
riešily trestnými · rozkazmi, dávno mohly byť skončené . Ale 
preto, že sa vec súdila riadnym spôsobom, až dosiaľ máme nie
k toré prípady ešte neukončené, a sú aj dva roky staré. Príčiny 
väzia v tom, že sa ľudia roztratili medzi časom po svete, teraz 
poodchádzali mnohí do Nemecka a než bude možno hlavné po
jednávanie konať, sa ich prípady premlčia. Alebo sa stalo, že 
boli jednotlivci aj posúdení, ale výkon trestu nemožno na nich 
previesť z uvedených príčin. V iných prípadoch zase nemôže
me prísť na poriadok s otázkou vydania vecí dôkazných. 
Koľko tu zbytočnej paráce pre súd! A všetka táto práca mno
ho rázy výjde úplne nazmar. Keď sa však v takýchto prípadoch 
užije trestného rozkazu, vec je raz-dva hotová. 

Keď shrnieme, to čo sme povedali o trestnom rozkaze a 
rozsahu jeho použitia, náš záver je: Inštitúcia trestného roz
kazu je smelý prelom do zásady priamosti v našom tres·tnom 
súdnictve. Ak sa trestný rozkaz bude správne používať, prinesie 
mnoho dobrého ovocia. Trestného rozkazu sa netreba báť a 
každý sudca by mal s radosťou používať spôsob súdenia všade 
tam, kde sú preto všetky predoklady a kde vydanie trestného 
rozkazu považujeme aj za účelné a oportunné. Trestný roz
kaz bude v rukách moderného sudcu dobrým prostriedkom sú
denia a schopnosť sudcov bude sa môcť merať tým, či týmto 
prostriedkom budú správne narábať. 

Poznámky. 

Ešte o krádeži so zbraňou a o pytliactve. 
V číslo 6/40 Právneho obzoru vyšla úvaha Dr. Imricha Ko

váča o pomere § 337 Tr. z. k § l ods. 2 zák. Č . 57/36 a pytliac
tve a autor v nej zaujal odmietavé stanovisko k rozhodnutiu 
býv. Najvyššieho súdu v Brne Č. Zm III 268/37 z dôvodov veľ
mi plauzibilných. Už pred týmto rozhodnutím mal som česť 
debatovať s autorom o tejto otázke, no dúfam, že aj širšia práv
nická verejnosť dovolí mi niekoľko poznámok k citovanej úva
he, ba cítim k tomu aj povinnosť, keďže sa na úvahu Dr. Ko
váča s iných strán nereagovalo. 

Začnime po stránke historickej! V čase vzniku § 337 Tr. Z., 

podľa ktorého »bez ohľadu na hodnotu ukradenej veci má byť 
trestaný zlodej za zločin, ak pri spáchaní krádeže nosil. zbraň, 
hoci ju nepoužil ani neukázal«, - pytliactvo bolo činom ad
ministratívne trestným podľa zák. čl. VI/l872, XLIV/l876 a ne
skoršie podľa zák. čl. XX/l883, poťažne XIX/l 888. Prečo však 
starý feudálny, výsady zemepánov žiarlivo strážiaci právn v 
poriadok ponechal pytliactvo mimo okruhu obecne trestných 
prečinov a zločinov? Odpoveď je jasná: lebo napriek svojim 
nedostatkom vyznačoval sa neomylne jemným citom pre rôz
ne stupne závažnosti trestných činov. Vycítil, že pytliakom sa 



stáva človek nie tak zo všeobecného antisociálneho smýšľa
nia (veď pytliactvo je pomerne ve Imi nepohodlný druh krá
deže!), lež zväčša alebo z biedy, kedy siahne po majetku, po
dIa jeho ťažko právnicky rozlišujúceho umu »ešte nikomu ne
patriacom«, alebo z chvíľkovej náruživosti. 

Bol to predsa ten istý právnický cit, ktorý prehlásil ne
bezpečné vyhrožovanie za priestupok, kým v súsednej rakú
skej právnej oblasti to platilo za zločin. Tento právnický cit 
poznal temperament a verejnú mienku v oblasti uhorského 
trestného zákona, preto neurobil slona z komára. 

