
občianskymi menami (Ns pre české zeme! Vážný 9842). Kon
kurz môže byť vyhlásený samostatne na imanie sp~ločnosti, 
bez relevancie na osoby spoločníkov a ich majetok. CIen ver. 
spoločnosti môže pri tom prihlásiť svoje požiadavky voči · nej 
práve tak, ako ona svoje voči nemu pri jeho konkurze. Ver. 
spoločnosť môže viesť exekúciu, a pri zabavení vkladu spo
ločníka môže podať excindačnú žalobu ako na svoj (nie jeho) 
majetok. 

Pri korporačnej konštrukcii ver. spoločnosti ukazuje sa 
možnosť, aby spoločník pristúpil ako vedľajší intervenient na 
strane ver. spoločnosti (pokiaľ súčasne s ňou nie je žalovaný, 
resp. nežaluje). Doterajšie negatívne stanovisko Ns je nespráv
ne, lebo podľa § 63 Obch. z. a § 10 Osp. spoločník nie je stra
nou v spore spoločnosti. Odvolávanie sa na § 314 Osp. ne
obstojí, keďže tento neurčuje stranu v spore, len osobu, ktorú 
v prípade možnej pochybnosti možno prísažne vypočuť a na
hradiť tak fyzickú nemožnosť vypočutia strany pod prísahou. 
Pre záväznosť právoplatného rozsudku v spore voči spoloč
nosti pre jej členov by sa vyžadovalo spolužalovanie spoloč
níkov, keďže títo inak nie sú stranami. 

Neistote pri analogickom aplikovaní noriem a nekonzek
ventnosti by sa dalo odpomôcť výslovným zákonným prehlá
sením obchodných spoločností za právne osoby, pri čom ·by 
ovšem ods. 2-3 § 98 Obch. z. musely byť príslušné pozme-
nené. Vladimír F á br y. 

Literatúra. 
Dr. št. p ·o l a k o v i č: Slovenský národný socializmus, Bra

tislava 1941, nákladom generálneho '--sekretariátu HSĽS, strán 
151, cena 20.~ Ks. 

Národný socializmus je smer, ktorý teraz hýbe svetom. 
Je pohybom svetovým v tom smysle, že má miliony stúpen
cov a miliony protivníkov, ako každé veľké hnutie. Už len 
preto bolo treba u nás niekoho, kto by sa podujal poctive 
zinterpretovať ideovú esenciu hnutia národnesodalistického: 
nie na základe fráz, ale na základe poctivého štúdia prame-· 
ňov. Na tú úlohu sa so zdarom podujal Polakovič. ' 

Knihu rozdelil okrem úvodu na šesť hláv, z ktorých mi
moriadne hodnotnou je druhá, tretia a piata. Už len pre tie
to tri kapitoly možno hovoriť o cennom prínose do myšlien
kovej fvorby slovenského ingénia. 

V ú vod e osvetľuje pomer národného socializmu sloven-
. ského voči národnému socializmu nemeckému. Stavia sa klad
ne k myšlienke: preberať z nemeckého národného socializmu 
to, čo slovenský národný organizmus - už tisícročiami for
movaný - znesie, ba čo je nevyhnuteľnou potrebou doby. 
Správne akcentuje, že dnešná chorá doba potrebuje liek. Keď. 
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aj Je nemoc spoločná, pacienti - národy nemôžu pri približ
ne rovnakom recepte byť kurovaní rovnako, al~ len podobne, 
analogicky, lebo každý tvo'rí samostatný organický mravný 
celok. 

V tomto smysie sa nesie aj k a pit o l a prv á, v ktorej 
hovorí o nevyhnuteľnosti a ráze slovenského národného so
cializmu. Po ostrej analýzi liberalizmu, socializmu a komu
nizmu prichádza k národnému socializmu, ktorý chápe ako 
veľký krok k oslobodeniu ľudstva pred záhubou. Je totiž zdra
vým stredom medzi extremným liberalizmom a komunizmom 
nadväzujúc na národ a jeho sociálnu výstavbu. Keďže sloven
ský nacionalizmus nikdy nebol iný: ako národný a sociálny, 
je -len samozrejmé, že pre správny národný socializmus je na 
Slovensku pôda pripravená v s~ysle tradície predchádzajú
cich generácií. Heslo: Za Boha a národ musí byť dôsledne 
uskutočnené - a nie obídené. 

