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Vážení členové
Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s.,

tvím zvláštního čísla našeho bulletinu v nejbližších dnech.

dovolujeme si Vám zaslat letošní druhé řádné
číslo našeho bulletinu, ve kterém opět naleznete recenze a anotace celé řady nově vyšlých
právněhistorických knih, pozvánky na konference a jakož i další informace z oblasti právní
historie a římského práva. Především chceme
upozornit na velice zajímavé zamyšlení Jozefa
Beni týkající se předmětu pedagogické a vědecké práce právních historiků.

Rádi bychom chtěli všechny členy i nečleny
Evropské společnosti pro právní dějiny vyzvat,
aby sami přispěli do tohoto bulletinu; především oceníme zprávy z konferencí, recenze či
anotace knih. Případně budeme rádi i za zasílání pozvánek na konference. Je možné zveřejnit
i diskuzní příspěvky či kratší zamyšlení vztahující se k oblasti právní historie.

Mezi jednu z nejdůležitějších aktualit tohoto
kalendářního čtvrtletí náleží jistě vydání třetího
svazku „Encyklopedie českých právních dějin (KM)“, o kterém budete informováni prostřednic-

Na závěr bychom Vám chtěli popřát pěkné
prožití nadcházejících prázdnin, abyste na dovolené načerpali mnoho tvůrčích sil do druhé
poloviny roku 2016.

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

Miriam Laclavíková – Adriana Švecová: Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku I. zväzok (od najstarších čias do roku 1848)
Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2015, 234 s.
(ISBN 978-80-8082-854-7)
V podaní stabilného dua dvojice Miriam Laclavíková a Adriana Švecová vychádza nový zväzok odbornej knižnej publikácie orientovanej na pramene práva. Ako samy autorky už v predhovore uvádzajú,
ich snahou je predovšetkým „prepojiť teoretické základy predmetu
Dejiny práva na území Slovenska I. s ich praktickou stránkou
v podobe pramenných ukážok z právnej praxe a prispôsobiť tak obsah pôvodnej edície prameňov didaktickému procesu.“ Na Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku sa preto budem pokúšať
hľadieť očami študenta a zhodnotiť či sa vytýčený cieľ autorkám
podarilo splniť.
V prvom rade je potrebné si zvoliť kritériá, podľa ktorých budem
predmetnú publikáciu hodnotiť. Je zrejmé, že posudzovaná edícia
prameňov, aj keď je určená výlučne pre študentov, nie je klasickým učebným textom. To síce nemení
nič na skutočnosti, že jej účelom je adresátovi, čiže študentovi, podať čo najkomplexnejší sumár informácií, no z hľadiska formy, a to hlavne pri posudzovaní jazyka, ktorým je Praktikum napísané, musíme byť obozretnejší. Pri obsahu je zase dôležitá štruktúra, ktorá odráža spôsob akým autorky pristúpili k uchopeniu a spracúvaniu nimi zvolenej problematiky. Už zo samotnej štruktúry textu môžeme totiž vytušiť akou optikou sa autorky na problematiku pozerali, čo pre nich bolo dôležité, alebo čo
naopak vynechali ako nepodstatné. Zo štruktúry sa teda vieme dozvedieť k akej redukcii autorky pristúpili, a zároveň aké pravidlá, si pri výbere tzv. historických faktov zvolili.
Z hľadiska formy môžeme v Praktiku nájsť dva typy jazyka. Prvý typ je jazyk, ktorým sú napísané texty
prameňov, druhý je jazyk, ktorým sú napísané texty úvodov každej kapitoly a podkapitoly. Uvedené
rozdelenie je dôležité hlavne kvôli posudzovaniu zrozumiteľnosti publikácie ako celku. Každá učebnica alebo cvičebná pomôcka na semináre musí byť napísaná čo najzrozumiteľnejšie. Je potrebné, aby
študentovi podávala v prístupnej podobe čo najviac pre neho potrebných informácií. Pri publikáciách,
ktoré sú edíciou prameňov práva je však niekedy ťažké uvedenú požiadavku naplniť. Pramene práva
napríklad zo stredoveku sú totiž často nezrozumiteľné. Je to spôsobené buď doslovným prekladom
z iných jazykov (napr. latinčina), alebo samotnou povahou vtedajšieho jazyka použitého v právnych
textoch (slová menia svoj význam). Inak povedané pôvodný jazyk napríklad stredovekých prameňov
práva je kvôli jeho zrozumiteľnosti často potrebné upravovať resp. určite minimálne dovysvetľovať.
Z hľadiska formy je preto potrebné skúmať v rámci Praktika skôr úvodné texty kapitol a podkapitol
než samotné texty prameňov.
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Nie som však lingvista, a preto pri posudzovaní zrozumiteľnosti úvodných textov využijem osobnú
skúsenosť získanú pri práci s Praktikom. Zistil som, že študenti často pred tým než začali pracovať so
samotným prameňom siahli najskôr po informáciách, ktoré sa nachádzali v úvodnom texte. Nadobudli tak akési predporozumenie, ktoré im potom pomohlo pri analyzovaní, ale hlavne pri hľadaní normatívneho obsahu, čiže interpretácii samotného právneho textu prameňa. Z tohto hľadiska teda môžem konštatovať, že úvodné texty sú napísané minimálne takým jazykom, ktorý študentom pomáha
pri interpretácií historických prameňov práva, ktoré sú často bez predchádzajúceho vysvetlenia ťažko
zrozumiteľné. Jazyk Praktika je preto primeraný a vyhovuje potrebám študenta.
Čo sa týka obsahovej stránky Praktika, zostanem najskôr pri posudzovaní úvodných textov. Napríklad
v úvodnom texte k Zákonom prvých Arpádovcov sa nachádzajú tieto dve vety: „Väčšia časť ustanovení zákonov prvých uhorských kráľov sa týka oblasti trestného práva, kde je badateľné postupné obmedzovanie krvnej pomsty a zavádzanie systému vykúpenia. Model odvety za spáchaný trestný čin
však ešte nie je definitívne odstránený.“ Uvedené vety predstavujú typickú informáciu, ktorú môže
študent pri čítaní akéhokoľvek iného úvodného textu v praktiku získať. Študent si jednoducho po
prečítaní úvodného textu dokáže vytvoriť prvotný názor na prameň, ktorý sa chystá analyzovať ale
zároveň zistí čo v ňom má hľadať.
Z hľadiska štruktúry je tiež zaujímavé, že autorky pristúpili k rozčleneniu Opus Tripartita, a to tak, že
jeho jednotlivé ustanovenia nenasledujú zaradom, ale sú zaradené podľa ich obsahu k príslušným
právnym odvetviam. Časť Opus Tripartita tak nájdeme pri rodinnom práve, časť pri vecnom práve a
pod. Uvedený krok je určite prínosný hlavne z hľadiska didaktického postupu pri výučbovom procese.
Rozčlenenie Opus Tripartita totiž nadväzuje na štruktúru učebnice Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. (od najstarších čias do 1848), ktorá bola napísaná v spoluautorstve prof. JUDr. Dr. H. c. Petra
Mosného CSc. a doc. JUDr. Miriam Laclavíkovej PhD..
Na záver by som chcel vysloviť pripomienku, že rozčlenenie, ktoré autorky zvolili pri Opus Tripartite,
by bolo vhodné použiť aj pri niektorých ďalších prameňoch napr. (Radný zákon), aby sa tým zvýraznilo prepojenie na už spomenutú učebnicu štátu a práva na území Slovenska I. (od najstarších čias do
1848) aj v časti, ktorá sa týka dejín štátu. V zásade je však publikácia Praktikum k dejinám štátu a
práva na Slovensku (od najstarších čias do roku 1848), prínosom nielen pre študentov ale aj pre pedagógov, ktorým uľahčuje ich prácu v rámci pedagogického procesu.
Štefan Siskovič
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Mosný, Peter a kol.: Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia. (2. rozšír. vyd.)
Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014, 332 s.
(ISBN 978-83-7490-742-2)
V roku 2014 vzniklo druhé a rozšírené vydanie kolektívneho monografického diela slovenských a českých právnych historikov (Peter Mosný - Ján Drgo - Vladimír Kindl - Jan Kuklík - Miriam Laclavíková - Štefan Siskovič - Adriana Švecová - Ladislav Vojáček - Peter
Vyšný) ,,Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia“.
Ambíciou diela bolo postihnúť nielen východiská, ale aj základné
idey sociálnej doktríny na našom území v období predmníchovskej
Československej republiky (čiastočne s presahom do Uhorska konca 19. storočia) a Slovenskej republiky vojnového obdobia. Čitateľom predkladá i pohľad na formovanie odvetví pracovného práva
a práva sociálneho zabezpečenia, pričom ich čiastočne porovnáva
s predchodcom modelu sociálneho zabezpečenia z obdobia kancelára Bismarca a prípadne aj s obdobím tzv. tretej ríše. Koncepčne
monografické dielo pozostáva z deviatich kapitol.
Prvá kapitola ,,Sociální doktrína první Československé republiky a její odraz v právu“ sa venuje obdobiu prvej Československej republiky a jej ústrednej postavy v podobe T. G. Masaryka, ktorý koncept
sociálnej doktríny predstavil už v texte Washingtonskej deklarácie. Hlavná idea doktríny vychádzala
z toho, že práve štát svojím zákonodarstvom má zabezpečiť vyrovnanie spoločenskej nerovnosti prostredníctvom právnej úpravy. Aj keď lepšiu realizáciu hlavných ideí tejto sociálnej doktríny limitovali
viaceré spoločenské okolnosti (napr. marxizmus, nedôsledné presadzovanie zákonov, či následky
vojny), nezabránili prijatiu viacerých zákonov, ktoré postupne sociálne podmienky obyvateľstva zlepšili.
Nasledujúca kapitola s názvom ,,Východiská sociálnej doktríny Slovenskej republiky 1939 - 1945“ sa
zameriava na analýzu sociálnej doktríny v podmienkach prvej Slovenskej republiky. Sociálna doktrína
slovenského štátu sa opierala o kresťanskú sociálnu náuku a vychádzala z piatich východiskových
prameňov – z evanjelií Biblie (Nového zákona), z dvoch pápežských encyklík (Rerum Novarum
a Quadragessimo Anno), z ideovo-politického programu HSĽS (Slovenský národný socializmus)
a napokon zo samotnej Ústavy Slovenskej republiky z roku 1939. Originalita sociálnej doktríny Slovenskej republiky medzivojnového obdobia mala svoj základ v kresťanských hodnotách – v morálnych
zákonoch, ku ktorým sa nehlásil žiadny relevantný štátny útvar, vrátane protektorského Nemecka.
Tretia kapitola s názvom ,,Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia na území Slovenska
v období druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia“ je zameraná na predstavenie vývoja odvetvia
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia s dôrazom na dôslednú analýzu kľúčových prvkov
pracovnoprávneho zákonodarstva (napr. pracovná zmluva, rozhodovanie pracovnoprávnych sporov)
a práva sociálneho zákonodarstva (napr. právo na štrajk). Vo všeobecnosti možno konštatovať, že
obdobie prvej polovice 20. storočia viedlo k posilneniu ochranných funkcií pracovnoprávnych úprav,
pričom normy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa stali trvalou a dôležitou súčasťou
pracovného zákonodarstva. Kapitola nakoniec zdôrazňuje, že pri akomkoľvek zásahu do oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia je potrebné vždy pamätať na zachovanie najvšeobecnejšej hodnoty – a to hodnoty ľudskej dôstojnosti.
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Na uvedenú kapitolu nadväzuje v poradí štvrtá kapitola nazvaná ,,Diskuze o provedení socializace
v Československu v prvních letech jeho samostatné existence“ venovaná procesu socializácie. Zaoberá sa vplyvom Marxových a Engelsových názorov, ktoré sa postupne dostávali do programov socialistických a sociálno-demokratických strán. Reálny pokus presadiť programové východiská socialistických strán a hnutí, ako je v kapitole konštatované, skončil napokon v zásade len umiernenou socializáciou.
Kapitola nazvaná ,,Sociálny obsah domovského práva v českých zemích a v Československu (1848 –
1948)“ mapuje vznik, vývoj a základné prvky domovského práva a jeho sociálny rozmer. Základné
pravidlo pôsobenia domovského práva vychádzalo zo zásady subsidiarity, podľa ktorej domovská
obec bola povinná sa starať o chudobnú osobu až po vyčerpaní všetkých ostatných titulov, ktoré
svedčili v jej prospech. Sociálna starostlivosť v oblasti osobitnej chudobinskej starostlivosti sa tak
postupne začala prenášať na štát.
Šiesta kapitola s názvom ,,Starostlivosť o sociálne slabé minority na Slovensku v období I. ČSR“ nadväzuje na predchádzajúcu kapitolu. Koncepciu tzv. chudobinskej starostlivosti rozoberá najskôr
v Uhorsku a následne na území Slovenska. V rámci kapitoly analyzuje na jednej strane minoritu nezamestnaných, medzi ktorú sa radili početné sociálne znevýhodnene skupiny ako žobráci, tuláci, Rómovia, vojnoví invalidi, chudobné alebo osirelé deti a mládež, duševne alebo telesne postihnuté osoby, na strane druhej subjekty (obce a politické orgány štátu), ktoré mali správu a výkon verejnej chudobinskej starostlivosti na Slovensku na starosti. V závere kapitoly sa poukazuje na to, že pre sociálnu
politiku prvej republiky sa stala kľúčovou otázka verejnej garancie sociálneho minima, tzv. životnej
miery, resp. zmierňovanie sociálnych rizík a tvrdostí.
,,Sociálne zákonodarstvo Nemeckej ríše (1871 – 1918)“ je témou siedmej kapitoly, ktorej cieľom bolo
priblížiť historický kontext a právne základy štátnej sociálnej politiky Nemeckej ríše v rokoch 1871 až
1918, pričom sa zameriava predovšetkým na hmotnoprávnu stránku danej problematiky. Kapitola
podáva analýzu viacerých poistných zákonov sociálneho zabezpečenia – zákon o nemocenskom poistení robotníkov z roku 1883, zákon o úrazovom poistení z roku 1884, zákon o invalidnom
a starobnom poistení z roku 1889. Štát na seba preberal v rozhodujúcej miere zodpovednosť za sociálnu starostlivosť svojich občanov, čím im poskytol záruky a garancie pre prípad nečakaných životných udalostí.
Nasledujúca kapitola ,,Sociálno – právna pozícia zamestnancov v totalitnom štáte na príklade Nemeckej ríše po roku 1933“, analyzuje sociálnoprávnu situáciu zamestnancov v Nemecku v období tzv.
Tretej ríše. Dopad, ktorý malo toto ideologické smerovanie sa najzreteľnejšie prejavil práve
v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch, čo viedlo k potlačeniu slobody jednotlivca. Toto obdobie
viedlo k likvidácii nezávislých odborov a k strate vplyvu zamestnanca na mzdovú politiku podniku.
Zamestnanci boli nútení sa podrobiť hospodárskym a politickým záujmom totalitného štátneho režimu.
Záverečná, v poradí deviata kapitola s názvom ,,Dva prístupy k formovaniu sociálnej doktríny“ porovnáva dva prístupy, ktoré pôsobia na formovanie doktríny – liberalizmus a sociálnu doktrínu. Ústredným motívom celej kapitoly je hodnota ľudskej dôstojnosti.
Recenzovaná kolektívna monografia je komplexným dielom postihujúcim hlavné rysy politicky a aj
sociálne zložitého obdobia prvej polovice 20. storočia. Bolo to obdobie vojenských konfliktov, sociálnych a ekonomických kríz, rastúcej nezamestnanosti, vojenskej konjunktúry a značnej politickej nestability.
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Dôležitým však je odkaz tohto obdobia spočívajúci v nutnosti prihliadania (a nie prehliadania) na sociálnu otázku v záujme stability a zachovania ingerencie a vôbec vzťahu štát a občan. Nové pohľady
a aj komparatívne postrehy na danú problematiku prinesú pre čitateľskú obec nesporne nové výzvy.
Ideovým východiskom monografie je viera v spoločenský pokrok, v nutnosť rešpektovania hodnoty
a dôstojnosti jednotlivca a v povinnosť štátu starať sa aj o sociálny rozmer realizácie jeho občanov.