Priznajme zákonodarcovi aj pri § 337 Tr. z. toIko . uvedome
losti, že vedel vyjadriť to, čo mal na mysli, a že úmyselne a 
nie náhodou ponechal proti pytliactvu sankcie miernejšie ako 
pre iné druhy odňatia cudzej veci. Priznajme mu vedomosť 
o takých (pripúšťam: zriedkavých) prípadoch pytliactva, kde 
páchateľovi nejde ani o privlastnenie si uloveného zvieraťa 
ba ani o prekročenie svojpomoci proti škodnej, lež len o uko
jenie (ináč u normálnych ľudí potlačeného) pudu zabíjania, 
niekedy falošne nazývaného »víťazstvom človeka nad prí
rodou« . 

Pri tom nezabúdam, že ani uhorský zákonodarca nebol ne
omylný vo voIbe výrazových prostriedkov. § 350 Tr. z. je to
ho dôkazom. Lež pôvodné znenie § 337 uvádza slová: » . .. ha 
alopás elkävetésekor fegyvert viselt . .. «. Preklad v najroz
šírenejšom slovenskom súbore trestného práva »bol-li pri krá
deži opatrený zbraňou . . . « je nepresný a svádza k pomýleným 
dedukciám! Správny, duchu slovenčiny aj maďarčiny zodpo
vedajúci preklad by znel : » .. . ak v čase spáchania krádeže no
sil zbraň . . . «. 

Príp ona »-kor« je v maďarčine príponou času a nie účelu, 
slovenská predložka »pri« nevyjadruje tak vyhranene súčas
nosť, je používaná aj vo význame miestnom, preto je nevhod
ná v danom prípade. Operujúc s prekladom »v čase« vidíme, 
že § 337 Tr. z. má na mysli prípad, keď medzi technickým pre
vedením krádeže a medzi nosením zbrane hoci nepoužitej a 
neukázanej je súvislosť časová. Dr. Kováč vidí v tejto súvi
slosti objektívne nebezpečie. Náš trestný zákon nemá vetu 
»k zločinutfeba zlého úmyslu«, no predsa mám odvahu tvr
diť, že púha časová súvislosť je u nás kvalifikačným momen
tom len ex expressis verbis legis , na pr. »za vojny«, »za vnútor
ných nepokojov« atď. Keby bol chcel zákonodarca pri § 337 
Tr. z. vyjadriť časovú súvislosť ako kvalifikačný moment, bol 
by hádam použil slov: fegyver viselésekor käveti el alopást 
-:- t. j. v čase, keď zbraň nosí, dopustí sa krádeže; no neurobil 
tak zákonodarca, nemôžeme ani my takto vykladať zákon. Po
dľa môjho skromného názoru v tom, že zákonodarca použil 
príponu času, treba vidieť úmysel postihnúť trestnou sankciou 
zvlášť zvýšenou ten prípad, keď ku samému spáchaniu kráde-
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že zbraň nie je potrebná. Avšak! Pôvodný text hovorí o pá
chateľovi, ktorý zb raň n o s í a nie o :ráchateľovi zbraňou 
opatrenom. Domnievam sa, že ono objektívne nebezpečie, kto
ré chce preventívne odvrátiť a po spáchaní činu trestať záko
nodarca, nespočíva v prítomnosti zbrane (ostatne v tomto zá
kone ani nedefinovanej), lež v skutočnosti, že ju páchateľ -n o
s í. Rozlišujeme medzi pojmami: 1. je opatrený zbraňou, 2. opa
tril sa zbraňou, 3. nosí zbraň. Opatrený je zbraňou aj ten, kto
rému niekto bez jeho vedomia vsunul revolver do vačku ale
bo do batožiny; zbraňou sa opatril aj ten, ktorý si ju vzal 
oprávnene do rúk k takému oprávnenému činu, ktorý má na 
pr. po krádeži nasledovať a nosenie zbrane znamená dnes ve~ 
domosť o stálej upotrebiteľnosti a prítomnosti zbrane, pri čom 
netreba zbraň mať stále v ruke. Nosiť zbraň znamená: byť 

