila. R. 1924 zřídil Svobodný stát 
'irský vyslanectví ve Washingtoně a r. 1926 konečně následo 
' vala Kanada, jež r. 1928 zřídila také vyslanectví v Paříži a r· 
1930 v Tokiu. 'Jihoafrická Unie nlá vyslanectví ve iWiashingtoně , 
v :Římě a v Haagu. Aústralie má ve Francii a v Kanadě pouze 
své obchodní zástupce. Spojené státy severoalnerické akredito
valy T, 1927 své vyslance v Ottawě a Dublinu, v Kanadě zřídily 
své legace také Fr~ancie a Japonsko, v Jihoafrické Unii ltalie, 
Holandsko a Spojené' státy 54). O existenci aktivního i pasivního 
vyslaneckého práva dnminií není tedy pochyby. Vehni nejasnou 
jest ' však otázka poměru vyslance dominiálního k vyslanci brit
skému, otázka, kterou pr'ávem zařadil Baker do obsáhlé. kapi
tolý »Pl'obleni.es non résolus; Unsolved Problems«55). Tanl, kde 
není ' vyslance dorn1inia, je věc jasná: britský vyslanec , zastupuje 
celou Ríši britskou. To konstatuje také v)Tslovně Zpráva 'říšské 
konference z r. 192656 ). 

Jaký je však ' poměr kanadského vyslance ve Washingtoně 
k britskému vY'slanci tamže? První dohoda o vyslaneckém 
právu do'minia, deklárace BQnar Lawova 'z r. 1920; proklamuje 
z 'á s a dud i ,p I Ó ln a t i c k é .i e 'dn O' ty Br i t s k é říš e57) . 

, Ne.příto.mneho britského vyslance zastupuje vyslanec kanadský 
(resp. irský a pod.). Keilh'58) i toho. soudí, Že vyslanec dominia 
jest podřízen vyslanci , britskému a praví, že vyslanec , britský jest 
vždy zástupcem celé Říše a vylanec dominia taktéž, Pak bychoin 

" 
53) Srv. Baker, op. cit., p. 147 .. seqq., Gemma, op. cit., p. 193 ' seqq. ' 
54) Srv. G eIIi.m a, op .. cit., pp. 49, 203/204. ' , ' 
55) V VII. kapitole. 
56) § 5e. (Channel of Com!IIlunication between Dominion Governe-

ments ' and Foreign Governements.) . 
57) Srv. Baker, op. cit., p. 148; Gemma,.,op. cit., p. 201/202. 
58) The Constitution, Administration and Laws of the Empire, p. 46. 
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hyli u nevfdaného zjevu v novodobé diplomacii : tři zástupci Brit
ské říše akreditovaní u jediné vlády! - Aby se vyhnul tomuto dů
sledku, Keith prDhlašuje legace dominií za pouhé sekce legace 
britské. To ovšem nikterak neodpovídá zásadě o »equal status « 
svrchu cito\Tané. Vskutku však - přes výslovné prohlášení 
·deklm·ace Bonar-Lawovy - diplomatické jednoty Britské říše 
vzhledem ke Spojený,m: státúm severoamerickým, Francii, Italii, 
.J aponsku a Holandsku není. Diplomatická jednota ve fOflmál
ním smyslu znamená jednotné diplomatické zastoupení a ve
dení zahraniční p,olitiky. Formálně jsou však zástupcI duminií 
.zcela nezávislí na zástupci brjtském a vice versa. Ovšem okol
nost, že vyslanci britští i dominiální jsou' jmenováni britským 
králem, zajišťuje aspoň ve výběru osob jednotnou politiku za
hraniční. Vyslanec dominia jest ovšem odpověden pouze vládě 
·dominia. . 