Viera Valková
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY

DER FRIEDENSVERTRAG GEORGS VON PODIEBRAD VON 1464
VOR DEM HINTERGRUND DER SPÄTMITTELALTERLICHEN
VERTRAGSPRAXIS
Magda Schusterová
ISBN 978-3-7370-0531-9

Universitätsverlag Osnabrück bei V&R unipress, Osnabrück, 2016

TŘI STUDIE O TRESTNÍM PRÁVU V ČESKÝCH ZEMÍCH V 17. A
V PRVNÍ POLOVINĚ 18. STOLETÍ
Karel Malý
ISBN 978-80-2463-269-8

Karolinum, Praha, 2016, 162 stran

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ČESKOSLOVENSKÉ VLÁDY
V LONDÝNĚ IV/2. (1944)
Jan Kuklík, Jan Němeček, Jan Bílek, Ivan Šťovíček,
Helena Nováčková
ISBN 978-80-7286-243-6

Historický ústav AV ČR, Praha, 2016, 908 stran
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ŽENY NA POPRAVIŠTI. TRESTY SMRTI VYKONANÉ V ČESKOSLOVENSKU NA ŽENÁCH V RÁMCI RETRIBUČNÍHO SOUDNICTVÍ
V LETECH 1945-1948
Ivo Pejčoch, Jiří Plachý
ISBN 978-80-87567-86-9

Svět křídel, Praha, 2016, 212 stran

KOMUNISTICKÁ JUSTICE A TŘÍDNÍ BOJ
Ota Ulč
ISBN 978-80-87122-99-0

Stilus Press, Praha, 2016, 252 stran

ČESKOSLOVENSKÝ PARLAMENT NA PRAHU PRAŽSKÉHO JARA.
NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ NA CESTĚ K REFORMĚ
(1964 – DUBEN 1968)
Ondřej Felcman
ISBN 978-80-7422-449-2

NLN - Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2015, 344 stran

CHRISTIANIZACE ŘÍMSKÉHO ANTICKÉHO STÁTU:
STÁT - PRÁVO - NÁBOŽENSTVÍ - SPOLEČNOST
Jiří Bílý
ISBN 978-80-7418-250-1

KEY Publishing, Ostrava, 2015, 524 stran
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU
JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW (vol. 7, č. 1/2016)
BOOK REVIEWS
Allerlei Rechtsgeschichten - von Hammurabi bis zum Code
civil. Ein Blick auf die Schriftenreihe des Rechtshistorischen Museums Karlsruhe
Das ABGB im Spiegel der rechtshistorischen Literatur
Guy Burak: The Second Formation of Islamic Law. The
Hanafi School in the Early Modern Ottoman Empire
Wilfried Hartman, Kenneth Pennington: The History of
Byzantine and Eastern Canon Law to 1500
Julian Lubini: Die Verwaltungsgerichtbarkeit in den Ländern der SBZ/DDR 1945 – 1952
Gerhard Strejcek: Erlerntes Recht. Zur Ausbildung von
Juristinnen und Juristen an der Wiener Universität 1365 –
2015

TABLE OF CONTENTS
Diemut Majer: Peter Saladin (1935 – 1997)
Christoph Schmetterer: Der strafrechtliche Schutz von Kaiser und Kaiserhaus in Österreich von 1848
– 1918 (The Criminal Protection of the Emperor and the Imperial Family in Austria 1848 –1918)
Astrid Lorenz: Parties and Rules. Constitution-making in the East German Länder after 1990
Andrew Watson: Victorian Jury Court Advocacy and Signs of Fundamental Change
Patrizia Resta: The Revenge of Soghomon Tehlirian
Javier Belda Iniesta: The Pleasure of Privacy: Confession and Inquisition as Means to Cause the
Correction of Sinful Consciences around the IV Lateran Council
Rudransh Sharma: History of Legal Profession in India
János Jusztinger: Dogmatics of Criminal Law and the Roman Jurisprudence
József Benke: The Remembrance of ‘Praetor Paulus’ in Mid-Tudor England
Csaba Cservák: Development Span of the Hungarian Governmental Forms (in an International Comparison)
Katalin Ibolya Koncz: Divorce and Undeserving of Permanent Alimony according to the Practices of
the Hungarian Royal Curia
Iván Halász: The Development of Czechoslovak, Polish and Hungarian Foreign Affairs Administration
between the Two World Wars (1918 – 1939)
Dávid Klemm: An Attempt to Establish the European Army: The Pleven Plan
Przemysław Dąbrowski: The Structure and Powers of the Councils of State in the Kingdom of Poland
between 1815 and 1867
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Maria Lewandowicz: On the Universalist Heritage in the Codification of Private Law in Poland and
Switzerland in the 19th and 20th Century
Lenka Šmídová Malárová: „Causa legittimae absentiae“ in Legal Praxis of the Medieval Town Law in
Moravia
František Emmert: The Expansion of so-called Reich Citizenship in the Czech Territories during the
War Years and its Post-war Consequences
Johan Schweigl: The Fundamental Events within the Development of Central Banking in the Czech
Lands
Miriam Laclavíková, Andrea Olšovská: Besondere Arbeitsbedingungen von Frauen im Hinblick auf
den Schutz vom Wert der Mutterschaft auf dem Gebiet der Slowakei – Vergangenheit vs. Gegenwart
(Special Working Conditions of Women with Regard to the Maternity in the Territory of Slovakia History vs. Present Times)
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE
XIX. Medzinárodná vedecká konferencia z cyklu „Kultúra strednej Európy“ na tému „Zastupiteľské systémy a parlamentarizmus v strednej Európe v historickom vývoji“
(Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kultura Europy Środkowej“ Systemy reprezentacji i parlamentaryzm w Europie Środkowej w rozwoju historycznym)
V dňoch 19. – 20. novembra 2015 v Zabrze (Poľsko) organizovali Poľská Akadémiou vied (PAN) oddelenie v Katowiciach, Poľské Historické združenie (PTH), oddelenie v Katowiciach a mesto Zabrze zaujímavú vedeckú konferenciu „Zastupiteľské systémy a parlamentarizmus v strednej Európe
v historickom vývoji“ (Systemy reprezentacji i parlamentaryzm w Europie Środkowej w rozwoju historycznym). Vo svojej podstate je to cyklické každoročné medzinárodné vedecké podujatie zaradené
do cyklu „Kultúra strednej Európy“, ktorého 19. ročníka sme sa zúčastnili. Na konferencii vystúpili
prednášajúci z Poľska, Českej republiky a zo Slovenskej republiky.
Dopoludňajšia časť prvého dňa podujatia bola venovaná dvom zásadným referátom: Architektura
parlamentarna, jej kształty i treści ideowe (prof. dr hab. Ewa CHOJECKA) a Zasada reprezentacji w
polskim systemie władzy publicznej (sudca Jerzy STĘPIEŃ, prezident Nadácie pre rozvoj miestnej
demokracie. Nasledovala široká panelová diskusia tematicky zameraná na limity uplatňovania demokratických mechanizmov a priblíženie smerovania vývoja demokracie v súčasnosti nazvaná „Demokracja dziś ewolucja czy schyłek. W poszukiwaniu ustroju idealnego”, v rámci ktorej ako diskutujúci okrem hlavných referentov konferencie vystúpili aj hostia dr. hab. Tomasz Falęcki, prof. dr hab.
Irena Lipowicz, dr. Jan Olbrycht, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz a prof. Szewach Weiss.
Popoludňajšia časť konaná v historicky príťažlivých priestoroch budovy Múzea uhoľného baníctva v
Zabrze sa niesla v duchu príspevkov tematicky zameraných na počiatky parlamentarizmu v období
stredoveku a novoveku (U kolebki parlamentaryzmu: średniowiecze - czasy nowożytne). V jej rámci
vystúpili prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc. (Karlova Univerzity v Prahe) s mimoriadne aj pre presah
na slovenské pomery zaujímavým príspevkom Politická reprezentace raně přemyslovských Čech.
Nasledoval príspevok Mgr. Piotra OKNIŃSKEHO z Varšavskej univerzity venovaný vzniku miestnej
samosprávy v Krakove v druhej polovici 13. storočia; príspevok prof. dr hab. Anny POBÓGLENARTOWICZ z Univerzity v Opole zameraný na predstavenie kláštornej školy demokracie
a spôsobu ustanovovania opátov v sliezskych kláštoroch v období stredoveku a príspevok dr. Mareka STAWSKEHO rozoberajúci fungovanie samosprávnych prvkov v cirkevných inštitúciách. Prof. Dr.
hab. Mariana Józef PTAK z Univerzity vo Wrocłavi priblížil tematiku stavovského parlamentarizmu
v Sliezsku a Ks. Bp. prof. dr hab. Jan KOPIECKI, gliwický biskup úlohy pápežských nunciov na zasadnutiach poľského snemu. Obdobie novoveku otvorili príspevky Ks. prof. dr hab. Waldemara GRACZYKA
z Univerzity Kardinála Štefana Wyszyńskieho vo Waršave zameraný na predstavenie mazovských
snemov v 20. a 30. rokoch 17. storočia, Mgr. Marty JAWORSKEJ z Varšavskej univerzity o bojarskej
dume v moskovskom kniežatstve v 17. storočí a Dr hab. Dariusza ROLNIKA predstavujúceho problematiku stavovskej reprezentácie, jej obsahu a ideových východísk v Poľsku druhej polovice 18. storočia.
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Druhý konferenčný deň sa niesol v úvahách a polemikách nad novovekým a novodobým poňatím
a fungovaním parlamentarizmu v Poľsku a v strednej Európe. Prof. dr hab. Sławomir GAWLAS
z Univerzity vo Waršave priblížil počiatky inštitúcie poľského, PhDr. Jana VOJTÍŠKOVÁ, Ph.D.
z Univerzity v Hradci Králové sa venovala správe a samospráve českých kráľovských miest na konci
stredoveku a počiatku novoveku a prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK z Univerzity Jana Kochanowskiego v Kielcach priblížil formovanie stredovekých zhromaždení ľudu v strednej Európe obdobia
stredoveku. V ďalšom slede sa prof. Dr. hab. Marek CETWIŃSKI z Akadémie Jana Długosza v Częstochowie venoval polemike chápania vlády a správy v Sliezsku a Dr. Waldemar HANASZ z Univerzity
Kazimierza Wielkiego v Bydgoszczy priblížil fungovanie štátneho mechanizmu s období Rzeczpospolitej Polskiej. Nasledujúci príspevok PhDr. Zdeňka BERANA, Ph.D. z Univerzity v Hradci Králové nám
predstavil zaujímavý a v západnej Európe často využívaný inštitút landfrýdu (Landfrýdní struktury v
zemích České koruny. Obecné charakteristiky a komparativní východiska). Dopoludňajší blok prednášok zavŕšil príspevok Dr. hab. Adama PERŁAKOWSKEHO o poľskom sneme a jeho postavení v období
prvej polovice 18. storočia.
Chronologický posun do obdobia 19. a 20. storočia otvorili Prof. Dr. hab. Piotr FRANASZEK
z Jagellonskej univerzity v Krakove s predstavením zaujímavého pohľadu na voľby do miestneho
zastupiteľského snemu v Galícii a doc. PhDr. Dana MUSILOVÁ, CSc. z univerzity v Hradci Králové
s predstavením komparatívnej skice o zastúpení žien v parlamentoch strednej Európy (Ženy v parlamentech střední Europy mezi dvěma světovými válkami (komparativní perspektiva). Nasledovali dva
tematicky nadväzujúce príspevky prof. Dr. hab. Józefa CIĄGWU z univerzity v Katowiciach
o zastupiteľských zboroch autonómnych oblastí štátov strednej Európy a príspevok autorov prof.
JUDr. Dr.h.c. Petra MOSNĚHO CSc., doc. JUDr. Miriam LACLAVÍKOVEJ PhD. a JUDr. Mgr. Štefana SISKOVIČA PhD. z Trnavskej univerzity Ústavno-právny relativizmus postavenia Podkarpatskej Rusi
1920-1938. Právnický posun v téme zavŕšili príspevky prof. dr hab. Bogdana DOLNICKEHO o právnej
regulácii územnej samosprávy v poľských ústavách (Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach)
a prof. dr hab. Adama LITYŃSKEHO o práve a súdnej moci v totalitnom štáte (Prawo i sądy w systemie totalitarnym - Polska 1944-1956). Dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA zo Sliezskej univerzity
v Katowiciach ponúkol svoj pohľad na zloženie a rozvoj parlamentného systému počas londýnskej
emigrácie a Dr hab. prof. UJK Grzegorz MIERNIK z University Jana Kochanowskiego w Kielcach následne predstavenie samosprávnej obecnej organizácie. Záverečný blok konferencie bol venovaný
kodifikáciám, právnym zbierkam a možnostiam bádania v tejto oblasti. V týchto intenciách vystúpili
spoluautori PhDr. Jan ZDICHYNEC, Ph.D., Prof. Lenka BOBKOVÁ, CSc. z Karlovej univerzity v Prahe
s príspevkom o vplyve práva a právneho myslenia Lužíc a jeho reflexie v kodifikáciách a právnych
zbierkach. Dr. hab. prof. UO Bogusław CZECHOWICZ z univerzity v Opole vo svojom príspevku predstavil pohľad na postavenie snemu v čase panovania Mateja Korvína a dynastie Jagellovcov (Nyski
pomnik późnośredniowiecznego parlamentaryzmu? Przyczynek do badań nad koronnym czeskim
sejmowaniem w dobie korwinowsko-jagiellońskiej) a dr. hab. prof. UJK Beata WOJCIECHOWSKA
z univerzity Jana Kochanowskiego w Kielcach predstavila traktát o interdiktoch a exkomunikáciách
zo začiatku 16. storočia (Mikołaja Kotwicza traktat o interdyktach i ekskomunikach w Statucie Jana
Łaskiego (1506 r.). Záverečné príspevky predniesli prof. dr hab. Jolanta M. MARSZALSKA z univerzity
kardinála Štefana Wyszyńskiego vo Warszave venujúca sa snemovému vystúpeniu Bogusława Leszczyńskiego; Dr hab. Wacław GOJNICZEK zo Sliezskej univerzit v Katowiciach rozoberajúci neznámy
rukopis vzťahujúci sa k zemskému snemu opolsko-raciborskému a Dr. Roman STELMACH zo Štátneho archívu vo Wrocławi analyzujúci zákonodarné akty sliezskeho parlamentu zachované v Štátnom
archíve vo Wrocławi.
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Konferencia bola sprevádzaná bohatou odbornou diskusiou, pre právnych historikov bola mimoriadne obohacujúca a podnetná s prihliadnutím na nové dimenzie ponúknuté historickou vedou osvetľujúce z istého uhla pohľadu „čisto právnickú“ problematiku budovania a fungovania zastupiteľských
zborov. Potvrdila sa nám skutočnosť, že v dnešnej dobe je skutočne dôležitou medziodborová spolupráca a dialóg, ktorý je nielen profesne ale aj vecne prospešný. Len diskusia a ozajstná spolupráca
majú potenciál posunúť oblasti historickej a právnohistorickej vedy vpred. A práve v uvedenom tkvie
aj najväčší prínos tohto vedeckého podujatia, ktorého sme sa zúčastnili.