. ozbrojený pre prípad potreby. Ak zákon volil si tento výraz, 
musíme ho mať aj my pred očima a preto sa musíme pýtať: »pre 
aký prípad je zlodej ozbrojený?« Ku skutkovej podstate krá
deže nepatrí úmysel použiť zbrane, preto ozbrojenosť pácha
teľa, nosenie zbrane musí sa vzťahovať na iný čin, než na spá
chanie k rádeže. Keby chcel zákonodarca za zločin kvalifiko
vať samo spáchanie krádeže pomocou zbrane, nekládol by 
dôraz na nosenie a nesubsumoval by pod § 337 Tr. z. prípad, 
keď páchateľ zbraň nepoužil, ba ani neukázal. Naopak, záko
nodarca pri tvorení § 337 Tr. z. dobre vedel, že vtedy admini
stratívne trestné pytliactvo sa spácha najviac pomocou zbra
ne a to zväčša streľnej a bol by pytliactvo pomocou zbrane 
spáchané výslovne vyňal z pôsobnosti administratívnych sú
dov za súčasného podriadenia riadnym trestným súdom. Ve
domé, dvoma po trestnom zákonníku nasledujúcimi zákonmi 
demonštrované ponechanie odlišného charakteru pytliactva 
od iných krádeží má svoj veľký význam a tento zostal vyja
drený aj podľa vôle zákonodarcu pri zák. č. 57/36 Sb., keď 
pytliactvo so zbraňou nebolo výslovne uvedené v druhom od
seku § 1 tohto zákona. Aj to možno predpokladať, že nový zá
konodarca nebol si vedomý znenia nášho § 337 Tr. z., preto 
túto kvalifikačnú okolnosť nepojal do nového zákona, alebo 
preto ju z neho nevylúčiL To by však znamenalo, že nový zá
kon sa netýka tejto kvalifikačnej okolnosti a pytliactvo je sí
ce krádežou, zločinom sa však stáva iba za okolností, za kto
rých by sa stalo aj pri ukradnutí iných vecí než poľovnej 
zveri. 

V tomto ohľade stačí poukázať na kolísavosť predošlej 
právnej praxe, z ktorej nás vyvedie jedine dôsledná snaha, 
najsť taký výklad § 337, ktorý je platný za všetkých okolností 
a nevedie k absurdným výsledkom. Ozajstným právnikom je 
ten, ktorému jeho cítenie ukáže bezpečnú cestu aj tam, kde 
zákon alebo obyčaj už nepomôže. Sám Dr. Kováč veľmi správ
ne odopiera kvalifikáciu § 337 v prípade hájnika s puškou pri 
krádeži hrozna, neprípadne uvádza príklad vojaka s bodlom, 
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lebo tu by prišiel k platnosti výlučne vojenský trestný zákon
ník, vyžadujúci úmysel použiť zbrane na odvrátenie trestných 
následkov krádeže alebo na premoženie odporu vyvinutého 
proti krádeži. Skúsme však argumentationem ab absurdum 
s inými príkladmi. 

Pochybujem, žeby kvalifikoval Dr. Kováč žalóbu podľa 
§ 337 Tr. z. proti páchateľovi, ktorý cestou z obchodu so zbra
ňami - kde mu pečIivo do škatule zabalili nabitý ale proti 
výstreľu 'poistený browning - vykradne chodcovi na ulici pe
niaze z vačku. Tobôž, keby u páchateľa ani nábojov nebolo . 
Vačkár, »pracujúci« v preplnenej bratislavskej električke, má 
vo svojej batožine povedzme výbušninu, predsa je nemysli
teľné, žeby ju chcel v prípade pristihnutia pri čine použiť cl 

tak aj sám seba usmrtiť. Púha prítomnosť vreckového noža 
vo vrecku vačkára tiež sotva bude kvalifikačným momentom 
podľa § 337 Tr. z. Prečo? Lebo v týchto prípadoch všetci cíti
me, že zbraň nemá s krádežou nič spoločného, že páchateľ ne
chce zbraň vôbec použiť, hoci podľa gramatického výkladu 
§ 337 Tr. z. išlo by tu všade o zločin. 

