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Vážeení členové
Evropsské společno
osti pro právní dějiny, z.ss.,
dovolujeeme si Vám zaslat letošní druhé řáddné
číslo našeho bulletinu, ve kterém nalezn ete
recenze a anotace ceelé řady novvě vyšlých prráv‐
onferencí ko na‐
něhistorrických knih, zprávy z ko
ných v u
uplynulém kaalendářním čtvrtletí,
č
jakoož i
další info
ormace z ob
blasti právní historie a říím‐
ského prráva.
Rádi bycchom Vás také informovvali o pokraččují‐
cích pracích na Encyyklopedii če
eských právnních
dějin. Jak jste se již mohli dozvědět ze zvlášttní‐
ho listop
padového vyydání našeho
o bulletinu, byl
vydán jeejí první svaazek, přičem
mž druhý buude
brzy nássledovat. V roce
r
2016 by měla být vy‐

ISSN 2464
4‐4889

ná většina svazků, avššak práci
dána podstatn
editorům značčně komplikuuje autorská nekázeň
ných pří‐
spočívající v pozdním doddávání slíben
spěvků.
Rádi bychom chtěli všechhny členy i nečleny
ečnosti pro právní dějin
ny vyzvat,
Evropské spole
aby sami přisp
pěli do tohooto bulletinu
u; přede‐
všíím oceníme zprávy z konnferencí či re
ecenze či
anotace knih. Případně bu deme rádi i za zasílá‐
ní pozvánek na
a konferencee.
Naa závěr bych
hom Vám chhtěli popřát krásné a
po
ohodové prožití vánočnícch svátků a do nové‐
ho
o roku vedle zdraví, štěsstí, mnoho RIV‐bodů
takké splnění vašich
v
dlouh odobých i krátkodo‐
k
bých plánů.

Přředstavenstvvo Evropské společnosti
s
ppro právní děějiny, z. s.
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RECENZE A ANOT
TACE KN
NIH

Mosný, Peter – Lacclavíková, Miriam:
M
Dejjiny štátu a práva na území
ú
Sloveenska II. (18
848–
1948).
Krakov: Spolok Slovvákov v Poľľsku – Towa rzystwo Sło
owaków w Polsce,
P
20144, 164 s.
(ISBN 9778‐83‐7490
0‐761‐3)
Ašpiráciouu čo i len priemerného
p
vysokoškol ského pedagóga má
byť poča s pedagogicckej praxe pripraviť a skoncipovaťť vhodný
p
autor aj vlasttné pedagogické maj‐
učebný teext, ktorým potvrdzuje
strovstvo.. V predlože
enej učebnici sa opätoovne stretli skúsení
a nepochyybne aj dob
brí učitelia, ktorí
k
majú zza sebou už nejeden
akademiccký rok a takk ich bohatá životná skússenosť sa od
dzrkadlila
na uvedeenom diele. Nadviazalo sa v ňom nna inovatívne
e poňatý
učebný teext I. dielu uččebnice slove
enských dejínn štátu a prá
áva, ktorý
bol vydanný pred niekkoľkými rokm
mi tou istouu autorskou dvojicou
(Mosný, PPeter – Laclaavíková, Miriam: Dejiny šštátu a práva
a na úze‐
mí Slovennska I. Od na
ajstarších čia
as do roku 18848. Heurékka : Brati‐
slava, 20010, s. 103). Zásadnou zmenoou spredm
metnenou
v uvedenoom učebnom
m texte voči starším učeebniciam, kto
oré neraz
pochádza li z deväťdessiatich rokovv 20. storoččia (hoci odb
bremeňe‐
ného od socialistickeej ideológie a demogógiee) sa stala re
eflexia a odm
mietnutie konnceptu marxxistického
meňov práva či právnych
h odvetví.
poňatia dejín s prefeerenciou dejjín štátu preed dejinami práva, pram
k
len
Zachované z didaktického a logického koncceptu I. diellu zostalo chronologickéé poňatie, ktoré
oku 2010 (odd najstarších
h čias do roku 1848). Preedmetná učebnica tak
nadviazaalo na uvedeený I. diel z ro
rozvinulaa dejiny štáttu a práva na
a Slovensku v zásadnom období form
movania obččianskej aj sllovenskej
štátopráávnej históriee v rokoch 18
848 – 1948.
Ciele a kkonkrétne au
utorské záme
ery vyjadrili na úvod a v ňom akcenttovali kladnúú odozvu štu
udentskej
obce na I. diel, preto
o si uvedený koncept osvvojili autori aj v II. dieli a pozitívne hoo rozvinuli na
a historic‐
m
a na
ajnovších deejín. Tak ako v I. dieli im išlo o zjednnodušenie prredklada‐
koprávnu matériu mladších
ných historickoprávn
nych a štátop
právnych tézz bez zbytočnej faktografie a dát. Texxt je členenýý opätov‐
ne po vvzore I. dieelu na časť štátoprávneej histórie s rozšíreným výkladom o dejinám národno‐
emancip
pačných snáh
h slovenskéh
ho národa nna ceste k sebauvedome
eniu až k prrvej štátnostti v marci
1939 a o
osobitne tiežž výklad o prrameňoch p ráva. Uvedená téma je rozdelená v siedmich ka
apitolách,
pričom je zvyčajne formálne
f
odd
delená do saamostatnej kapitoly,
k
resp
p. je koncipoovaná ako sú
účasť štá‐
toprávneej histórie šttátnych celkkov, v celkovvom politickom a štátoprávnom konntexte dejín štátnych
teľnou súčassťou (či už id
celkov, kktorých Sloveensko bolo nespochybnit
n
de o Uhorskoo v revolúcii 1848/49,
po nej, v dualizme alebo
a
v ČSR). Ďalšie kapittoly (8. – 10.) rozvinuli výklad
v
k form
movaniu novvodobého
práva, jeeho zásadnýých právnych
h odvetví a oosobitne právnych inštitú
útov. Uvedeené kapitoly napomá‐
hajú štud
dentskej obcci sa lepšie a fundovanejššie zorientovvať v budúce
ej študijnej m
matérii pozitíívnopráv‐
nych disciplín, tak veerejného aj súkromného práva. Učebnica podáva totiž výklad takých právvnych
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odvetví od ich počiatkov formovania prvých zákonných úprav a kodifikácií, a tiež osvetľuje vývoj, do‐
bové chápanie primárnych právnych inštitútov ako sú veci, osoby, vlastníctvo, trestné činy a ich dele‐
nie, pracovná zmluva, obchodné spoločnosti a podobne. Prínosnou a novou voči minulým učebným
textom sa stáva nepochybne 10. kapitola, v ktorej autori predstavili zjednodušene a pritom konštruk‐
tívne základy vývoja zásadných odvetví ako občianske právo hmotné, pracovné, obchodné právo,
občianske právo procesné, právo duševného vlastníctva, trestné právo a proces a právo sociálneho
zabezpečenia. V nich v zásade koncentrovali výklad len na všeobecné vývojové trendy, prvé
a podstatné (pod)zákonné úpravy v ich pôvodnom nosnom význame a charaktere.
Sumárne možno hodnotiť obsah nasledovne: ak autorom išlo v I. dieli o ucelený koncept zjednodu‐
šenej právnohistorickej matérie pre účely didaktické, potom aj v II. dieli sa uvedený koncept naplnil.
Autori sa od uvedenej metodiky neodklonili a podali ucelený vývoj štátnej organizácie, foriem
a prameňov práva a na ne nadviazali náčrtom všetkých relevantných právnych inštitútov a tým aj
jednotlivých právnych odvetví v historickom kontinuu. Výsledkom je preto iste komplexný prehľad
dobového práva platného na našom území.
Keď teda záverom hodnotím predložený II. diel učebného textu Dejín štátu a práva na území Sloven‐
ska, pozitívne vyzdvihnem jeho prehľadnosť, zjednodušenosť a pritom konzistentnosť predkladanej
matérie. Pre budúce vydanie však bude vhodné zvoliť väčší knižný formát, doplniť texty o isté vizuali‐
zácie, fotografický materiál, základné mapy, a grafické štruktúry. Širšie odseky medzi jednotlivými
kapitolami by tiež poskytli čitateľovi lepší čitateľský komfort. Zdarný počin našich renomovaných
právnych historikov, myslím, nájde pozitívnu odozvu u akademickej aj laickej verejnosti, čím sa naplní
jeden z autorských zámerov priblížiť naše dejiny v novom didaktickom šate pri zachovaní historickej
pravdy o nich.
Adriana Švecová
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Beňa, Jo
ozef – Gábrriš, Tomáš: Dejiny právva na Slovensku I. (do roku 1918))
Bratislavva: Univerzita Komensského v Brattislave, Právvnická fakulta, 2015, 2298 s. (ISBN 978‐80‐
7160‐3991‐7)

