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Vážení členové
Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s.,
dovolujeme si Vám zaslat letošní druhé řádné
číslo našeho bulletinu, ve kterém opět naleznete recenze a anotace celé řady nově vyšlých
právněhistorických knih, obsahy několika právněhistorických časopisů, pozvánky na konference, jakož i další informace z oblasti právní
historie a římského práva. Zvlášť zajímavý je
rozhovor s prof. Karolinou Adamovou, ve kterém se zamýšlí nad budoucím vývojem právní
historie a současnou úrovní právněhistorické
vědy.
Rádi bychom své členy informovali o tom, že se
dne 22. května 2017 od 15 hodin v Brně konalo
zasedání představenstva a dozorčí rady Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s., na kterém byla pozitivně zhodnocena dosavadní práce spolku a byl schválen plán na další období.
V poslední době náš člen JUDr. Lukáš Králík,
Ph.D., publikoval celou řadu zajímavých článků
mapující vývoj publikace právních norem na
našem území. Rádi bychom na ně tímto upozornili:

1. červenec 2017

•

ISSN 2464-4889

Králík, L., Počátky a vývoj publikace
soudních rozhodnutí. Právní rádce.
2016, ročník XXIV., číslo 7-8, s. 64-68.
ISSN 1210-4817. [online] dostupné:
http://pravniradce.ihned.cz/c1-65358700pocatky-a-vyvoj-publikace-soudnichrozhodnuti

•

Králík, L., Počátky a vývoj publikace
soudních rozhodnutí v českém prostředí. Právní rádce, 2016, ročník XXIV., číslo 9, s. 68-71. ISSN 1210-4817. [online]
dostupné: http://pravniradce.ihned.cz/c165426660-pocatky-a-vyvoj-publikacesoudnich-rozhodnuti-v-ceskem-prostredi.

•

•

Králík, L., Připomínkové řízení a sbírky
judikatury. Právní rozhledy, 2016, ročník 24, číslo 23-24, s. 830-835. ISSN
1210-6410. dostupné: Beckonline.
Králík, L., Zobecňující materiály vrcholných soudů. In: Večeřa, M., Hapla, M.
(eds). Weyrovy dny právní teorie 2016.
Sborník příspěvků z konference. Brno:
Masarykova univerzita, 2016, s. 49-63.
ISBN 978-80-210-8364-6. [online] dostupné:
https://www.law.muni.cz/sborniky/weyr/
weyr2016.pdf.
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•

Králík, L., Moravský zemský zákoník
(1848-1948). Moderní dějiny. 2016,
ročník 24, číslo 2, s. 97-113. ISSN 12106860.

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.

Představenstvo Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s.

Společná fotografie ze zasedání představenstva a dozorčí rady
Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s.
na fotografii zleva:
Renata Veselá, Jaromír Tauchen, Karel Schelle, Martina Pospíšilová, Antonín Lojek, Ondřej Horák
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RECENZE A ANOTACE KNIH

