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Vážení členové                                               

 Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s., 

dovolujeme si Vám zaslat letošní první řádné 

číslo našeho bulletinu, ve kterém naleznete 

recenze a anotace celé řady nově vyšlých práv-

něhistorických knih, pozvánky na nejbližší kon-

ference, jakož i další informace z oblasti právní 

historie a římského práva.  

Mezi jednu z nejdůležitějších aktualit tohoto 

kalendářního čtvrtletí náleží jistě vydání druhé-

ho svazku „Encyklopedie českých právních dějin 

(D-J)“, o kterém jste byli informováni prostřed-

nictvím zvláštního čísla našeho bulletinu. 

Rádi bychom chtěli všechny členy i nečleny 

Evropské společnosti pro právní dějiny vyzvat, 

aby sami přispěli do tohoto bulletinu; přede-

vším oceníme zprávy z konferencí, recenze či 

anotace knih. Případně budeme rádi i za zasílá-

ní pozvánek na konference. 

Na závěr bychom Vám chtěli popřát pěkné 

prožití velikonočních svátků. 

 

Představenstvo Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. 
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RECENZE A ANOTACE KNIH 

 

Mosný,  Peter – Laclavíková, Miriam: Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. Od naj-

starších čias do roku 1848.  

Wolters Kluwer: Bratislava, 2015, 134 s.  

(ISBN 978-80-8168-326-8) 

 
Právnohistorická propedeutika na slovenských právnických fakul-

tách za posledných približne desať rokov cielene koncentrovala 

svoju pozornosť na vydávanie nových učebných textov z odboru 

právnych dejín, snažiac sa pritom o nové či staronové koncepty 

výuky právnych dejín. Okrem predmetného učebného textu vydali 

v minulom roku kolegovia z bratislavskej právnickej fakulty J. Beňa 

a T. Gábriša prepracovanú a doplnenú učebnicu pod názvom Dejiny 

práva na Slovensku I. (do roku 1918), ktorej prvé vydanie je z roku 

2008, no o ktorej sa tu nebudem zmieňovať, no v obsahovom zá-

mere sa môže stať konkurujúcim učebným textom.  

Uvedený autorský počin trnavských právnych historikov 

a skúsených pedagógov vyšiel z podnetu reakcie na prvé vydanie 

rovnomennej učebnice z roku 2010. Skúsenosti s prvým vydaním v konfrontácii v priamom výučbo-

vom procese za päť rokov ukázali kvality aj negatíva prvého vydania. Jeho pozitíva sa preukázali 

v jednoduchej a prehľadnej systematike, vyváženosti dejín štátu s dejinami práva a vytvárajúcich sa 

právnych odvetví a inštitútov. Periodizácia slovenských právnych dejín vychádza z dlhodobo akcepto-

vaného a študentmi výborne prijímaného konceptu (ktorý sa prijal už pre prvé vydanie) lineárne po-

ňatej chronológie, umožňujúcej sledovať vývoj štátu a práva v jeho premenách aj historických odbo-

čeniach, nadväzujúc na vydaný druhý diel predmetnej učebnice zameranej na obdobie rokov 1848 – 

1948 z roku 2015. Zaužívaná periodizácia tvorí druhú kapitolu a načrtáva právne dejiny od predveľ-

komoravských čias Nitrianskeho kniežatstva až po dejiny 20. storočia. Učebný text zároveň oddelene 

sleduje najprv dejiny predštátnej (1. kapitola) a následne feudálnej štátnej formy (3. kapitola) 

a následne v ďalších kapitolách (4. – 6.) dejiny práva v stručnej charakteristike prameňov feudálneho 

práva, základných inštitútov (osoby a veci) a vybraných, ahistoricky poňatých právnych odvetví a to 

rodinného, vecného, dedičského, záväzkového, procesného a trestného práva. Učebnou pomôckou je 

i priložený zoznam panovníkov a prezidentov do súčasnosti.  

Dejinne učebný text postihuje viac-menej feudálny typ štátu a práva (s výnimkou predštátnej spoloč-

nosti v 1. kapitole) od jeho prvopočiatkov až po prelomové roky 1848/49, počas ktorých sa definitív-

ne odmietol feudalizmus ako spoločenské a (štáto)právne usporiadanie a začína fáza postupného 

budovania občianskeho štátu a práva. Výklad sa príznačne zameriava, resp. reflektuje postavenie 

Slovenska a Slovákov na Veľkej Morave a v mnohonárodnostnom Uhorsku a v ich dejinnom rámci. 

Obsahová štruktúra teda predovšetkým reflektuje uhorské dejiny.  
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Výklad sa preto koncentruje na najdôležitejšiu, encyklopedicky poňatú históriu a jej základnú charak-

teristiku. Náznakovo sa vykladajú aj právnohistorické či všeobecnohistorické príčiny a dôsledky. Cha-

rakteristickou črtou učebného textu je jednoduchosť výkladu a zovšeobecňujúci, stroho faktografický 

charakter podanej matérie. Učebnému textu tak chýba širší výklad či pluralitné názory na diskutabil-

né dejinné fenomény či udalosti. Na druhej strane je možné si položiť otázku, či učebné texty majú 

ašpirovať na vedecké diela či syntézy. Obsah a koncept uvedenej učebnice rešpektuje jednu reálnu 

príčinu, ktorá tkvie v otvorenom a neskrývanom zámere autorov o elementaritu poňatia a vlastného 

autorského podania. Tá však pre slabší záujem až odmietanie starších dejín vo výučbovom procese 

našla svoju pozitívnu študentskú odozvu na Právnickej fakulte v TU v Trnave. Študentská aj laická 

obec si tak môže overiť historický dosah mnohých právnych inštitútov a ich ukotvenia a pretrvania zo 

stredovekej, novovekej minulosti. Na druhej strane trvalejším záujemcom o právne dejiny učebnica 

určite poskytuje dostatočný historickoprávny rámec a sumu vedomostí, na ktorý môžu nadviazať 

vlastným štúdiom staršej aj najnovšej literatúry, ktorej výberový prehľad autori v závere podávajú. 