V recenzo vanom učeb
bnom texte kolegov
k
z braatislavskej právnickej
p
fakulty sa po približne siedmich ro
okoch od prvvého vydania (Beňa, J.
– Gábriš, T.: Dejiny práva na úze
emí Slovenskka I., (do rokku 1918).
Bratislavaa: Univerzita Komenského v Bratislavve, Právnická
á fakulta,
Vydavateľľské oddelen
nie, 2008, 22
21 s.) predkkladá nový a výrazne
prepracovvaný učebný text. Už úvo
odom musím
me konštatovvať, že sa
v ňom skĺĺbila hlbšia akríbia
a
oboch
h autorov ajj nadobudnu
utá peda‐
š
študeentskej obci (od štu‐
gogická skkúsenosť. Prredkladajú širokej
dentov prrvého ročníkka štúdia prá
áva až po d oktorandov)) výrazne
doplnenú verziu vlastného a odb
borne zdatn ého výkladu
u sloven‐
r
do
o siedmich ráámcových ka
apitol.
ských právvnych dejín rozdelenú
Prvé dve kapitoly auttori venovali teoretizujúúcej stati o objekte
o
a
význame právnych de
ejín Slovenskka a ich peri odizácii. V je
ej zmysle
sa prioriitný autorskýý záujem prii koncipovanní textu učeb
bnice zamera
al na period izáciu podľa historic‐
pu štátu (historického typu
t
štátnehho práva) a historického
o typu spoloočensko‐ekonomickej
kého typ
formáciee. Autori zároveň nezamlčujú, že sa nechali ahisttoricky inšpirovať súčasnným právnym
m poriad‐
kom a jeeho zaužívaným odvetvovým členeníím, ktoré rozzvinuli predo
ovšetkým v š iestej a siedmej kapi‐
tole. Nárročnosť cháp
pania starších dejín štátuu a práva kladie nároky na
n autorov uučebných texxtov sme‐
rujúce ku komplexno
osti a vyváže
enosti nimi ssprostredkovvávaných informácií a pooznatkov. Au
utori uve‐
dičných výklaadov o dejináách štátu a práva
p
sa zam erali na pred
dstavenie
dené docielili tým, žee okrem trad
nov spoločen
nský život danej doby uurčujúcich, alebo ju (aj následne)
n
zaachytávajúcicch (práva
fenomén
kultúra)..
Tretia kaapitola je tieež chápaná ako
a úvodná a pojednáva o prameňocch práva v icch základnom
m členení
na mateeriálne, formálne a sekun
ndárne pram
mene práva. Osobitne
O
sú zaujímavé s ekundárne pramene,
p
ktoré zvyyšujú svoj prramenný pottenciál najm
mä pre najstaaršie a staršie
e dejiny právva (t.j. napr. literárne
pramenee, legendy, cestopisy,
c
kro
oniky, úradnné knihy, či archeologické
é, ikonograficcké pramene
e). Napo‐
kon sa k do tejto kattegórie radia
a právnymi hhistorikmi op
pomínaný jazzykovedný čii etnologickýý výskum,
prípadnee výskumy in
ných pomocn
ných vied hisstorických.
Počiatkyy našich náro
odných ale aj
a právnych ddejín autori odvíjajú od nám známycch prvopočia
atkov Sa‐
movej rííše, Nitrianskkeho kniežattstva cez prvvý štáty útvar Veľkú Moravu a násle dný vznik Uh
horského
kráľovstvva. Práve po
osledne men
novaný štátnny útvar sa stal „historickým poľom
m“, ktorého štátny aj
právny vvývoj, rozvoj aj zánik sa stal
s obsahovvým predmettom predlože
enej učebnicce s rozvojom
m sloven‐
ského ettnika v jeho rámci (s vyčlenením obddobia 1848 – 1918 do po
odoby slovennských právnych dej‐
ín). Útvaary Samovej ríše a Pribinovho kniežžatstva autori umiestnili do samostaatnej štvrtejj kapitoly
nazvanejj správne a príznačne
p
pre
edštátne útvvary a v nich rozvíjaný arcchaický norm
matívny systé
ém.
Dejiny šttátu následn
ne začínajú ro
ozvíjať až voo výklade piatej kapitoly o dejinách V
Veľkej Moravvy (správ‐
nejšie vššak by bolo ju nazvať len Morava) a ranofeudálneho Uhorskka. Predmettná kapitola explikuje
základnéé štátotvorné a právotvo
orné historiccké udalosti a činitele a osobitne prrávo (Súdny zákonník
pre ľud a Nomokáno
on).
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Šiesta a siedma kapitola sú nosnými výkladmi učebnice s ich zameraní na feudálny štát a právo
a moderný (skôr by sme zvolili prívlastok novodobý) štát a právo. Zásadnou invenciou práce je posun
k dejinám práva, čo je zreteľné zo spracovania výkladov o právnej kultúre, romanizácii práva, kodifi‐
kačných pokusov, výkladov k chápaniu moderného práva a „moderného“ či „kapitalistického“ štátu
a celkovo k výkladom o jednotlivých odvetviach práva.
Recenzovaný učebný text reflektuje nové smery vo výučbe dejín práva, predstavuje právny systém
ako produkt vývoja spoločnosti s vyústením do súčasnej právnej úpravy – čo vo svojej podstate pred‐
stavuje koncept didaktického poslania a zrozumiteľnosti pre konečného užívateľa v podobe študenta.
Práve uvedený cieľ zrejme sledovali autori pripustením anachronického prístupu pri výklade jednotli‐
vých právnych odvetví a ich inštitútov. Druhou vecou je istá nevyváženosť či disproporčnosť matérie
jednotlivých výkladov a nejednoznačné určenie textu; pre študentov prvého ročníka práva sú niekto‐
ré pasáže príliš zložitými a na druhej strane doktorand by niektoré výklady potreboval zasadiť do šir‐
šieho (aj európskeho rámca). Uvedené však ponechávame na zváženie autorov pri prípadnej reedícii
diela a optimalizácie jeho obsahu za účelom lepšej komunikatívnosti s jeho konečným adresátom.
Učebnica svojim obsahom vie prekvapiť a zaujať. Je námetom na premýšľanie a výzvou pre jej čita‐
teľov. Nesie v sebe potenciál vysokoškolskej učebnice.