Jaký jest však .materiální vlta'h mezi nimi, t. j. jaká jest 
jejich , kOlnpetence? Podle zprávy konference z r. 192659

): 

»tn cases other than those \vhere Dom.inion · ministers' were 
,accredited tO' the heáds of foreign states, it was agreed to he 
very desirable that . the existing diplomatic channels should 
.continue to ' be used, as between the Dominion Governlnents 
and the foreign Governments, in matters ol generať and politi-o 
cal concern. « Tuto ' zásadu ' aplikuje BakerGO

) na pomět brit
ských a dominiálních vy'Slanců: mají ve společných ' otázkách 
'Postupovati ' společně. " 

]3. Právo konsulární-

Do konce roku 1927 neměla dominia vlastní konsulární 
:služby. Vyjednávání vedená toho .roku mezi K'anadou a USA. 
'nevedla .k cíli. Též Irský svobodný stát reklamoval své ~" právo 
'konsulů. Dosud však konsulů dOlninií není" byli však ' zřízeni 
v některých státech komisaři neb obchodní agenti dominií, ne
mající ovšem . hDdnosti ani práv konsulů. 

V dominiích byli cizí konsulové již pře(! světovou válkou. 
Do r. 1926 jim uděloval exequatur britský král na návrh 
Foreign Office. Říšská konference r. 1926 stanovila61

) -, že před 
udělením exeq.llqtur jest nutno dotázati se vlády dDminia. Exe
quatur ,samo udílí i nadále král na návrh Foreig.n Office, avša.k 
vyžaduje se kontrasLgnace ministra dominiálníhD. 

ce. Z pusobilost smluvní. 

Smluvní způsobilost dominií jest dána už faktem " jejich 
, členství ve Společnosti národů. Mimo' Společnost Iiárodů pak by 
mohla býti popírána jen státy - neČleny, z nichŽ největší, } Spo-

59) V §u 5. ?p,) Op. cit., p. 150; 
61) V §u 5d. (Issue of Exequaturs to Foreign Consuls in the Domi

nions .) 
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jené státy ·· severoamerické; ujednaly. již . mezinárodní smlouvy 
s Kanadou. . 

Říšská konference z r. 1923 vydala resoluci62
), ve které do

poručila, aby žádná ' č,ást Říše neuzavírala jakékoliv smlouvy 
bez uvážení účinků na ostatní části Říše, po příp. na celou Říši . 
Tato zásada byla potvrZena říšskou konferencí r. 1926, jež při
pojila další zásady63): Před ' uzavřenÍIn smlouvy má býti úmysl 
uzavřít snťlouvu oznámen všem členům Com mon.wealthu , aby 
mohli projeviti svůj názor. Ve všech případech , kdy budoucí; 
smlouva se týká více než jednoho člena Commonwealthu, mají 
se interesovaní členové dohodnouti. Není-li proti smlouvě ná-· 
mitek, může býti uZ.avřena. Je-li vhodno podle povahy smlouvy" 
aby byla ratifikována všemi vládami Říše, může považovati: 
vláda vyjednávající mlčení vlád ostatních, jimž svůj úmysl sdě
lila, za souhlas k ratifikaci jich jnléne!J.ll. Všechny, mezinárodní 
smlouvy lllají býti sjednávány jméneul hlav států64 ). Podpisují' 
,se tedy jménem kr~le., "a top,tuomocníky", vždy za jeq.nu část 
Říše, 'v ]jořa'dí ancienity (jako na Pří,loze k Omluvě o Společ-
nosti nár~dů) 65). .. ' ., 

, Vztahuje-li se smlou~7a jen ~a ' jediného člena Common
wealthu, podpisuje ji jménem krále zástupce tohoto člena . , 
U stanovení kterékoliv ' mezinárodní SD110upy se nevztahuií na 
poměr členů CQ'111{n.onwe(~lthu , inter. se66

). Chtějí-li však členové 
Cymmonwealthri ' aplikov;lti ustanovení mezinárodních , smluv 
mezi sebou; mohou , tak učiniti správním ,aktem (administrative 
measure). V tom .připadě nebude ovšem tento akt uzavřen 
jménem králem, nýbrž jménem smluvních územÍ. 