V k a pit o led r u hej, ktorá je základom celej knihy, 
rozoberá ideové základy národného socializmu slovenského . 
Správne pri tom ukazuje, že slovenský národ má dedičský 
nediel, podedený od predko,:, ktorý nikdy nesmie scudziť. 
Len k tomuto nedielu smie priniesť ďalšie hodnoty, ale tak, 
že nikdy nezničia slovenský národný duchovný a hmotný ma·· 
jetok, ktorý je odkazom predkov. Čo sa s týmto nedielom sná
ša, to má pri gazdovať k nedielu v záujme národa slovenské
ho. Odkiaľ? Z národného socializmu nemeckého, ktorý správne 
buduje na týchto principoch (stt. 30-50) na vodcovskom prin
cipe, na ľudovosti štátu, na skutkovosti jeho, obetavosti a 
obecnom blahu, národnej tradícii, práci a konečne kolektív
nej národnej cti. K ním pridáva principy slovenské: hierar
chiu hodnôt, zakotvenie zákonov, -ktoré ich plodia, v Bohu, 
konečne vedomie účelového smerovania národa za svojim po
slaním. Tak slovenský národný socializmus dostane pečať kre
sťanskú a slovenskú. 

V h l a vet ret e j rozoberá princípy s~ovenskej národne
socialistickej výchovy, lebo vie, že »revolúciu činov musí 
predchádzať hlbinami otriasajúca revolúcia ducha« (57) . To 
sa dá dosiahnuť iba prevýchovou a výchovou. Pre túto kla-
die ideové smernice (65-87). . 

V h l a v ešt vrt e j zapodieva sa poznámkami k ·pro
gramu slovenského národného socializmu, kým v h l a v e 
p i ate j rozoberá príčiny pocitu menejcennosti v slovenskom 
národe, ktorý vidí v »nedostatku objektívnej a subjektívnej 
kultúry v národe« (129). Podáva aj liek na odstránenie týchto 
nedostatkov: »rozmnQžovať kultúrne fakty vedecké a umelec
ké« (137-138). To je úlohou štátu, lebo dôsledky pocitu -me-