Miriam Laclavíková – Štefan Siskovič
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Zpráva z konference „Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes“
Dne 1. června 2016 se na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity konala mezinárodní konference „Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes“ v rámci pokračující tradice konferencí
pořádaných Katedrou dějin státu a práva a Katedrou trestního práva společně s The European Society
for History of Law.
Úvodních slov se ujali vedoucí zmíněných kateder, prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., a doc. JUDr.
Věra Kalvodová, Dr., a prezident The European Society for History of Law, doc. JUDr. Karel Schelle,
CSc. Připomněli, že téma konference je v dnešní době stále velmi aktuální, i když je jistě zajímavé
sledovat historický vývoj dané problematiky. Konference tak mohla shrnout majetkové a hospodářské trestné činy v podstatě od antiky až do současné české a slovenské právní úpravy a praxe.
Moderování prvního bloku se ujal doc. Schelle, s prvním příspěvkem „Prétorské zásahy v rímskom
deliktuálnom práve“ vystoupil Mgr. Ján Šurkala z Právnické fakulty UK v Bratislavě. Na něj navázal
přesunem v čase i v prostoru jeho kolega doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, Ph.D., LL. M., MA,
s příspěvkem na téma „Krádež na Veľkej Morave vo svetle historickej lingvistiky“, který se pokusil o
jakousi rekonstrukci práva Velké Moravy, o němž máme jen velmi málo skutečně relevantních právních památek vypovídajících o tzv. předcyrilometodějském právním systému. Následoval příspěvek
„Vybrané aspekty majetkovej kriminality jej trestanie v Košiciach v 16. storočí“, který vznikl za spolupráce JUDr. Miroslava Fica, Ph. D., a Mgr. Richarda Papáče z Právnické fakulty UPJŠ v Košicích
a seznámil účastníky konference kromě aspektů teoretických také s několika konkrétními případy
společně s udělenými tresty. S příspěvkem „Trestné činy proti majetku v uhorských mestách raného
novoveku“ následně vystoupila Mgr. Blanka Szeghyová, Ph. D., která mimo jiné upozornila na skutečnost, že majetkové trestné činy tvořily v raném novověku největší část soudní agendy uherských
městských rad. Jen o pár set kilometrů dál přenesl obecenstvo Mgr. Miroslav Nemec z Historického
ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě se svým příspěvkem „Krádeže v Liptovskej stolici v 18.
storočí“, v němž poukázal na velmi širokou škálu nejčastěji kradených předmětů s poukazem ke konkrétním případům řešeným Liptovskou stolicí. O závěr prvního bloku konference se s příspěvkem
„Realizácia trestnoprávnych noreiem při arizácii a vyvlastňování židovského majetku na Slovensku
v rokoch 1939 – 1945“ postaral doc. PhDr. Peter Mičko, Ph. D., z Filozofické fakulty UMB z Banské
Bystrice, díky němuž se téma konference definitivně přeneslo do 20. století.
Druhý blok, moderovaný prof. Vojáčkem, zahájil PhDr. Anton Hruboň z Filozofické fakulty UMB
v Banské Bystrici s příspěvkem na téma „Rabovanie majetku na Slovensku v období nemeckej okupácie (september 1944 – apríl 1945ú a jeho právné postihy“, jenž vedle významných souvisejících otázek
právních upozornil také na neméně významný psychologický aspekt dané problematiky. Aplikací dekretů E. Beneše a nařízení SNR Národními soudy v Praze a v Bratislavě se zabývala Mgr. Alexandra
Letková z Právnické fakulty UK v Bratislavě ve svém příspěvku „Majetkové a hospodárské trestné činy
v retribučním zákonodárstve v ČSR“. S tématem „Konštrukcia hospodárskych trestných činov
v politických procesoch v Československu“ následně vystoupil JUDr. Ján Štefánica, Ph. D., z Filozofické
fakulty KU v Ružomberku, jenž nastínil nejen známý proces s Rudolfem Slánským, ale také se zabýval
několika procesy s odpůrci kolektivizace. Otázkami, jak fungovala, jaké prostředky používala a jak se
kryla organizovaná hospodářská kriminalita v 50. letech, se zabýval Mgr. Jan Slavíček, Ph.D. z Vysoké
školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze ve svém příspěvku „Politická instrumentalizace ekonomické kriminality v prvních letech komunistického režimu - příklad tzv. Štěpánovy aféry v Děčíně v
roce 1949“.
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Do 80. let přenesl účastníky konference Mgr. Ondrej Podolec, Ph. D. z Právnické fakulty UK
v Bratislavě se svým příspěvkem „Právne a politické súvislosti novely trestného práva na konci
80.rokov so zameraním na majetkové delikty“. V něm se zaobíral zejména tzv. druhým obuškovým
zákonem a zvýšenou mírou trestní represe, kterou tento právní předpis zavedl. Posledním příspěvkem bloku na téma „Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví“ všechny přítomné velmi zaujal
JUDr. RNDr. Vlastislav Man MBA z Vysoké školy aplikovaného práva v Praze. Poutavě totiž nastínil
vznik a obsah socialistického vlastnictví společně s procesy znárodňování a následnou trestněprávní
ochranou, uvedl také mnohé až absurdní případy jednání, která byla pod tento trestný čin podřazována a často zahlazována jinými trestnými činy.
Odpolední blok zahájil doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, jenž se
ve svém příspěvku „K aktuálním problémům hospodářské kriminality“ zabýval zejména pojmy ekonomická, hospodářská, finanční a majetková kriminalita, především v teoretické rovině. Na doc.
Kuchtu plynně navázala doc. JUDr. Margita Prokeinová, Ph. D. z Právnické fakulty UK v Bratislavě
s příspěvkem „Aktuálne zmeny v trestnom zákone vo sfére majetkových a hospodárskych trestných
činov“. S poněkud konkrétnějšími problémy pak vystoupili Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D. na téma „Problémy vyšetřování ekonomické kriminality spojené s existencí nefunkční obchodní společnosti“ a Mgr.
PhDr. Andrej Franek ze Společnosti pre trestné právo a kriminológiu v Žilině s tématem „Status znalca
v trestnej norme SK - pro futuro CZ“. Zatímco Mgr. Kotlán upozornil na rozmáhající se trend tzv. bílých
pěšců, kdy jediná fyzická osoba mohla být členem v 533 korporacích najednou a během několika let
„působila“ dokonce ve více než 1500 právnických osobách, dr. Franek se zabýval dokazováním hospodářské trestné činnosti jako vůbec nejdražším a časově náročným dokazováním v trestních věcech
vůbec. Následoval příspěvek na téma „Trestnoprávne sankcie za porušenie pravidiel hospodárskej
súťaže“, který byl přednesen Ing. Mgr. Ondrejem Blažem, Ph. D. z Právnické fakulty UK v Bratislavě a
jenž byl vlastně jakýmsi historickým exkurzem zahrnujícím problematiku kartelů od antiky přes středověk až do dnešních dnů. S příspěvkem „Skutkové podstaty související s korupčními delikty v trestním právu. Korupce a právní povědomí studentů práva.“ dále vystoupila Mgr. et Mgr. Lucia Micanová,
jež vedle objasnění pojmu, obsahu a různých forem korupce upozornila také na nízký zájem neziskových organizací v českém prostředí spolupracovat na vymýcení tohoto fenoménu. Posledního příspěvku konference se ujal JUDr. Petr Osina, Ph. D. z Právnické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, který se již tradičně zabýval islámským právem. V příspěvku „Krádež v islámském právu“
se zabýval zejména kategorizací trestných činů v islámském právu, požadavky na pachatele trestných
činů a podmínkami, které bylo nutné naplnit, aby mohl být pachatel souzen za trestný čin.
Výstupem konference „Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes“ bude samozřejmě tištěný sborník, jenž bude obsahovat zmíněné, o poznání podrobnější a některé další příspěvky těch, jenž
se bohužel nevešli do poměrně nabitého programu.
Závěrem bych ráda poděkovala všem organizátorům za zajištění již několikáté konference na pomezí
právních dějin a trestního práva a stejně tak i všem účastníkům za den plný zajímavých a diskusi budících příspěvků, jenž byl jistě velmi přínosný pro všechny přítomné.
Martina Pospíšilová*

*

Tento text vznikl jako výstup z projektu specifického výstupu MUNI/B/0982/2015, který byl v roce 2016 realizován na
Právnické fakultě Masarykovy univerzity.
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Zpráva z teoreticko-historické sekce konference „Olomoucké právnické dny 2016“
Dne 19. a 20. května 2016 se na půdě Právnické fakulty Univerzity Palackého konal 10. ročník mezinárodní konference „Olomoucké právnické dny“, která byla zasazena do rámce letošních oslav 25 let od
vzniku olomoucké fakulty.
Po úvodních přednáškách dopoledního plenárního jednání prvního dne konference, kde vystoupili
významní čeští právníci (Kateřina Šimáčková, Karel Eliáš, Jan Passer) se svými příspěvky, následovalo
odpolední jednání tematicky zaměřených sekcí. Tématem sekce, kterou organizovala Katedra teorie
práva a právních dějin PF UP, bylo Právo a hodnoty.
Moderování prvního bloku, který měl právněhistorické zaměření, se ujal prof. Eduard Vlček. S prvním
příspěvkem „Právo a hodnoty v období vojnového Slovenského štátu“ vystoupil JUDr. Igor Kišš z Panevropské vysoké školy v Bratislavě. Z hlediska historického období na něj navázala JUDr. Alexandra
Letková z Právnické fakulty UK v Bratislavě, která hovořila na téma „Hodnota "spravodlivej odplaty" v
rozsudkoch Národného súdu v Prahe“. Posledním referátem prvního bloku („… pevnou kostru pojmovou podává právo římské; avšak duše zákoníka je podstatně jiná.“ K přirozené slušnosti v občanském
právu) bylo vystoupení JUDr. Ondřeje Horáka, Ph.D. z pořadatelské fakulty, který se zabýval vlivem
přirozenoprávních principů na ABGB, zejména v oblasti dědického práva.
Moderátorem druhého bloku, který měl spíše právněfilozofické zaměření, byl dr. Petr Osina. Jako
první vystoupila Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D. z Právnické fakulty Univerzity Palackého
s příspěvkem „Pikova důstojnost člověka – inspirace pro právo“. V něm se věnovala některým aspektům humanistické filozofie středověkého myslitele Giovanni Pico della Mirandoly. Druhý referát
přednesl JUDr. Petr Čechák, Ph.D. z Vysoké školy finanční a správní v Praze. V příspěvku s názvem
„Nutnost a nahodilost hodnot v právu“ přiblížil vybrané myšlenky obsažené v právněfilozofických
koncepcích Josepha Raze a Johna Finnise. Jednání sekce pak ukončil obecněji laděný příspěvek Mgr.
Martina Haply, Ph.D. z Právnické fakulty MU v Brně na téma „Lidská práva - univerzální hodnoty nebo
historicky podmíněný koncept“.
Výstupem z konference bude plánovaný sborník, který by měl vyjít na podzim letošního roku. Ten
bude obsahovat nejen rozšířené verze konferenčních vystoupení v sekci, ale také příspěvky dalších
právních teoretiků a historiků, kteří se z různých důvodů nemohli jednání konference osobně zúčastnit.
Petr Osina
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Návštěva studentů vídeňské právnické fakulty na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
Již se stalo pro Katedru dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity tradicí, že se vždy
v květnu stane hostitelem pro skupinu rakouských studentů z vídeňské právnické fakulty doprovázené Ao. Univ.-Prof. Dr.iur. Christianem Neschwarou z Institutu für Rechts- und Verfassungsgeschichte.
Nejinak tomu bylo i v roce letošním.
V pátek 6. května 2016 navštívila brněnskou právnickou fakultu skupina vídeňských posluchačů semináře s právněhistorickým zaměřením, který se letos tematicky vztahoval k historii výuky práva. Zde
byla přijata v zasedací místnosti děkanátu a bylo uskutečněno vzájemné setkání s vybranými brněnskými studenty se zájmem o právní historii. V rámci tohoto setkání zazněly dva referáty. V prvním
s názvem „Rechtsgeschichte, Rechtsunterricht und Juristenausbildung im Mittelalter (Europa)“ se
Olivia Reboukheh zaměřila na představení systému výuky práva v období feudalismu na právnických
fakultách v Evropě, přičemž vzpomenula podmínky pro připuštění ke studiu, které museli studenti
splňovat, dále uvedla formy výuky a nastínila život univerzitních studentů. Z brněnských studentů
přednesl referát Petr Sedláček na téma „Rechtsunterricht an der Juristischen Fakultät der Masaryk
Universität in Brünn (1919-2016)“, ve kterém podrobně představil formy výuky na brněnské právnické fakultě od jejího založení v roce 1919 až do současnosti.
Následně měli vídeňští studenti možnost prohlédnout si prostory fakulty, především pak nově zrekonstruovanou knihovnu a aulu. Odpoledne absolvovali prohlídku Ústavního soudu, kde si vyslechli
krátkou přednášku o historii ústavního soudnictví v českých zemích, kterou pronesl Mgr. Robert Jakubíček z analytického oddělení Ústavního soudu a současný doktorand katedry. Následující den se
rakouským studentům věnoval bývalý doktorand Katedry dějin státu a práva JUDr. Martin Cempírek,
Ph.D., který skupinu provedl po historickém centru Jihlavy a seznámil je s právněhistorickými reáliemi.
Vzájemné setkávání a práce se studenty se zájmem o právní historii jsou do budoucna velice důležité,
proto je bude brněnská Katedra dějin státu a práva i nadále podporovat.
Jaromír Tauchen
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(foto: Martina Pospíšilová)
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Smutné ohlédnutí za rokem 2015
Rok 2015, respektive jeho začátek, byl pro středoevropskou právní historiografii krutý: v první třetině
roku ji postupně opustili čtyři její protagonisté. V lednu zemřel významný vídeňský profesor Werner
Ogris, který už od předlistopadových dob spolupracoval s českými a slovenskými právními historiky.
V březnu v německém Špýru skonal prof. Hans Hattenhauer, až do svého penzionování působící na
univerzitě v Kielu. V dubnu je krátce po sobě následovali prof. JUDr. Stanislav Balík, CSc., dlouho vyučující na pražské právnické fakultě a později i v Plzni, a evropsky proslulý medievalista doc. JUDr. Jiří
Kejř, DrSc., který působil především na pracovištích Československé a pak České akademie věd.