Pln é moc i d~legátú dominií na nlezinárodnÍ konference a' 

k vyjednávání a podpisu smluv jsou :vydávány králem na návrh 
dominia. Pod p i s zástupce dominia váže jen toto dorniniulll, 
podpis zástupce britského váže jen Spojené království s koloniemii 
a protektoráty-; po příp. s Indií. Není tedy naprosto nutná t. zv~ 
»exclusion . clause «, z diplomatické opatrnosti připojená k Rvn
skému paktu67

). Ratifikad ~únliw' provádí vlilda smluvní strany 
podle ústavy své země .. O for/mě ratifikace nestanovily říšské, 
konferep.ce ničeho. Prakse (usage) jest různá. 

' Ke'it116 /3) popírá snlluvní zp,1sobilost dominií také poukazen-r 
'na to,. že pouze britský král ratifikuje mezinárodní . smlouvy. 

62) Otištěna jest v Bakero'vě cit. knize', p. 392/393 v pozn. 
63) § 5a. (Procedure in relation to Trealies.) 
64) Tento požadavek vyslovil ve Společnosti :n;irodů r. 1927 .sir AqstiIl' 

Chamberlain; srv. Journal Officiel, 1927, 377, Séances du Conseil a Zim
mer.mann, SpolečnQsJ národů, str'. 107 .. : 

. ' 65) Sr~. vzor ta}wvé s:rn,lou,vy , vpříl,o..ze Ba:lfourovy zp~á,vy.,. (Appendix., 
Spec.imen Form. of ' Tt~atY.j '·.c, ,';' . ',; , .' ~ 1<:,- ,'.: ' .' , 

. 66) O aplika:Ci ' mezín~rodních ' S\11lluv "ila: vztahy dominií a Velká Bri-
tanie inter se viz 7. kapitolu tohoto p9jednáni. ' _.---,- "- ' 

6i) Ve čl. 9."Viz'Hopza" I'Dokumepty, str. , 155. Srv. Baker,op. cit., p-
175/176. . :\} , ,I I I 

68) .Journal of Comparative Legislation 1923. 
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Totéž: tvrdí i Rolin6,r' ). , "Král jest __ o podle Rolina70
) - králem 

jednotné říše, jeho p.odpis zavazuje celou říši. Názor tento spo
čívá na předpokladu, že koruna britská jest jednotná a neděli
telná. Avšak vskutku nerií dnes jediné koruny britské, »the 
'Crown is a divisible crown, shared only in the person of the 
King « 71), je šest korun a králů. Král britský je zároveň králem 
kanadským, irským atd. S· tím jest v souhlasu také prohlášení 
(nlemorandum) sira Robnta Bordena na washingtonské konfe-

renci r. 1922, jež jménem všech dominií konstatuje, že v Britské 
říši platí »constitutional convention « , podle níž ratifikace 
.smlouvy, zavazující některé dominion, múže se díti jen za sou
hlasu tohoto dominia. 

Úplné smluvní volnosti však 'dOlninia p·řece nemají - a 
-tím se ukazuje jejich nep]noprávné mezinárodní poslavení. Král 
:může totiž ratifikovati smlouvu jen spolupodpisu britského mi
nistra zahraničí. Intervenuje tedy tento IÍŮnistr, 'odpovědný brit
skému snč:m,u, i při vydávání plných mocí a ratifikaČních listin. 
'Mají tudíž donlinia pouze omezenou zpúsobiIost smluvní. 72) . 

6. Ústavní povaha Britské říše a leH orgány. 

A. Common Allegiance. 

Citovaná definice do·minií a Velké ,Britanie z Balfourovy 
~zprávY' říšské konference z r· 1926 klad-e důraz na jejich »com-

. 'mon allegi.ance ,to the Crown « , ' jež vznikla ' tak, ž,e . dominia a 
Velká Britanie »freely associated as 'members of the British 
tCommonwealth of Nations within the British Empire«. Svo
bodné sdru~ení Velké Britanie a dominií jest politickým zákla
;dem Commonwealthu,. společná příslušnost ke koruně a některé 
:společné O'rgány jsou základem právním. 