. nej cennosti sa prejavia aj na poli politickom a hospodárskom. 
V h l a v e š i est e j sa zapodieva napokon ideou svätoplu
kovskej koruny. 
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Po stránke vecnej nemožno autorovi nič vytýkať. Je so
známený s problematikou, ktorou sa zaoberá, nie šablonovite, 
ale odborne. Zvlášť prenikavou je analýza pocitu menejcen
nosti u nás (kapitola piata), ktorá je vedľa kapitoly druhej 
k lenotom knihy. Rozbor »obecného dobra« (38-43) a vzniku 
národa (123-126) je v skutočnosti mimoriadne plastický. Ško
da len, že pri pojme národ nenakreslil aj demarkačné čiary 
voči iným pojmom príbuzným: štátny nacionalizmus, patriotiz
mus, láska k domovine atď. Bol by zabránil babylonskému 
mäteniu pojmov u nás, kde je viac národných skupín. Myšlien
ka svätoplukovej koruny je básnický a propagačne prípustná: 
Vedecký je to však anachronizmus. Zaujímavou je kapitola 
štvrtá, týkajúca sa niektorých poznámok k programu sloven
ského národného socializmu. Autorovu odvahu zjednodušovať 
spletitosť problematiky možno síce obdivovať, ale to ešte ne
značí, že s ňou možno súhlasiť. My sa dotkneme iba tej časti ; 
ktorá sa týka práva a právnikov. Ostatné nech si všimnú iní za~ 
interesovaní (lekári, národohospodári, kultúrni pracovníci a 
kňazi). Nemožno súhlasiť s jeho zásadou »voľného výberu« 
vyšších úradníkov »bez papierov«. Nebude dobre potom za
vrieť univerzitu, ktorá sa potom stáva zbytočnou? Veď fabri
kuje iba papiere! Je to starý problém, ktorý spomína autor : 
ako vybrať správnych ľudí na dôležité miesta. Doteraz krite
ri om je vysvedčenie, svedčiace o štúdiu. To dáva pra vd e -
pod o b n o s ť, že jeho majiteľ je schopný pre určité sociál
ne funkcie. Ned á v ate d a i s tot u. Môže teraz nastať 
prípad, že sa určitý promovaný inteligent nehodí na miesto, 
ktoré zastáva. Ba ideme ďalej, že lepšie by ho zastal niekto 
iný nepromovaný (na pr. notár). To bolo, je a vždy bude mož
né. Musí to byť ale v Ý nim k a - a nikdy nie systém. Inak 
stratíme aj tú mieru pra v dep o dob n o s t i, ktorú máme 
- a vznikne cha o s. Ak autor najde konkrétne lepšie riešenie, 
zaručujúce väčšiu pravdepodobnosť, ako je to »zlé« (nehájime 
ho do litery) dnešné, zaslúži si uznanie. Takto však nemožno 
všeobecne traktovať dôležité problémy ani len letmo lebo 
v národnom socializme platí : si osobne zodpovedný za každé 
lákavé heslo. V kritike vynášaní paragrafov nad život s auto
rom súhlasíme, ale to žiada viac právnikov, ktQrí budú schop
ní promptne zjednodušiť náš spletilý právny poriadok (dedič
stvo troch otcov: Uhier, Československa a Slovenskej repu
bliky) . To však nebudú môcť byť ľudia bez tých diplomov! 
Tam nepomôžu už »praktici«. 

Po stránke formálnej je prednosťou knihy jej populárnosť. 
No, v štýle by sme vytýkali autorovi hojnosť patosu, ktorý je 
pre neho až charakteristitký. Je daný jeho dynamickou osob
nosťou. Ďalšou chybou je, že často sa opakuje myšlienkove 
- hlavne tam, kde sa uplatňuje jeho poetická licencia (idea 
svätoplukovská) . 
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Celkove Jlložno očakávať, že táto hodnotná kniha prispeje 
k ujasneniu pojmov, ktorými sa zaoberá, aj v najširších kru
hoch slovenskej národnej pospolitosti. Tak istotne splní svoje 
poslanie, pre ktoré bola autorom s takou láskou napísaná. 

Dr. Raj ec. 

Grundlagen, ,Aufbau und Wirtschaftsordnung des National-
sozialistischen Staates. 

Vydavatelia: Dr. H.-H. Lammers, ríšsky minister a šéf ríšskej 
kancelárie, Hans Pfundtner, štát. sekretár v min. vnútra. -
Nákladom Spaet & Linde, Berlin-Wien, 1936-1940, 3 sväzky. 

Politicko-štruktuálne zmeny, ktoré nastaly v Nemecku ví
ťažstvom národného socializmu, vyvolaly potrebu shrnutia ná
uk novej ideologie a objasnenia pojmu a podstaty nových my
šlienkových prúdov, aby z týchto poznatkov mohly byť odvo
dené dôsledky vo forme plánu na prebudovanie štátu. Tak zača
lo v roku 1936 z pera najpovolanejších činiteľov nemeckého 
verejného, politického a vedeckého národne socjalistického 
života vychádzať toto sborníkové dielo, obsahujúce základné 
kánony národného socializmu. 