Miriam Laclavíková – Adriana Švecová: Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku II. zväzok (1848-1948)
Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2016, 347 s.
(ISBN 978-80-568-0008-9)
Rokmi overená spoluautorská dvojica z Právnickej fakulty Trnavskej
univerzity v Trnave (doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. a doc.
JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD.) pripravila očakávaný druhý diel
praktickej učebnej pomôcky - Praktika k dejinám štátu a práva na
Slovensku II., obsahujúci pramene v zložitom období vývoja rokov
1848 - 1948.
Publikácia má podobu edície prameňov práva, resp. výberu z ich
ustanovení, ktoré umožnia študentom vnímať realitu právneho
prostredia v dynamickom 19. a 20. storočí. Študenti právnických
fakúlt sa prostredníctvom nej lepšie pripravia na absolvovanie matérie dejín štátu a práva na území Slovenska a najmä, naučia sa
pracovať so zákonmi v takej podobe, aká bola východiskom súčasnej právnej úpravy. Nielenže ich čítaním získajú vedomosti z národnej štátoprávnej histórie obdobia
Uhorska a Rakúsko-Uhorska, I. Československej republiky, II. Československej republiky, Slovenského
štátu či povojnového Československa, ale aj prvotné a v súčasnosti aplikovateľné vedomosti z verejnoprávnych a súkromnoprávnych odvetví. Privyknú si tiež na jazyk zákona a zdokonalia sa v jeho
výklade, či už v gramatickom a následne aj v historickom. Interpretáciu prečítaného textu
a uvažovanie v širších súvislostiach si študenti môžu precvičiť na otázkach sformulovaných za príslušným textom. Samozrejme, na dosiahnutie želaného efektu je vhodné, ak bude predkladaná publikácia využívaná najprv v priebehu pedagogického procesu a až následne na samostatnú prácu študentov. Vzhľadom na pedagogické skúsenosti autoriek však nie je prekvapivé, že aj takéto samoštúdium
študentov vhodným spôsobom usmerňujú, a to prostredníctvom úvodného, kurzívou písaného textu,
v ktorom študenta stručne a jasne uvedú do problematiky, predstavia mu konkrétny prameň a často
ho upozornia na jeho najdôležitejšie ustanovenia. Predmetný, kurzívou písaný text predstavuje pomôcku aj pre študenta, ktorý má ťažkosti osvojiť si študijný text učebnice k národným dejinám štátu
a práva a aj pre študenta, ktorý si chce svoje vedomosti rozšíriť či ilustrovať na reálnom príklade.
Zároveň študenta práva nabáda aj do budúcna pracovať nie len s odbornou literatúrou a zákonom,
ale aj s komentárom k nemu.
Prirodzene, zamýšľali sme sa nad otázkou, či by nebolo vhodné publikáciu aspoň čiastočne skrátiť,
keďže (vzhľadom na rozsah matérie) nie je reálne možné prejsť všetky do nej absorbované pramene
v rámci daného semestra. Z pozície recenzentky som dospela k záveru, že pre študenta (osobitne
prvého ročníka právnickej fakulty) je nevyhnutné vedieť si v prvom rade súhrnne a na jednom mieste
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predstaviť, čo všetko právo reguluje a skôr mu umožniť hľadať si predmet jeho záujmu, ktorý sa od
študenta k študentovi rôzni. Ak si aj neprečíta text diela v celom rozsahu, stále je naplnený pedagogický cieľ, a to tým, že si osvojí existenciu a čiastočne aj dikciu noriem ústavného práva, správneho
práva, trestného práva, rodinného práva, vecného práva, dedičského práva, záväzkového práva, obchodného práva, pracovného práva, zmenkového práva, autorského práva či práva sociálneho zabezpečenia, a to hmotných i procesných, zákonných i podzákonných. Navyše, ak by po predmetnej publikácii siahol aj ktokoľvek iný, či už z odbornej alebo laickej verejnosti, text je písaný spôsobom
a rozsahom všeobecne podnetným. Ak by autorky mali za cieľ vytvoriť publikáciu len pre účely seminárnych cvičení, musel by byť vytvorený iný koncept, majúci podobu prípadnej cvičebnice, ktorá by
obsahovala menej druhov prameňov, menej výňatkov, príp. ich skrátenú podobu a viac doplňujúcich
otázok či iných druhov cvičení zameraných na interpretáciu, argumentáciu, prednes a opakovanie už
osvojeného učiva. Praktikum v tejto podobe ponecháva priestor pre kreativitu pedagóga, priestor pre
bádanie zo strany študenta a najmä priestor na prácu s autentickým textom, ktorú kyber-doba utláča
do úzadia, a ktorej sa študenti práva musia v prvom ročníku naučiť. Samozrejme, pri prípadnej reedícii sa autorky môžu zamyslieť aspoň nad minimálnym skrátením niektorých textov, aby bola publikácia pre študenta ešte atraktívnejšia. Za oveľa dôležitejšie a mimoriadne vhodné by sme však považovali vydanie tretieho zväzku, zameraného na socialistické právo do roku 1989, ktoré je pre súčasných
študentov ťažko predstaviteľným obdobím našich národných dejín a ktoré by skompletizovalo ich
pohľad na vývoj práva na našom území a vývoj vzťahu štátu a práva, a predstavil by tak pomyselnú
bodku za nepochybným didaktickým cieľom Praktika k dejinám štátu a práva na Slovensku (od najstarších čias do roku 1848) a Praktika k dejinám štátu a práva na Slovensku II. zväzok (1848 – 1948).
Ingrid Lanczová
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Ivana Šošková: Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949
Banská Bystrica: Belianum – Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, Právnická fakulta, 2016,
197 s.
(ISBN 978-80-557-1151-5)
Banskobystrická právna historička Dr. Ivana Šošková predstavila
koncom roka 2016 odbornej verejnosti monografiu s názvom
,,Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie
československého rodinného práva 1949.“ Je to jedna z prvých slovenských právno-historických čiastkových monografií, venujúcich sa
obdobiu ľudovodemokratického, resp. socialistického práva a jeho
prameňom. Vydanie predmetnej publikácie, aj vzhľadom na výzvy,
ktoré stoja pred súčasnou formuláciou rozvodového práva vo svetle
európskych tendencií ako aj vzhľadom na riešenie otázky
o vhodnosti subsumácie rodinnoprávnej problematiky pod občiansky zákonník, hodnotíme veľmi pozitívne. Opomenúť samozrejme
nemožno ani samotný prioritný historický rozmer práce, ktorým nás
uvádza do dobového vnímania predmetného zákona odbornou