Werner Ogris
Emer. o. Univ.-Prof. Dr. iur. DDDr. h.c. Werner Ogris (narozen 9. červenec 1935) skonal ve své rodné
Vídni 13. ledna letošního roku. Jeho smrt naši právněhistorickou obec silně zaskočila. Čeští a slovenští
kolegové jej totiž – na první pohled v plné síle – mohli potkat a hovořit s ním ještě v listopadu 2014
na mezinárodní konferenci Formování vědního oboru národních právních dějin ve střední Evropě,
uspořádané na počest profesora Jaromíra Čelakovského (1846–1914) při příležitosti stého výročí jeho
úmrtí (prof. W. Ogris na konferenci přijel s příspěvkem Die österreichische Reichsgeschichte).
Vídeňský rodák W. Ogris vyrůstal ve městě Wels v Horním Rakousku. Tam také v roce 1954 maturoval. Po maturitě jej zlákalo právnictví, a tak se zase vrátil do svého rodiště, kde začal na univerzitě
studovat právo. Jako studenta jej zaujala právní historie a díky tomu se stal na tehdejším Institutu pro
rakouské a německé právní dějiny právnické fakulty Vídeňské univerzity pomocnou vědeckou silou.
Studium zakončil promocí v roce 1958.
K habilitaci v široce pojatém oboru německých právních dějin a soukromého práva a rakouských ústavních a správních dějin přivedli W. Ogrise v únoru 1962 profesor Hans Lentz a další významný právní historik profesor Heinrich Demelius. Kandidátova habilitační práce Der mittelalterliche Leibrentenvertrag. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Privatrechts (Wien-München: Herold, 1961) jasně
naznačovala, že se objevil právněhistorický talent. Nejen že byla bez problémů obhájena, ale její kvalitu ceněním potvrdila i Nadace Theodora Körnera na podporu věd a umění.
Po habilitaci získal Werner Ogris na vídeňské fakultě místo vysokoškolského asistenta. Ve Vídni však
nepůsobil dlouho. Již po půl roce dostal nabídku místa řádného profesora na Svobodné univerzitě
(Freie Universität) v Berlíně. V roce 1966 se vrátil zpět na univerzitu do Vídně, kde na právnické fakultě nově zřídili druhou právněhistorickou stolici. Zde pak působil až do svého penzionování v roce
2003. Mezitím si v roce 1992 „odskočil“ do Spojených států, když získal místo hostujícího profesora
na School of Law Kansaské univerzity v Lawrence. V letech 1966 až 1967 a 1997 až 2003 stál v čele
Institutu pro rakouské a německé právní dějiny (dnes Institut pro právní a ústavní dějiny) vídeňské
právnické fakulty a v akademickém roce 1972/1973 jako děkan fakultu řídil.
Profesor W. Ogris také spoluzakládal Vídeňskou právněhistorickou společnost (WRG) a několikrát se
stal jejím prezidentem. Spolu se svým dlouholetým kolegou prof. Rudolfem Hoke spoluorganizoval
31. ročník věhlasných Německých právněhistorických dní, konaný v roce 1996 ve Vídni. V letech 1968
až 1992 se podílel na vydávání prestižního Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Germanistische Abteilung).
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W. Ogris na pozvání přednášel nejen v Evropě (ještě v roce 2013 začal hostovat na Akademii Jana
Długosze v Čenstochové) a ve zmíněných Spojených státech, ale též v Japonsku. V roce 1985 se stal
členem korespondentem Saské akademie věd a v roce 1988 zahraničním členem Královské holandské
akademie věd. Tradiční německá Filipova univerzita (Philipps-Universität) v hesenském Marburgu mu
v roce 1997 udělila Cenu Bratří Grimmů. Čestné doktoráty mu přiznali na Komenského univerzitě
v Bratislavě (1993), na Karlově univerzitě v Praze (1993) a na univerzitě v Pécsi (2012). Karlova univerzita mu navíc při příležitosti výročí svého vzniku v roce 1998 udělila čestnou medaili.
Pocty neminuly profesora W. Ogrise ani doma v Rakousku. Rakouská akademie věd jej v roce 1972
přijala za korespondujícího člena a v roce 1975 za člena řádného. Rakouské státní orgány jej vyznamenaly velkým stříbrným křížem za zásluhy o Rakousko (2003) a Rakouským řádem za vědu a umění
(2010).
Více než všechna ocenění za profesora Ogrise hovoří jeho dlouholetá pedagogická a vědecká práce.
Ve své publikační činnosti se zaměřil především na dějiny soukromého práva ve středověku, rakouské
ústavní dějiny, dějiny rakouské státní správy a též novější trestní právo. Díky působení v Berlíně mu
byly blízké i pruské právní dějiny. S právní historií propojil i své umělecké zájmy, což se promítlo do
řady článků věnovaných právním otázkám v životě významných osobností kulturního i politického
světa (Johann W. Goethe, Wolfgang A. Mozart, Jacob Grimm, Marie Terezie či Friedrich Velký). Z jeho
významných prací můžeme připomenout například Der Entwicklungsgang der österreichischen Privatrechtswissenschaft im 19. Jahrhundert. (Berlin: De Gruyter, 1968), Die Rechtsentwicklung in Österreich 1848-1918 (Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1975), Periodisierungsprobleme der Rechtsgeschichte (In: Bericht über den dreizehnten österreichischen Historikertag in Klagenfurt, veranstaltet vom Verband Österreichischer Geschichtsvereine in der Zeit vom 18. bis
21. Mai 1976. Veröffentlichungen des Verbandes Österreichischer Geschichtsvereine 21, 1977) nebo
Vom Galgenberg zum Ringtheaterbrand. Auf den Spuren von Recht und Kriminalität in Wien (WienKöln-Weimar: Böhlau, 1997). Podílel se také na reprezentativní publikaci Die Habsburgermonarchie
1848–1918 (eds. Adam Wandruszka, Peter Urbanitsch), když do jejího druhého dílu Verwaltung und
Rechtswesen (Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1975) přispěl obsáhlou statí Die Rechtsentwicklung in Cisleithanien 1848–1918 (s. 538–662). Spolu s dalšími kolegy psal
příspěvky do popularizačních a výukových sborníků, vydávaných pod názvem Tatort Rechtsgeschichte. Ereignisse aus der historia iuris als Rätsel dargestellt und mit Lösungen versehen. (Wien: Manz,
1994, 1998, 2001).
Jak už naznačují jeho ocenění, profesor Werner Ogris dlouhodobě udržoval dobré kontakty se slovenskými a českými právními historiky. A když byl pak v roce 2003 ve Vídni penzionován, začal působit na
slovenských právnických fakultách. Spolupracoval s Právnickou fakultou Univerzity Komenského a
působil jako hostující profesor na Právnické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (2004).
V roce 2004 stál u zrodu Bratislavské vysoké školy práva (BVŠP), nyní Panevropské vysoké školy
(PEVŠ) a v letech 2005 až 2007 vykonával funkci děkana její Fakulty práva. Spolu se svým žákem a
mladším kolegou Thomasem Olechowskim vyučoval disciplínu Elementy evropské právní kultury,
která je specificky pojatou alternativou obecných právních dějin. Pro výuku společně připravili i dvojjazyčnou učební pomůcku (Elemente europäischer Rechtskultur/Prvky európskej právnej kultury. I., II.
Wien-Bratislava: BVŠP, 2005, 2009). Na jejím prvním vydání jsem měl tu čest se nepatrně podílet,
když jsem, bohužel u první části až dodatečně, po odborné stránce redigoval překlad. Mohl jsem se
tak dobře seznámit s její pro nás poněkud nezvyklou, ale o to inspirativnější koncepcí.
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Za svého působení na Slovensku prof. W. Ogris publikoval několik statí ve slovenských konferenčních
sbornících (Rechtsgeschichte und Juristenausbildung. In: Právna kultúra a význam právnického vzdelávania v súčasnosti na Slovensku. Bratislava: PF UK, 2002, s. 44−49), Rechtsakzeptanz und
Normdurchsetzung in der Geschichte. In: Vymožiteľnosť práva v podmienkach Slovenskej republiky.
Bratislava: Nadácia profesora Karola Planka, 2003, s. 37-47), Die Rechtsentwicklung in Cisleithanien
1848 bis 1918. In: Stát a právo v letech 1848 – 1918 ve středoevropském kontextu. Bratislava – Brno:
BVŠP, 2007, s. 168–171; k tomuto sborníku napsal jako tehdejší děkan Fakulty práva BVŠP i doslov
Überblick und Schlussbemerkung, s. 307–310). Dvěma zajímavými články přispěl i do časopisu PEVŠ
v Bratislavě (Das ABGB 1812-2012. Die naturrechtliche Kodifikation vor ihrem 200-Jahr-Jubiläum, č.
4/2010, s. 4-14 a Dichterfürst und Fürstendiener. Goethe in amtlichen Verhältnissen, č. 3/2011, s. 411).
Právě při zrodu Bratislavské vysoké školy práva jsem měl možnost pana profesora blíže poznat a zpočátku s ním i poměrně úzce spolupracovat. V posledních letech, kdy jsme oba na této škole působili
již jen v malém rozsahu, jsme sdíleli společný stůl a počítač. Ale potkávali jsme se už jen velmi sporadicky, protože jsme každý učili u jiné formy studia. Váženého vídeňského kolegu mi tak budou připomínat kromě Elementů evropské právní kultury v knihovně a několika ofocených statí v šuplíku hlavně
jeho doporučení k mé profesorské inauguraci, fotografie, které pořídil při oslavě životního jubilea
prof. J. Klimka, a zmíněný počítač (než jej vymění za novější), mapa nad stolem a malá moudrá sova
v naší pracovně.
Hans Hattenhauer
Život prof. em. Dr. iur. Hanse Hattenhauera (narozen 8. září 1931) vyhasl 20. března 2015 ve Špýru
(Speyer) v Porýní-Falci. Významný konzervativně založený německý právní historik ovšem prakticky
celou profesní dráhu spojil s univerzitou v Kielu, pojmenovanou podle svého zakladatele vévody
Christiana Albrechta von Holstein-Gottorf (Christian-Albrechts-Universität, založena 1665). V jeho
právně-historických šlépějích kráčí i syn Christian, působící jako profesor občanského práva a právní
historie a v akademickém roce 2014/2015 i jako děkan právnické fakulty univerzity v Heidelbergu
(Ruprecht-Karls-Universität).
Hans Hattenhauer se narodil v dnes již neexistující vesničce Groß Mellen v Pomořanech v rodině baptistického kazatele. Sám byl aktivním členem baptistické náboženské obce a později o právu baptistické bratrské jednoty napsal i řadu odborných statí. Vysokoškolské studium práv absolvoval v letech
1952 až 1955 na Filipově univerzitě (Philipps-Universität) v hesenském Marburgu. Tam také v roce
1958 získal doktorát (podkladem byla práce Die Bedeutung der Gottes- und Landfrieden für die Entstehung der Gesetzgebung in Deutschland) a šest let na to se i habilitoval (obhajoval práci Die Entdeckung der Verfügungsmacht, v roce 1969 publikovanou Hansischen Gildenverlag Joachim Heitmann & Co. v Hamburku). Jen krátce po habilitaci (1965) získal místo řádného profesora německých
(a evropských) právních dějin, občanského práva a obchodního práva na univerzitě v Kielu.
V akademickém roce 1973/1974 se stal jejím rektorem a působil na ní až do svého penzionování
v roce 1996. V bouřlivé druhé polovině šedesátých let se profiloval jako zásadní odpůrce radikálního
studentského politického hnutí, které se šířilo (nejen) na německých univerzitách a pro které Němci
používají označení „die 68er-Bewegung“.
U nás nejznámější prací profesora H. Hattenhauera jsou jeho opakovaně vydávané Europäische
Rechtsgeschichte (Heidelberg: C. F. Müller Juristischer Verlag, 1992), protože jejich druhé vydání
z roku 1994 se – s vypuštěním kapitoly o vývoji práva po druhé světové válce – stalo podkladem čes-
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kého překladu, publikovaného v roce 1998 (Evropské dějiny práva. Praha: C. H. Beck, 1998, XII + 708
s. ISBN 80-7179-056-7). Tato učenice čtenáře zaujala u nás do té doby nezvyklým přístupem, a stala
se tak svým způsobem pandantem našich tradičních učebnic obecných právních dějin. Za zmínku stojí
pokora, s jakou ke své práci přistoupil. Odráží ji jeho předmluva k prvnímu vydání, v níž nejdříve cituje
Anselma Feuerbacha („Kdo chce mnohé obsáhnout, nesmí se stydět za malé omyly, kdo bere v úvahu
všechno v celku, nemůže vypátrat vše v jednotlivostech, nýbrž musí se mnohého jen letmo dotknout,
mnohé ponechat v temnotě, jiné věci přijímat jen ´na čestné slovo´, jako věc důvěry.“) a pak
v návaznosti na to sám za sebe moudře píše, že „kdo chce písemně vylíčit evropské právní dějiny, může tak učinit jenom se špatným svědomím“. Z jeho dalších prací v časové řadě připomínám alespoň
Textbuch zur Privatrechtsgeschichte der Neuzeit (spolu s Arno Buschmannem, München: Verlag C. H.
Beck, 1967), Thibaut und Savigny. Ihre programmatischen Schriften (München, Vahlen Verlag, 1973),
Grundbegriffe des Bürgerlichen Rechts. Historisch-dogmatische Einführung, (München: C. H. Beck,
1982), Die geistesgeschichtlichen Grundlagen des deutschen Rechts (Heidelberg: C. F. Müller, 1983),
Zur Geschichte der deutschen Rechts- und Gesetzessprache (Göttingen, Verlag Vandenhoeck &
Ruprecht 1987), Geschichte des deutschen Beamtentums, které tvoří první díl práce Handbuch des
öffentlichen Dienste (Köln: Heymann, 1993) a Deutsche Nationalsymbole. Geschichte und Bedeutung
(Köln: Bundesanzeiger-Verlag, 1998).
Za odbornou práci a veřejnou činnost se profesoru H. Hattenhauerovi dostalo ocenění v Německu i
v zahraničí. Získal Spolkový záslužný kříž se stuhou (1975) a Německou jazykovou cenu za péči o čistotu německé řeči, udělovanou Henning-Kaufmann-Stiftung (1995). V zahraničí jej v roce 1973 vyznamenali norským královským řádem svatého Olafa 2. třídy (komandér s hvězdou) a v roce 2003 se stal
ve Francii rytířem čestné legie (Chevalier de la Légion d’honneur).
K profesoru H. Hattenhauerovi se váže má jen drobná vzpomínka na dávné letmé setkání. Když jsme
v začátcích mého působení v Bratislavě sdíleli společnou pracovnu s profesorem Josefem Klimkem,
neočekávaně se v ní objevil cyklista Hans Hattenhauer. Starý pán (bylo mu tehdy asi tolik, kolik je
dnes mně) doprovázený mladou společnicí na sportovně pojaté dovolené projížděl Bratislavou a přišel pozdravit svého bratislavského kolegu.