Miriam Laclavíková ‐ Adriana Švecová
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Mosný, Peter – Lacclavíková, Miriam
M
– Sisskovič, Šteffan: Metodológia vedeeckej práce (pre
potrebyy právnického štúdia)
Trnava: Typi univerrsitatis tyrnaviensis, 20015, 185 s. (ISBN
(
978‐8
80‐8082‐8533‐0)

Autori učeebnice Meto
odológia ved
deckej prácee úvodom ap
pelujú na
primárnu cieľovú skup
pinu čitateľov ‐ študentoov právnickýcch fakúlt,
nom poznaní stojacom nna priblížení sa objek‐
prahnúcic h po skutočn
tívnej pravvde, a tým tak tematizujjú hlavný cieeľ vydaného
o učebné‐
ho textu. Ním sa staal záujem sp
prostredkovaať teoretické
é základy
odológie aj praktickej
p
m
metodiky pre študijné
vedeckej práce, meto
potreby a kademickej obce, no tie
ež i laickej vverejnosti. Opiera
O
sa
o stáročiam
mi verifikovaanú skutočnosť, že len nna stabilnej,, správne
pochopen ej a system
matickej teorretickej sum
me vedomosttí možno
budovať kkvalitné vzde
elanie a úspešnú prax. Uččebný text podporuje
schopnosťť vedecky, pre
p potreby všestrannejj právnej praxe ergo
právne aj právnicky myslieť
m
a hlavvne písať. Je rozdelený na tri nos‐
né kapitolly: I. Základyy vedeckej propedeutiky
p
y, II. Základyy právnic‐
kého mysllenia a III. Ko
onkretizácia zásad tvorbyy záverečnýcch prác (s
dôrazom
m na dodržan
nie zásad po
odľa zaužíva nej praxe, resp.
r
Smernice rektora TTrnavskej un
niverzity).
Záver tvvorí základnýý terminologgický slovníkk a na odľah
hčenie niekoľko citátov z pedagogickkej praxe
uvedenýých autorov pri
p školiteľstvve záverečnýých prác.
Osobitou
u a jedinečnou robí učeb
bnicu najmää jej konkrétny, populárn
no‐vedecký rrozmer, kon
ncipovaný
ako priamy edukatívvny návod prri písaní záveerečných práác. Veď akademickej obcci na Slovenssku je do‐
nej, resp. po
ovinnej literaatúry v dane
ej oblasti,
statočnee známy doterajší nedosstatok pozor nosti odborn
ktorý, zaa tie roky, štu
udentom zde
eformoval chhápanie význ
namu závere
ečných prác. Učebný text má am‐
bíciu nan
novo obhájiťť opodstatne
enosť závereččnej práce v akademickom štúdiu.
Autori v prvej kapito
ole približujú
ú pojem veddy a to všeo
obecne i kon
nkrétne pre právnu vedu, jej vý‐
voj, klasiifikáciu a sysstematiku. Do
D popredia ďalej stavaajú samotnú vedeckú prrácu, zdôrazzňujúc jej
kritériá a základné pojmy. Osobittná pozornossť je venovaná vedeckým
m metódam: dedukcii, ro
ozobratím
Aristotellovského prístupu, indukkcii s jej názoornou ilustráciou na konkkrétnych súddnych rozhod
dnutiach,
abdukcii s jej ilustrááciou na kon
nkrétnom treestnom konaaní, analýze
e (faktickej i právnej), ko
omparácii
a syntéze, nevyhnutnej najmä prre záver záveerečnej prácce. V súvislossti s metódouu analýzy autori upri‐
amujú pozornosť štu
udenta na to, aby analýzaa bola prvou
u voľbou spomedzi metódd, ktoré použije, lebo
p
skúmania subsuumuje, je kľú
účové pre
ujasneníím si predmeetu skúmania a toho, čo pod tento predmet
neho i zááverečnú práácu. Prvú kap
pitolu uzatváárajú náčrtom
m o vedeckom výskume.
Druhá kaapitola pojed
dnáva o základoch právnnického myslenia, ktoré si študenti m
majú osvojovvať už od
prvých rročníkov štúd
dia. Koncepccia samotnej kapitoly je totiž postavená na trochh jeho základ
dných pi‐
lieroch. Prvým je loggika: formáln
na a právna. Druhým sa stala argum
mentácia, s dôôrazom na argumen‐
a
v
a typ
pické právnee argumentyy. A tretím je
e hermeneuttika so zame
eraním sa
tačný prroces, jeho význam
na interp
pretáciu. Tu autori podá
ávajú ukážkyy prístupov k výkladu prá
ávneho textuu a poukazujjú na nu‐
ansy práávneho jazykka, základnú interpretácciu prostredn
níctvom gram
matiky a prooblematiku sémantic‐
s
kých nejjasností a meedzier v právvnom texte. Uvedené po
odstatné inte
erpretačné ppravidlá následne de‐
klarovalii na praktických otázka
ach z oblasti občianskeh
ho a trestnéh
ho práva, s ktorými sú študenti
v priebehu štúdia najčastejšie ko
onfrontovaníí, a ktoré tvoria podstatné právne odvvetvia nášho
o