Obsiahle dielo má tri sväzky. Prvý s titulom: »Svetonázof, 
politické a štátoprávne základy ná.rodne-socialistického štátu«, 
obsahuje shrnutie národne-socialistického učenia po stránke 
ideovej. - Začína príspevkom dogmatika nár. soc. učenia R o
sen ber g a, ktorý uvažuje o náboženstve a kultúre so stano
viska národného socializmu. - Základné prvky existencie 
národa, krv a pôdu, rozvádza R. Walther Dar r é sa stanoviska 
historického vývoja i prítomnosti. Dôkladne vyčerpáva inštitút 
práva pôdy od dôb nomádskych až po nár. soc. názor na pôdu; 
zmieňuje sa o súvisiacich ustanoveniach práva dedičského, 
manželského práva majetkového, o problémoch vyľudňovania 
vonkova a úteku od pôdy a líči budovanie nár. soc. štátu na 
tomto poli. - ĎalšÍa skupina ideových príspevkov pOjednáva 
o rasových dejinách, o dejinách národne socialistického hnutia, 
o vývoji a budovaní strany. Zvlášť dôležitý je príspevok Dr. 
Fab ri c i u s a o programe NSDAP, v ktorom sa podrobne za
oberá 25 bodmi programu strany. 

Druhá časť sa zaoberá politickými a štátoprávnymi základ
mi nár. soc. štátu. Vedľa obšírnych dejín nemeckého národa sú 
tu príspevky z odboru právnych disciplín. Dr. L ä sen e r píše 
o podstate a pojme štátnej piíslušnosti a ríšskeho občianstva. 
V štúdiu »NároClný socializmus a právo štátne« rozvádza Dr. 
S tu c k art predovšetkým podstatu a význam nár. soc. re
volúcie, poukazuje na svetonázorový a štátoprávny vývoj po
sledného storočia až po odstránenie výmarského systémú a ob
šírne sa zaoberá nár. soc. svetonázorom a štátnou ideou. 



Vynikajúci znalec verejného práva prof. Dr. K o elI r e u -
te r zaoberá sa nár. soc. právnym štátom. Vysvetľuje podsta
tu právneho štátu, v ktorom hlavnými sú právna idea a právne 
hodnoty. Objasňuje štát ako politickú životnú formu, objasňuje 
ďalej podstatu politických javov a vykladá dvojaký význam 
pojmu práva, ktoré chápeme jednak ako právnu ideu, ktorá 
dochádza výrazu v pojme spravodlivosti, jednak ako pozitívny 
právny poriadok, ktorého smysel spočíva v tom, že tvorí sy
stém, ktorým sa radi pospolitosť. Každý právny štát musi byť 
štátom spravodlivosti a poriadku. Rozvádza právnu ideu a zá
kladné práva so stanoviska svetonázoru individualistického a 
contr. nár. soc., kde najvyššou hodnotou, ktorú právo v prvom 
rade chráni, je národná pospolitosť. Dr. Fr e i s l e r porovnáva 
vzťah sudcu k zákonu v štáte výmarskom a národne-socialistic
kom. V nár. soc. štáte vedľa litery zákona musí sudca prizerať 
i k účelu zákona so stanoviska nár. soc. svetonázoru; to nezna
mená, že by mohol rozhodovať proti jasnému ·smyslu zákona, 
ale umožňuje mu prehíbenie práva tam., kde zákon mlčí. V ob
siahlom príspevku rozpisuje sa prof. Dr. K o e II re u t e r o vý
stavbe nemeckého vodcovského štátll, o jeho podstate, vzniku, 
o jeho vzťahu k iným štátnym formám, k monarchii a k repu
blike, o vedení štátu, o prostriedkoch a formách vedenia a o 
náboženstve a kultúre v nemeckom vodcovskom štáte. Úvaha 
prof. Dr. Hub era »Štát a hospodárstvo« pojednáva o hospo
dárskom poriadku pracovnom a podnikateľskom, o hospodár
stve, regulovanom štátom a dotýka sa výroby, pracovných a 
kapitálových problémov, obchodnej a dopravnej politiky a ko
nečne štátneho hospodárstva. O základných rysoch práva me
dzinárodného, tak mierového, ako i vojnového, pojednáva so 
stanoviska nár. soc. prof. Dr. G ii r k e a dáva takto právny 
podklad nár. soc. zahraničnej politike. 