-B. J( oruna. 

Koruna, Je.1lmŽ representantem jest · kráL íjest symbolem 
jednO'ty Britské říše. Každý. vládní akt v c.elé Říši děje se jménem 
krále, v dominiích má ' král své zástupce: generální guvernéry a 

:guvernéry. jmenované na návrh (advice) vlády ·dominia73
). Ge

,nerální guvernér jest representantem koruny ' v dominiu, . není 
.však zástupcem britské vlády. Má dvojí postavení: ' 1. je zástup
:cem královým; 2. hlavou samosprávnéhO' dOniinia74

) , 

69) Revue de droit international e~ de. législation' comparée, . 1923. 
70) P. 200. _. _ 
7i) Elliot, The new British Enipi'~e, ' '1932, p . 132. 
72) Intervenci britského ministra nelze považovati za pouhou forma

"litu, jak to činí Baker (p. 193). - Při ratifikaci Kellogova paktu bylo ve 
Washingtohě poprvé uložimo ' Zal Britskou iíši 'sédm ratifikačních listin. . 

73) Tak stano~ila říŠsk~' koIifet~~~~ .f.: 1~30~ kd'ežt~ ': dtíve ď~yH .. guver
'néři a " generální guvernéři jmenQv!Íni ,na ' 'návrh " vlády 'bdtsképo _:dotazu 
-lL v.lády .dominiá. Srv . .. Am~riián~ joutt13f:of Inlernat,onaI' LaW, , vol. 2,5, 
-{~31, p. 316 a Gemma, L'Impero b'~itan~lic9: . p.116. · '. ... 

74) Srv. podrobnější výklady v cit. kfli~e Gemm~vé, pp. 155.-174 a 
, Buclletově, p. 21 seqq. 
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Generální- guvernér není prostředníkem mezi vládou brit
skou a dominiální, jichž styk se děje přímo. Kan~petence gene
rálního guvernéra není tak rozsáhlá jako moc králova. ZeJména 
lnu nepřísluší právo vypovídati válku a uzavírati mír, anekto
vati neb odstupovati území a jmenovati svého náměstka a gu 
veTnéry v jednotlivých provinciích. V inezinárodnÍ-m styku nemá 
OIsoba generálního guvernéra (a -jednotlivých guvernérů) žádné 
působnosti, zde jedná přímo král, o jehož účasti na podpisu a 
ratifikaci slmluv, jme-nování vyslanců a udílení exequatur kon-
sulům byla již řeč. 

Nástupnické právo královské upraveno jest zákony brit-
skými. Předmluva ke »Statutu Westminsterskému« stanoví, že
toto právo, jakož i titul královský7'5) může býti změněno pouze 
za souhlasu sně'mu všech dominií a Spojeného královstvC 6

) . 

C. Státní občan!lfvf. 
Důležitým právním svazkem všech členů Comlnonwealthll' 

jest sPolečn-é britské státní obČanství (nationality, nationalilé) .. 
Každá osoha narozená v Britské říši neb na britské lodi, každ~ 
dítě britského občana, byť narozené v cizině, jsou ipso. facto 
britskými příslušníky77). I vnuk britského občana může se na 
vlastní žádost státi britským poddaným ve věku 21 let. Jinak 
se získává státní příslušnosti britské naturalisací, jež jest dvojí : 
říšská (Tmperial) a místní (Iocal). . 

Ríšská naturalisace jest nyní založena na základě »The British 
Nationality and Status of Aliens Act « z r . H)14 a jeho novelách 
z r. 1918 a 1922. Lze jí dosíci za určitých podmínek a dává na
turalisované osobě práva britského občana v celé Ríši. Říšskou 
naturalisaci uděluje britský státní sekretář neho generální gu
vernér dominia. 