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právneho poriadku. Odpovede na položené otázky prinášajú predstavením právnych argumentov
a simili, a fortiori, a contrario a ad absurdum i s doložením príkladných normatívnych textov.
Autori v učebnici ďalej v III. kapitole skonkretizovali zásady tvorby záverečných prác na právnických
fakultách a definovali požiadavky na jednotlivé druhy záverečných prác (od bakalárskej po dizertačnú
prácu). Graficky navyše znázornili odporúčaný postup študentov, predstavili formálne náležitosti
a poskytli niektoré príklady vhodného spracovania jednotlivých častí záverečnej práce. Neopomenuli
ani problematiku citovania a odkazovania prameňov, literatúry a judikatúry. Napokon uviedli kon‐
krétne príklady vhodného a nevhodného postupu pri citovaní. Študentovi tak ponúkli praktický ná‐
vod, ako proces tvorby a obhajoby záverečnej práce doviesť do zdarného konca pred skúšobnom
komisiou.
Záverom možno povedať, že predmetná učebnica metodológie vedeckej práce, ktorá, ako zdôrazňu‐
jeme, je prvotinou v slovenskom akademickom právnickom prostredí, nesie logickú obsahovú štruk‐
túru, ktorá iste privedie čitateľov (potenciálnych či reálnych študentov práva, ale nielen ich) od všeo‐
becných vedomostí ku konkrétnym praktickým záverom. Má preto iste nielen teoretizujúci všeobecný
charakter, ale aj významný praktický potenciál skutočne jednoducho a účelne napísanej príručky.
Napokon aj poznámky pod čiarou majú explanačný a edukatívny charakter* a odrážajú kvalitnú
a rutinne zvládnutú editorskú prácu autorského kolektívu profesionálnych vedcov a pedagógov Tr‐
navskej právnickej fakulty s početnou domácou a zahraničnou literatúrou a prameňmi. Záverečná
kapitola uľahčuje orientáciu v pojmovom aparáte, ako aj prácu so súvisiacim interným predpisom na
Právnickej fakulte TU v Trnave o koncipovaní záverečných prác.
Ešte jedna poznámka na záver. V texte publikácie cítiť vplyv západoeurópskej filozofie, ktorá je pred‐
stavená ako prameň vedy, z pohľadu všeobecných, metafyzických otázok, ktoré si kládla a kladie
a odpovedí na ne. Týmto širším, všeobecným, kriticky racionalisticky logickým a tradicionalistickým
prístupom v európskej vede si študenti väčšmi uvedomia, aké dôležité je na začiatku práce položiť si
dobrú (výskumnú) otázku a hľadať v záverečnej práci na ňu odpovede a predovšetkým argumenty na
tieto odpovede, čo opätovne prispieva k prvotnému predpokladu a cieľu každej záverečnej písomnej
práce (ale aj vedeckého výskumu ako takého) logickosti a verifikovateľnosti (resp. falzifikovateľnosti)
každej tvrdenej skutočnosti. Vplyv filozofie môže miestami zvyšovať náročnosť textu, avšak ak aj štu‐
dent (čitateľ) nadobudne dojem „predimenzovanosti“ textu, po jeho prečítaní mu iste aj vďaka zvý‐
razneným textom neunikne hlavná myšlienka danej kapitoly.
K vyššieuvedenej anotácii o najnovšom učebnom počine Katedry dejín práva na Právnickej fakulte TU
v Trnave napokon dodávame naše vrelé želanie, aby predmetná publikácia sa stala prínosnou pre
hlavné cieľové skupiny‐ študentov a vyučujúcich na právnických fakultách na Slovensku, ako aj pre
všetkých záujemcov o vzdelávanie ako také a jeho efektívnu edukáciu. Uvedená snaha autorov
o optimalizáciu teoretických vedomostí v maximálnej možnej miere v praktickom uplatnení vo vyso‐
koškolskom štúdiu či samotnej právnej praxi sa vždy vysoko cení a iste sa stane príkladom jedného z
adekvátnych postupov pri koncipovaní nielen záverečných, ale aj akýchkoľvek právnických diel, či
samotnej každodennej juristickej praxe, ktorá sa neraz dnes už koncentruje na strohý, formalizovaný,
písomný administratívny proces a štýl.
Adriana Švecová – Ingrid Lanczová
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Kolda, JJindřich – Hrdina,
H
Igná
ác Antonín:: Historická knihovna Hospitalu
H
KKuks a její romanis‐
r
ticko‐kaanonistický fond: histo
oricko‐práv ní studie.
Červenýý Kostelec: Pavel Mervart, 2014, 2289 s. (ISBN 978‐80‐746
65‐098‐7)

