
Hovorna. 

(Právo vereJne a soukromé.) V pasledním dvojčísle »Rivista mter
nazionale di filas,ofia del di1ri'tta« (počník II., ,č. 2-3) otiskuje ,pro.fesor uni
versity v Perugi'i G. Ma g g i orel !článek: »L'as,petta pubb!ico e \privata 
del dirHto e la crisi deUa stat'a moderno«, v němž :probí<rá thearie, týkající 
se rozdílu mezi právem veřejným a s.oukramým. P.očíná l»skelP,tiky«, dak 
nazývá ty, k1ter-í roz,díl ten potírají (K e I sen, L a u n, W e y r), Illvá1dí uče
ní, ,které jen v soukramém právu vidí ,pravé práv'o CR a s min i. R a v a) a 
prabírá pa1k theori'e, které rozdíl ten u~návají, a dělí je v takové, které .jej 
spatřují v prvku ipojmu práva cizím, a taknvé, jež se damnívají, že .jest mu 
imanentní. Daprvn·í skupiny čítá učení UI\piainova (»pub'Licum ius es:t, quod 
ad statum rei romanae spedat ... «), které 'objevuje se v maderním rouše 
II S a v i g n y h a, dále theorii 'o jus necessari1Jm a v.olun'tarium, do. druhé 
nauky, které razdíl nehledají v právuobjekHvnim, ,nýbrž subjektivním, t. j. 
ve k val j t ě subjektů právních, razlišujíce' subjekty veřejnaprávní a sau
kramaprávní a přibírajíce tedy .především moment mncenský (imperium). 

Ně:které jeho. vývody kryjí se téměř . do. sl-ava s apgumentacemi 
»skeptiků«. Tak na 'př . .o thearii mncenské .praví: »Se per i m IP, e r i u m s' 
intende lacoazione, came usa di f.orza m.ateri.ale, queYia tearia ci canduce 
lungi dal diritto, a cui l' elemen:t'a della f.arza e estraneo. Nan gia che i1 di
ri<l:ta escluda ·da se il mamentlo deHa forza, chce .anzi gHi e inerente e oonna
turato; ma la farza propria .del diritto e farza ideale .... « A dále: "Ogni 
posiziane del diritto e una posiz.iQne di sovranita, ogni rap:porto giuridj,ca 
'50.'10 a'Pparenmc:nte e un rapporta tra eguali; in eHelŤi e sempre unra.pporta 
tra un valere s.opmordinata e 'un v'olere subor,dtnaŤ-o. II saggeto deLla Ipre
tesa e sempre in una ,candiúone di su,premazia risprttn al so,ggeta della 
vbliga ... « 

Přesto., že ua kanec snaží se Magg~ore, kdYlž byl ,odmí.tnul veškerá 
běžná kriteria razlišující, s vyššiho fHasofitckéha .. h'1ediska, ,ktelré však není 
již právnické, udržet! 'onen rozdíl, o němž praví, že nemůže umříti (str. 137), 
,dlužno jej rozhodně čítati' ke »skeptikům«. W. 

Northcmf. Všichni, jimž nep,očíná se ihned tnčiti hlava a kteří neztrá
cejí ihned schapnast jasných představa myšlenek, jakmi'le uslyší hesla »POc 
krok«, »svO'boda«, »sv,obada tisku« a 'pad., zamysleli se za,j:isté nad přípa
<lem Northcliff.ovým. 