Rozsah a kvalita uvedenej učebnice preto odráža reálny záujem o právne dejiny na právnických fakul-

tách, pričom zachováva štandardnú a neutrálnu formu výkladu. Napokon až budúcnosť právnohisto-

rickej propedeutiky na Slovensku a jej napojenie na pozitívne právo a jeho modernú výuku ukáže 

skutočný potenciál nielen uvádzanej učebnice trnavských autorov, ale aj ostatných právnohistoric-

kých učebných textov a pomôcok a snáď aj umožní poodhaliť tak študentskému či laickému publiku 

podstatu  vnímania práva ako spoločenského fenoménu. 

Adriana Švecová 
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Beňa, Jozef – Gábriš, Tomáš: Dejiny práva na Slovensku I (do roku 1918).  

Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2015, 298 s. 

(ISBN 978-80-7160-391-7) 

 

 

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky Právnickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave sa v roku 2015 podujala 

k vydaniu novej učebnice pre potreby výučby študijného predmetu 

„právne dejiny Slovenska.“ Jej autori si pritom z hľadiska tematic-

kého zamerania a  metodológie spracovania relevantnej matérie 

stanovili ambiciózne ciele, čo sa prejavilo hneď v niekoľkých rovi-

nách. 

Prvú významnú zmenu oproti doteraz používaným učebným tex-

tom možno badať pri voľbe terminológie, vymedzujúcej predmet 

výkladu. Autori sa rozhodli prekonať zaužívaný dichotomický mo-

del „dejín štátu a práva“ a primárne sústrediť svoju pozornosť len 

na „dejiny práva“. Ťažisko výkladu sa preto presunulo 

z problematiky vývoja štátu na otázky spojené s vlastným vývojom 

práva. Dôsledkom nového tematického zamerania učebnice však v žiadnom prípade nebola redukcia 

rozsahu spracovanej matérie. Pojem štát aj naďalej zostal na zreteli autorov, ktorí sa do svojho výkla-

du rozhodli zaradiť kapitoly venované vývoju štátneho práva ako právnej stránky štátu. Logicky tak 

bola zohľadnená skutočnosť, že vývoj právneho poriadku korešponduje s vývojom štátu, nakoľko 

právne normy a právny poriadok ako časť normatívneho systému spoločnosti spravidla manifestujú 

vôľu a záujmy štátu. Takýto prístup nakoniec z praktického hľadiska viac korešponduje so zameraním 

a potrebami výučby právnych dejín Slovenska, a to najmä v kontexte využiteľnosti poznatkov tohto 

študijného predmetu v ďalšom štúdiu pozitívnoprávnych disciplín. S cieľom zefektívniť poznanie dejín 

práva a ich vzájomnej nadväznosti a kompatibility  so štúdiom platného práva v nasledujúcich roční-

koch právnického štúdia preto výklad sleduje štruktúru súčasného právneho poriadku. 

Odklon od doteraz zaužívanej terminológie sa tiež prejavil v teritoriálnom vymedzení predmetu vý-

kladu, ktorý sa venuje vývoju práva na území dnešnej Slovenskej republiky. Zodpovedá tomu aj sa-

motný názov učebnice „Dejiny práva na Slovensku.“ Zámerom autorov bolo prekonať doterajší trend 

badateľný v dielach domácej i zahraničnej historiografie, smerujúci k interpretácii vývoja dejín slo-

venskej štátnosti a slovenského práva ako dejín uhorského práva, dejín uhorského práva na Sloven-

sku, prípadne dejín práva na území Československa. Akcentovanie teritória uhorského alebo česko-

slovenského štátu v súvislosti s vývojom práva na Slovensku totiž opomínalo úlohu a historické mies-

to predkov Slovákov, ako aj slovenského národa a ľudu Slovenska v tomto vývoji. Ohraničenie pred-

metu výkladu územím Slovenska sa preto premietlo do jednotlivých kapitol učebnice v podobe nová-

torského pohľadu na témy ako napríklad boj o národnoštátnu emancipáciu slovenského národa 

v polovici 19. storočia. Autori sa rozhodli preklasifikovať „dejiny práva na Slovensku“ v rokoch 1848 

až 1918 na „slovenské právne dejiny.“ Vzhľadom na obsah tohto vývojového obdobia slovenských 

právnych dejín, tvorený v praxi nerealizovanými ústavnoprávnymi projektmi z pera slovenských ná-

rodovcov, sa autori rozhodli pre jeho označenie „slovenské proto-ústavné právo.“ V kontexte tohto 

prístupu je potom celkový vývoj práva na Slovensku do roku 1918 možno vnímať ako vývoj normatív-

neho systému, na ktorého tvorbe sa síce slovenský národ a slovenský ľud spravidla priamo nepodie-

ľal, ale ktorý aj napriek tomu určoval spôsob jeho života. 
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Od doterajších učebných textov sa nová učebnica výrazne líši aj spôsobom jej spracovania. Rozhodu-

júce právne skutočnosti sú v nej analyzované, pomenované, interpretované a hodnotené s dôrazom 

na podstatu kľúčových právnych inštitútov v ich právnom, filozofickom, politickom, sociálno-

ekonomickom, ako aj geopolitickom kontexte. K uskutočneniu v skutku náročného a komplexného 

vedeckého spracovania danej problematiky pre účely pedagogického procesu pritom autori využívajú 

rozsiahlu heuristickú základňu. Tá je tvorená nielen širokým spektrom dobových primárnych prame-