Oba autořři se vyznaču
ují vysokou odborností
o
v oblasti rom
manistické
a kanonisttické. Oba, zvláště pak A.
A I. Hrdina see dlouhodob
bě zajímá
o historii KKuksu a o osobnost Františka Antoníína Šporka. O Šporko‐
vi také pubblikoval význ
namné práce
e, z nichž dvěě‐ monografii a studii‐
uvádí v sezznamu použité literaturyy
Tento zájeem obou auttorů se prom
mítl zejména do první čássti anoto‐
vané knihhy. Druhá čáást se věnujje právněhisstorickému popisu a
rozboru kknihovního fondu. Nejdřříve se zde ale prezentuje vznik
knihovny a pak knihy romanistické
é povahy‐ prrameny i lite
eratura‐ a
posléze p rameny a kn
nižní tituly kanonického
k
o práva. Kráttce se tu
autoři zabbývají také prrameny a spisy konfesníhho práva.
Zvláštní kaapitolka poje
ednává o rukkopisech kni hovny v Kukksu, které
se svým obsahem přřimykají k prrávu římském
mu a kanonickému. Pozittivem předloožené knihy je i zpra‐
ého fondu v Moravské ze
emské kniho
ovně v Lysé nnad Labem.
cování kanonisticko‐‐romanistické
Cenným je rovněž připojení
p
kata
alogu prameenů a literatury světskéh
ho práva ve fondu historické kni‐
hovny v Kuksu. Nezaasvěcený čte
enář by knihhu pokládal jen
j za málo zajímavý souupis příslušn
ných sou‐
částí zko
oumaného fo
ondu. Ve sku
utečnosti jdee o čtenářskýý zážitek. Au
utoři totiž jeddnotlivé polo
ožky cha‐
rakterizu
ují, a to nejen po stránce
e obsahové. Podchycují, i pokud je to
o možné, auttory a majite
ele, even‐
tuálně i sskutečnosti, za jakých se písemné paamátky dostaaly do knihovvny v Kuksu.
Autorům
m se také po
odařilo zasad
dit zachovanné prameny a literární tiituly, včetněě rukopisů, do
d širších
souvislosstí historickýých, juristickýých i literárn ích.
Na záklaadě předložeené knihy se čtenář zorieentuje i ve výývoji římskéh
ho práva, reccepce a form
mování se
práva kaanonického, včetně právvní nauky v 118.‐20. století. Touto sku
utečností kn iha daleko přesahuje
p
pouhý obraz o obsah
hu romanistiicko‐kanonisstického fond
du v hospitálu v Kuksu. N
Není tedy zdaleka jen
u knihoven našich
n
předk ů.
příspěvkkem ke studiu
Publikacci o historickéé knihovně v Kuksu lze ččtenáři, a to nejen odborníkovi v oboorech římské
é a kano‐
nické práávo, vřele do
oporučit.
Karolina Adamová
A
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Adamovvá, Karolinaa – Schelle,, Karel – Lo
ojek, Antoníín – Tauche
en, Jaromír:: Velké dějiiny zemí
Koruny české. Tem
matická řada
a, Stát
Praha: P
Paseka, 201
15, 652 s. (ISSBN 978‐800‐7432‐652‐3)

V prosinci se dostala do knihkupe
ectví první ččást dvousva
azkového
áva na územ
mí českých ze
emí, který
díla věnovvaného vývojji státu a prá
vyšel v rá mci tematiccké řady edice nakladattelství Pasekka „Velké
mí Koruny české“.
dějiny zem
První svazzek obsahuje
e výklad vývoje státopráávní problem
matiky za‐
sazené doo historicko‐‐politických souvislostí. Kniha je výýsledkem
společné práce au
utorského kolektivu právních historiků
M
univerzity v Brně a Zápa
adočeské
z právnickkých fakult Masarykovy
n
na již publikovvaný svazek Jindřicha
univerzity v Plzni. Ti navázali
m „Zločin‐
Francka, kkterý byl v rámci edice publikován ppod názvem
nost a bezzpráví“, čímžž byla edice obohacena o další téma z oblasti
právních ddějin.
Autoři p
publikaci rozd
dělili do dvo
ou hlavních ččástí, jejichžž dělítko tvoří rok 1848,, který měl pro
p vývoj
státu zássadní význam
m. Stát a jeho vývoj je zdde rozebrán ze všech mo
ožných úhlů ppohledu; věttší pozor‐
nost je logicky věno
ována dvacátému stoletíí, přičemž výklady jsou vedeny až ddo konce ro
oku 1992.
b
obrazzový materiáál, přičemž je
e možné upo
ozornit na ce lou řadu dossud nikde
Publikacce obsahuje bohatý
nepublikkovaných do
obových karikatur, které reagovaly na
n zásadní sttátně právníí události v českých
č
a
českoslo
ovenských děějinách.
Anotovaanou publikaci je možno doporučit vvšem zájemcům o dějiny ústavního ppráva nejen z řad od‐
borné, n
nýbrž i širokéé veřejnosti.
Renata Veselá
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY
K

JAK ODŠKO
ODNIT HOLLOCAUST? PROBLEMAT
P
TIKA VYVLA
ASTNĚNÍ
ŽIDOVSKÉH
HO MAJETK
KU, JEHO RE
ESTITUCE A ODŠKODN
NĚNÍ
Jan Kuklík a kol.
ISBN 978‐800‐246‐2798‐4
4

Karolinum, Praha, 2015, 756 stran

SOUDNICTTVÍ ŘÍMSKO
OKATOLICKÉ
É CÍRKVE V ČESKÝCH ZEMÍCH
Z
V OBDOBÍÍ KODIFIKOV
VANÉHO KA
ANONICKÉH
HO PRÁVA
Monika Meenke
ISBN 978‐8 0‐2444‐804‐‐6