Místní naturalisaci udílí vláda dominia za podn~ínek sta
novených dominiálními zákony.- O jejích účincích praví Oppen
heim 78) , že cizinci lnístně naturalisovaní jsou pro mezinárodní 
právo ( »for aU international purposes «) britskýnli občany, ač: 
nejsou snad občany Spojeného království. Místní naturalisace' 
získává tedy naturalisované osobě pouze státní · příslušnost do
minia (citizenship). Dominia připouštějí za s'vé občany jen brit-
ské poddané Je-ho Veličenstv3_, avšak za zvláštních podmínek. 
Pouze Svobodný stát ÍI~ský uděluje své »citizenship « také ci
zinců;m. 

Společné britské státní občanství jest diHežitým svazkem 
mezi členy Comm~:mwealthu: avšak jeho důsledky nejlsou v celé 
Říši stejné. 

75) Upraven byl říšskou konferencí r. -1926 a zní: .... king of Greať 
Britain, Ireland and the Dominions beyond the Sea, Emperor of India. 

76) Srv. Gemma, op. cit. , p. 136. 
77) Srv. Oppenheim, International Law, I, §§ 298 a 307; Baker, op_ 

cit., p. 217 seqq.; Keith, Imperial Unity and the Dominions, 1. chau. XII. ,_ 
Constitution, Administration and Laws of the Empire, chap. IIL, Gemma", 
L'Impero britannico, p. 137 seqq. 

78) I, § 307. 



319 

D; BJ'itský parlament. 

Okolnost, že westminsterský sněnI jest příslušný pro celou 
Říši, ukazuje, že zásada ' o »equal status « dosud důsledně pro
vedena není. Avšak ve skutečnosti od r. 1914 nevykonával 
britský sněm zákonodárné nloci nad dominiemi bez jejich sou
hlrasu.~9) Výslovně se však vzdal této výlučné moci ve »Statutu 
westminsterském«, kd.e se praví v čl. 3 : . 

»No Act of Pal"lžament of the United Kžngdo1m passed after 
the commencernent of thžs Act shaZl extend to a Dominion as 
a part of the law of that Dominion unless it is expressly" decla
red in that Act that Domžnžon has requensted and consented to 
the enactment theTeof. « 

Tím byla kodifikována zásada vyslovená již říšskou kon
ferencí r. 19268°) . Zákonodárství britského sně,mu může se 
vztahovati tedy na dominia pouze s jich svolenínl. Naproti tOtmu 
výslovně potvrzena y čl. 2. platnost zákonÍl dominiálních, i když 
odporují zákonúm britským. Zákonodárná nlOC dominií jest 
tedy nezávislá na britské legi,slativě a koná se iure proprio , 
nikoliv snad delegací sně.mu westminsterského. Tak výslovně 
konstatovaly některé výroky soudních stolic81

). 

Avšak britský parlament vykonává přece jakousi kontrolní 
moc nad dominiemi, a to nepřÍlno, prostřednictvím koruny a 
vlády britské. Králova účast na zákonodárné 'a v)Tkonné moci 
v dominiích, o- níž již bylo jednáno, vyžaduje také účasti mi
nistra britského, odpovědného sněmu. Tak jest tedy westmin
sterský sněm nadřízen sně'múm dominiíS2

). 

E. Rí(;ská konference. 

Tento nejdůležitější institut Britské říše ne;má žádné opo,ry 
v »legal law «. Jest to vlastně nejvyšší orgán Coulmonwealthu, 
určující směrnice jeho politiky vnitřní a zahraničnÍ. 

E ; Jiné společné orgány. 