ňov, ale aj mnohými sekundárnymi prácami, ktoré obsahujú najnovšie poznatky domácej 

i zahraničnej historickoprávnej vedy. Výsledkom skĺbenia komplexu na seba nadväzujúcich metód 

vedeckej práce a solídnej pramennej bázy je potom systémový historický výklad, prinášajúci 

v mnohých ohľadoch novú interpretáciu viacerých historickoprávnych skutočností. Ako príklad možno 

uviesť problematiku vývoja práva na Veľkej Morave, ktorá najmä v súvislosti s nedávnymi verejnými 

diskusiami o význame osoby kniežaťa Svätopluka pre národnoštátny vývoj Slovenska ešte dnes pred-

stavuje vysoko aktuálnu tému.  

Opierajúc sa o najnovšie vedecké poznatky o danej téme, autori ponúkajú nový pohľad na otázky 

medzinárodnoprávneho postavenia Veľkej Moravy, označenia titulu hlavy štátu a organizácie správy. 

Osobitne podnetná je pritom práve časť venovaná výkladu o vzájomných vzťahoch medzi panovníkmi 

Veľkej Moravy a Východofranskej ríše. Na základe analýzy celoeurópskych trendov stredovekého 

„medzinárodného“ práva, reflektujúceho existenciu lénnych vzťahov medzi vladármi stredovekých 

štátov a význam kresťanstva pre formovanie ich obsahu na „medzinárodnej“ úrovni, autori pomenú-

vajú medzinárodnoprávne postavenie Veľkej Moravy ako vzťah suzerenity k Východofranskej ríši. 

V porovnaní s doterajšími učebnými textami je tiež značná pozornosť venovaná právu Veľkej Moravy, 

a to prostredníctvom analýzy dochovaných právnych pamiatok. Prínosom tohto počinu je najmä for-

mulovanie záveru, podľa ktorého obsah vybraných noriem veľkomoravského Súdneho zákonníka pre 

ľud predstavuje dôkaz prítomnosti verejnej (štátnej) moci, disponujúcej prostriedkami štátneho do-

nútenia vo vzťahu k obyvateľstvu Veľkej Moravy. Podľa autorov ide o dôkaz, že Veľká Morava napĺňa-

la atribúty štátu, čo súčasne považujú za dôkaz zavŕšenia procesu štátoprávnej etnogenézy Veľkej 

Moravy a transformácie predštátneho práva na štátom tvorené a vynucované právo. V súvislosti so 

zánikom Veľkej Moravy došlo tiež k reinterpretácii procesu vzniku stredovekého uhorského štátu. Za 

najdôležitejšie možno v tomto smere považovať poukázanie na skutočnosť, že veľkomoravská štát-

nosť, existencia vlastnej liturgie i cirkevnej provincie, ako aj prítomnosť slovanského osídlenia, trvajú-

ca približne päťsto rokov, predstavovala základ pre vznik uhorského, českého a poľského štátu na 

prelome 10. a 11. storočia. Transformácia maďarských kmeňov na nadkmeňový zväz, prebiehajúca aj 

na území Slovenska, so sebou priniesla aj proces splývania so slovanskými kmeňmi do spoločného 

politického útvaru v podobe uhorského štátu, ktorý tak nemal výlučne maďarský etnický základ. Nad-

väzujúci výklad dejín práva až do roku 1918, doplnený o relevantný historický exkurz spravidla 

v úvode príslušných kapitol, tento záver ďalej potvrdzuje. Pasáže venované otázke národnoštátnej 

emancipácie Slovákov a následnej maďarizácie v 19. storočí totiž poukazujú na skutočnosť, že až do 

zániku Rakúsko-Uhorska tvorilo majoritu v mnohonárodnostnom Uhorsku práve nemaďarské obyva-

teľstvo. 

Nakoniec z pedagogického hľadiska možno tiež za osobitne prínosné považovať zaradenie kapitoly 

venovanej významu právnych dejín Slovenska. V dobe, kedy sa možno stretnúť s názormi, ktoré vy-

jadrujú pochybnosti o účelnosti zaradenia právnych dejín do študijných programov právnických fa-

kúlt, autori prinášajú študentom pohľad na právne dejiny v troch rôznych rovinách. Právne dejiny 

najprv predstavujú ako pedagogickú disciplínu, ktorej primárnou úlohou je sprostredkovať poznatky 

o nepopierateľnej obsahovej i terminologickej prepojenosti moderného práva s už neplatným  
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právom z dôb našej minulosti. Študenti tým získavajú predstavu o význame a prínose právnych dejín 

Slovenska, ktoré im poskytujú nielen širší pohľad na ukotvenie súčasného práva v minulosti, ale aj 

rôzne zručnosti, využiteľné pri ďalšom univerzitnom štúdiu. Tu sa potom dostávame k posúdeniu 

právnych dejín ako vedeckej disciplíny, ktorá študentom poskytuje do ich výbavy zručností súbor 

osobitných metód vedeckej práce, umožňujúcich adekvátne riešenie a pochopenie otázok vývoja 

práva. Výklad o význame právnych dejín pre štúdium práva potom autori završujú staťou 

o využiteľnosti historického výkladu práva v súčasnej aplikačnej praxi. Na viacerých príkladoch 

z rozhodovacej činnosti domácich i zahraničných súdnych orgánov je tu presvedčivo poukázané na 

reálnu využiteľnosť metód historickej argumentácie a interpretácie práva, ktoré na základe toho 

možno považovať za štandardné zručnosti každého absolventa právnického štúdia. 