vedou aj súdnou praxou a jej kritickému vnímaniu manželského práva 50. rokov v realite života, ale aj
vnímaniu zákona oddelene od tejto reality, ako prostej právnej normy zavádzajúcej nové hodnoty
a spôsoby regulácie manželstva po rokoch nezdarných unifikačných a kodifikačných prác.
Autorka v recenzovanej monografii predstavila čitateľom širší pohľad na prvý československý rodinnoprávny kódex - zákon č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve na báze právno-historického vývoja odvetvia rodinného práva (skôr užšie manželského práva); sociálnych, politických a demografických
reálií danej doby a reálneho uplatnenia ustanovení zákona a aplikačných problémov v súdobej súdnej
praxi. Dielo je členené v zmysle širšieho záberu a následného zamerania len na manželstvo, vzťahy
medzi manželmi a vzťahy vyplývajúce zo zasnúbenia na sedem kapitol. Osobitne prínosné v tomto
ohľade sú autorkine sumarizačné a osobné úvahy obsiahnuté v úvode a závere práce umožňujúce
pochopiť jej hodnotové, ideové zameranie a východiská.
Prvá kapitola analyzuje snahy o kodifikáciu a ideové osamostatnenie nového odvetvia, rodinného
práva, po druhej svetovej vojne. Na základe vykonaného archívneho výskumu a v kontexte dobovej
a súčasnej literatúry autorka vyhodnocuje východiská a ideové základy novej kodifikácie a jej ústavného zakotvenia, priebeh kodifikačných prác a ich výsledky. Ideovým základom novej kodifikácie sa
stala požiadavka premeny rodiny z tzv. buržoáznej na rodinu socialistickú, s ústavnými východiskami
v podobe zásady rovnoprávneho postavenia muža a ženy v rodine a v spoločnosti a zásady, podľa
ktorej pôvod dieťaťa nesmel byť na jeho ujmu.
Zaujímavým a do istej miery aj prekvapujúcim, bolo zaradenie druhej kapitoly Zasnúbenie
a snúbenecký pomer ako ,,predfáza“ manželstva. Zákon o rodinnom práve z roku 1949 totiž zrušil
uvedenú, storočia na rímsko-právnom a kánonickom základe existujúcu, inštitúciu. Zrušenie však
nebolo dôsledné, a už vôbec nie (ako to bolo zrejme pôvodne v úmysle) trvalé. Nedôslednosť zákonodarcu sa prejavila v tom, že hoci inštitút zasnúbenia ako taký zrušil, naďalej využíval jeho terminologický aparát – „snúbenci“ – pre označenie osôb majúcich v úmysle vstup do manželstva (terminolo-
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gická premena na pojem „muž“, „žena“, „občania“ sa udiala až na základe zákona o rodine č. 94/1963
Zb.). V tejto súvislosti si ako recenzentka dovolím predostrieť hodnotiaci záver o zaujímavom charaktere tohto inštitútu, ktorý (napriek svojej formálno-právnej neexistencii v právnom poriadku Slovenskej republiky)1 prežíva dodnes v spoločenskom vedomí a v spoločenskej praxi (ak opomenieme
úpravu kánonického práva, ktorá uvedený inštitút aj naďalej pozná a reguluje). Autorka podrobne
analyzuje dôvody zrušenia inštitútu zasnúbenia v úprave z roku 1949 so záverom v ich „majetkovej
a zmluvnej podstate,“ nezhodujúcej sa so zásadami ideovo nového socialistického rodinného práva.
V tretej kapitole venovanej historickému vývoju a všeobecnej charakteristike manželstva sa riešila
otázka, ktorej zodpovedanie je kľúčové aj pre prípadnú úpravu de lege ferenda, a to či manželstvo
možno definovať ako zmluvu alebo nie. Okrem riešenia tejto otázky zo súčasného hľadiska tak autorka urobila aj z hľadiska historického, konkrétne v období po prijatí zák. čl. XXXI/1894. V tejto časti
nám však chýba prezentovaný pohľad uhorskej právnej vedy, ktorej vyjadrenia na margo vzťahu
manželstva a zmluvy považujeme za najrelevantnejšie. Napr. univerzitný profesor Herczegh Mihály
uviedol, že manželstvo nie je takou civilnou zmluvou ako ostatné.2 Tiež významný uhorský advokát,
sudca a učiteľ František Raffay vo svojej publikácii napísal, že nemožno o manželstve povedať, že je
zmluvou, hoci na základe zmluvy vzniká.3 Z novšej literatúry sa problematike vzťahu zmluvy
a manželstva v zák. čl. XXXI/1894 zaujímavým spôsobom venuje aj kapitola Vertragselemente im Ungarischen Sekularisierten Eherecht des Dualismus v publikácii Die Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa 1848-1944. Zapracovanie daných názorov by bolo prínosom aj vo vzťahu
k prezentovanému porovnaniu definície manželstva podľa zák. čl. XXXI/1894 a ABGB. Problematiku
riešenia (ne)zmluvného charakteru manželstva v histórii autorka zaujímavo pertraktuje aj v ďalšom
texte, konkrétne napr. v kapitole venujúcej sa zániku manželstva.
Štvrtá kapitola opisuje vznik manželstva, ktorý zaznamenal výraznú zmenu oproti stáročia zaužívanému prístupu prameniacemu v ideologicky odlišnom období. Piata kapitola je zameraná na právnu
úpravu prekážok manželstva, výrazne zjednodušenú oproti predchádzajúcej úprave. Práva
a povinnosti manželov autorka komplexne hodnotí v rámci šiestej kapitoly s ich historickoprávnou
reflexiou k Všeobecnému rakúskemu občianskemu zákonníku, platnému v českých krajinách
a Manželskému zákonu z roku 1894, platnému na území Slovenska. Obsahom predmetnej kapitoly sú
aj majetkové vzťahy medzi manželmi založené na inštitúte tzv. zákonného majetkového spoločenstva
manželov, ktorý autorka špecifikuje a porovnáva s inštitútom predchádzajúcim - koakvizíciou.
Posledná siedma kapitola monografie je venovaná spôsobom zániku manželstva (s dôrazom na zrušenie manželstva rozvodom). Zákon o rodinnom práve upustil od prechádzajúceho vymedzenia rozluky (v dnešnej terminológii rozvodu) a rozvodu od stola a lôžka a zaviedol len jeden inštitút - rozvod
manželstva. Zákon podobne upustil od taxatívneho výpočtu dôvodov rozvodu manželstva a uzákonil
len jeden všeobecný dôvod, tzv. hlboký a trvalý rozvrat manželstva, ktorý nastal z dôležitých dôvodov, pri zachovaní tzv. princípu viny. O rozvod manželstva v zmysle predmetnej právnej úpravy nemohol požiadať ten z manželov, ktorý rozvrat výlučne zavinil, ak by s návrhom nevinný manžel nesúhlasil. Konštatovanie viny na rozvrate manželstva súdom prinášalo závažné právne následky, či už vo
vzťahu k uzatvoreniu nového manželstva, k rozdeleniu majetku patriaceho do zákonného majetkové1