Stanislav Balík
Prof. JUDr. Stanislav Balík, CSc. (narozen 15. února 1928) skonal 11. dubna letošního roku ve věku 87
let. Pocházel z obce Morašice nedaleko Moravského Krumlova. Obecnou školu absolvoval v brněnské
části Slatina. V Brně studoval reálné gymnázium a po přerušení za nacistické okupace studium ukončil
maturitou v roce 1947. Poté nastoupil ke studiu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Dostudoval však v Praze, protože brněnská fakulta byla v roce 1950 zrušena. Ze svých brněnských
učitelů vyzvedával především právního historika prof. Jiřího Cvetlera. Ten se mu později stal kolegou
a přátelský vztah udržovali až do začátku devadesátých let, kdy J. Cvetler zemřel. V Praze jej svými
přednáškami zaujali především Vladimír Solnař, František Štajgr, Josef Tureček a Arnošt WenigMalovský.
Pozornost S. Balíka se ovšem neupírala jen k právnickému studiu. Na pražské Filosofické fakultě se
věnoval také studiu hindštiny a sanskrtu. Už tehdy rozvíjel svůj zájem o vážnou hudbu, operu a výtvarné umění. V Praze se i oženil. Jeho žena Věra, v poslední době už sama také vážně nemocná, stála
po jeho boku až do posledních chvil.
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Přestože Stanislava Balíka na fakultě zaujaly zejména občanské právo (na katedře působil i jako pomocná vědecká síla) a právní teorie, upsal se v roce 1952 obecným právním dějinám a začal působit
jako asistent na Katedře dějin státu a práva. V roce 1958 se stal odborným asistentem, ale až do roku
1964 v nejistém postavení bez trvalého pracovního poměru. Ve své vědecké práci se orientoval na
oblast francouzského a anglosaského práva. Kandidátem věd se stal v roce 1966 po obhajobě práce
Massachussetský Zákoník svobod z roku 1641. Habilitoval se v roce 1969 na základě práce Obchodní a
průmyslové monopoly XV. – XVIII. století a jejich historičtí předchůdci. Profesorský titul však získal až
„po listopadu“ v roce 1992. Nejbližším kolegou i se společnými mimopracovními zájmy mu na fakultě
byl romanista a právní historik Jaromír Kincl.
Postupné politické uvolnění a pevné zakotvení na fakultě umožnilo Stanislavu Balíkovi už před půlstoletím, v letech 1965 až 1966, absolvovat studijní pobyt v Turíně na Institut d´Etudes européennes.
V letech 1968 až 1970 pak studoval u prof. Jacquese Godechota na Faculté des Lettres et science
humaines univerzity v Toulouse (Université de Toulouse II – Le Mirail; l´ÚTM). Oba studijní pobyty
zakončil obhajobou svých prací. Po obhajobě druhé (Histoire de l´aménagement juridique de la propriété fonciére sous la Révolution Française, I. 1789 – 1794) získal titul docteur d´Université. Později
do zahraničí cestoval k přednáškovým pobytům. Přednášel v Polsku a v Řecku a navázal při tom řadu
kontaktů se zahraničními kolegy, a opakovaně se vracel do Francie. Intenzitu jeho vazeb na polské
právní historiky částečně demonstruje jejich zastoupení mezi přispěvateli do Pocty, kterou mu plzeňská právnická fakulta připravila k osmdesátinám /KNOLL, Vilém (ed.), Pocta Stanislavu Balíkovi k 80.
narozeninám. Plzeň: A. Čeněk, 2008; ze zde publikovaného životopisu (s. 9 – 12) čerpám informace o
počátcích profesní dráhy prof. S. Balíka/.
Stanislav Balík monograficky vydal práci Státní zřízení Francie v letech 1789 – 1811 (Praha: UK, 1977).
Jeho obsáhlejší studie najdeme zejména v periodicích vydávaných na pražské právnické fakultě (Acta
Universitatis Carolinae – Iuridica a Právněhistorické studie). Participoval také na přípravě řady učebních pomůcek. Už v počátcích svého pedagogického působení se autorsky podílel na „Turečkových“
učebních pomůckách k obecným dějinám státu a práva Výbor z textů ke studiu obecných dějin státu a
práva (Praha: SPN, 1956) a Světové dějiny státu a práva ve starověku (Praha: Orbis, 1963). Později
participoval na „Kinclových“ Všeobecných dějinách státu a práva (Praha: Panorama, 1983) a publikoval i Obecné dějiny státu a práva. Nástin přednášek (Praha: Univerzita Karlova, 1989) a další podobné
praktické pomůcky. Opět se zapojil do přípravy výborů z dokumentů (BALÍK, Stanislav, Texty ke studiu
obecných dějin státu a práva II. a BALÍK, Stanislav – LITSCH, Karel – MALÝ, Karel, Texty ke studiu obecných dějin státu a práva. III.), které opakovaně vyšly v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého
století.
Na Fakultě právnické Západočeské univerzity se v roce 1996 stal vedoucím Katedry právních dějin a
vedl ji více než deset let. V Plzni se podílel na vydání základních učebních pomůcek pro výuku obecných dějin státu a práva (BALÍK, Stanislav – BALÍK, Stanislav ml., Právní dějiny evropských zemí a USA.
Dobrá Voda: A. Čeněk, 1999 a BALÍK, Stanislav – BALÍK, Stanislav ml., Texty ke studiu právních dějin
evropských zemí a USA. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005) i kanonického práva (BALÍK, Stanislav – HRDINA,
Ignác Antonín, Kanonické právo. Dějiny, teorie, obecná část. Plzeň: ZU, 1997). Přípravu studentů na
státní zkoušku měla usnadnit praktická Rukojeť k dějinám římského práva a jeho institucí (Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2002), kterou připravil opět ve spolupráci se synem.
Své znalosti dějin mimoevropských zemí Stanislav Balík zúročil po roce 1989 v zavedení předmětu
Dějiny státu a práva zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky a za svého plzeňského působení i vydáním
Kapitol z dějin státu a práva zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky (spolu se svým synem Stanislavem
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BALÍKEM a Petrou MÜLLEROVOU, poprvé ve vydavatelství ZU v Plzni v roce 1995) a Právních dějin
mimoevropských zemí (spolu se synem v nakladatelství Aleš Čeněk poprvé v roce 2003).
Pod vlivem svých dlouhodobých zahraničních studijních pobytů a díky dobré jazykové výbavě se S.
Balík snažil v počátcích studia pomáhat zahraničním studentům Právnické fakulty UK v Praze. Pro ně
také vydával upravené anglicko-české materiály ke studiu, jako jsou opakovaně tištěné nástiny přednášek General History of the State and Law – Obecné dějiny státu a práva (Praha: Univerzita Karlova,
1989) a History of the Roman State and Law – Dějiny římského státu a práva (Praha: Univerzita Karlova, 1989).
Tvář prof. Stanislava Balíka se mi vždycky vybaví spolu s jeho pražskými „téměř“ vrstevníky Miloslavem Doležalem (1926), Karlem Malým ml. (1930), Dragutinem Pelikánem (1928) a již nežijícími Jaromírem Kinclem (1926), Karlem Litschem (1929) a Karlem Malým st. (1926), s nimiž jsem se mohl
v závěru osmdesátých let celkem pravidelně setkávat u nich na katedře. Smrtí Stanislava Balíka ti
nežijící už bohužel získali převahu. V mých vzpomínkách však ožívají, protože jsou s nimi spojeny nezapomenutelné chvíle, ať už se probíraly právní dějiny, jejich společné vzpomínky nebo jen to, „jak
jde život“.