Na záver treba konštatovať, že výber solídnej a aktualizovanej pramennej základne, prepracovanie 

štruktúry učebnice, ako aj inovatívny spôsob jej spracovania presunutím ťažiska výkladu na vývoj 

inštitútov slovenského práva, jednoznačne svedčia o naplnení cieľov, ktoré si autori recenzovanej 

učebnice právnych dejín Slovenska vytýčili. Tým sa im súčasne podarilo vytvoriť nielen kvalitnú učeb-

nú pomôcku pre účely pedagogického procesu na právnických fakultách, ale aj cennú historickopráv-

nu publikáciu, po ktorej môže bez strachu z nepochopenia jej obsahu siahnuť nielen odborná, ale 

i laická verejnosť. 

Ján Sombati 
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Menke, Monika: Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikova-
ného kanonického práva.  

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 271 s.  

(ISBN 978-80-244-4804-6) 

 

 

Kniha Moniky Menke, notářky Interdiecézního soudu v Olomouci, 

obsahuje pět kapitol, vhodně vycházejících od obecnějších témat 

ke konkrétnímu předmětu jejího zájmu. Prvé dvě kapitoly jsou 

proto vřazeny do obecné části, zbylé pak do části speciální. Toto 

členění naznačuje také jistý pedagogický zřetel, neboť nelze po-

jednávat o činnosti konkrétních církevních soudů na území ČR, aniž 

by se dříve nepředstavila sama právní úprava jejich činnosti, typy 

kauz, jimiž se soudy zabývají, historie diecézí, v nichž soudy působi-

ly či působí, a další informace potřebné k pochopení činnosti kon-

krétních soudů, o nichž pak pojedná speciální část. 

Je logické, že údaje obsažené v obecné části si nečiní a nemohou 

činit nárok na originalitu a původnost, neboť autorka skrze ně hod-

lá představit smysl činnosti soudů podle právní úpravy obou kode-

xů kanonického práva. Nemělo by ale smysl v práci pouze odkázat na manualistiku z pera jiných auto-

rů; čtenář totiž potřebuje „na místě“ porovnávat údaje obsažené ve speciální části se stálým zřetelem 

k právnímu základu jejich působení. 

Hodnota a novost práce je založena především na autorčině rešerši, provedené s mravenčí důklad-

ností. Dohledávání informací o působení církevních soudů v naší vlasti, jejich personálním složení a 

kauzách, jež řešily, bylo jistě náročné a vyžadovalo mnoho trpělivosti. Výsledkem je pak dosud ne-

publikovaný přehled těchto informací, nakolik se autorce podařilo dohledat archiválie zejména 

z období nadvlády obou totalitních režimů dvacátého století. V tomto směru má práce také obecnější 

dosah, neboť i v takové dílčí tematice, jakým působení soudů je, se ukazuje, jak zásahy těchto režimů 

katolickou církev často doslova decimovaly. Práce poukazuje jak na statečnost kněží – funkcionářů 

církevních soudů, kteří podstupovali tresty dlouholetého věznění, avšak i na jiné církevní činitele, 

kteří byli naopak ochotni kolaborovat a často blokovali řádné působení církevní správy. Popis činnosti 

soudů po roce 1989 je v práci podrobnější, neboť dokumenty o jejich činnosti jsou kompletní a snad-

něji dohledatelné. Důležitá je pozornost, kterou autorka věnuje náležité erudici, potřebné 

k vykonávání jednotlivých funkcí na církevních soudech. Uvádí především detailnější životopisné me-

dailony některých církevních soudců, a to těch nejvýznamnějších, kteří prosluli rovněž přednáškovou 

a publikační činností (littera scripta manet). V páté kapitole pak detailněji rozebírá způsob organizo-

vání nutného vzdělávání v církevním právu, jímž bylo zapotřebí zaplnit čtyřicetiletou mezeru, kdy u 

nás nebylo možno dosáhnout vzdělání, potřebného k výkonu příslušných úloh v církevním soudnictví. 

Práce je vybavena dostatečným poznámkovým aparátem a potřebnou bibliografií, přináší poznatky 

sice historické, nikoli inovativní, avšak mnohé z nich nebyly v logicky strukturovaném souhrnu dosud 

publikovány. Fenomén církevního soudnictví nebyl zatím od roku 1989 takto podrobně zpracován, 

takže práce může posloužit jako základní text pro další zkoumání jak historických aspektů, tak i další-

ho rozvoje činnosti církevních soudů. Sepisování textu bylo jistě náročné, a to zejména v pasážích, 

kde se jedná o odkazy na příslušné archivní prameny. Práce kolegyně M. Menke je tak bezesporu 

přínosná pro laickou i odbornou veřejnost. 

Stanislav Přibyl 
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Dudásová, Eva – Nemec, Matúš: Prvky a princípy rímskeho a kánonického procesného prá-
va  

(manuskript), 197 stran  

 

Kolektiv autorů pod vedení doc. Matúše Nemce z bratislavské právnické fakulty připravil do tisku jako 

výstup svého tříletého grantového výzkumu podpořeného slovenskou grantovou agenturou VEGA 

(projekt č. 1/1006/15 s názvem Koncept prirodzeného práva a jeho princípov vo vývoji práva, so za-

meraním na procesnoprávne principy a procesnú zpôsobilosť v rímskom a v kánonickom práve) oje-

dinělou publikaci s názvem Prvky a principy rímskeho a kánonického procesního práva. 