Nnrthc\i.ff byl ne'Slpomě slwě[.ý nbchndník a pndnikatel. Těch máme 
ale v dějinách hadněa nebyl,o by tedy na t:omta zjevu jinak nic ,náJpadného, 
kdybychom nepřřhlédli k zvláštnímu druhu výr nb y, jímž se abíral. Kdež
to. tQtiž jiní velcí padnikatelé vyráběli a vyrábějí železa, papír, ,obuv a ,j.i,né 
padabné předměty a v 'tamta svém aba,ru snažili se pakud m{)ž,ná ,d,asíci 
m {) n o p a I u, t. j. vyloučení soutěže jiný'ch 'padnikatelů téhaž druhu zna
menitau organisací svého. podniku, lácí a dak,onaJ.asU svý,ch výrobků jakož 
i sraustř0děním celé výPaby v jedněch ruk au, týkalo se pndnikatelské úsilí 
Northc'liHavn výwby zcela zvláštního. druhu: š!jio <O výr .o b u v e 'ř e.j ll' é
h <O mí n ě n í ve velkém pamocí de,nníha tisku. Zde arci.t má skute,čný m(}
napal, Merého ,podnikatel 'dosáhne skoupením všech ,dů·ležitějškh denních 
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listů zcela iiný význam, než při železu, papíru, ,obuvi atd. On neovládá totiž 
jen kapsy svých zákazníků, nýbrž i mozky; nestává se jen mocným ob
chodníkem a ,podnikatelem, před nimž třesou se jeho méně obratní konku
renti, nýbrž neomezeným vládcem V oboru veřejného živ,cia, v p'O li ,t i c e. 
Neboto n diriguje ve skutečnosti' jeH směr a 'll ,srovnání s jeh'O mocí jest 
moc jinýchčini,telů, at oe to král Inebo par:Jament, slabá 'a nilc,otná. Víme, 
že v ,dnešní d.abě pokroči,lé dem::>KrU!tisace, vekrteré ten, K,do chce v polil
ti'c:kém živ,otě hráti úlohu, jest ,odkázán na široké vrstvy nidu, jest velká 

. po.Jlltická strana nemyslLtema bez velkého ,stranického Ustu; má tedy ten, 
kdo získal si skutečný monopo'l .novinářský, kdo do'vede zničiti: nebo prostě 
skoupi'ti každý podnik, směřující k výrobě veřejného mínění, i tyto IpoH
~rcké sltrany ve své ruce. Přes veškeré demokratické lzřízení, stává se 
n:ejen v oboru průmyslu, ,nýbrž i p o I i t i k Y! skutečným samo'Vlládcem 
ve státě. -

Je ji,st'o, že v d~bě, kdy por'Oben] národové bojovaH o svobodu 
tisku, to jest o jeho nezávis.losrt (na vJá'dních či1niteMch, žádnému z těchto 
bývalých liberálních sní.lků ani ve' 'Snu nenapadly možnosti, které v lP'ří
padě NorthcliHově staly se ""kutečnosití, taK jako a;ni dnes leště nám, kteří 
vy'soce ceníme sJ svobody vědeckého bádání a míst, kde se 'Soustavně 
provozuje, totiž vysokých škol, nenapa,dIa myšlenka, ,že by svého času 
tato místa mohl slwupdti se vším všudy, tedy i s profesory, nějaký podnika
vý jednotlivec ,a říditi je s nějakého neviditelného ústředí'. Zakci()[t'ovaná 
universita! Koma;nditnL spole'onost na provoz vysokých ško'! technických! 
A za všemi těmirtoús,tavy jediný ,čl,ověk, jenž všecky akcie má v kapse! 
A tent'o čl,ověk ve své vysadě chráněn jes,t vůči' státu výsadami, kterých 
nemá žádný j,iný 'Vel;koobchodník nebo velkoprůmyslník Dotknete-li se 
totiž výsad NorthcHff.ových, .dotýkáte se tím zása,dy svobody tisku, ktepou 
ZCl. všech okoJ.ností nubno chrániti. Nebot svobodný občan má nárok na 
sv,obodu tisku. Northcliff - nemíním tím hr~torickou osobonost - jest za 
všech oJwlností jeho přítelem, stát, který ,by jej jakýmkoHv způsobem 
v jeho výr,obě veřejného mínění chtěl omezovat, leho nepřítelem . 