Právna úprava v podobe zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine (rovnako aj v zákone o matrikách č. 154/1994 Z. z. a v jeho vykonávajúcej vyhláške č. 302/1994 Z. z.) a vracia k terminológii „snúbenec“, „snúbenci“ vo význame osôb (muža a ženy), ktoré
chcú uzavrieť manželstvo.
2 HERCZEGH, M.: Magyar Házassági Jog. Budapest: Pallas Irodalmi És Nyomdai Részvénytársaság, 1896, s. 1-6.
3 RAFFAY, F.: A Magyar Házassági Jog- 1894. Évi XXXI. Törvényczikk. Budapest: Grill Károly cs. és kir. udvari könyvkereskedése, 1902, s. 5-6.
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ho spoločenstva manželov alebo k určeniu výšky príspevku na výživu rozvedeného manžela. Od výroku o vine súd upustil, ak ho o to požiadali obidvaja manželia. Novelizácia zákona z roku 1955 priniesla obmedzenie princípu viny na rozvrate manželstva, v zmysle čoho súd mohol manželstvo rozviesť aj
bez súhlasu nevinného manžela, majúc pritom na zreteli záujem spoločnosti, ak manželia spolu dlhšiu
dobu nežili. Napriek tomu, že zisťovanie viny na manželských problémoch malo tiež pôvod
v kánonickom práve, socializmus si tento výchovný prístup, hoci nie rigidne, prisvojil. Vzhľadom na
osobité postavenie rodinného práva to nemožno považovať za nič neobvyklé, napokon, aj
v súčasnosti súd napr. pri určení príspevku na výživu rozvedeného manžela prihliadne na príčiny rozvratu vzťahov medzi manželmi.4 Osobitný prínos predmetnej kapitoly možno vidieť v analýze súdnej
praxe a pokusu o sociologickú sondu vo vzťahu k reálnemu uplatneniu danej právnej úpravy
v reálnom živote.
Monografia predstavuje jasne štruktúrované a logicky vystavané dielo objasňujúce historickú právnu
úpravu v podobe zákona o rodinnom práve z roku 1949 na báze širších dobových súvislostí jazykom,
ktorý robí publikáciu dostupnou pre viaceré cieľové skupiny. Autorka sa nevyhýba hodnoteniam
a nepodlieha „modernému“ zavrhovaniu všetkého historického, čo osobitne platí o dobe 1948 –
1989. Z monografie je zrejmá dvojjedinosť rodinnoprávnych predpisov, ktoré charakterizuje tradicionalizmus a snaha o zohľadnenie novej sociálnej reality, ktoré v minulosti boli a aj v súčasnosti sú kľúčovými pri ich tvorbe. Ich východiskom je určite ich dôležité vyvažovanie a táto idea na svojej aktuálnosti nestráca.
Miriam Laclavíková – Ingrid Lanczová