Jiří Kejř
Doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc. (narozen 28. srpna 1921 v Praze) skonal 27. dubna v nedožitých 94 letech.
Svůj život žil ve středověku. Tak alespoň nazval své poutavě napsané memoáry (Žil jsem ve středověku. Praha: Academia, 2012). Jejich název je skutečně namístě, protože středověké právní dějiny jej
provázely po celou jeho profesní dráhu. Rodinné zázemí mu při tom tvořili manželka Dáša, syn Jiří,
snacha Eva a později i vnoučata.
Rané dětství ovšem reálně prožil v počátcích samostatné republiky v Praze-Bubnech. Od pěti let pak
vyrůstal u Jičína v Oboře, malé obci spojené se sousedními Chomuticemi. Jeho zájem o právní historii
podnítilo až studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde promoval v roce 1948. Nejdříve jej
oslovily přednášky romanisty prof. Miloslava Boháčka, ale jeho zájem se brzy přesunul ke starším
českým právním dějinám a k církevnímu právu. Podobně jako Stanislav Balík oceňoval prof. Jiřího
Cvetlera, který se později – za jeho brněnského působení na začátku sedmdesátých let – stal i pro něj
přítelem.
Zlomovým okamžikem, předurčujícím jeho profesní zájem, se pro mladého studenta stala volba tématu seminární práce v semináři prof. Václava Vaněčka. Po delším hledání problematiky, která by
zahrnula i Kejřův zájem o církevní právo, společně zvolili právní rozbor Čtyř pražských artikulů. Husitské období pak spolu s městským právem zůstalo „domácí půdou“ budoucího právního vědce po celý
jeho dlouhý život.
Mladý adept právnictví J. Kejř měl složitý start (a vlastně nejen start). Po absolvování fakulty sice začal pracovat jako notářský koncipient, ale byla to jen krátká epizoda, která skončila poúnorovou reorganizací notariátu. V následujících letech se proto hlavním zdrojem jeho obživy stal zpěv, který studoval u basbarytonisty Jana Konstantina. Zpíval v Českém pěveckém sboru a přilepšovaly mu jen
drobné externí úvazky pro různé vědecké instituce. Stálé zaměstnání získal až v roce 1952, kdy se
v Kutné Hoře při Ústavu pro výzkum rud zakládal báňský archív. V té době se však rodila také Československá akademie věd a tu přišel druhý zlomový moment jeho profesního života: v Kabinetu dějin
práva ČSAV našel pro talentovaného právního historika s nedobrým kádrovým profilem uplatnění
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jeho bývalý učitel a nový vedoucí Václav Vaněček. V Kabinetu, který byl později převeden pod Ústav
státu a práva, pracoval dr. Kejř až do začátku sedmdesátých let. V době působení v této instituci obhájil kandidátskou práci na téma Právní život v husitské Kutné hoře (Praha: ČSAV, 1958). V roce 1956
se zapojil i do práce v Komisi pro soupis a studium rukopisů (název se v čase měnil) při Ústředním
archívu ČSAV vedené historikem a archivářem prof. Václavem Vojtíškem. Na začátku sedmdesátých
let se po odchodu z Ústavu státu a práva (opět s přispěním Václava Vaněčka) stal i jejím zaměstnancem, resp. zaměstnancem Archívu ČSAV. Po listopadu 1989 se na jistou dobu postavil i do jejího čela
Komise.
Výčet pozoruhodných publikací doc. J. Kejře by byl velmi dlouhý. Z husitské problematiky připomenu
alespoň monografické práce: Právní život v husitské Kutné Hoře (Praha: ČSAV, 1958), Husitský právník
M. Jan z Jesenice (Praha: Nakladatelství ČSAV, 1965), Husité (Praha: Panorama, 1984.), drobné Husovo odvolání od soudu papežova k soudu Kristovu (Ústí nad Labem: Albis international, 1999), Husův
proces (Praha: Vyšehrad, 2000), Z počátků české reformace (Brno: L. Marek, 2006) a Jan Hus známý
i neznámý. Resumé knihy, která nebude napsána (Praha: Karolinum, 2009). Studium městských práv
korunoval prací Vznik městského zřízení v českých zemích (Praha: Karolinum, 1998). Je také autorem
Dějin pražské právnické univerzity (Praha: Karolinum, 1995), která se ve 14. století oddělila od pražské univerzity a fungovala do začátku husitských válek. Jeho práce budily náležitý ohlas doma i
v cizině a mnohé z nich vyšly i v zahraničí.
Odborný růst plodného autora, měřeno akademickými tituly, ovšem nadlouho zmrazil nevhodný „kádrový profil“. Poté, co byla odmítnuta jeho žádost o habilitaci z doby brněnského pedagogického
působení a když bylo zřejmé, že v daných politických poměrech nemá smysl pokus opakovat, získal
hodnost docenta na základě předloženého souboru prací až v 72 letech. Doktorem věd se stal na
základě již zmíněné monografie Vznik městského zřízení v českých zemích z roku 1998.
Při své práci se J. Kejř často setkával a sbližoval s historiky a – podle vlastních slov – „cítil se stále více
historikem než právníkem“. Zároveň však jeho „touha byla vždy učit na právech“. Tu se mu, ke škodě
studentů, příliš naplnit nepovedlo. V Praze to pro jeho neskrývanou náboženskou víru nešlo, proto
v roce 1970 začal – ovšem jen na několik semestrů – dojíždět na nově otevřenou právnickou fakultu
do Brna. Po listopadu pak, ale zase jen externě, krátce přednášel církevní právo na nově zřízené Právnické fakultě UP v Olomouci a souběžně učil i právní dějiny pro historiky na Filosofické fakultě UP.
Vyučoval též na Husitské teologické fakultě v Praze.
Jiří Kejř soustavně rozvíjel kolegiální vztahy se zahraničními historiky a právními historiky. Nejdříve
navázal kontakty v Polsku. V roce 1960 poprvé vycestoval „na Západ“, na Historický kongres ve Stockholmu, brzy na to i na kongres středověkého kanonického práva v Bostonu a na pozvání v zahraničí
přednášel a studoval ještě několikrát. Frekvence jeho zahraničních studijních a přednáškových pobytů se ještě zvýšila po roce 1989, kdy mu už v cestě nestály dřívější administrativní překážky. A konečně byla jeho práce i formálně doceněna, a to nejen ziskem zmíněných akademických titulů. V roce
1995 dostal badatelskou cenu Alexandra von Humboldta, s níž byla spojena možnost dlouhodobého
studijního pobytu v Německu. Ten využil k dokončení práce, na základě níž získal hodnost doktora
věd. V roce 1998 byl zvolen členem Učené společnosti České republiky. Stal se členem komise pro
studium problematiky spojené s osobností, životem a dílem Mistra Jana Husa, zřízené pražským arcibiskupem Miloslavem Vlkem. Výsledkem její činnosti bylo symposium, uspořádané v roce 1999 ve
Vatikánu. Při této příležitosti se stal – asi jako první evangelík – komturem rytířského řádu sv. Silvestra papeže.
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I u doc. Jiřího Kejře si na závěr dovolím osobní vzpomínku, vlastně vzpomínky. Na začátku sedmdesátých let jsem jej v Brně poznal jako student na seminářích. Při pozdějších občasných setkáních jsem
mu neopomenul připomenout, jak na mne zapůsobily jeho hluboké vědomosti o vývoji městského
práva v českých zemích, jemuž věnoval celý cyklus našich seminářů (v jeho vzpomínkách jsem se po
letech dočetl, že právě při pobytu v Brně tuto problematiku intenzivně studoval). Stejně tak, ale
s pocitem studu, nezapomenu na jeho ochotu a shovívavost, s níž mi někdy v polovině devadesátých
let pomohl při německy vedené diskusi o vztahu Čechů a Němců v první republice na semináři
v Poděbradech (mimochodem: jejich čestným občanem se stal). Z pozdějších občasných setkání připomenu poslední dvě: jeho přednášku o městském právu na Filosofické fakultě MU v Brně a hlavně
jednání redakční rady Právněhistorických studií, u jejichž zrodu kdysi stál. Bylo to asi před sedmi lety
a pro mne to byla redakční rada první, zatímco pro něj poslední. Brzy na to na členství v ní ze zdravotních důvodů rezignoval.
*

*

*

Když jsem své bývalé doktorandce a dnes mladé brněnské kolegyni, jíž před několika málo lety doc.
Jiří Kejř oponoval disertační práci, mailem oznámil zprávu o jeho smrti, odpověděla mi, že má „pocit,
jakoby starší právní dějiny osiřely“. Ano, právní dějiny osiřely. A nejen ty starší.
Ladislav Vojáček
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DISKUZNÍ PŘÍSPĚVKY

DEJINY PRÁVA alebo DEJINY ŠTÁTU A PRÁVA.
(O predmete pedagogickej a vedeckej práci právnych historikov)

I. Historickoprávne katedry
Na Slovensku sú právni historici zorganizovaní v rozlične pomenovaných pedagogicko – vedeckých
útvaroch na právnických fakultách a to - na troch katedrách dejín štátu a práva (UMB Banská Bystrica, UPJŠ v Košiciach, a Paneurópskej vysokej škole v Bratislave), na jednej katedre kumulujúcej teóriu
a dejiny štátu a práva (súkromná VŠ Danubius Sládkovičovo). Túto však treba zaradiť do množiny
predchádzajúcich troch (pretože sa odlišuje len tým, že je k dejinám organizačne priradená aj teória
štátu a práva) a na Slovensku máme teda štyri katedry dejín štátu a práva. Názov ďalších dvoch
katedier je jednodimenziálny. Vypustil sa z nich pojem či kategória dejiny štátu a v pomenovaní len
jeden atribút ich činnosti a to dejiny práva, avšak v dvoch formulačných podobách: a to ako katedra
právnych dejín (UK v Bratislave) a katedru dejín práva právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Ktoré
z týchto pomenovaní najlepšie, najvýstižnejšie, a pojmove najadekvátnejšie vyjadruje predmet práce
právnych historikov ? Platí rezultát demokratického volebného práva, že pravdu má väčšina. Alebo
väčšinový názov je už pomenovaním pretrvávajúcim z minulosti a stratil v nových pomeroch oprávnenosť? Alebo vývoj vedeckých disciplín si vyžiadal ich novú klasifikáciu?
Môžu nám pri posúdení otázky ktoré pomenovanie katedier je najvýstižnejšie pomôcť naše sesterské
katedry v Českej republike ? Na Právnickej fakulte Karlovej univerzity majú katedru právnych dejín, na
fakulte Masarykovej univerzity je katedra dejín štátu a práva, v Plzni na fakulte je katedra právnych
dejín, a na olomouckej univerzite je katedra teórie práva a právnych dejín. Ak vyabstrahujeme časť
teória práva z názvu právnickej fakulty Palackého univerzity máme rezultát, že v Českej republike sú
tri katedry právnych dejín a iba jedna je katedra dejín štátu a práva. Nie iba absolútnu väčšinu, ale
kvalifikovanú trojštvrtinovú väčšinu majú katedry s názvom – katedry právnych dejín.
Celkový súčet, sumarizácia počtu katedier na Slovensku a v Českej republike s názvom katedra dejín
štátu a práva – je teda päť katedier; a súčet počtu katedier s názvom katedra právnych dejín (vrátane katedra dejín práva) je takisto päť. Výsledkom je remíza, rovnaký počet historickoprávnych katedier s takýmito názvami.
Vyjadruje tento rovnaký, zhodný počet katedier s jedným či druhým názvom aj nerozhodnú, či dokonca patovú situáciu pri teoretickom chápaní predmetu historickoprávnych disciplín a to v dvoch ich
prejavoch ako vedeckých disciplín a ako pedagogických predmetov ? Vyjadruje pluralistické chápanie
tohto predmetu, rozličnosť v akceptovanej tolerantnosti?
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II. Historickoprávne učebnice
Ďalším faktorom podľa ktorého môžeme posúdiť aký je predmet týchto disciplín sú učebnice vytvorené a vydané autormi, členmi daných katedier. Katedra právnych dejín fakulty UK v Prahe editovala
učebnice s názvom „Dějiny českého a československého práva do roku 1945“1 (ktoré obsahujú dejiny
práva a podporne aj kapitoly s názvom dejiny štátu), ďalej učebnicu „Vývoj československého práva
1945 – 1989“2, ktorú autori ju traktujú výslovne ako dejiny práva, abstrahujúc od pojednaní o vývoji
štátu). Ďalším počinom autorov pražskej katedry v edícii vysokoškolských právnických učebnic je dielo
„Dějiny anglo-amerického práva“ a „Dějiny kontinentálního evropského práva“3, ktoré sú spracované
výlučne ako právne dejiny.
Už na základe tohto stručného prehľadu možno urobiť dôležitý hodnotiaci úsudok – predmetom vedeckej práce katedry právnych dejín v Prahe ako aj predmetom jej pedagogickej práce podľa editovaných učebníc sú už najmenej štvrťstoročie „dejiny práva“, resp. právne dejiny. Dôkazom tejto zásadnej zmeny bola prvé vydanie citovanej učebnice Dějiny českého a československého práva v r.
1997, ktorá vyjadrovala a dokumentovala túto novú kvalitu začatú v praxi v predchádzajúcom desaťročí. Zaznamenať tu možno a treba dôležitú zmenu v predmete vedeckej a pedagogickej práce a to
vyabstrahovanie, či vyselektovanie z nich predmet známy ako „dejiny štátu“ tak ako sme ich poznali
v učebniciach vydaných pražskou katedrou z predchádzajúceho, prednovembrového obdobia
s pomenovaním „Dejiny štátu a práva“4. Rovnaké predmetové zameranie na „dejiny štátu a práva“
bolo aj v dielach, ktoré boli vydané ako spoločné celoštátne vysokoškolské učebnice pre študentov
právnických fakúlt v oboch republikách československej federácie5. Zásadné poznanie je teda také,
že historickoprávne vedecké a pedagogické disciplíny – zúžili predmet svojho bádania a didaktického
pôsobenia na z dvojdimenziálneho, či duálneho (štát a právo) – unidimenziálne pole, kategóriu
„právne dejiny“, resp. dejiny práva.
Ako sa vyvíjala a menila pedagogická a vedecká práca historickoprávnej katedry Právnickej fakulty na
Masarykovej univerzite v Brne ? Otázka je zaujímavá aj preto, že práve toto významné pracovisko
právnych historikov ako jediné na právnických fakultách v Českej republike stále nesie pomenovanie
signifikantné pre predchádzajúce obdobie a to katedra dejín štátu a práva. Vedecká a pedagogická
produkcia členov tejto katedry však presvedčuje, že príslovie „nomen omen“ tu neplatí doslova. Učitelia tejto fakulty sú autormi pomerne veľkého počtu učebníc, resp. učebných textov ktoré podľa
názvov, ako aj podľa ich obsahu preukazujú posun, preorientovanie sa na „právne dejiny“,
s vypustením z nich problematiky dejín štátu. Sú nimi české právne dejiny do roku 1945, (Vojáček, L,
Schelle, K. , vyd. Key publishing 2007 , vyšli aj vo vydavateľstve Aleš Čeněk, 2016; ďalej trojzväzkové
„Právní dějiny“ (autorsky všetkých členov katedry ); - Encyklopedie českých právních dějín I., II. III.
svazek. (A. Čeněk, a Key Publishing 2015 až 2016, ktorej heslá vypracovala, resp. pracuje na nich
možno stovka autorov najmä českých, ale i slovenských a ktorá sa rozrastie asi na desať zväzkov. Teda aj na tejto katedre predmetom bádania a pedagogickej komunikácie – je predmet „právne dejiny“.