. Přílp'ad Northdiffův jest školním příkla,dem, jak během ,doby může se 
jisté svohodomys'lné 'a lrberální zařízení zvrátitil ve 'svůj 'pravý opak. Ne
uvidí t.o jen 'ten, .kdo ,zvykl si považovati to, co' pokládaJl před slto luelbio 
desíti lety za svobodomyslné, až do smmi za svobodomyslné, at ,poměry 
mění se jak!mU'V. Bude dále tvrditíi', ,jak oddětský'ch let navykl, že svo
bodou tisku chrání .se čte n á ř proti státu, nikoliv výrobce veřejného 
mínění ve velkém. Neuvědomí si, že přes Jlej,Jcrás,nější sv,obodu Hsku určuje 
NorthcUff ,a jedině ,on, 00 miJi.ony čtenářů mohou a budou ka;'bdodenně k sní
<lani čísti v novi'nách, že se tedy výstřední svob-odou ti'sku nechrání čtenář, 
nýbrž NorthcliH. Nepůjde mu do hlavy, že s\nobonému občanu, máL'Ji již 
jen volbu mezi dvěma způsoby duševní ' poroby, musí býti milejší poroba 
způsobená svobodnýma demOkrati,ckým státem, jehož jest členem, než 
ta, kiterou !p,ř, iv,odí dovedný velkoprůmyslník v oboru výroby veřeíného 
mínění Hm, že sl~oupí a dostane do ruk,ou většinu itkcií všech diUežiltějších 
denních listů. 

U nás dosud nemáme podobného zjevu jako .byl Northcl iff. Právní 
řád náš by sice nebyl překážkou, ale chybí příslušný obchodní a podnuka
tels:ký lÍalent. Najde-li se, pak lze od jeho působení očekávati podstatnou 
2lměnu 'po~~tťckých poměrů. Představíme-'li si t,O'tÍ'ž, že by sk,oupil někoHk 
ne1důležitějších denních !is,tů ad,ostal tak výr,obu veřejného mínění ďo 
svých' rukou, měl by tím i celý ,složi~ý stranicko~PQl1itický aparáJt v~ své 
moci. Vydával by sice dále pro agrárníky agrární, pro socialisty soci
alistické listy, ale v politickém živoltě nasta-10 by přece jen podstatné uklid
J1ění, .poněvadž všechny listy by byly ovládány nejen stejnými zásadami 
obchodními i podnikatelskými, nýbrž i sltejnou základní po1itick,ou UniL Náš 
NórthcUff stal by se tím zároveň nejmocnějším státníkem v repub1i'ce. Neby1 
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by jen velice zámož.ný, ale i velice mooný pán. Nemusel, by se obávati 
žádných úto,ků proti svým dosavadním výsadám, zaručeným mu ústavn í 
'listinou a ti'sJwvým, jakož i žLvno'Sltenským řádem. Neboť prostoduché 
Čtená:řs.tvo i nadále by se domnívalo, že tyto výsady 'platí. pm ně, nilmliv 
v e proslp'ěch Norlthcliffův. f . W. 

. Literatura. 
D r. K are 1 li e r I' m an n-'O t a v s k ý, profesor práv na universitě 

Karlově v Praze: Soukoromépojišťovacf právo československé .podle záko,
na z 23. prosince 1917. V Praze, 1921. Nákladem České akademie 'Věd a 
umění. Část 'první: úv 'od a vše ·obe ,cný díl. Str. 331. 