Jinými orgány celé fUše jsou Judicial Committee -of the 
Bržtish Prlvy Council, odvolací instance ve věcech soukronlo
právních, Commiitee ol lmperial Defence, založený r. 1904 a 
Conunittee ol Civil Researchf!3). Na říšské konferenci r. 1930 
byl diskutován návrh na Co:mmonwealtlz Tribuna1 84

) , který by 
jako rozhodčí soud vyřizoval spory mezi členy Cotmmon
wealthu, na způsob Mezinárodního stálého rozhodčího- soudu 

79) Gemma, op. cit., p. 145. 
80) Balfourova zpráva, § 4 a. (Opera,tion oť Dominion Legislation.) 
81) Srv. Gemma, op. cit., p. 146. 
82,) 1. c., p. 148. 
83 ) Srv. Baker, op. cit., p. 230-232, 242/243. 
84) Srv. American Journal oť International Law, 1931, p. 317; Gem

ma, op. cit., p. 117/118. 
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v Haagu. Doposud zřízen nebyl. Říšská konference r· 1932 jed
nala o zřízení sekretariátu pro říšské záležitosti a p,ředala zkou
mání této otázky zvláštnímu výboru85

) • . 

G. TJ stavní povaha Britské říše. 

Slovo »Empire«, odvozené z imperium, nepodává žádného 
vodítka prO' určení státní formy Britské říše. Název » British 
Empire klade více důraz na vrchnO'stenskou, vládní stránku 
moci. Commonwealth jest naproti tOlnu volné, svobO'dné sdru
žení autonomních jednotek sobě rovných. Jest tedy Br i t i s h 
Com ln' o n lV e a I t b. o f N a t i o n s jakousi Společností ná· 
rodů v malé společnosti Velké Britanie a dominií, jakožto 
rovnoprávných členů. Viděli jsnle, že tato rovnoprávnost není 
dO'sud úplně provedena: převaha jest na straně Spojeného krá
lovství. 

Prá,rě tak jako jsou různé názory na· právní pO'vahuSpo
lečnosti národů86 ), tak se liší i názory na právní povahu Britské 
říše. Otázka tato závisí na pojetí suverenity a její dělitelnosti. 
Pojem suverenity mizí z moderní vědy n;tezinárodního práva 
(nikoli však z lnezinárodní politiky), a jest považován za 
faktum právně irelevantní, metaiuristickéa nahražován růz
nými konstrukcemi, hledícími vystihnouti podstatné znaky 
států, resp· subjektů nlezinárodního práva. Tak se pokládá za 
měřítko pro ' existenci subjektivity nlezinároclnÍ jednou t. zv. 
ko.m.petenční kompetence (Kompetenz-Kompetenz 87

), jindy sku
tečné provádění právního řádu (fakticita, efektivita) 8,8) nebo 
mezinárodně-právní bezprostřednost (Volkerrechtsunmiťtelbar
keie!l) . U Britské říše ' jsou splněny veškery tyto- podmínky: 
jest tedy subjektem .mezinárodního práva. Sporná jest pouze po
vaha její státní moci: do které z tradičních kategorií států za
řadit Britskou říši? }) It is inlpossible to fit the position O'f the 
United Kingdom and the Dominions into the ' accepted catego
ries of international Jaw «, pf'aví Keith90

') a Gemma91
) dokonce 

tvrdí: » L'interpretazione giuridica di una ·monarchi.a sestipartita 
che un po' selnbra una, un po' sembrano sei, e parsa a taluno 
altreUanto difficile quanto quella teologica del mistero della 
Trinita. « 

Souhlasíme-li s Oppenheilnem92
), že Společnost národů jest 

útvarem zcela nového typu,pak i Britskou říši musímepovažo-

85) J . Coatman, Die britische Reichswirtschaftskonferenz von Ottawa 
(Weltwirtschaftliches. Archiv, 37. Band, Januar 1933, S. 74). 