První kapitola věnovaná principům a zásadám kanonického procesního práva představuje právní 

princip a právní pravidlo pohledem právní teorie, římského práva, řecké filozofie a kanonické nauky. 

Autorem této kapitoly je doc. Matúš Nemec. Jeho způsob zpracování tématu je neobvyklý a zároveň 

mimořádně zdařilý, zohledňuje sekulární judikaturu stejně jako právotvorbu Apoštolského stolce 

(Kodex kanonického práva, dekretália, odborná literatura, biblické odkazy) a je velmi přínosný pro 

vědce obou stran, tj. právníky i kanonisty. Samostatně se přitom věnuje principu spravedlnosti a 

pravdy, principu morální jistoty a principu práva na obhajobu. 

Druhá kapitola (autorkou je dr. Veronika Čunderlík Čerbová) navazuje řešením otázky procesní způ-

sobilosti v případech nulity manželství podle kanonického práva. Opět neopomíná romanistické vý-

chodisko kanonického práva, navazuje rozborem CIC17 a CIC83. Upřesňuje situace, kdy právo je 

chráněno nejen žalobou, ale i námitkou, což má velký procesní význam a obvykle bývá neprávem 

opomíjeno, stejně jako institut promotora iustitiae. Autorka kapitoly vyzdvihuje význam II. Vatikán-

ského koncilu a dogmatické konstituce Lumen gentium. Zajímavým přínosem kapitoly je rozbor mož-

ností nulity u manželství s pokřtěnými nekatolíky s ohledem na nový význam pojmu communio. 

Třetí kapitola nazvaná Počátky soudní ochrany subjektivních práv v římském právu – pět legisakcí se 

věnuje velmi komplikované otázce právní romanistiky, a to nejstarší formě žalob. Přestože autor 

(doc. Róbert Brtko) zmiňuje některé nepopiratelné nevýhody legisakcí, věnuje dostatečnou pozornost 

i jejich pozitivům, zejména právu na předvolání (in ius vocatio), právu být přítomen při procesu, právu 

hájit se a navrhovat důkazy a právu vyjádřit se k nim. Legisakční proces není jen neobvyklý, ale při 

bližším zkoumání obsahuje i prvky, které z psychologického hlediska zvyšují právní jistotu ve sporu, o 

čemž svědčí mj. volné části procesu. Legisakční proces je v této kapitole přiblížen čtenáři tak, že je 

srozumitelný, v některých bodech i podobný našemu modernímu procesu (např. dies nefasti jako 

obdoba státních svátků). Autor následně rozebírá každou legiskaci podrobně a uvádí demonstrativní 

příklady. 

Navazující čtvrtá kapitola z pera dr. Kataríny Lenhartové se věnuje skutečnostem ovlivňujícím obvyklý 

průběh římského formulového procesu. Formulový proces je zde stručně představen ve své obvyklé 

podobě a následně podrobně rozebrány procesní následky odmítnutí žalobní formule žalovaným, 

uznání povinnosti žalovaným, defensní povinnost žalovaného, odmítnutí přísahy a lživé odpovědi na 

otázky. 

Pátá kapitola se věnuje již otázce speciální, a to římskému procesu o svobodu člověka. Výklad dr. 

Mateje Mlkvého započíná hmotněprávními ustanoveními o tom, kdo je otrokem, jak se do svého 

postavení dostal a jak je lze ukončit. Na to navazuje kritickým rozborem pramenů, a to jak historic-

kých, tak právnických, a demonstruje postup na známém případu zotročení Verginie. Dále se zabývá 

výkladem soudní příslušnosti od nejstarších dob až do justiniánské doby a postavením procesních 
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stran (procesní způsobilost a vyloučení, postavení adsertora libertatis), neopomíjejíc ani zvláštnost v 

podobě výjimky ze zásady res iudicata. 

Šestá kapitola v souladu s plynulou specializací témat přináší výklad o procesní způsobilosti žen v 

římském procesu, se zvláštním důrazem na justiniánské prameny a rozdílnost postavení žen sui iuris a 

žen alieni iuris (autorkou kapitoly je Katarína Lenhartová). Připomíná situace, kdy postulační právo i 

právo zastupovat na soudě jiného bylo ženám přiznáno, byť výjimečně, a kdy žena mohla dokonce 

vznést trestní obžalobu nebo žalovat pro veřejné blaho. 

V závěrečné sedmé kapitole knihy představuje Mgr. Eva Dudásová  způsobilost Latínů jako účastníků 

v legisakčním procesu. Tato zajímavá otázka, kdy cizinec přes zákonný zákaz může vystupovat v řím-

ském legisakčním procesu, je zde traktována jednak z hlediska foedus, a dále s ohledem na ius mi-

grandi a ius conubii. Obě tato práva, která částečně mohli mít i někteří cizinci, zejména rodově pří-

buzní Římanům, umožňovala průlom do zásady, že legisakční proces je určen výhradně římským ob-

čanům. Rovněž ius commercii, bez jehož rozšíření by obchodování s cizími národy brzo ztratilo pů-

vodní rozlet, je zde zajímavým způsobem doloženo jako možnost průlomu (snad i souvislost s boni-

tárním vlastnictvím).  

Nebývá častým zvykem zveřejňovat recenzi na knihu ještě před jejím vydáním, doufám však, že zain-

teresovaní čtenáři prominou. Ráda bych informovala o brzkém vydání této knihy již nyní, neboť se 

jedná o publikaci vědecky využitelnou pro právníky i kanonisty a skýtající možnost obohacení nebo 

rozšíření výuky procesního práva na právnických i teologických fakultách. Nastíněné a řešené pro-

blémy procesního práva jsou traktovány srozumitelně a zároveň kompetentně. V textech se odráží 

podrobné studium autorů a znalost rozsáhlé evropské literatury, kterou kniha zprostředkovává slo-

venskému čtenáři (a jak doufám, z důvodu jazykové blízkosti i čtenáři českému). 