Dru h Ý s v ä z o k sa zaoberá výstavbou nár. soc. štátu. 
Obsahuje rad príspevkov, pojednávajúcich o právnom poriadku 
národno-socialistickej priestorovej oblasti. 

O ríšskej a zemskej správe sa rozpisuje Dr. Med i c u s, roz
vádzajúc pojem a podstatu správy, správu ríše a jednotlivých 
zemí včetne Ostmarky, Sudiet, Čiech a Moravy a vzájomné 
vzťahy zemí v Ríši. Jeho vývody doplňuje prof. Dr. Wei d e -
man n štúdiou o nemeckom práve správnom. Ďalej pojedná
vajú odborní činitelia o práve obcí, o práve triedy úradníckej, 
o politickej brannej moci a sociálnej starostlivosti. 

Druhá časť druhého sväzku sa zaoberá jednotlivými dis~i
plínami občianskeho a trestného práva materiálneho i formál
neho. V stručnom náčrtku shrnuté je právo osôb, právo obli
gačné, vlastnícke a vecné, rodinné a dedičské, pozemnoknižné, 
obchodné, hospodárske a živnostenské, pracovné, sociálne po
istenie, právo trestné, trestný a civilný súdny poriadok, právo 
odporovacie, konkurzné a vyrovnávacie. Vynikajúci práv-· 
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nici súčasného Nemecka, Hedemann, Blomeyer, Fischer, Hey
mann, Grossmann-Doerth, Manfeld, Richter, Klug, Volkmar a 
Kisch stručne uvádzajú najdôležitejšie inštitúty jednotlivých 
právnych disciplín, na ktorých je vybudovaný právny poriadok 
Ríše. 

Tre tí s v ä z o k zaoberá sa hospodárskym poriadkom nár. 
soc. štátu. Dr. P o s s e v stati Nemecké hospodárstvo vychá
dza z teorie od základných ustanovizní hospodárskych a ob
šírne sa zmieňuje o základných prvkoch hospodárstva nemec
kého; v záveru prechádza k hospodárskemu zákonodarstvu ob
chodnepolotickému, finančnému a organizačnému a k cieľom 
nár. soc. hospodárstva. 

P i e t z sch a Dr. G r ii ri i g v príspevku Základy regu
lovaného hospodárstva píšu o uskutočňovaní štátneho usmer .. 
ňovania v hospodárstve. 

O úlohe, vývoji a stave agrárnej politiky ľ1ŠP. štát. taj . 
Ba ck e, všímajúc si najmä agrárne zákonodarstvo, zákon de
dičský, zákon o zásobovaní so zvláštnym zreteľom k zásobova
niu potravným článkami, politiku cenovú a obchodnú a cesty, 
smerujúce k zaisteniu roľníctva a zásobovania. 

O živnostiach a živnostenskej politike obšírne píše prof. Dr. 
Ber ken k o p f. Všíma si remesla, domáckeho priemyslu a 
priemyslu vôbec, a zmieňuje sa obšírnejšie o jednotlivých prv
koch priemyselnej výroby. Vyzdvihuje funkciu človeka i stro
ja, dotýka sa problémov podnikateľských a úpravy kartelovej 
a uvádza podrobnosti o samosprávnej organizácii nemeckého 
priemyslu. Prof. Dr. L ii e r o v príspevok pojednáva o vnútor
nom a zahraničnom obchode, o funkciách obchodu, o obchode 
surovinami, produktami i náhražkami. V súvislosti s týmto 
pokračujú príspevky o devízovom hospodárstve a o medzi
štátnom platobnom styku, o dopravnej a zpravodajskej politike 
a o výstavbe ciest v nár. soc štáte. 