UpowrniH jsme již naše čtenáře na vynikajíd tuto publiJkaci a nyní 
dovolÍJJTIe si sděliti nejdů:leži.tějŠí místa jejího ·obsahu, aby čtenáři naši měli 
<io iisrté míry obraz závažnosti ·tét·o vědecké práce. Ant,or ,obral sú za úkol 
'PodaH rozbor zákona ze dne 23. pros~nce 1917, Č. 501 ř . z., o sm'louvě .poo
HšfovaCÍ. Ustanovení tato začala IPůs,obi'tičásteoně již dne 1. ledna 1918, 
ostatní měly vejíti v účinnost ·dnem 1. ledna 1919, ale nastavší převrat stát
lIl.í ,odsunul účinnost ostatních těchto ustanovení na neurčito a také zůsta;l,o 
nejisto, zda ustano,vení ta vůbe'c vejdou v účinnost, neb·ot se přjJJravují 
změny o zákonných ustanoveních, najmě pokud se tý·če sipeciítlní části. Pro-
to odhodlal se autor publikovati nyní jen Iprv·ou ·část a oddaluje uveřejnění 
speciáJ,ní části až na dobu definitivní í"T)ravy zákonné, ručlw!iv i [druhá čá'st 
je v rukopise úplně k publikace phpravelna. A~ltor, jenž sepsal tuto práci 
ještě před převratem, ro,zšíři! obsah její Hm, že přihlíž í i' k uherskému prá
-vu p,ojišt·ovaCÍmu,p'latnému na SI'0vensku. 

V "iÚvodu« vykládá autor nejprve {} hosp,odářské zásrudě a vÝ·~Il1amu 
'Pojištění. Vykládá tedy předem o hospodářském výmamu pOjištění, čímž 
zjednává p'0dklad a mě,ří1:ko 'pro hodnocení zá:k·onných ustanovení. Dle autora 
ie pOjištění ve smyslu hospodářském sdmžení ,osob ohrožených Ill'ahodilým 
vznikem ur.čité m a .l e t k ,o v é p'0 tře ob y za účelem tím, aby potřeba ta, 
vzejde-li některé z osob ~účastněných, uhrazena byla spdlečně (str. 1.). Po 
:té přistupuje k výkladu všeobecného pojmu soukromého pojištovacího prá
va (str. 7.). Dle autora je soukromé pojišťovací právo ve smyslu Objektiv
ním souhrn zvláštních norem práva soukromého upravujících smluvní po-

. měr pojištovací. "Jde-li při úpravě takovéto nikoli jen o jednotlivé výjim
ky a odchylky od právních pravidel obecných, nýbrž o normy vniterně 
souvislé, vykazující určité vedoucí zásady" možno pak mluviti v pojišťo
vacím právu zvláštním,užším to okruhu práva soukromého.« Věta tato 
nejen jasně omezuje disciplinu soukromého práva pojištovacího, která je 
dána vždy jen zřetelem ,k urči'tému právnímu řáJdu, a!te je i velirni. jasně na
značenou metodou, jak uspořádati jest právní řád, pokud přihlížíme k jeho 
obsahu. Na to připojuje autor nástin vývoje soukromého práva pojištova
dho a připOjuje velmi instruktivní přehled literatury odborné. Výkladem o 
technickém podkladu pojišťovacím (§ 3., str. 18.-22.) končí úvod. Tento 
výklad o technickém podkladu pojištovacím cením si velmi vysoko, neboť 
:spolu o § 1. této práce řeší relaci mezi pojmy právnickými a hosQodářský
mi. Zdůrazňuje pak, že technická stránka pojištění není in concreto před

.mětem smluvního konsensu', nýbrž má na obsah smlouvy jen nepřímý vliv 
tím, že povaha premie jakožto průměrného ekvivalentu opírá se právě o 
početní základy pojistitelovy klasifikace risik. Jen výjimečně dovolává se 
zákon při úpravě smluvních práva závazků technické stránky, jinak týká 
se jich pouze správní předpis, t. i. pojišťovaCÍ regulativ z 5. března 1896 ' 
·(str. 2l.). -

Podává-li autor díl všeobecný, stopuje do jisté míry systematiku zá
kona, ale zůstává do té míry samostatný, že přihlíží ku všem předpisům. 
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