Kamila Bubelová 
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY 

 

 

 

 

PRÁVNICKÁ DVOULETKA - REKODIFIKACE PRÁVNÍHO ŘÁDU, 
JUSTICE A SPRÁVY V 50. LETECH 20. STOLETÍ 
Ivana Bláhová, Lukáš Blažek, Jan Kuklík, Jiří Souša a kol. 
  
ISBN 978-80-87284-52-0   
 
 
Auditorium, Praha, 2016, 316 stran 

 

 

 

 

DĚJINY ÚSTAVNÍHO PRÁVA 
Karel Schelle 
  
ISBN 978-80-7478-998-4   
(2. aktualizované vydání) 
 
Wolters Kluwer, Praha, 2016, 392 stran 

 

 

 

 

ČESKÉ PRÁVNÍ DĚJINY 
Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Vilém Knoll 
  
ISBN 978-80-7380-575-3 
(3. upravené vydání) 
 
Aleš Čeněk, Plzeň, 2016, 696 stran 
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PRÁVNICKÝ STAV A PRÁVNICKÉ PROFESE V MINULOSTI 
Vladimír Kindl, Michal Skřejpek a kol. 
  
ISBN 978-80-7552-030-2 
(2. vydání) 
 
Wolters Kluwer, Praha, 2016, 280 stran 

 

 

 

 

DIGESTA SEU PANDECTAE. JUSTINIÁNSKÁ DIGESTA, TOMUS I, 
FRAGMENTA SELECTA 
Peter Blaho, Michal Skřejpek, Jarmila Vaňková, Jakub Žytek 
  
ISBN 978-80-246-3063-2 
 
 
Karolinum, Praha, 2015, 704 stran 

 

 

 

 
PRÁVNICI PRÁVA ZBAVENÍ. 2. ČASŤ - PERZEKÚCIE ŽIDOV-
SKÝCH PRÁVNIKOV NA SLOVENSKU V ROKOCH 1938-1945 
Jozef Sulaček 
  
ISBN 978-80-8060-327-4 
 
 
Slovenské národné múzeum, Bratislava, 2015, 251 stran 

 

 

 

ISLANDSKÉ STŘEDOVĚKÉ ZÁKONÍKY 
Lenka Doová 
  
ISBN 978-80-87895-12-2 
 
 
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Olomouc, 2014, 
415 stran 
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA  

A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE 

 

Mezinárodní konference „Civilnoprávne inštitúty a ich historická reflexia vo svetle moder-

ných rekodifikácií“, PF UMB, Banská Bystrica 
 

Ve dnech 17. až 18. března 2016 se na půdě banskobystrické právnické fakulty uskutečnila meziná-

rodní konference „Civilnoprávne inštitúty a ich historická reflexia vo svetle moderných rekodifikácií“, 

kterou uspořádala Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bys-

trici ve spolupráci s Katedrou soukromoprávních věd Akademie policejního sboru SR v Bratislavě a 

Katedrou dějin práva, římského práva a právní komparatistiky Fakulty práva a administrativy Univer-

zity Warminsko-mazurskej v Olzstynie. Po přivítání a úvodních příspěvcích se účastníci rozdělili do 

anglické a česko-slovenské sekce, v jejímž rámci vystoupili právní historici a civilisté takřka ze všech 

právnických fakult České a Slovenské republiky; nejvíce zastoupena byla olomoucká právnická fakul-

ta.   

Témata byla volena z různých oblastí soukromého práva: především z věcných práv (samostatné pří-

spěvky P. Petra, Š. Letkové a J. Šurkaly o superficiální zásadě, společné vystoupení P. Konečné a Z. 

Pinkavové o manželském majetkovému právu, a I. Kišše o vydržení) a dědického práva (příspěvky J. 

Ciráka o staronových institutech, O. Horáka o povinném dílu, M. Starého o dědické smlouvě, A. Ta-

landy o mystickém testamentu a I. Talandové o dědické způsobilosti), dále pak z obligačního práva 

(příspěvky T. Gábriše o odpovědnosti za škodu, P. Dostalíka o custodii a B. Jablonky o výprose) a okra-

jově i z procesního práva (příspěvek K. Ševcové o kolektivních žalobách). Vzhledem k omluvám někte-

rých přihlášených byl dán větší prostor diskusi k předneseným příspěvkům, jejíž význam byl umocněn 

tím, že tři z účastníků konference se budou podílet na přípravě nového slovenského občanského zá-

koníku. Sekci řídila I. Šošková z hostitelské katedry dějin.          

V neposlední řadě musíme vyzdvihnout kvalitní a pružnou organizaci (Z. Poláček Tureková) i velmi 

přátelskou a podnětnou atmosféru. Z příspěvků bude uspořádán sborník.     

Původní program konference dostupný na tomto odkazu   

Fotogalerie z konference dostupná na tomto odkazu 

Ondřej Horák 

  

http://www.prf.umb.sk/o-fakulte/aktualne-oznamy/program-konferencie-civilnopravne-instituty-a-ich-historicka-reflexia-v-modernych-kodifikaciach.html
http://www.prf.umb.sk/o-fakulte/fotogaleria/rok-2016/konferencia-katedry-dejin-statu-a-prava-civilnopravne-instituty-a-ich-historicka-reflexia-v-modernych-kodifikaciach.html
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Předmět na Právnické fakultě Masarykovy univerzity 

MITTELEUROPÄISCHE RECHTS- UND VERFASSUNGSGESCHICHTE  

IM 19. / 20. JAHRHUNDERT (SCHWERPUNKT ÖSTERREICH) 
 

Výuka právní historie by se na právnických fakultách neměla omezovat jen na povinné předměty, 

nýbrž zájem o ní je nutno mezi studenty vzbuzovat i prostřednictvím předmětů povinně volitelných.  