Prečo by sme boli prísnejší v prípade pytliakov, prečo chce
me u nich trestať prítomnosť zbrane? Prečo nekvalifikujeme 
u pytliaka za § 337, že mal pri sebe vreckový nôž, prečo si vy
pomáhame pri streľnej zbrane slovom »najmä« - ako to robí 
Dr. Kováč - ktoré slovo ani v staršom, ani v novom zákone sa 
nevyskytuje, bez ktorého však aj ihla by bola zbraňou v ru
kách pytliakových? Čo je vlastne zbraňou v smysIe § 337 Tr. 
z.? Ak môže byL v okruhu zák. čl. XL/ 1914 zbraňou aj oby
čajný drúk alebo skala, prečo je ňou nie pri pytliactve? O čo 
je objektívne nebezpečnejší pytliak, ktorý síce s nabitou puš
kou ide do lesa, ale keď zočí hájnika, odhodí ju a dá sa na 
útek, než ten, ktorý pri nedovolenej rybačke má pri sebe ku
chyňský nôž nielen na vyčistenie rýb, ale aj na zastrašenie 
rušivých živlov? 

Na všetky tieto otázky budeme si môcť správne odpovedať 
len, ak si uvedomíme rozdiel medzi nástrojom činu a »zbra
ňou« v smysle § 337 Tr. z. Intelektuálny výklad pojmu »nosiť 
zbraň« pripúšťa len jeden význam, z ktorého nemusíme nič 
vypúšťať a ku ktorému nemusíme nič pridávať podľa našej 
okamžitej potreby, ale ktorý nás bezpečne povedie aj v zdan
livo pochybných prípadoch. Ak kritikovia rozhodnutia Zm III 
268/37 neodôvodňujú svoju ľubovôľu, ktorou pridávajú slovo 
»najmä« k výrazu » streľná zbraň« , aby neprisli do úzkych, mu
sia praktickí právnici, a to práve tí, ktorí nielen píšu alebo 
čítajú obžalobný list, ale o ňom aj rozsudky vynášajú, uznať 
toto: 

Objektívne nebezpečie pri § 337 spočíva v p o v a h e pá
chateľa krádeže, ktorý sa ozbrojuje nástrojom, aby zvýšil svo
ju bezpečnosť vzhľadom na ním očakávaný odpor ľudskej spo-
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ločnosti proti trestnému činu. 'Objektívne nebezpečie je tedy 
dané subjektivitou páchateľa, na ktorú možno len zo sprievod
ných zjavov trestného činu usudzovať. Ak možno dokázať, že 
páchateľ zamýšľal použiť zbrane proti tým, ktorí by mu zha
tili spáchanie krádeže alebo zmocnenie sa koristi, zbraňou 
je ten objektívne nebezpečný nástroj, ktorý páchateľ práve 
k tomuto účelu použitia nielen zamýšľa, ale skutočne aj mô
že použiť aspoň na zastrašenie ľudí", hod ho nepoužil ani ne
ukázal. 

Pod týmto zorným uhlom nemôžu vzniknúť nikdy pochyby 
o tom, či konkrétny prípad krádeže, trebárs pytliactva, možno 
subsumovať pod pojem krádeže kvalifikovanej podľa § 337 Tr. 
z. a dozaista bude dosť prípadov, v ktorých nástroj pytliakov
ho činu, smerujúceho na ukoristenie jemu nepatriacej zveri, 
bude aj zbraňou v tom smysle, vakom ho tento paragraf upo
trebuje, to však bude vždy skutkovou otázkou. 

Konečne, podľa môjho názoru, na ochranu proti objektív
nemu nebezpečenstvu proti ozbrojenosti pytliakov postačí dô
sledne aplikovať § 345 Tr. z., s trestnou sankciou oveľa prís
nejšou než násilné použitie § 337, lebo hoci je tento 
umiestený v hlave XXVII. tr. zák., o lúpeži a vydieračstve, 
uvádza výslovne »zlodeja« t. j. osobu, ktorej úmyslom je spá
chať krádež, ktorou je aj pytliactvo, a pri tom užije násilia ale
bo hrozby. 