1

MALÝ, Karel a kol.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. vydání. Praha. Leges., 2010, s. 640 s. Prvé
vydanie vydalo Linde. Praha v roku 1997.
2
KUKLÍK, J., a kol., Vývoj československého práva 1945 – 1989. Praha, Linde 2009. s. 727.
3
KUKLÍK, J., SELTENREICH, R.: Dějiny angloamerického práva. Praha, Linde 2007. s. 879; Dějiny evropského kontinentálního
práva. Leges 2010.
4
VANĚČEK, V.: Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945. (třetí vydání). Praha. Orbis 1974. 584 s.
5
MALÝ, K., SIVÁK, F.: Dějiny státu a práva v Československu. I. díl. do r. 1918. Panorama. Praha 1988. s. 568. Učebnica vyšla
aj v slovenskom znení pod titulom: Dejiny štátu a práva v Česko – Slovensku do roku 1918., vo vydavateľstvo Obzor, Bratislava 1992. 404.,: ako celoštátna federálna vyšla aj učebnica : KINCL, J. a kol.: Všeobecné dějiny státu a práva. Panorama
Praha 1983. S. 468.
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Aký bol vývoj a aký je stav na katedre právnych dejín (od r. 2015 s rozšíreným názvom aj na „právnu
komparatistiku“) právnickej fakulty UK v Bratislave ? Po konštituovaní samostatnej Slovenskej republiky bolo treba adekvátne reagovať na novú ústavnú i medzinárodnoprávnu situáciu Slovenska a to
vytvorením samostatného učebného predmetu dotovaného aj náležitou učebnicou z dejín (ešte stále) štátu a práva. Na tieto účely sa používala učebnica autorov K. Malý, F. Sivák (vyššie citovaná), ktorá bola preložená do slovenčiny a vydaná v r. 1992. Prvý učebný text zameraný iba na slovenské dejiny vydal F. Sivák, na novozriadenej právnickej fakulte v Banskej Bystrici v r. 1998. V roku 1998 a 1999
sa skompletizovali učebné texty z domácich právnych dejín. Vyšli „Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1918“, a potom skriptá s názvom Slovenské a české dejiny štátu a práva v rokoch
1918 – 1945. Autorom bol F. Sivák. V roku 1992 boli editované ako učebný text pre nový historickoprávny predmet na bratislavskej fakulty skriptá s názvom „Moderné dejiny štátu a práva krajín strednej a východnej Európy“ I. a II. diel, vrátane dvojdielnej zbierky dokumentov (autor, J. Beňa). Názov
bol „duálny“, ale obsah iný. Pod názvom dejiny štátu sa traktoval vývoj ústavných systémov a právne
aspekty vývoja hospodárskych reforiem v týchto štátoch. Prvý učebný text vydali učitelia katedry
v Bratislave v roku 2008 s názvom „Dejiny práva na území Slovenska I. (do roku 1918), autori T. Gábriš, J. Beňa. Dosiahla sa tým úplná transformácia tohto historickoprávneho predmetu, na samostatný
predmet právnych dejín Slovenska a po druhé už nie dejín štátu a práva, ale iba „dejín práva“ a to
dôsledne podľa názvu ako aj podľa obsahu a textu kapitol. V roku 2015 bola táto problematika podstatne odborne, či vedecky právne prehĺbená (osobitne v pasážach zaoberajúcich sa predštátnymi
útvarmi na Slovensku, a rozsiahle a kvalitatívne novo boli spracované dejiny práva Veľkej Moravy;
ďalej podľa formulácie autorov národnoštátne požiadavky (deklarácia a memorandum) boli pomenované ako „slovenské ústavné protoprávo z r. 1848, a 1861“). Výsledkom bolo vydanie učebnice právnickej fakulty s názvom: Právne dejiny na Slovensku“. V tomto zmysle aj bratislavská katedra akoby
dovŕšila úplné preporodenie tohto predmetu na dôsledne historickoprávny. Možno tento proces
transformácie trval dlhšie ako v Prahe či v Brne. Vyplývalo to okrem osamostatnenia slovenského
vývoja práva v učebnici, aj z inej situácie v personálnom vývoji obsadenia katedry. Bývalý predmet
všeobecné dejiny štátu a práva sa úplne a kvalitatívne prepracoval, premenil a rozdelil na dejiny verejného a dejiny súkromného práva. Zabezpečil sa tromi zväzkami Prameňov k dejinám práva (Starovek, Stredovek, Novovek), vydávaných v rokoch 2007 až 2009. Ťažiskom práce členov katedry je teraz
na vydaní učebných textov, resp. učebníc k týmto pedagogickým disciplínam.
Priebeh transformácie predmetov na katedre dejín práva na Trnavskej univerzite bol čiastočne iný.
Pôvodne sa tam používali učebnice a učebné texty ktorých autorom bol F. Sivák. V roku 2008 napísal
nový vedúci katedry dejín práva, P. Mosný, v spoluautorstve L. Hubenákom, učebný text s názvom
„Dejiny štátu a práva na Slovensku“ (374 s.) V roku 2010 P. Mosný, v spoluautorstve s M. Laclavíkovou vydali učebný text s názvom „Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. (od najstarších čias do
roku 1848). Podľa názvu diela učitelia katedry zachovali pôvodný názov učebného textu a to duálne
chápanie „dejiny štátu a práva“, ako aj s prívlastkom „na území Slovenska“. Už to však nie je pôvodné
chápanie a traktovanie problematiky dejiny štátu – v zmysle výkladu o stave ekonomickej základne
a nadstavby, o základnom výrobnom a spoločenskom vzťahu, o sociálnej a triednej štruktúre a jej
kontexte na korešpondujúci historický typ štátu, jeho podstatu a formu. Problematika dejín štátu je
spracovaná ako politické dejiny vo vzťahu inštitútom štátoprávnym. Názov však zostal. V podstate
vytrvalo sa na tejto katedre držia, sú verní tomuto dvojičkovému názvu. Zrejmé je to aj z ďalšieho
pedagogického diela katedry s názvom „Svetové dejiny štátu a práva“ z r. 2013 (autori Vyšný, P.
a kol. ). Významný posun k transformácii predmetu aj jeho názvu sa prejavil v rozsiahlom a kvalitnom
štvorzväzkovom diele katedry „Pramene práva na území Slovenska“ (Laclavíková, M., Švecová, A.).
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Pomenovanie učebnice „dejiny štátu a práva“ zostalo, obsah učebníc má však inú kvalitu, nadobudol
nové znaky.
Na fakulte práva privátnej Paneurópskej fakulty v Bratislave vydali učebnicu „Československé právne
dejiny“ v r. 2013 (autori Vojáček, L. a kol) . Nie je prejavom československého sentimentu, ale vedeckého zamerania autorov, ako aj pôsobenia danej fakulty v českom prostredí. Podobne vedecko –
pedagogickú expanziu na teritórium Slovenska prejavili aj učitelia brnenskej katedry vydaním učebných textov s názvom „Právni dějiny na území Slovenska“ (2007).
Na Katedre teórie práva a dejín štátu a práva fakulty v Banskej Bystrici je v učebnom pláne zaradený
predmet „Dejiny štátu a práva na území Slovenska“ a „Svetové dejiny štátu a práva“. Študuje sa podľa
učebných textov Mosný P., a L. Hubenák; resp. Vyšný, P. a kol., a odporúčané sú učebnice autorov
z iných fakúlt. Obdobné predmety sú zaradené v študijnom programe aj na fakulte UPJŠ v Košiciach,
treba však dodať, že poklesli z kategórie povinného predmetu, do skupiny povinne voliteľných predmetov. Katedra vyučuje dva predmety blízke historickoprávnym a to – Inštitúty vecných práv
a Justiniánske Digesta a ich vplyv na vývoj moderného práva. Aj tu sa uskutočnila transformácia obsahu predmetov. Podľa uverejnených skúšobných otázok z oblasti dejín štátu a práva zostalo iba niekoľko otázok zameraných na politické, resp. sociálne dejiny, ako základňa štátnej nadstavby. Celkove
však meritórnu otázku dovŕšenie obsahovej transformácie predmetu „dejiny štátu a práva“, na
predmet „právne dejiny“, resp. „dejiny práva“ nemajú vyriešený6, ani neriešia, ani sa ním v podstate
nezaoberajú.
Na katedrách dejín štátu a práva na Slovensku a to vyslovene na štyroch zo šiestich proces zmeny
názvu, obsahu predmetov s pomenovaním dejiny štátu a práva, na dejiny práva nie je dokončený,
resp. ani neprebieha, a dokonca príslušné katedry a multiplikačne k tomu aj vedenia fakúlt si potrebu
tejto transformácie ani neuvedomujú.
III. Klasifikácia vednýh odborov
Ako korunný dôkaz neriešenia transformácie historickoprávnych útvaroch, predmetoch, možno
uviesť aj názov korešpondujúceho doktorandského študijného programu schváleného slovenským
ministerstvom školstva s pomenovaním: „teória a dejiny štátu a práva“7. Nielenže je tento duálny
názov „dejiny štátu a práva“ historicky vedecky prekonaný, ale ešte akoby na „kvadrát“ kumuloval do
jedného odboru dve úplne samostatné disciplíny a to „teóriu štátu a práva“ a dejiny štátu a práva“.
Pritom všetky ďalšie pozitívnoprávne disciplíny ako doktorandské študijné odbory sú simplifikovane
vyčistené na – ústavné právo, správne právo, občianske, pracovné právo atď. Takýto bol vtedajší plod
predstaviteľov slovenskej akademickej právnej vedy, resp. akademického juristického manažmentu.
Rezíduá minulosti ako „svetlo pre budúcnosť“ navrhli vedenia právnických fakúlt, rektorská konferencia, akreditačná komisia a právnu relevanciu tomu dalo ministerstvom. Cez nepochopenú minulosť, v mene budúcnosti, ovládajú súčasnosť. A pozitivisti vo vedení fakúlt sú v tom zakonzervovaní.
Neprijateľné je primárne spojenie doktorandského odboru s názvom „teória a dejiny štátu a práva“.

6

Por. vydanie učebného textu, autor člen tejto katedry: Štenpien , E.: Svetové dejiny štátu a práva. Košice PF UPJŚ, 2013.
V sústave študijných odborov Slovenskej republiky vydanej rozhodnutím MŠ SR č. 2090/2002-sekr. zo 16. decembra 2002 v
znení neskorších rozhodnutí MŠ SR obsahuje študijné odbory, v ktorých môžu vysoké školy v Slovenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie. Podľa prílohy č. 2 : Zoznam oblastí výskumu hodnotených v rámci komplexnej akreditácie a
im zodpovedajúcich študijných odborov je zaradený pod číslom 3. 4. 2. študijný odbor doktorandského štúdia „teória
a dejiny štátu a práva“ . porovnaj : Smernica č. 27/2006-R z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky.
7
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Ale aj táto metaprávna kreativita nebola vyvrcholením, korunováciou systému vedeckých disciplín
v ére slovenskej štátnej samostatnosti. Takou sa stala až sústava odborov vedy a techniky (a jej číselník), vydaná slovenským ministerstvom školstva. Historickoprávnu vedu tu sformulovala úplne výnimočným spôsobom, formou a dikciou s číselníkom „050501“ s názvom „teória dejín štátu a práva“ .
Dobre čítate ! Nejde o dva odbory teóriu a dejiny, ale o jeden odbor – teda „dejiny štátu a práva“ ale
absolútne scientifikovaný ako „teória dejín štátu a práva“8. Ani ministerstvu školstva, ani jeho normotvorcom a už vôbec nie kolegom z pozitívno – právnych vedeckých disciplín sa ani nezazdalo pri
tvorbe tejto numerickej a textuálnej náučnej vízie, aký výkon, doslova fantazmagorického typu sa im
podaril. Prax ide však po svojej ceste bez vyrušenia číselníkmi, numerológmi náuky, vedy a techniky.
Učí a báda sa alternatívne a to buď v teórii práva (na určitej časti katedier aj nominálne v „teórii štátu
a práva“) alebo samostatne v dejinách práva, či dejinách štátu a práva. Uvedený odbor, pododbor
v skupine a v podskupine vedy a techniky musela vytvoriť mimoriadna osobnosť slovenskej právnej
vedy, možno povedať renesančná bytosť v postmoderného formátu vývoja jurisprudencie. Ak je
právny predpis nereálny, v rozpore so životom, jestvujúcim stavom vied jednoducho sa mu nepriznáva právna relevancia, povinnosť sa podľa neho riadiť, resp. takáto norma je obsolentná. Tak je toto
ustanovenia vydané v roku 2006 už desať rokov úplne – obsolentným, neživotným, vyhasnutým,
presnejšie mŕtvo narodeným neaplikovateľným i keď formálne platným.
Slovensko je v koncipovaní vedeckých disciplín úplne výnimočné a úplne osamotené. Vynikne to aj
v porovnaní s českou úpravou. Medzi doktorské (v SR „doktorandské“) študijné programy v Českej
republiky patrí odbor „právne dejiny a rímske právo“, a ďalej odbor „teória práva, filozofia
a sociológia“. Ďalšie odbory pozitívnoprávne sú totožné so slovenskou nomenklatúrou.
IV. Genéza stavu, riešenie protirečení
Akými argumentmi možno zdôvodniť neudržateľnosť tohto stavu a naliehavosť zmeny na Slovensku?
Sú nimi aspoň dva. Po prvé vývoj vedných odboroch a požiadavka na zmenu ich klasifikácie a kategorizácie a po druhé pretrvávajúca, už síce zabudnutá, ale nevedomky jestvujúca ideologická pritom
quasi vedecká zotrvačnosť. Prvýkrát bola deformačne zakotvená v rokoch najhorúcejšieho stalinizmu
a potom obnovená vo vydaní v čase neostalinizmu, resp. normalizácie.
Historicky ešte na konci 18. storočia a potom aj v ďalšom storočí sa v rozdrobenom v Nemecku traktovali dejiny štátu a dejiny práva, a z toho bola štátoveda a právoveda. Tak to bolo aj v našich zemepisných šírkach. Reziduálnym pozostatkom z toho je fakulta pre právo v Budapešti, ktorá má dodnes
názov fakulta štátnych a právnych vied (Állam- és Jogtudományi Kar) ELTE. Podobne sa volá fakulta
v Debrecíne, Szegedíne, v Miškolci. V Nemecku - to boli a niekde dodnes sú fakulty pre štátne
a právne vedy (für Staats- und Rechtswissenschaft ) . Alebo sa premenovali na vysoké školy pre právo
a verejnú správu.
V roku 1933 J. Kallab napísal, že „politická veda je tradičným názvom pre náuku o štáte a jeho činnostiach. Skôr sa tu hovorí v množnom čísle o politických vedách a zahrňuje sa pod toto označenie platné
právo ústavné, historické i porovnávacie, právo medzinárodné, národné hospodárstvo, veda