Univerzita PPalackého v Olomouci, Olomouc,
O
20115, 272 stran
n

OMĚŘICKÉ DIECÉZE
D
V LEETECH 1989
9‐2010
PRÁVNÍ SITTUACE LITO
Stanislav Přiibyl
ISBN 978‐800‐7478‐797‐3
3

Karolinum, PPraha, 2015, 338 stran
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REMEDIA SSPOLII V STREDOVEKO
OM KÁNONIICKOM PRÁ
ÁVE
Vojtech Vla dár
ISBN 978‐800‐7502‐050‐5
5

Leges, Prahaa, 2015, 240 stran

SLOVNÍK
S
PŘ
ŘEDSTAVITEELŮ SOUDN
NÍ SPRÁVY V ČECHÁCH
V LETECH 18849‐1918
Marie
M
Stupkoová ‐ Martin
n Klečacký
ISBN 978‐80‐‐87782‐40‐8

Masarykův
M
ú stav a Archivv AV ČR, Prah
ha, 2015, 4663 stran

DVOJÍ ŽIVO
OT. VZPOMÍÍNKY PROTEKTORÁTNÍÍHO MINIST
TRA
Jiří Havelka
ISBN 978‐800‐7422‐357‐0
0

Masarykův úústav a Archiiv AV ČR, Pra
aha, 2015, 2995 stran
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KNIHY
EVRO
OPSKÉ SPOLEČN
S
NOSTI PRO
P PRÁ
ÁVNÍ DĚĚJINY
VYDAN
NÉ V KO
OEDICI

DEELIKT CIZOLLOŽSTVÍ V PROMĚNÁC
P
CH ČASU
Peeter Brezina ‐ Antonín Lo
ojek

IS BN 978‐80‐8
87475‐46‐1
(TThe European
n Society for History of Laaw)
IS BN 978‐80‐7
7418‐241‐9
(KKEY Publishin
ng)

Thhe European Society for History of Laaw, Brno, 20
015,
1225 stran

Touha, ccit a zakázan
ná vášeň – je
en zřídka máá právní vědaa příležitost systematickky vykročit ze
e sucho‐
párného
o světa paraggrafů a logických konstruukcí k takto poetickým, poutavým, bba přímo vzrušujícím
tématům
m. Předkládaaná monogra
afie právníhoo teoretika a právního historika je pprávě takovým poku‐
sem, neb
boť se zabývvá deliktem cizoložství,
c
a to jak z hlediska vývoje tohoto právvního institutu v his‐
torii, takk také z hlediska antropologické kompparace.
Soudobéé kontinentáální právo přřitom cizoložžství praktickky neřeší. Avvšak dříve see i zde poklá
ádalo za
trestní d
delikt, který byl přísně sankcionová
s
n. A pohléd
dneme‐li do hlubin právvní historie nebo
n
na
právní zvyklosti arch
haických spo
olečností, zji stíme, že jde o jeden z mála delikttů trestaných takřka
devším zájem
mcům o tutoo problematiku z řad
všude. TTakový pohleed nabízí i tato kniha. Je určena před
odbornéé a laické veeřejnosti. Lze
e ji však využžít i v rámcii výuky právvní historie a trestního práva
p
na
fakultách
h s právnickýým zaměřeníím i na fakulttách dalších..
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TR
RESTNÉ ČIN
NY PROTI ŽIV
VOTU A ZD
DRAVÍ
VČČERA A DNES
Jaaromír Tauch
hen ‐ Karel Schelle a koleektiv

IS BN 978‐80‐8
87475‐48‐5
(TThe European
n Society for History of Laaw)
IS BN 978‐80‐7
7418‐248‐8
(KKEY Publishin
ng)
Thhe European Society for History of Laaw, Brno, 20
015,
4003 stran

Trestné činy proti žiivotu a zdravví představuují bezpochyby jedny z nejzávaznější
n
ích skutkovýých pod‐
stat, neb
boť se dotýkají těch nejzákladnějšíchh životních ho
odnot. Náležžejí k těm treestným činům, které
byly pro svou vysoko
ou nebezpeččnost od praddávna trestn
něprávně posstihovány, teento postih se
s však v
průběhu
u věků měnil..
Nad nejrrůznějšími jeevy spojeným
mi s právní ú pravou posttihování tresttné činnosti směřující prroti živo‐
tu a zdrraví člověka od počátků
ů až do sou časnosti se zamýšlí i přředkládaná ppublikace s názvem
„Trestnéé činy proti životu a zdravví včera a dnnes“. Je výsle
edkem práce autorskéhoo kolektivu skkládající‐
ho se z p
právních histtoriků, specia
alistů na tresstní právo z České
Č
a Slove
enské repubbliky, jakož i odborní‐
o
ků z tresstněprávní prraxe (vyšetřo
ovatelů, souddních znalců či lékařů).
Publikacce je rozdělena do čtyř částí.
č
V prvníí části se jejíí autoři zabýývají historií potírání tresstné čin‐
nosti zam
mířené protii životu a zdraví, následuuje současnáá česká a slo
ovenská právvní úprava a závěr je
věnován
n právní úpraavě v některýých vybranýcch státech svvěta.
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BA
ARVY V PRÁ
ÁVU
Kaarel Schelle ‐ Jaromír Tau
uchen a koleektiv

IS BN 978‐80‐8
87475‐47‐8
(TThe European
n Society for History of Laaw)
IS BN 978‐80‐7
7418‐242‐6
(KKEY Publishin
ng)
Thhe European Society for History of Laaw, Brno, 20
015,
866 stran