Skoro zbytočné je podotknúť, že mi nejde o ochranu pytlia
kov, lež o vec zásadného významu, a to, aby trestná prax súdov 
nebola zbytočne krutá čo do možných následkov trestného od
súdenia a o to, aby bol zákon vykladaný jednoznačne a vý
stižne. 

Pavel Dell k, 

Spoločnosť s obmedzeným ručením zaviedli v Taliansku. 
Spoločnosť s o. r., ako prechodný právny útvar medzi ob,· 

chodnými sdruženiami osobnými a kapitálovými, doplňujúci 
sústavu obchodných spoločností. s neobmedzenou zodpoved
nosťou spoločníkov (verejná), smiešanou zodpovednosťou (kú-· 
manditná) a bez osobnej zodpovednosti (účastinná alebo ano
nymná) o ďalšiu formu zodpovednosti obmedzenej, bola po 
dlhých prípravách vtelená do nového občianskeho zákoníka 
talianskeho. Takto sa stala konečne skutkom osnova predlo
žená už v roku 1922 komisii pre reformu obchodného práva 
prof. Asquinim, neskôr v r. 1925 doplnená a prepracovaná 
podľa legislatívnych predloh iných europských štátov, kde 
spoločnosť s o. r. je už dávnejšie udomácnená. Nemecko so 
svojim zákonom z 20. apríla 1892 o spoločnostiach - s o. r. bolo 
vzorom zákonu rakúskemu z r. 1906 Č. 5& r. z. Platnosť tohoto 
zákona bola zák. č. 271120 Sb. rozšírená z Čiech na Sloven-
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sko a Podkarpatskú Rus. Bývalé Poľsko prevzalo s nemeckými 
územiami tam platiaci zákon z r. 1892, s rakúskym územím 
tam platiaci zákon č. 58/1906 r. z., nariadením z r. 1919 a zá
konom z r. 1923 zaviedlo nový typ spoločnosti tiež na ostat
nom území "štátu. Vo Francii uzákonená bola nová forma ob
chodnej spoločnosti v r. 1925/26 (okrem EIsaska -Lotrinska, kde 
spoločnosť s r. o. zaviedol už ríšsky zákon z r. 1892), v Bul
harsku r. 1924, vo Švajčiarsku po dlhom váhaní v r. 1937. 
SSSR, podobne ako Talia.nsko, pojalo predpisy o spoločnosti 
s o. r. ako aj ostatné normy obchodného práva, do všeobec
ného zákona občianskeho. 

Taliansko takto ako jeden z posledných štátov prijalo no
vý typ obchodného sdružovania, odpovedajúci potrebám mo
derného obchodného podnikania, aké pociťovalo Taliansko 
najmä pred vypuknutím prítomného vojnového konfliktu v dô
sledku rozšírenia svojho koloniálneho pánstva. Súčasne však 
zákonnou úpravou zabezpečilo sa zachovanie určitej disciplí
ny, ktorou sa v budúcnosti má zamedziť, aby voľnejší spolo
čenský útvar nebol zneužívaný na oklamanie dôverivosti ve
rejnosti. Dr. E. V. 

Možno podať opätovný vyšší sľub? 
Podľa posledného odseku § 187 Ex. z. »po právoplatnej 

dražbe, vykonanej podľa tohto paragrafu, je ďalší vyšší sľub 
neprípustný« . 

Otázka je; či možno prijať ďalší vyšší sľub, podaný pre d 
právoplatnosťou novej dražby, vykonanej po podaní prvého 
vyššieho sľubu, tedy do 8 dní po druhej dražbe. 