Na brněnské právnické fakultě se již třetí rok těší značnému zájmu ze strany studentů předmět „Mit-

teleuropäische Rechts- und Verfassungsgeschichte im 19. / 20. Jahrhundert (Schwerpunkt Österre-

ich)“, který na konci března 2016 v německém jazyce vyučoval ve čtyřech blocích ao. Univ.-Prof. Dr. 

Christian Neschwara z Institutu pro právní a ústavní dějiny Právnické fakulty Vídeňské univerzity. 

Profesor Neschwara s Katedrou dějin státu a práva PrF MU v posledních několika letech velice úzce 

spolupracuje, ať již autorsky na publikaci „Vývoj soukromého práva na území českých zemí“ (Brno 

2011) či v současnosti jako autor mnoha hesel k vývoji veřejné správy v období absolutismu v rámci 

„Encyklopedie českých právních dějin“, nebo jako organizátor vzájemného každoročního setkávání 

studentů vídeňské a brněnské právnické fakulty se zájmem o právní historii. 

I přesto, že předmět „Mitteleuropäische Rechts- und Verfassungsgeschichte“ je vyučován v němčině, 

studenty to neodradilo a z kapacitních důvodů nemohl být zájem všech o jeho absolvování plně 

uspokojen. Účelem tohoto kurzu je pochopení vývoje rakouského soukromého i veřejného práva 

(které platilo prakticky až do 50. let minulého století i v českých zemích) od éry kodifikací na konci 18. 

století až do současnosti, analýza vlivu společenských změn na právo (zejména ve 20. století), rozpo-

znání vlivů římského práva, porovnání vývoje rakouského práva ve vztahu k českému právu a právu 

sousedních států, jakož i zlepšení znalosti právnické němčiny. Smyslem výuky je poznat základní tren-

dy vývoje státu a práva u nás a v Rakousku, a umožnit tak studentům vnímat platný český právní řád 

a jeho předchozí vývoj v širších souvislostech.  

Osnova kurzu: 

1. Entstehung der Österreichischen Monarchie als Gesamtstaat bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts 

• 2. Rechtsvereinheitlichung (Schwerpunkt Privatrecht: ABGB) • 3. Entstehung des Kaisertums Öster-

reich als moderner Verfassungsstaat (Verfassungssituation im Vormärz - Frühkonstitutionalismus 

1848/51 • 4. Neoabsolutismus 1852/60 - neuständische Monarchie 1860/67) • 5. Entwicklungen auf 

dem Gebiet des Privatrechts • 6. Verfassungsentwicklung bis 1918 (Rückkehr zum Konstitutionalis-

mus in Cisleithanien - Ausbau der Verfassungsordnung bis zum Ende der Monarchie (Schwerpunkte: 

Parlamentarismus und Wahlrecht - Grundrechte und Rechtsstaat - Nationalitätenproblem) • 7. 

Entwicklungen auf dem Gebiet des Privatrechts • 8. Zerfall der Österreichisch-Ungarischen Monar-

chie: Rechts- und Verfassungsentwicklung in den Nachfolgestaaten (Schwerpunkt Österreich) bis 

1938 • 9. Österreich als Bestandteil des Deutschen Reiches bis 1945 • 10. Wiederherstellung Österre-

ichs 1945 und Verfassungsentwicklung bis zur Unabhängigkeit mit dem Staatsvertrag von Wien 1955 

- Ausblick auf die Gegenwart. 

Jaromír Tauchen 
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Fotografie z výuky (foto: Martina Pospíšilová)  
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POZVÁNKY NA KONFERENCE 

 

 

Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity 

Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity 

The European Society for History of Law 

 

si Vás  dovolují pozvat na konferenci  

 

„Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes“, 

 
která se bude konat ve středu dne 1. června 2016  

v budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (místnost 030). 
 

Letošní konference se bude věnovat dvěma souvisejícím skupinám trestných činů, a to trestným či-

nům proti majetku a hospodářským trestným činům. Majetkové delikty provázejí lidstvo od samého 

počátku jeho existence a náleží k těm trestným činům, které byly postihovány od pradávna. Tento 

postih se však v průběhu věků samozřejmě měnil. Konference se dále dotkne fenoménu trestných 

činů, které jistým způsobem narušují ekonomický či hospodářský život společnosti. Půjde nám o jed-

nání, jež ohrožují daný hospodářský řád nebo – snad přesněji řečeno – stanovená pravidla fungování 

jednotlivých subjektů v tomto řádu. Účastníci připravované konference by se tedy měli zamýšlet nad 

nejrůznějšími jevy spojenými s právní úpravou postihu trestné činnosti zasahující do vlastnického 

práva a narušující ekonomický a hospodářský život od počátků až do současnosti.  

Naše konference volně naváže na tři velice úspěšné konference, které se na Právnické fakultě MU 

konaly v předcházejících letech. 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 30. dubna 2016. 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu konference, případ-

ně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v monotématickém 

recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma konfe-

rence zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.  

Přihlašování: elektronicky přes konferenční systém PrF MU 

 

Vzhledem k omezené kapacitě a velkému zájmu v minulých letech doporučujeme zaslat přihlášku na 

konferenci co nejdříve. 