Právní žiivot, který see udál v min
nulosti, je moožno poznávvat nejen z pramenů
p
psaaných, nýbržž i z pra‐
menů hm
motných, po
okud je u nicch možno vyysledovat souvislost s up
platňováním obyčejového a psa‐
ného prááva. Právě přředmětem právní
p
archeoologie je systtematický výzkum těchtoo hmotných právních
p
památekk. Až do nedáávné doby se
e však jedna lo o disciplín
nu téměř zap
pomenutou a až o po letech se o
její oživeení zasloužilaa Katedra dě
ějin státu a ppráva brněnské právnickké fakulty, ktterá v letech
h 2005 a
2006 usp
pořádala dvěě právně arccheologické konference, avšak soustavnější výzkkum v této oblasti se
podnítit nepodařilo.
oce 2009 vzn
nikla Evropskká společnosst pro právní dějiny (The
e European SSociety for History of
Když v ro
Law), staanovila si jakko jeden z cílů podporovvat právní arccheologii a vytvořit
v
platfformu pro so
oustavný
výzkum. V roce 2011
1 a 2012 usp
pořádala v Prraze dvě kon
nference, na které navázaalo i úspěšné
é vědec‐
ké kolokkvium pod náázvem „Oděvv v právu“, ktteré se uskuttečnilo v kvě
ětnu 2013 v BBrně.
Další příspěvek, kterrý jistě přispě
ěje k rozvoji této právně
ěhistorické diisciplíny, přeedstavuje pře
edkláda‐
erá se zabývvá vybranými problémy vztahujícími
v
sse jak k českké právní
ná publikace „Barvy v právu“, kte
historii, ttak i k právní historii někkterých staroověkých států
ů.
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Katrin Treska, Engjëll Likmeta: The Funds for the Execution of Obligations (Contract) according to the
Albanian Customary Law
Iván Siklósi: Treasure Trove in Roman Law, in Legal History, and in Modern Legal Systems. A Brief
Summary
Miklós Kelemen: Veränderung der Beschaffenheit der „annona militaris“ in der späten Kaiserzeit
János Erdődy: The Regula “nasciturus pro iam nato habetur” and the Appearance of the Expression
“mulieris portio” in the Digest and its Consequences
Pál Sáry: The Rules of Condemnation to the Mines in Imperial Rome
József Benke: What Would ‘Praetor Paulus’ Do in ‘Post‐Lehman’ World? A Comparative Analysis of
Lawmakers’ Responses to the Spreading Practice of Fraudulent Transfers’ Novel Ruses in Late Ro‐
man Republic’s Liquidity Crisis and in 21st Century Hungarian ‘Post‐Lehman’ Crunch: Some Morals of
the ‘Paulian Action’
Adolfo A. Diaz Bautista Cremades: Notes about Sport Finance in Rome
Michael Conforti: John Wilkes, the Wilkite Lawyers and Locke’s Appeal to Law
Jiří Bílý: Marxism in the West Thought Interpretation of Law in Postwar Period
Jacek Zieliński: Myth of the Truth in the Heterogeneous Society
REPORTS FROM HISTORY OF LAW
Die Publikationen der Liechtensteinisch‐Tschechischen Historikerkommission
János Zlinszky (†)
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

VYDRANCOVÁNO – ALE KÝM? Protektorát Čechy a Morava a okupovaná Evropa ve světle
nacistických krádeží (panel právní historie)
Ve dnech 21. a 22. října 2015 uspořádalo Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních
statků obětí II. světové války, o.p.s. šestou mezinárodní konferenci k tématu konfiskací, krádeží a
majetkových převodů uměleckých děl v důsledku nacistické nadvlády nad Československem a Evro‐
pou za druhé světové války a v době poválečné. Konference se konala pod záštitou prezidenta repub‐
liky Miloše Zemana v klášteře sv. Anežky České v Praze.
Konferenční příspěvky byly uspořádány do šesti následujících panelů: Protektorát Čechy a Morava a
poválečný vývoj státu ‐ historický přehled, Protektorát Čechy a Morava a poválečný vývoj státu –
právní přehled, Okupovaná Evropa – historický a právní přehled, Vládní úřady a jejich úloha při do‐
hledávání uloupeného umění, Identifikace zcizených kulturních statků v českých a moravských mu‐
zeích a knihovnách a Identifikace zcizených kulturních statků v evropských muzeích.
Z právněhistorického hlediska se jako nejzajímavější jeví první dva panely, ve kterých zazněly následu‐
jící příspěvky:
Protektorát Čechy a Morava a poválečný vývoj státu ‐ historický přehled
Mečislav BORÁK: Hlavní rysy okupační politiky v Protektorátu Čechy a Morava a ve zbytku českých
zemí
Jan GEBHART: Okupační a protektorátní správa ve vztahu k uměleckým předmětům
Monika SEDLÁKOVÁ: Zřízení a činnost tzv. Einsatzstabů v Protektorátu Čechy a Morava
Jan MACHALA: Konfiskace židovských hudebních nástrojů na příkladu prostějovských židů (1942)

Protektorát Čechy a Morava a poválečný vývoj státu – právní přehled
Vilém KNOLL/Jakub HABLOVIČ: Problematika uprchlíků v roce 1938 a její řešení
Jaromír TAUCHEN: Protektorát Čechy a Morava a právo
Pavel MARŠÁLEK: Nacistická okupace českých zemí, Norimberský proces a mezinárodní válečné právo
Jan KUKLÍK: Vztah dekretů prezidenta republiky k restitucím židovského majetku
Příspěvky z této mezinárodní konference budou publikovány v elektronickém sborníku, který bude
odborné i široké veřejnosti přístupný na stránkách Centra pro dokumentaci majetkových převodů
kulturních statků obětí II. světové války (http://www.cdmp.cz)
Jaromír Tauchen
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prof. JU
UDr. Jan Kuklíík, DrSc.
(foto
o Centrum pro dokumentaci majetkovýcch převodů ku
ulturních statk
ků obětí II. svěětové války, o.p.s.)

Prostory
P
klášteera sv. Anežkyy České v Prazze
o Centrum pro dokumentaci majetkovýcch převodů ku
(foto
ulturních statk
ků obětí II. svěětové války, o.p.s.)
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Kolokvium k 95. výýročí Ústavní listiny Čeeskoslovensské republiky
V letošníím roce jsme si připomn
něli 95. výroočí od vydáníí první česko
oslovenské úústavy. Stran
nou nezů‐
stal ani Ústavní soud, který dne
e 4. listopad u 2015 uspo
ořádal malé kolokvium, na kterém byl tento
dokument výýznamný pro
o český a čeeskoslovenský ústavní vývoj vzpomennut. S předn
nesenými
ústavní d
příspěvkky se bude moci
m veřejnost seznámit v Ročence Ústavního
Ú
soudu za rok 22015, ve které budou
publikovvány.
Na kolokkviu zazněly následující příspěvky:
Pavel Ryychetský