4

§ 72 (2), zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Antonín Ignác Hrdina – Hedvika Kuchařová: Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové,
Historicko-právní studie z manželského práva
Praha: Karolinum, 2017, 352 s.
(ISBN 978-80-246-3360-2)
Pro prof. Antonína I. Hrdinu je tato knížka již třetím šporkovským
výstupem. A každý následující je o něco zajímavější. Poslední knížka
se věnuje sňatku Anny Kateřiny Šporkové, a to převážně na základě
studia zejména původních latinských pramenů, které jsou v originále
i v českém překladu uvedeny v objemné příloze.
Před čtenářem se odvíjí příběh podivného sňatku dcery Františka
Antonína hraběte Šporka. Ženichem byl František Karel Rudolf, svobodný pán Svéerts z Reistu, kterému Špork vymohl v roce 1718 titul
hraběte. K nelibosti Františkovy rodiny, se od svého povýšení psal
jako hrabe Swéerts- Špork.
V čem ale spočívaly překážky spojené s tímto sňatkem? Nedobrou
úlohu tu hrály církevní byrokracie a přílišný formalismus, který uzavření toho sňatku provázel., ale rovněž i osobní spory a majetkové zájmy jednotlivých zúčastněných.
Šporkovi se bezesporu podařil vskutku husarský kousek. Provdal dceru – není vyloučeno, že proti její
vůli – a porušil přitom všechny církevní regule. K uzavření sňatku především došlo před nekompetentním duchovním. Teprve následně se Šporkovi podařilo sňatek zpoplatnit. Celá kauza zásluhou
Šporka, litoměřické biskupské konzistoře a zejména apoštolské nunciatury dopadla dobře ve smyslu
staré zásady – Roma locuta, causa fiinita.
Knihu uvádí předmluva litoměřického generálního vikáře Stanislava Přibyla, který mimo jiné píše, že
situace ,,kolem životních osudů Šporkovy dcery Kateřiny se blíží spíše dobrodružnému románu, kde
není nouze o emoce a zvraty...“.
Autoři velmi dobře vystihli v sedmi kapitolách osudy lidí, kteří prakticky nemohli sami rozhodovat o
svém životě. Doba vlády Karla VI. před čtenářem defiluje v oblasti manželského práva.
Podívejme se ale nyní podrobněji na strukturu samotné knihy. V první kapitole představují autoři
protagonisty příběhu – Annu Kateřinu Šporkovou a Františka Karla Rudolfa barona te Swéertsu. Ve
druhé kapitole se autoři věnují vývoji úpravy manželství v právu.
Třetí kapitola se zabývá otázkou souhlasu Šporkovy dcery k uzavření manželství s Františkem Rudolfem. Souhlasila s ním opravdu svobodně?
Čtvrtá kapitola poukazuje na překážku pokrevního příbuzenství mezi snoubenci. Jejich předkové byli
spříznění, a to dokonce dvojnásobně. Pátá kapitola líčí dvojí dispens od manželské překážky pokrevenství. V té souvislosti popisují autoři velmi zajímavě právní úpravu dispensace.
Šestá kapitola se věnuje dvojímu manželskému slibu snoubenců a analýze této skutečnosti. Zvláště
zajímavé je líčení průběhu druhého manželského slibu a jak uvádějí spoluautoři v názvu subkapitolky,
„divoké“ svatbě v Kuksu.
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Sedmá kapitola směřuje ke katarzi, kdy dochází k zpoplatnění manželství Anny a Františka.
Závěr pak uzavírá shrnutím a vyhodnocením zkoumané problematiky celkový obsah vysoce odborné
a přitom čtivé knihy.
Podívejme se ale na Závěr blíže, neboť zde svěží a netradiční formou vystavují vysvědčení hlavním
postavám příběhu. Nejlépe v hodnocení dopadli manžel Šporkovy dcery, litoměřická biskupská konzistoř i když ta s jistou výhradou, neboť litoměřický oficiál Tomáš Hübner byl ve svém jednání a rozhodování přece jen opatrnější a apoštolská nunciatura, nejhůře pak pražská konzistoř reprezentovaná tehdejším světícím biskupem Danielem Josefem Mayerem. Biskup se choval vůči baronu Swéertsovi hrubě, dopouštěl se lží a spolupracoval se světskou mocí v neprospěch Šporkovy dcery a jejího
snoubence.
Recenzentka si nedovedla představit, že po dvou šporkovských knihách bude následovat třetí a stále
bude o čem smysluplně psát. Neobjeví se nakonec ještě čtvrtá kniha se šporkovskou tématikou? Recenzentku by to, pokud by k tomu došlo, vůbec nepřekvapilo.
Karolina Adamová
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY

CIZINCI, HRANICE A INTEGRACE V DĚJINÁCH
Petr Bělovský, Michal Skřejpek, Kamila Stloukalová (eds.)
ISBN 978-80-87284-62-9

Auditorium, Praha, 2016, 256 stran

PRÁVNE FORMY PERZEKÚCIE A TRESTNÉ PRÁVO
NA SLOVENSKU V ROKOCH 1938 - 1945
Katarína Zavacká
ISBN 978-80-224-1555-2

VEDA, Bratislava, 2016, 190 stran

PRAMENE K PRÁVNYM DEJINÁM SLOVENSKA II.
Ladislav Vojáček, Tomáš Gábriš
ISBN 978-80-8173-037-5