8

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 2 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu
a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov určuje túto sústavu odborov vedy a techniky a číselník odborov vedy a techniky. Podľa prílohy
k tomuto predpisu vydala Príloha č. 1 k smernici č. 27/2006-R v ktorej je v číselníku 050501 zaradený ako odbor vedy
v príslušnej skupine a podskupine odbor s názvom „TEÓRIA DEJÍN ŠTÁTU a PRÁVA“.
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finančná, a mnohé odbory správneho práva a i“.9 Práve v tomto období sa zaznamenali sporné otázky
v triedení a v metóde vedy a to vytvorením skupiny tzv,. štátovied a ktoré sa neskôr vyvíjali pod vplyvom pozitivisticko – sociologického bádania. Dospelo sa k názoru, že treba rozlišovať právnu vedu ako
teoretickú vedu – od praktickej vedy za ktorú vtedy uvádzali právnu politiku a dogmatiku. Iný názor
bol, že právna veda patrí do spoločnej skupiny javov spoločenských vied a štátovedy do skupiny vied
sociálnych resp. sociologických. Tak zaznamenal autor príslušného hesla v encyklopédii výsledky tejto
polemiky v roku 1933.10 Možno povedať, že štát (ako predmet poznania, bádania a vyučovania) jeho
atribúty, dimenzie a formy bol považovaný v období predmníchovskej republiky za predmet štátovedy, nie práva. Súčasťou prvej rigoróznej skúšky v rámci rigorózneho konania, získania doktorátu na
právnickej fakulte UK v Bratislave v roku 1937 boli predmety názvom „dejiny verejného
a súkromného práva v strednej Európe“ a „dejiny práva na území ČSR“. Ani jeden predmet aj
v druhom a treťom rigorózu nebol zo štátovedy resp. dejín štátu.11 Taký predmet vôbec nejestvoval.
Už v tom období sa rozvíja v Európe nový vedný odbor teória politiky (politológia). Vznikala pod vplyvom teoretickej sociológie, práva a rozvoja štátoprávnych teórií. V Nemecku a v Rakúsku bolo zreteľné zameranie politológie na štátovedu. Vymedzeniu politológie od ostatných vied bolo dokončené až
po druhej svetovej vojne. V roku 1949 bola založená Medzinárodná asociácia pre politickú vedu (International Political Science Association). V Československu pod priamym vplyvom ZSSR nebola povolená resp. bola vyhlásená priamo J. V. Stalinom za buržoáznu pavedu, pseudovedu, či lživedu12.
Za týchto podmienok, stranícko – politického diktátu a mocensky chápaného poznania ako prikázaného ideologického náboženstva sa vytvorila vedecká disciplína z názvom marxisticko – leninská
teória štátu a práva, a jej partner dejiny štátu a práva13. Do kategórie teória štátu, resp. teória práva
sa premiestnila vlastne bývalá disciplína s názvom štátoveda, ale vo vtedajšom dogmatickom a vulgárno historicko – materialistickom vydaní. Pojednávala o štáte ako mocenskej organizácie vládnucej
triedy, jej sociálno – triednej štruktúry, o metódach ovládania spoločnosti, zaisťovania jej záujmov,
určovania a ochrany poriadku, ktorý jej vyhovuje a prospieva na úkor potlačovanej triedy, resp. ďalších sociálnych vrstiev. Skúma vznik a vývoj štátu, jeho historické typy, podstatu štátu, ako diktatúry
vládnucej triedy. Plnenie potlačovateľskej funkcie štátu vykorisťovateľského typu a ďalšie pojmy.14
Boli to teda pojmy a kategórie historické, sociologické a politické, aj polit-ekonomické. Súviseli vtedy,
dotýkali sa, či priamo prelínali z predmetom s názvom „vedecký komunizmus“ ktorý sa chápal ako
jedna z troch zložiek a súčasti marxizmu. Študijný odbor „vedecký komunizmus“, katedry vedeckého
komunizmu a jeho absolventi sa premenovali či pretransformovali po nežnej revolúcie na odbor „politické vedy“, na absolventov s názvom politológovia. Do tohto vedného odboru sa pretransformova9

Cit. podľa: Ottova encyklopedie nové doby: díl 8, strana 1218. Politická věda.
por. Ottova encyklopedie obecných vědomostí. díl 20., s. 560.
11
Doktorát práv predpokladal, že študent zložil ďalšie tri skúšky, nazývané rigoróznymi (prísnymi) doktorskými skúškami. I.
rigorózum sa skladalo z predmetom: rímske a cirkevné právo, dejiny verejného a súkromného práva v strednej Európe
a dejiny práva na území ČSR; II. rigorózum tvorili predmety: československé právo súkromné, obchodné, zmenkové a civilný
súdny poriadok, ďalej československé trestné právo a trestný súdny poriadok; predmetmi III. rigoróza boli: ústavné právo,
správna veda a správne právo, medzinárodné právo a politická ekonómia . Rigoróza boli verejné a každá skúška trvala dve
hodiny. Skúšobnej komisii predsedal dekan alebo prodekan, príp. profesor In: Päťdesiat rokov Univerzita Komenského.
Bratislava 1969. (časť: Dejiny Právnickej fakulty. Autor. VIETOR, M.), s. 213 až 214.
12
Porovnaj Wikipedia. Slobodná encyklopedia. české znenie pod adresou: https:// cs.wikipedia.org/wiki/Politologie (navštívené dňa 23. mája 2016. Ďalej ruská verzia hesla politologie vo Wikipedii – adresa: https://ru.wikipedia.org/wiki/ - navštívené dňa – 23. mája 2016..
13
Prvým dielom ktorý československá právna verejnosť, študenti právnických fakúlt mali k štúdiu bol preklad sovietskej
učebnice s názvom „Theorie státu a práva. Praha 1951. Autormi bol Aržanov, M. A., Kečekjan, S. F., Maňkovskij, B. s., Strogovič, M. S.
14
Podrobnejšie In: KUKLÍK, J. a kol.: Vývoj československého práva 1945 – 1989. Linde Praha 2009., kapitola XX. Základní
koncepty marxisticko – leninské právní teorie v Československu v letech 1948 – 1989. S. 709 až 727.
10
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lo, či malo pretransformovať aj tie predmety poznania, ktoré patrili do vedeckého komunizmu, vrátane vtedajšieho učenia o štáte, politiky. Vo vývoji spoločenských a sociologických vied po roku 1990 sa
oprávnenosť vedy o štáte a práve neuznala.
Prejavom tejto zmeny bolo vypracovanie a vydanie učebných z textov z novokoncipovaného predmetu (s rozličným stupňom a obsahom transformácie) s názvom „teória práva“. Autormi boli v Prahe A.
Gerloch, ale i nestor marxisticko – leninskej filozofie práva V. Knapp, v Bratislave J. Prusák, v Brne M.
Večeřa, v Košiciach A. Bröstl a ďalší. O zmenách vo výučbe a edícii učebníc z dejín práva sme už pojednali v predchádzajúcej časti tohto príspevku.
V priebehu deväťdesiatych rokoch sa obnovila štátoveda, resp. sa vydali učebné texty zo štátovedy.
Do zoznamu doktorských študijných odborov v Českej republike zaradilo recentné orgány aj program
„štátovedy“ ako sekundárny popri ústavnom práve. Takže „teória práva“ a „štátoveda“ sú odbormi
tretieho stupňa študijného odboru právo. Nestalo sa tak v slovenskom právnom priestore a netýka sa
to len štátovedy, ale ani teória práva, ktorá nepatrí medzi samostatné doktorandské študijné programy. Štátoveda sa dostala do určitého konkurenčného vzťahu s politológiou s jednou z jeho zložiek
poznania a výskumu, ktorú teória politiky tiež klasifikuje ako „štátovedu“15 Osobitne na Slovensku sa
vydali aj publikácie s pedagogickým zameraním, ktoré akoby zotrvali na predchádzajúcej pomenovaní16, resp. sú určené pre študentov neprávnických študijných odborov17
Hlavným prúdom vývoja je špeciálny vedecký výskum v oblasti „teória práva“ ako aj v „dejín práva“,
resp. právnych dejín. Kontext s kategóriami teórie štátu, resp. štátovedy, je vzhľadom na blízkosť
týchto disciplín, ich dotyky, kontext i prepojenia náležitý a potrebný. Nie sú to rýdze, od seba nezávislé a oddelené vedné odbory. V normatívnom chápaní a traktovaní pojmu právo, sa považuje právo za
zviazané so štátom, vyjadrujúce spoločenskú, či všeobecnú vôľu, povýšenú na zákon, resp. záväznú
právnu normu. Zrejme sa neprijme zjednodušená téza, že štát a právo sú dvomi stranami jednej mince, mince ktorej obsahom a podstatou je politická moc. Neakceptuje sa ani simplifikovaná poučka, že
právo je nástrojom na riadenie spoločnosti štátom, prípadne na premeny spoločnosti. Kategória právo je zložitejšia, mnohodimenziálna, niekoľko vrstvová a súčasne vývojová. Má nielen normatívnu, ale
aj sociálnu dimenziu v rovine spoločenských vzťahov upravených právom, má tiež psychologickú
dimenziu, v podobe vôle normotvorcu, právneho vedomia adresátov právnych predpisov, ktorí sú ho
akceptujú i neakceptujú, vykladajú, menia, i rozhodujú o aplikácii. V tomto akoby trojdimenziálnom
chápaní práva, dejín práva, jeho štátne – normatívneho, právne sociologického rozmeru a právne
psychologickej dimenzie a nesporne aj ďalších aspektov a faktorov, ako sa domnievame bude aj veda
o dejinách práva v súčasnosti i v blízkej budúcnosti pracovať vedecky a komunikovať pedagogicky.
Dejiny práva obsahove pojednávajú v staroveku a v stredoveku o verejnom a súkromnom práve, od
konca 18. storočia o štátnom (resp. ústavnom) práve, o trestnom práve, o občianskom práve, najmä
o dejinách týchto právnych odvetví. Analyzujú, hodnotia a vykladajú právne skutočnosti, udalosti a
deje sústredené na samotné inštitúty práva ich konkrétno-historických podobách, význame, ako aj v

15

Podľa popisu teoretikov politických vied sa politológia zaoberá popisom a hodnotením politických javov, ako je napríklad
fungovanie štátu a politického systému, mocenských organizácie a autorit. Za osobitnú politologickú disciplínu sa pokladá aj
Státověda – zkoumá vznik, fungování a znaky státu a vztahy mezi institucemi. cs.wikipedia.org/wiki/Politologie (navštívené
dňa – 23. mája 2016).
16
Por. ŠMIHULA, D.: Teória štátu a práva. Epos 2010.; KROŠLÁK, D., ŠMIHULA, D.: Základy teórie štátu a práva. Wolters
Kluwer (Iura Edition), 2013.
17
ZOUBEK, V.: Právověda a státověda (Úvod do právního a státovědního myšlení). A. Čeněk, 2010.
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ich vývojových väzbách s právnickým, filozofickým a politickým myslením a v podmienenosti so sociálno-ekonomickým vývojom a v kontexte s danými politickými pomermi a neskoršom období
v súvislosti s geopolitickými faktormi. Kategórie štátovedy – používajú dejiny práva v súvislosti
s výkladom o ústavnom práve, o vzniku štátu, jeho historických typoch, vývojových etapách,
o formách štátu, formách štátneho režimu.
Tvrdenia, či argumenty niektorých predstaviteľov ktorých predmetom poznania je teória štátu, že
treba zachovať predmet aj katedry „dejiny štátu a práva“ resp. teórie štátu a práva, práve pre potrebu či nevyhnutnosť používať a vysvetľovať najmä študentom pojmy ako forma štátu, forma štátneho
zriadenia, štátny režime nepovažujeme za dostatočne presvedčivé. Prepojenie dejín práva so štátovedou, pri ich postavení ako samostatných vied, nevylučuje kooperáciu, použitie pojmov v inej disciplíne.
Vývoj vedeckých odborov nie je teda lineárnym procesom. V Českej republike je už plne akceptovaný
a uplatňovaný pohľad, že disciplína s názvom „dejiny štátu a práva“ je historickou a vedeckou minulosťou. Obdobne ako uznávanie tandemu – vedy o štáte a vedy o práve. Veda o práva je všeobecne
akceptovaná a jej súčasťou je vedný odbor „dejiny práva“, či právne dejiny“. Akosi sekundárne je
k odboru ústavné právo zaradená aj štátoveda. Do určitej miery protirečivý vývojový moment
v tomto pohybe je obsah vedného obdobu politológia ktoré za svoju zložkou pokladá aj štátovedu.
Vyvinie sa tento vzťah ako koexistujúci, alebo konkurenčný, dokonca vylučujúci sa ?
Na Slovensku prevládajú pracoviská s názvom katedry dejín štátu a práva, ako aj predmety s týmto
názvom. Obsahove vo svojich učebných textoch rozhodne odmietli príslušní autori a katedry
a prekonali dogmatické neostalinistické ponímanie predmetu dejiny štátu a práva. Zložku „dejiny
štátu“ zo názvov svojich učebníc, posunuli do polohy v ktorej sa blíži k popisu a výkladu pojmu dejiny
štátu ako ju pozná disciplína s názvom štátoveda. Domnievame sa, že hlbší ponor do vývoja inštitútov práva, právnych odvetví, bude tendovať aj k celkovej transformácii predmetov dejiny štátu
a práva , na dejiny práva. A k tomu treba aj dosiahnuť zmeny v klasifikácii vied z nevydarenej podoby
„teória dejín štátu a práva“, ako aj z doktorandského študijného programu „teória a dejiny štátu
a práva“, - do dikcie „dejiny práva“, resp. právne dejiny.
Takto asi približne vyzerá vývoj historickoprávnej vedy, zmena jej obsahu, zmena jej názvov
a klasifikácie v systéme skupín a podskupín vied po roku 1989, na začiatku 21. Storočia. Pokúsili sme
sa diagnostikovať mainstreamový prúd, ako aj jestvujúce vedľajšie smerovania. Monolitná jednota
v názve a obsahu nebude a nie je potrebná. Ako sa však na túto problematiku pozerajú ďalší kolegovia z historickoprávnych disciplín, z pohľadu vedy a potrieb pedagogiky ? Uvítali by sme ich názory.
Jozef Beňa*

*

Prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc., Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, Právnická fakulta, Univerzita Komenského
v Bratislave.
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POZVÁNKY NA KONFERENCE

Ústav státu a práva Akademie věd České republiky, v. v. i.
si Vás dovoluje pozvat na pracovní seminář

„Dobrý vládce: Symbolika, paměť a kult
na příkladu zpřítomňování císaře a krále Karla IV.“,
který se bude konat dne 22. září 2016 od 10.00 hod.
Místo konání: Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., v zasedací místnosti v 7. patře, Národní 18, Praha 1
Karlovské výročí nás nabádá k dalšímu zkoumání osobnosti Karla IV. Téma „Symbolika, paměť a kult
na příkladu zpřítomňování císaře a krále Karla IV.“ otevírá možnost soustředit se na otázky právního a
politického symbolismu a historické paměti.
Účastníci pracovního semináře se mohou věnovat například následujícím okruhům:
 císařská a královská symbolika Karla IV. na pozadí Zlaté buly z roku 1356
 ústavněprávní symbolika na pozadí výtvarných projevů při korunovaci
 interpretace Karlovy osobnosti, vzdělání, diplomatických projevů
 vzájemný poměr Svaté říše římské národa německého a českého státu.
Navrhované téma příspěvku a jeho krátkou anotaci zašlete nejpozději do 30. června 2016 na
e-mailovou adresu sekretariátu: poctova(at)ilaw.cas.cz.
Podrobný program pracovního semináře s tématy příspěvků bude účastníkům oznámen nedlouho po
skončení přihlašování.
Vybrané příspěvky budou publikovány v kolektivní monografii.
Poplatek na pracovní seminář není vybírán. Občerstvení bude zajištěno. Ubytování není hrazeno;
účastníci si ubytování zajišťují sami.
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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 platebního příkazu uveďte
vaše jméno a příjmení.

Bulletin vydává v elektronické formě Evropská společnost pro právní dějiny, z.s., která je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14047.
Sídlo sekretariátu: Foltýnova 2, 635 00, Brno, Česká republika, IČ: 26555620.
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