Úvodní slovo
s

Jan Holzer

Historickké a společennské determinanty vzniku
u první ústavvy

Jaromír TTauchen

První česskoslovenskáá ústava jako
o právní doku
ument

Tomáš Langášek

První česskoslovenskáá ústava a první ústavní soud
s

Jan Filip

Odkaz ússtavy z roku 1920 pro budoucí ústavn
ní vývoj

Přednášejícíí zleva: Pavel Rychetský, Jann Holzer, Jaro
omír Tauchen, Tomáš Langáášek, Jan Filip
(fotoo Ústavní soud
d ČR)

Jaromírr Tauchen
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Dny práva 2015 ‐ Sekce Katedry dějin státu a práva (Odpovědnost v právu)
Ve dnech 18. a 19. listopadu 2015 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně konal již de‐
vátý ročník mezinárodní konference Dny práva. I v letošním roce uspořádala Katedra státu práva svou
vlastní sekci, která se tentokráte věnovala odpovědnosti v právu. Aktuální téma tak nabídlo široké
možnosti pro právní historiky, romanisty, právní teoretiky i kolegy z pozitivně právních disciplín.
V jeho rámci bylo možné se zaměřit na problematiku tvorby i aplikace práva, jakož ho i rozvíjet v
právněfilosofické rovině i ve vazbě na konkrétní právní instituty. S níže uvedenými příspěvky se bude
moci nejširší veřejnost seznámit v konferenčním sborníku, který bude tradičně zveřejněn na interne‐
tových stránkách konference (http://www.dnyprava.cz/content/cs/proceedings).
Přednesené příspěvky
Pál Sáry

The Penal Liability of the Prison Guards in Classical Roman Law

Zsuzsanna Kovács

The Responsibility of the Municipal Council of Miskolc in the Age of Dualisam

Ibolya Katalin Koncz

Specific forms of marital responsibility in the 19th century in Hungary

Aleksandra Szerba

State Responsibility for Breach of EU Principle of Equal Treatment

Jan Šejdl

Práva vycházející z cesty přes cizí pozemek

Petr Dostalík

Bezdůvodné obohacení v justiniánských pramenech

Martin Šlosar

Pomáhat a chránit aneb policejní kompetence v římském právu

Lenka Šmíd. Malárová Periculum est emptoris v knize právních naučení Liber informationum et sen‐
tentiarum pro Uherské
Martin Skaloš

Historické a medzinárodné aspekty zodpovednosti za porušenie práva ozbro‐
jených konfliktov

Alexandra Letková

Prehodnotenie zodpovednosti v diele "Otázka viny"

Tomáš Gábriš

Zákon č. 61/1918 Zb. z. a n. a zodpovednosť za jeho porušenie

Miroslav Fico

Formovanie základov trestnej zodpovednosti (v procese pokusov o unifikáciu
československého trestného práva)

Ondřej Horák

Odpovědnost za schůdnost chodníků (z prvorepublikové perspektivy)

Stanislav Balík

Odpovědnost advokáta za škodu v judikatuře Nejvyššího soudu z 30. let 20.
století

Libor Klimek

Trestná zodpovednosť právnických osôb v prípade európskych trestných či‐
nov

Drahomíra Fridrichová Procesní odpovědnost při uzavírání smíru na pozadí vývoje civilního procesu
Jakub Míšek

Právní odpovědnost státu za kvalitu poskytovaných dat při open data

Jaromír Tauchen
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Dnyy práva 2015,, sekce „Odpo
ovědnost v prá
ávu“
Martina Pospííšilová)
(foto M
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HABILIITAČNÍ ŘÍZENÍ
Ř

Habilitaační řízení JUDr. Renatty Veselé, PPh.D.
V prosinci 2015 bylo úspěšně zakkončeno habbilitační řízen
ní Renaty Veselé z Katedrry dějin státu a práva
Právnickké fakulty Masarykovy
M
univerzity
u
o udělení vědecko‐pedag
gogického tiitulu docentt v oboru
„Teorie a dějiny státu a práva“. To
T proběhlo na Právnické
é fakultě Uniiverzity Kom enského v Bratislavě.
Habilitan
ntka předložžila jako habilitační prácii svou mono
ografii „Vybra
ané historickké zdroje sou
učasného
rodinnéh
ho práva“. Ostrava:
O
KEY Publishing, 22013, 177 s. (ISBN 978‐8
80‐7418‐1899‐4). Cílem té
éto publi‐
kace bylo prookázat, že rodina jako
společenský fenomén v našem
prostředí
p
proošla různým
mi spole‐
čenskými vlivvy v historickkém kon‐
te
extu. Prameeny publikacce doku‐
mentují,
m
že vvýchodisky pozitivní‐
ho
h práva moohou být ta
aké práv‐
něhistorické
n
zdroje. Těmi se staly
nejen
n
použitéé odborné publikace,
p
ale také napřříklad studiu
um dobo‐
vého tisku a zejména původní
archivní výzkuum autorky.
Habilitační
H
ppřednáška před
p
vě‐
deckou
d
radouu se konala 19. květ‐
na
n 2015 a hhabilitantka se v ní
věnovala někkterým zapom
menutým
či polozapom
menutým in
nstitutům
odinného prráva, které v minulos‐
ro
tii byly součásstí manželskkého prá‐
va, a které ddnes již známe jen z
učebnic
u
či z hhistorických knih.
k
Následně
N
jmeenoval rekto
or Univer‐
zity Komennského v Bratislavě
B
Renatou
R
Vesselou docentkou pro
obor
o
teorie a dějiny státu
u a práva.
Jaromírr Tauchen
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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.

Bulletin vydává v elektronické formě Evropská společnost pro právní dějiny, z.s., která je zapsána ve spolko‐
vém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14047.
Sídlo sekretariátu: Foltýnova 2, 635 00, Brno, Česká republika, IČ: 26555620.
Redaktor: Jaromír Tauchen; členové redakční rady: Karel Schelle, Ondřej Horák, Jaromír Tauchen.
Kontaktní email: info@historyoflaw.eu
Bulletin vychází minimálně čtyřikrát ročně. Archiv starších čísel je dostupný na www.historyoflaw.eu
ISSN 2464‐4889
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