Posledné príspevky diela podrobne referujú o financiách a 
hospodárstve Ríše . Peniaze a úver, úkol a podstata peňazí, me
na, kúpna sila, zmenkový kurz, p~ňažný poriadok, rentový trh, 
mincový a bankový zákon z roku 1924 a konečne organizácia 
úveru a zákon úverový sú predmetom štúdie prof. Dr. von 
Bec ker a th a. Dr. B l ii m ich pojednáva o celom platnom 
finančnom a daňovom práve nemeckom a uvádza. všetky ne
mecké dane, dávky, clá a poplatky. Konečne v súvislosti s fi
nančným hospodárstvom pojednáva Dr. Hess o súkromnom po
istení, všímajúc si zvlášť jeho právneho podkladu. 

»Grundlagen« sú síce určené pre široké vrstvy nemecké
ho národa, avšak ako spoľahlivá a veľmi informatívna príručka 
sú cennou pomôckou pre štúdium duchovných základov národ
ného socializmu všade tam, kde rozsiahla odborná literatúra 
je ťažko prístupná. V čase víťazného prenikania systému a in
štitúcií národnosocialistických aj do štátov nie nemeckých ne-
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smie sa naša právnická verejnosť uspokojovať povrchnými zna
losťami a predstavami. Preto by toto všestranné a inštruktívne 
dielo malo dôjsť u nás zaslúženého rozšírenia a ocenenia. 

Dr. L ich n e r. 

Zpráva 
o XVIII. riadnom valnom shromaždenÍ Právnickej jednoty 

v Bratislave dňa 17. apríla 1941. 
Predseda Dr. Martin M i č u r a otvoril valné shromaždenie 

touto rečou: 
Povolaní predstavitelia Slovenského štátu určili, že náš 

politický a hospodársky - a vôbec náš štátny život má byť 
vybudovaný podľa systému národno socialistického a z tohoto 
faktu aj pre nás právnikov vyplývajú ďalekosiahle konzek
vencie. 

Východiskom všetkých národnosocialistických inštitúcií 
- ako to sám Fuhrer zdôraznil - je ľud! 

Spoznaním tejto skutočnosti v jej pravom svetle - . padly 
v mnohých smeroch zásady starého smýšľania a tak aj práv
neho a štátneho zariadenia a patria už nlÍnulosti. 

Právo je produktom ľudského života! »Das Recht ist die 
mit Macht ausgestattete Moral, oder die eigentumliche Prä
gung der Moral durch die Macht« - povedal Jäger vo svojom 
diele »Der Richter«. 

Právnik z doby minulej - bez ďalšej prípravy -- nevy
hovuje požiadavkom, ktoré toto nové smýšľanie a štátne za
riadenie ukladá právnikovi dnešnej doby. 

Táto téza sa prejavuje zvlášť v súdnictve. Aby sudca mo
hol dnešným úlohám vyhovieť v miere čo možno najúplnej
šej, treba mu poznať smýšľanie svojho národa (das Volks
denken) a vôbec celý všedný život v jeho úplnom prúde. 

Lebo neslobodno zabúdať, že ak vôľa zákonodarcu (záko
nodarstva) nie je zrejmá z ustanovení zákonov, alebo v kaž
dom prípade, kde interpretácia zákona je úlohou sudcu, -
so bringt der Richter das Recht im Spruche schäpferisch zur 
Gestalt. 

Aby však sudca a vôbec právnik poznal smýšľanie svojho 
národa (das Volksdenken), musí poznať aj okolie - bližšie 
a ďalšie -, musí poznať štátne él právne zariadenie toh t o 
o k o l i a, lebo veď jeh o vIiv na život národa, ľudu je ne
popierateľný. 

A keď teda Slovenský štát chce svoj štátny život vybu
dovať podľa tohto systému, - vývoj a realizovanie zásad 
národného socializmu dotýka sa nášho ľudu a štátu vo vý
značnej miere. Poznať jeho inštitúcie, jeho právo, spôsob pri· 
sluhovania práva, celý tento vývoj, - je našim záujmom. 