Túto otázku rozriešime, keď si uvedomíme, že podanie vyš
šieho sľubu nie je nijakým opravným prostri~dkom proti draž
be. A tak nemení na veci, či sa ďalší vyšší sľub podá pred 
uplynutím 8 dňovej lehoty, určenej na podanie rozkladu, alebo 
až po tejto lehote. Zákon len preto hovorí, že vyšší sľub je ne
prípustný po právoplatn ej novej dražbe, vykonanej na základe 
vyššieho sľubu, lebo prakticky len po právoplatnosti dražby, 
teda po tom keď nebol podaný rozklad do 8 dní odo dňa draž
by, príde na rad otázka prijatia alebo neprijatia vyššieho 
sľubu. Ak bol podaný rozklad proti prevedeniu dražby a bude 
sa musieť na základe rozkladu dražba zrušiť, jednako sa musí 
nariadiť dražba znova a vyšší sľub nepríde vôbec do úvahy. 

Avšak znenie cit. posl. odseku § 187 je schopné uviesť 
súdy do omylu. Najmä, keď vidíme, že vzor 431 dražobnej 
vyhlášky, vydávanej po vyššom sľube je v tomto smere myl
ný. Desiaty bod tejto vyhlášky znie: »Keď do 8 dní odo dňa 
dražby nebude podaný rozklad a do 15 dní vyšší sľub, súd vy
dá kupiteľovi ... « Podľa toho by sa ďalší vyšší sľub " pripúšťal. 
Lenže to je omyl a autentický uhorský vzor je bez tohto omylu. 
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Neviem, či dosiaľ v tomto smere vyšla nejaká úprava, kto
rá by upozornila súdy na túto chybu vz. 431. Ale ak by sa 
to aj bolo stalo v dávnejšom čase, mladší sudcovia o tom ne
môžu vedieť a preto nie je od veci na to na tomto mieste upo
zorniť. Pri vvdávaní vz. 431 treba v 10. bode prečiarnuť slová: 
»a do 15 dn{ vyšší sľub {(, J. Š. 

Právna subjektivita verejnej spoločnosti. *) 
I. Právna povaha verejnej spoločnosti sa teoreticky nedá 

presne vymedziť: obsahuje pojmové znaky právnej osoby i so
ciety, - a niektoré dôležité pojmové znaky society i právnéj 
osoby jej chýbajú. ' 

V praxi zaraďovanie verejnej spoločnosti poú niektorý 
z týchto útvarov kolíše, podIa toho; aký široký obsah sa pri
znáva pojmu právnej osoby v tom-ktorom systéme právnej ve
dy. Právna veda románska, v ktorej každý sociálny útvar, kto
rý svojim menom vykonáva práva, je právnou osobou, pova
žuje za ňu i verejnú spoločnosť. Naproti tomu právna veda ne
mecká, ktorá právnu osobu podmieňuje organizačnou 'nezá
vislosťou od jej členovamajetkoprávnou samostatnosťou, ver. 
spoločnosť považuje len za societu. 

Nemeckú právnu vedu ovlivňuje tu najmä § 105 ods. 2 HGB, 
ktorý predp'isuje, aby pre obchodné spoločnosti bolo subsidiár
ne použité predpisov občianskeho zákona o spoločnosti, - a 
preto je ver. spoločnosť považovaná len za odrudu spoločnosti 
podIa práva súkromného. Pre procesné uplatnenie' ver: spoloč
nosti, ako strany musela aj nemecká doktrina vytvoriť kon
štrukciu, že procesnou stranou je spoločenstvo členov, členo
via ako celok (nie ako takí). 

Slov'. obchodný zákon nedefinuje výslovne obch. spoloč
nosti ako právne osoby, nemá ale ani priameho odkazu na po
užitie predpisov obč. zák. o spoločnosti ako subsidiárneho práv
neho prameňa. Pojatie právnej osoby je v býv. uhorskom prá
ve širšie. Časť literatúry a judikatúry (najmä Kúria .:..- 28. 
III. 1909, g. 63, 17. VI. 1909, g. 91) dôsledne sa stavajú za kor
poračné pojatie ver. obch. spol., uznávajú samostatnosť ima
nia a jeho právnu spôsobilosť (Kuncz, Nagy). Iní uhorskí 
právnici (Apáthy, Vavrik a iní) konštruujú ver. spoločnosť 
kompromisne, uznávajúc ju za subjekt práva záväzkov, ale 
nedávajúc jej právnu osobnosť. 