Heuréka, Bratislava, 2017, 224 stran
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ZMENY V POZEMKOVOM VLASTNÍCTVE V 20. STOROČÍ
Peter Sokolovič
ISBN 978-80-8105-792-2

Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 2016, 355 stran

CÍRKEVNÍ PRÁVO
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák
ISBN 978-80-7502-192-2

Leges, Praha, 2017, 424 stran

KONFESNÍ PRÁVO
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák
ISBN 978-80-7502-118-2

Leges, Praha, 2016, 416
stran

V ČELE OBČANSKÝCH ELIT: ADVOKÁTI A SPOLEČNOST NA
MORAVĚ V LETECH 1869–1914
Martin Rája
ISBN 978-80-87709-09-2

Matice moravská, Brno, 2015, 396 stran
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KNIHY
EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY
VYDANÉ V KOEDICI

KAMPAŇ PROTI SLOVENSKÉMU BURŽOAZNÍMU
NACIONALISMU
Ján Štefanica

ISBN 978-80-87475-52-2
(The European Society for History of Law)
ISBN 978-80-7418-273-0
(KEY Publishing)

The European Society for History of Law, Brno, 2017,
252 stran

Období 50. let dvacátého století poznamenáno bipolarizovaným světem bylo v Československé republice charakterizováno bojem proti vnitřnímu i vnějšímu nepříteli. Politicky motivované procesy,
ve kterých hrál hlavní roli údajný nacionalismus odsouzených, se odehrály téměř ve všech státech
tehdejšího východního bloku. Tažení proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu bylo charakteristické tím, že otázka státoprávního postavení Slovenska v unitárním státě byla kritizována slovenskými reprezentanty bez ohledu na jejich stranickou příslušnost už v období první republiky. V poválečném Československu se problém přenesl do komunistických stranických struktur i centralistických
vlád, v nichž byly slovenské požadavky vnímány optikou separatismu a zrady společných ideálů. Tento konflikt byl trestněprávně završen kauzami s buržoazními nacionalisty.
Objektem dlouholetého výzkumu autora a také obsahem předkládaného monografického zpracování je ideologická konstrukce slovenského buržoazního nacionalismu, interpretace dobových právních
norem a jejich aplikace v politicky motivovaných procesech. Monografie podává problematiku z
historicko-právního hlediska se zaměřením na dobový stav trestního práva, s představením hmotněprávních i procesněprávních aspektů nejdůležitějších procesů a jejich zasazením do mezinárodního i
vnitropolitického prostředí. Nabízí odbornou analýzu zpracovanou za použití rozsáhlého, dosud nepublikovaného archivního materiálu. Zároveň uvádí víceré dosud nezpracované politické procesy.
Práce je určena nejen pro odbornou veřejnost z okruhu právních historiků a historiků, ale snad bude
přitažlivá i pro širokou laickou veřejnost.
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU
JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW (vol. 8, č. 1/2017)
BOOK REVIEWS
Eva Kell – Sabine Penth (Hrsg.): Vom Empire zur Restauration. Die Saarregion im Umbruch 1814-1820
Patricia Zambrana Moral: Estudios de Historia del Derecho penal. Vindicatio, inimicitia y represión penal en el
Derecho español medieval y moderno
Guido Fontaine: Fraulautern im Dritten Reich – die Geistlichkeit im Widerstand
Janine Wolf: Aspekte des Urheberrechts bei Carl Maria
von Weber, Albert Lortzing und Otto Nicolai
Johannes M. Geisthardt: Zwischen Princeps und Res Publica. Tacitus, Plinius und die senatorische Selbstdarstellung in der Hohen Kaiserzeit
Susanne Hähnchen: Rechtsgeschichte. Von der
Römischen Antike bis zur Neuzeit
Christian Fischer – Walter Pauly (Hrsg.): Höchstrichterliche Rechtsprechung in der frühen Bundesrepublik
Michael Stolleis: Margarethe und der Mönch. Rechtsgeschichte in Geschichten
Joachim Rückert: Abschiede vom Unrecht. Zur Rechtsgeschichte nach 1945
Andreas Groten: Corpus und universitas: römisches Körperschafts- und Gesellschaftsrecht: zwischen
griechischer Philosophie und römischer Politik
TABLE OF CONTENTS
Peter Lutz Kalmbach: The German Courts-martial and their Cooperation with the Police Organizations during the World War II
Martin Löhnig: Zur Geschichte des Erbverzichts
Raluca Enescu: The Imperial Court of Justice, Police Authorities and Bertillon’s Measurements
Marta Rodrigues Maffeis Moreira: Medical Responsability in Roman Private Law
Gábor Hamza: Römisch-Holländisches Recht (Roman-Dutch law, Romeins-Hollands recht, RomeinsHollands reg) und sein Geltungsbereich in Europa und außerhalb Europas
István Sándor: The Medieval History and Development of Company Law
Guy Lurie: What is Modern in the State of Exception?
Ivan Kosnica: Citizenship in Croatia-Slavonia during the First World War
József Szalma: Solidary and Divided Liability of Joint Tortfeasors - with Special Regards to the Provisions of the New Hungarian Civil Code
Michał Gałędek: Juridification as an Ideology of Polizeiwissenschaft in 18th Century
Adolfo Antonio Díaz-Bautista Cremades – Patricia Blanco Díez: Execution of Tax Credits in Rome
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Iván Siklósi: Some Thoughts on the Inexistence, Invalidity and Ineffectiveness of Juridical Acts in
Roman Law and in its Subsequent Fate
János Jusztinger: Economic Significance of the Ancient Roman Superficies
Janos Erdődy: “Parsimonia atque tenuitas apud veteres custodita sunt” Certain Aspects of Laws Preventing Extravagant Expenditures in Roman Law
Ibolya Katalin Koncz: Morning-gift, a Special Marital Legal Instrument
Máté Pétervári: The History of Hungarian Civil Service from the Austro-Hungarian Compromise of
1867 to the First World War
Katalin Siska: Thoughts on the Special Relationship between Nationalism and Islam in Particular the
Late Ottoman Empire and the Early Turkish Republican Era
Jiří Bílý: The Basic Methodology Problems in Study of Medieval Political and Legal Thought
Veronika Steinová: National Mobilization of Labour Force in Czechoslovakia (1945 – 1949)
Vojtěch Vrba – Pavel Homolka: Constitutional Conflict as the Basis for American Revolution