V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte obrátit na organizátory konference na emailu:  

jaromir.tauchen(at)law.muni.cz  

https://www.law.muni.cz/applications/cs/conferences/
mailto:jaromir.tauchen@law.muni.cz


Strana | 16  

 

 

Srdečne Vás pozývame na 

 

18. konferenciu právnych romanistov Slovenskej republiky a Českej republiky 

 

na tému 

 

„Historia et interpretatio  

Digestorum seu Pandectarum“,  

 

ktorú organizuje 

    

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra rímskeho a cirkevného práva. 

 

Po tom, čo hlavní garanti zverili organizovanie tradičnej slovensko-českej romanistickej konferencie 

po siedmich rokoch opäť  fakulte v Trnave, rozhodli sme sa ju usporiadať v obvyklom víkendovom 

čase, a to v dňoch 27. – 28. mája 2016, v budove Právnickej fakulty na Kollárovej ulici č. 10 v Trnave, 

v miestnosti Collegium novum. V duchu zaužívanej tradície bude v piatok pre účastníkov pripravená 

večera a spoločenské stretnutie a v sobotu sa uskutoční pracovné rokovanie.  

Vážený a milý kolega, pevne veríme, že naše pozvanie prijmete. V takom prípade Vás prosíme, aby 

ste sa na toto podujatie prihlásili cez konferenčný portál našej fakulty na adrese 

http://www.pravnickekonferencie.sk/sk/, a to najneskôr do 31. marca 2016.  

Pokiaľ ide o tému konferencie, ako všetci dobre vieme, opus Digesta je rozsiahla a dôležitá časť justi-

niánskej kodifikácie, ktorú dnes poznáme ako Corpus iuris civilis. Vo veľkej miere obsahuje fragmenty 

zo spisov klasických rímskych právnikov zameraných predovšetkým na ius privatum, menej na ius 

publicum. Táto pre romanistu zaiste kniha kníh je pre teoretického právnika i pre právnika v praxi 

nevyhnutnou orientáciou v dejinách práva a zároveň právnickým klenotom v pravom zmysle slova.  

Majúc na zreteli zabezpečenie plynulosti priebehu a konzistencie konferencie, si Vás dovoľujeme, 

vzácny kolega, oboznámiť s prípadnými východiskovými myšlienkovými námetmi pre spracovanie 

príspevku. Konáme tak s dobrým úmyslom a v žiadnom prípade Vás týmto nechceme vo výbere témy 

referátu obmedzovať.  

Na spracovanie sa priam samy ponúkajú nasledovné témy: Štatistické údaje o Digestách; Priebeh prác 

na Digestách;  Interpolácie v Digestách; Zákaz komentovať Digesta; Bibliografia Digest; Dejiny Digest; 

Miniatúry Digest; Textová exegéza Digest; Obsah jednotlivých titulov Digest; Rukopisy a staré tlače 

Digest; Summa z knižného fondu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity Trnave; Konštitúcia Deo auc-

tore; Konštitúcia Omnem; Konštitúcia Tanta; Edície Digest; Preklady Digest; Tvorcovia Digest (Justi-

nián, Tribonián); Objavitelia Digest (Irnerius a glosátori); Prví kritici (humanisti) a systematici (Budé, 

Hotmann, Faber, Cuiacius, Leibnitz); Prví editori (Blaubloom, Haloander, Herwagen, Lemire, Torelli, 

Leconte, Godefroy); Prví teoretici (Savigny, Bluhme, Mommsen, Krüger, Hofmann, Kantorowitz); Opäť 

interpolácie (Gradenwitz, Eisele, Beseler, Albertario, Kalb); Textová kritika pokračuje (Lenel, Schulz, 

Wieacker, Wenger, Rotondi); Moderná teória Digest (Jacobs, Kaiser, Pugsley…).  

http://www.pravnickekonferencie.sk/sk/
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Katedra teorie práva a právních dějin 

Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

 

si vás dovoluje pozvat na letošní ročník konference 

 

„Olomoucké právnické dny“,  

 
která se bude konat 19. – 20. 5. 2016 

v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

 
 

Tématem letošní sekce, kterou garantuje Katedra teorie práva a právních dějin, je Právo a 

hodnoty. Příspěvky na toto téma mohou být zpracovány nejen teoretickoprávně, ale také 

z pohledu historického, případně pozitivněprávního. 

 

Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete 

moci konference osobně zúčastnit a téma vás zaujalo, rádi v konferenčním sborníku uveřej-

níme váš příspěvek.   

 

Sborníky z předchozích ročníků konference (sekce teorie práva a právních dějin) najdete ke 

stažení na stránce:  

www.pf.upol.cz/menu/struktura-pf/katedry/katedra-teorie-prava-a-pravnich-

dejin/sborniky-z-konferenci/ 

 

Veškeré informace o přihlašování a programu konference jsou na stránce: 

www.opdny.upol.cz. 

  

http://www.pf.upol.cz/menu/struktura-pf/katedry/katedra-teorie-prava-a-pravnich-dejin/sborniky-z-konferenci/
http://www.pf.upol.cz/menu/struktura-pf/katedry/katedra-teorie-prava-a-pravnich-dejin/sborniky-z-konferenci/
http://www.opdny.upol.cz/
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UPOZORNĚNÍ 

 

Dovolujeme si členům Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., připomenout každoroční 
povinnost uhradit členský příspěvek ve výši 500 Kč.  

Částku převádějte prostřednictvím bankovního převodu na účet č. 253131164/0300, který je 
veden u ČSOB. (IBAN CZ5003000000000253131164); SWIFT kód CEKOCZPP.  

Jako variabilní symbol uvádějte datum narození a do poznámky u platebním příkazu uveďte 
vaše jméno a příjmení. 
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