86) Viz Zimmermann, Společnost národů, str. 81 a násl. 
87) Tak , Knubben, Die 'Subjekte des VOlkerrechts, S. 179. 
88) Kelsen, Der soziologische und juristischeStaatsbegriff, S. 84. 
89) Kelsen, Allgemeine Staatslehre, 1925, S. 127. 
90) Dominion Autonomy in Practice, p. 65. 
91) Vlmpero Britannico, p. 253. 
!12) International Law, § 167 c. 
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vati za lllezinárO'dní subjekt suí generis 9
., ) , \JS a). Fauchille fJ4

) a 
N ys95) prohlašují BritskO'u říši od r. 1926 za spolek států. Před 
tím byla pr)' spO'lkO'VÝlll státelll. Tato přeměna by Qvšem. byla 
O'jedinělou v dějinách. DO'sud naO'pak spO'lky stáHl (Něm.ecký 
Bund, ŠvýcarskO', USA.) se 111ěnily ve spO'lkO'Vé státy. Povaze 
spO'lku států odpO'ruje převaha Spojeného králO'vství, jakož 
i existence mezinárO'dní subjektivity celé Britské říše. ProtO' také 
není Britská říše persO'nální unií, jak tvrdí Ziminern96

) ; nejspíše 
se; PQdO'bá reální unii I nezakládá se však na n1!ezinárQdní 
smlO'uvě, n~Tbrž na státoprávních »constitutiO'nal cónventiQns « a 
zákonech britského sně,mu. Jest přisvědčiti proto Allinovi97

), že 
Britská říše není ani zcela (nettement) jednQtnO'u (unitaire), ani 
z-cela federální, ani konfederací států a spojuje č.etné charakte
ristické znaky každého z těchto typů vlády. 

Neboť Britská říše jest ve stálén1 vývoji a změně. 
(Dokončení.) 

Lesoporiadkové prestúpenia 
v uh. lesnQn1 zákone (zák. čl. XXXI. /1879) a v zákQne O' za- . 

tÝlnnej ochrane lesov (zák. č . 37/1928). 

Hlavny radca politickej správy Vojtech Ba d i k (Bratislava). 

(Dokončení. ) 

Trestnosf lesQporiadkových prestúpení pn'n1lčí sa za jeden 
poť. za dva roky a vylneraný trest za tri roky. Pre:llllčanie sa 
pretrhne v určenej lehote písomným aJebo zápisničným ozná:- . 
lllenÍlll, učineným hociktorou osobQU u príslušnei vrchnosti 
(~~ 58 a 59). Trestnosť lesných priestupkov premlčí za dva 
dva roky. Použif sa nlajú predpisy trestného zákQna (§§ 107.~ 
124. zák čl. V /1878) O'hl'adm.l1 pretrhnutia a započatia prellll- _ 
čania (~§ 86 a 87). VykonavateI'nosť trestu , vymeraÍ1ého pre 
lesný priestupok, prestane po uplynutí 3 rokov. Pretrhne ~šl 

. totO' prenllčanie opatrenÍlll vrchnosti, smerujúcin1 k vykonaniu 
rozsudku a učinenÝlll proti O'dsúdenému, zaClna ale znO'va 
dňoil11 nariadenia poť. vykonania pl~etrhujúceho Qpatrenia 
(~ 88.). 

Nahradenie lesoporiadkov:)Tmi prestúpeniaIlli in:)Tffi spósobe-

93) Oppenheim sám, ai1i Roxbul'gh, vydavatel jeho díla v 3. vyd., se 
nevyslovují určitě o právní povaze Britské říše. Ve 4. vyd. pravf M ac N ail' 
(p. 200), že British Empire »is sui genel'is and defies classification «. 

93a) K témuž názoru ' dochází Hobza v Úvodu do mezinárodního' 
práva mírového (1., str. 175): »Je to jistě svaz sui genel'is «. 

94) Traité de droit international public, l, p. 246. _ 
95) Droit international, l, 405. Stejně Hatschek, Volkerreéht, S. 41 

n. ff. 
96) The Third British Empire, p. 49. 
97) Le statut international des Dominions' britanniques . (Revue de 

droit international et de législation comparée, 1925, p. 7(0). 