REPORTS FROM HISTORY OF LAW
Ludwig Marum zum Gedenken – Zur Verleihung des Marum-Preises 2016 an Diemut Majer
„Gemeinsame Elemente des österreichischen und ungarischen Familienrechts zur Zeit der Doppelmonarchie und innerhalb der EU”. Bericht über das Forschungsseminar der Dezső-MárkusForschungsgruppe für Vergleichende Rechtsgeschichte (Pécs, den 25.-28. Oktober 2016)
„Nichtgeborene Kinder des Liberalismus? – die Zivilgesetzgebung in Mitteleuropa in der Zwischenkriegszeit“
In memoriam Imre Molnár (*1934 – †2016)
Zum 30. Todestag von Christian Broda: Lebensskizze und Reformen
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE č. 46/2
STATĚ
Tomáš Havel: Pojetí suverenity lidu v antické filosofii a
právním myšlení
Miroslav Černý: Vztah mezi římským a kanonickým právem ve středověku a papežská konstituce Super speculam. Několik stručných poznámek k rozsáhlé problematice.
Lukáš Králík: Publikace soudních rozhodnutí po vzniku
československého státu
Jakub Drápal: Postup advokátského stavu v českých zemích proti židovským advokátům před druhou světovou
válkou
Kristína Novanská-Kručayová, Adriana Švecová: Arizácia negácia práva na vlastníctvo v Slovenskom štáte (1939 –
1945)
Michal Malatinský: Kolektívna zodpovednosť v rozsudkoch Národného súdu (1945 – 1947)
MATERIÁLY
Radim Seltenreich: „Substantive due process“ amerického ústavního práva – jeho vznik, vzestup,
úpadek a znovuoživení
Thomas Simon: „Ius Publicum“ im 19. Jahrhundert: Die Bedeutung des „Historischen Staatsrechts“
und des „staatsrechtlichen Arguments“ in den Ländern der Habsburger Monarchie
Lothar Höbelt: Egbert Belcredi, die mährischen Konservativen und das böhmische Staatsrecht
Vladimír Kindl: Ještě jednou o pokusu zřídit stolici dělnického práva na Právnické fakultě Karlovy
univerzity a jeho širších souvislostech
René Petráš, Petr Novák: Německá menšina v Československu 1948 až 1989
Ivan Halász: Maďarská právna komparatistika pred rokom 1989 a jej československé súvislosti (Dilemy, témy a osobnosti)
Pierre-Yves Greber: Dvacet let vědecké spolupráce Ženevy a Prahy v oblasti práva sociálního zabezpečení (1992 – 2013)

RECENZE
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák: Konfesní právo. Praha: Leges, 2015, 416 s. (Marek Novák)
Adriana Švecová: Trnavské meštianske závety: (1700-1871). I. zväzok (718 strán), II. zväzok (700
strán). Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2014. (Jozef Beňa)
Ota Ulč: Komunistická justice a třídní boj. Brno: Stilus Press spol. s. r. o., 2016, 252 s. (Stanislav Polnar)
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Marina Mariettiová: Machiavelli (Filosof nutnosti). Praha: Brno, 2016, 334 s. (Radim Seltenreich)
Acta Humana – Human Rights Publication 4/2015 New Vol. III. Budapešť: NKE Szolgáltató Ltd., 2015,
68 s. (Klaudia Marczyová, Jakub Chrenšť)
Karolina Adamová, Antonín Lojek, Karel Schelle, Jaromír Tauchen: Velké dějiny zemí Koruny české,
Svazek V. Stát. Praha: Paseka, 2015. (Martina Pospíšilová)
Peter Vyšný: Historicko-právne súvislosti dobytia Nového sveta Španielmi. Trnava: Typi Universitatis
Tyrnaviensis, 2015. 196 s. (Ján Puchovský)
Jaromír Tauchen: Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945). Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2016, 480 s. (Veronika Steinová)

Plný text PHS č. 46/2 je dostupný na tomto odkazu:
http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=92299
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SBORNÍK – VOJNA A VOJENSTVO V PRAVE
Alexandra Letková, Miroslav Lysý, Michal Považan (eds.)
Univerzita Komenského v Bratislavě, Bratislava, 2016, 250 stran, ISBN 978-80-7160-418-1

Martin Skaloš: Porušenie práva bojujúcimi štátmi pri
ozbrojených konfliktoch a jeho historický kontext
Martin Homza: Niekoľko slov k dialógu svätého Konštantína Filozofa s Agarénmi (Saracénmi) a otázke chápania
vojny v ňom
Matej Mlkvý: Vplyv rímskeho práva na formovanie koncepcie okupácie v medzinárodnom práve
Tomáš Gábriš: „Bellum omnium contra omnes“ - stredoveké konflikty a ich urovnanie ako súkromná vojna a súkromný mier?
Ján Sombati: Modlitba, práca, boj. Bežný život príslušníka
rytierskeho duchovného rádu vo Svätej zemi (1099 —
1291)
Peter Vyšný: Španielske dobytie Nového sveta a idea
spravodlivej vojny