Na právnu vedu a judikaturu v zemiach českých malo roz
hodný vliv nemecké stanovisko societné ~ ktoré si osvojil i vie,· 
denský Najvyšší súdny dvor. Kým literatúra nie je jednotná 
(Wenig i Herrman-Otavský sú zástancami korporačného sta-

*) Práca zo seminára obchodného a zmenkového práva prof. Dr. 
Fundárka na Slov. univerzite. 
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noviska) , judikatúra brnenského Najvyššieho súdu sa dôsledne 
pridržala societneho pojatia pre obor práva českého, i keď za 
cenu mnohých rozporov. (Vážný 11.839, 10.573, 9.241). 

Pre obor práva slovenského priznal brnenský Ns právnu 
osobnosť len výnimočne (Úr. sb. 1680) nepriamo konštatovaním, 
že podielníkovi patrí len ideálna časť majetku ver. obch. spo ·· 
ločnosti. 

Slovenský najvyšší správny súd zatiaľ svojimi rozhodnu
tiami právnu osobnosť ver. obch. spoL nepripúšťa, rozhodnutínl 
č. 3188/39 ju výslovne popiera. 

II. Societné ponímanie ver. spol. v uhorskom práve by 
viedlo k nesrovnalostiam nielen s § 63 Obch. z., ale i ustano
veniami iných paragrafov (§ 69 --:- vlastníctvo veci daných do 
spoločnosti prechádza na spoločnosť, §§ 95, 96, 97, - samo
statnosť imania spoločnosti a oddelenie od imania členov). Pri 
uplatňovaní tohto hľadiska by bolo ťažko vysvetliť právne 
úkony medzi spoločnosťou a jej členmi, existenciu dvoch spo
ločností s totožnými členmi a zaviazanosti jednej spoločnosti 
voči druhej, solidárne ručenie členov spoločnosti za záväzky 
spoločnosti (ručiť možno len za cudzie záväzky!), spôsobilosť 
spoločnosti k trestným činom, a iné problémy. 

Korporačné ponímanie ver. spoločnosti naráža na ťažkosti 
najmä pri § 98 ods. 2-3 Obch. z., (zánik spoločnosti zomretím; 
upadnutím do konkurzu jedného člena), čo sa nesrovnáv a 
s požiadavkou organizačnej nezávislosti právnej osoby na jej 
členoch. Ďalšími námietkami sú okolnosti: čistý zisk (strata) 
sa pripisuje (odpisuje) priamo z podielu spoločníkov (§ 85), 
spoločníci sú zodpovední celým majetkom ex lege (- nie za
viazanosť, ale ručenie!) a to, že ver. obch. spol. nemá orgá
nov, ale že účinkujú za ňu jej členovia, a to i vtedy, keby ne
chceli konať pre spoločnosť, ale pre seba (§ 75). Na túto ná
mietku sa však dá odpovedať, že členovia ver. spol. sú jej 
orgány ex lege, čo konečne vysvitá jasne z § 90 ods. 2. 

Pretože ani jedna z týchto teorií (t. j. ani societná, ani kor
poračná) pri bežnom posudzovaní jej obsahovej náplnej sa 
nemohla na ver. spoločnosť aplikovať bez toho, že by' ne
vznikly určité nesrovnalosti, vypomohla si literatúra tak, že 
uznáva právnu subjektivitu ver. obch. spol. ako účelového 
imania bez toho, že by mu priznala právnu osobno~ť. Týmto 
spôsobom odôvodňoval i n . s. r. Dr. Lelley stanovisko slo
venského Nss v tejto otázke. 

III. Okrem hore vymenovaných predností korporačnej teo
rie pre spoločnosť hovorí za ňu: schopnosť verejnej spoloč
nosti nadobúdať práv, i voči členom, byť členom inej spoloč
nosti, byť subjektom živnostenských oprávnení (min. obch. 
36900/1899), podstupovať záväzky i voči členom, byť subjek
tom živnostenských a daňových povinností, byť žalovanou a 
žalovať (§ 63) . Podľa § 70 Osp. je to schopnosť prislúchajúca 
len právnej osobe. Pri akcepte zmenky nestačí podpis členov 
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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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