Ján Štefanica: Vybrané aspekty vzniku medzinárodnoprávnych noriem o stíhaní vojnových zločincov
Ján Šurkala: Vplyv tzv. Martensovej klauzuly na vývoj medzinárodného humanitárneho práva
Martin Magdolen – Adam Máčaj – Ivan Ľuba: Chemické zbrane v medzinárodnom práve
Štefan Siskovič – Miriam Laclavíková: Vplyv Veľkej vojny na formovanie československého štátu a
jeho právneho poriadku
Michal Malatinský: Fašistické represálie na Slovensku z právneho hľadiska
Ivana Šošková: Úprava adopcie v časoch vojnového slovenského štátu
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE
Konference „Právo v běhu času“, Plzeň 25. a 26. květen 2017
Ve dnech 25. a 26. 5. 2017 pořádala Katedra právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity
v Plzni mezinárodní konferenci „Právo v běhu času“, které se zúčastnilo přes padesát právních historiků z České republiky, Slovenska a Polska. Vedle akademických pracovníků zde vystoupilo i několik
studentů doktorských a magisterských studijních programů právnických fakult z České republiky a
Slovenska. Konference byla pojata jako setkání právních historiků bez tematického vymezení, respektive s širokým zaměřením na právní dějiny jako takové. Cílem bylo umožnit jednotlivým účastníkům
představit své aktuální výzkumy ostatním konferujícím. Příspěvky přednesené na konferenci se věnovaly převážně evropské právní historii 19. a 20. století, avšak bylo možné vyslechnout příspěvky ze
všech období historie od středověku až po současnost, a to z oblastí trestního, veřejného i soukromého práva. Jednotlivé konferenční bloky byly organizovány zejména na základě časových preferencí
přednášejících, takže, ostatně i vzhledem k pestrému zaměření příspěvků, neměly, stejně jako celá
konference, jednotící téma.
Konferenci zahájil děkan fakulty doc. JUDr. Jan Pauly, CSc., který se ve svém úvodním slovu zaměřil
nejen na svůj vztah k právním dějinám, ale také se zamýšlel na tím, kdy se právník stává právním historikem. Následoval první blok moderovaný doc. JUDr. et PhDr. Tomášem Gábrišem, PhD., LL.M., MA
(PF UK, Bratislava). Vystoupili v něm doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. (FPR ZČU) s příspěvkem „Tiskové právo a prosincová ústava 1867“, JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D. (PF UP, Olomouc) s příspěvkem
„In dubio pro traditio. K problematice metod historického výkladu“, JUDr. Marek Starý, Ph.D. (PF UK,
Praha) s příspěvkem „… inspekcí nad hospodářstvím statkův komorních k sobě přijal“. Hospodářská
kontrola ve Frýdlandském vévodství, její právní a personální zabezpečení“, JUDr. Alexandra Letková,
PhD. představila příspěvek zpracovaný spolu s Mgr. et Mgr Andreou Kluknavskou, PhD., LL.M. (PF UK,
Bratislava) na téma „Formy korupcie na území Slovenska v 20. storočí“ a zakončil ho JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D. (FPR ZČU) s příspěvkem „Vývoj vlastnického práva k někdejšímu velkostatku Pátek u
Loun od roku 1918 do současnosti“. Ve druhém bloku příspěvků, moderovaném JUDr. Markem Starým, Ph.D., vystoupil doc. JUDr. et PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA s příspěvkem „Uhorské
trestné právo medzi súkromným a verejným právom“, po něm následovali příspěvky JUDr. Viléma
Knolla, Ph.D. (FPR ZČU) – „mit verpotener Were“ aneb k zákazu zbraní ve středověkém Chebu“, JUDr.
Jan Podola, Ph.D. (ZČU) „Proměny v orgánech vysokých škol od roku 1990 do současnosti“, JUDr. Petr
Dostalík, Ph.D. (FPR ZČU) s příspěvkem s provokativním názvem „Význam meretrix v dějinách právní
vědy aneb jak J. Sedláček a V. Kubeš kupovali nevěstinec“ a JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. (FPR ZČU)
s příspěvkem „Mezníky daňových soustav na území Čech“. Po obědě následoval konferenční blok
moderovaný JUDr. Pavlem Salákem, Ph.D. (PF MU, Brno). Jako první v něm prezentovali svůj společný
příspěvek „Formovanie ochrany práv zamestnanca“ doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. a doc. JUDr.
Mgr. Andrea Olšovská, PhD. (PF TU, Trnava). Po nich vystoupili dr hab. Marian Małecki, prof. WSA
(WPiA UJ, Kraków) s příspěvkem „Namiestnictvo Galicyjskie 1861 – 1918“, Mgr. Barbora Hanzová,
Ph.D. (Ústav pro jazyk český AV ČR) s příspěvkem „K právnímu lexiku starších zábavně-naučných příruček práva“, příspěvek „V rodině u Becherů pijou Becherovku přímo ze džberů“ (osud Becherovky
očami práva)“ zpracovaný spolu s Mgr. et Mgr Andreou Kluknavskou, PhD., LL.M. opět představila
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JUDr. Alexandra Letková, PhD. představila příspěvek (PF UK, Bratislava) a blok zakončil JUDr. Ondrej
Podolec, PhD. (PF UK, Bratislava) s příspěvkem „Dva obuškové zákony“. Čtvrtý a poslední blok prvního dne moderovaný JUDr. Antonínem Lojkem, Ph.D. (FPR ZČU) zahájil svým příspěvkem „Právna obyčaj ako živý prameň práva“ Mgr. Ján Šurkala (PF UK, Bratislava). Po něm následovali příspěvky Vojtěcha Vrby (FPR ZČU) „Pirátství a trest“ a Mgr. Martina Prokeše (Divadelní fakulta, JAMU, Brno) „O zřízení JAMU a zřízení, zrušení a obnovení jejich fakult“. Konferenční program doplnil i nezbytný společenský večer, zorganizovaný v prostorách plzeňské restaurace Na parkánu.
Pátek byl zahájen konferenčním blokem, který moderoval JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. Jako první v něm
vystoupila dr hab. Izabela Lewandowska-Malec, prof. UJ (WPiA UJ, Kraków) s aktuálním příspěvkem
„Problematyka trwałości konstytucji w dziejach państwa polskiego“. Po ní následovali dr hab. Paweł
Cichoń (WPiA UJ, Kraków) s příspěvkem „Ochrona porzadku i bezpieczenstwa publicznego w ustawodawstwie Wolnego Miasta Krakowa 1815 – 1846“, Mgr. Alžběta Perejdová (PF MU, Brno), která
představila příspěvek „Záložné v ABGB a NOZ vo svetle dobovej judikatury“, dr hab. Andrej Wrzyszcz,
prof. nadzw. (WPiA UMCS, Lublin) s příspěvkem „Prawo karne materialne na ziemiach polskich
wcielonych do Rzeszy Niemieckiej w latach 1939 – 1945“, JUDr. Tomáš Pezl (FPR ZČU), který připomněl „Sto let Balfourovy deklarace“ a blok zakončili dr. Władysław Pęksa (WPiA UMCS, Kraków) a dr.
Anna Kociolek-Pęksa (SGH, Warszawa) se společným příspěvkem „O różnicach w ujęciu pojęcia legitymizacji prawa w ujęciu nauk historyczno-prawnych oraz nauk społecznych. Aspekt porównawczy“.
Poslední šestý blok byl moderován JUDr. Tomášem Pezlem. Vystoupili v něm JUDr. Marek Chudoba
(PF UP, Olomouc) „Telekomunikační právo na území ČR v průběhu času“, Bc. Sára Allafová (FPR ZČU)
„Případ Lampleigh v Braithwaite (1615) – jak současné anglické právo čerpá z právní historie“, JUDr.
Pavel Salák, Ph.D. (PF MU, Brno) „Méně známé argumenty proti obligatorní civilní formě uzavření
manželství za 1. republiky“ a Bc. Pavel Homolka (FPR ZČU) „Ashford v Thornton (1818) 106 ER 149
aneb poslední soud, který téměř skončil soubojem, na území Velké Británie“.
Přes (či právě pro) široký tematický záběr byla konference velmi zajímavá a přítomné účastníky jistě
v mnohém obohatila. Pro ty, kteří se jí nezúčastnili je dobrou zprávou, že konferenční příspěvky budou publikovány ve sborníku v rámci řady Acta historico-iuridica Pilsnensia.
Vilém Knoll
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Konference „Římské právo a křesťanství“, Plzeň 26. a 27. květen 2017
Ve dnech 26. a 27. 5. 2017 uspořádala Katedra právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni již 19. setkání právních romanistů z České republiky a ze Slovenské republiky, tentokrát na
téma „Římské právo a křesťanství“, jehož hostitelem se stala podruhé a to přesně po deseti letech.
Konference se zúčastnilo bez mála čtyřicet právních romanistů z České republiky, Slovenska a Rakouska. Přednesené konferenční příspěvky byly ve většině případů zaměřeny na vztah a vzájemný vliv
římského práva a křesťanství společně s vývojem postavení křesťanství a křesťanů v období starověku
a středověku.
Tak jak je již při těchto setkání dlouho zvykem, byla konference zahájena v pátek. Po úvodních slovech proděkana pro vědu a výzkum pořádající fakulty JUDr. Viléma Knolla, Ph.D., a odborného garanta konference doc. JUDr. Miroslava Černého, Ph.D., JU.D. následovala slavnostní večeře v prostorách
pořádající fakulty a následně posezení v tradiční plzeňské restauraci „U Salzmanů“.
Sobota byla věnována jednotlivým odborným blokům. První, moderovaný prof. JUDr. Michalem
Skřejpkem, DrSc. (PF UK, Praha), zahájil svým příspěvkem „Křesťanství, hereze, římské právo“ doc.
JUDr. Miroslav Černý, Ph.D., JU.D. Po něm vystoupili JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D. (PF UP, Olomouc)
s příspěvkem „Vliv křesťanství na pojetí římské aequitatis“, JUDr. Veronika Kleňová, PhD. (Johannes
Kepler Universität Linz) s příspěvkem „Donatio mortis causa, quae sub condicione solvatur?“, Mgr. et
Mgr. Terezie Pilarová a Mgr. Adam Talanda (FF UP, Olomouc) se společným příspěvkem „Úvahy nad
dopisem Petra Damiána o stupních příbuzenství“, JUDr. Tomáš Pezl a JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. (FPR
ZČU) s příspěvkem „Birkat Haminim jako základ křesťanství?“ a JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. (PF UK, Praha) s
příspěvkem „Vztah člověka k věci podle římského práva a dle křesťanského myšlení“. Druhý blok moderoval doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D., JU.D. a své příspěvky v něm představili prof. JUDr. Michal
Skřejpek, DrSc. – „Nomen iuris“, doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr. (PF UK, Praha) – „Nekřesťanská cena při
uzavírání trhu napříč staletími“, Mgr. Ján Šurkala (PF UK, Bratislava) – „Interakcia křesťanstva a pohanskej idey prirodzenej spravodlivosti“, JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. (PF MU, Brno) – „Právo
dědické a církevní majetek“ a Mgr. Matej Pekarik, PhD. (VSPP, Ostrava) – „Vplyv křesťanstva na rímske manželské právo“.
Po obědě vystoupili ve třetím bloku moderovaném doc. JUDr. Vladimírem Vranou, PhD. (PF UPJS,
Košice) doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. (PF TU, Trnava) s příspěvkem „Gregoriánska reforma a
rímske právo“, Mgr. Peter Mach, PhD. (PF TU, Trnava) s příspěvkem „Otroctvo a uprednostňovanie
kresťanov od cisára Konštantina – niekoľko poznámok“ a Mgr. Marek Novák (PF UK, Praha) s příspěvkem „Ostatky mučedníků a svatých pohledem římského práva“. Poslední čtvrtý blok moderoval doc.
JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. a vystoupili v něm doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. (PF UK, Bratislava)
s příspěvkem „Institutum Neronianum – otázky nad Nerónovým zákonom voči kresťanom“, PhDr.
ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D. (FF ZČU, Plzeň) s příspěvkem „Recepce římského práva a jeho
vliv na utváření gregoriánské reformy“, Mgr. Martin Šlosar (PF UK, Praha) s příspěvkem „Fas a křesťanství“ a Bc. Jan Ullmann (PF UK, Praha) s příspěvkem „Změny římského práva trestního zapříčiněné
christianizací“. Konferenci pak zakončil krátkým vystoupením prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Účastníci konference několikrát vzpomenuli nepřítomného nestora československé právní romanistiky prof. JUDr. Petera Blaha, CSc., Dr. h. c., kterému zaslali společnou zdravici.
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Konferenční příspěvky budou, stejně jako před deseti lety, publikovány ve sborníku v rámci řady Acta
historico-iuridica Pilsnensia. Hostitelem výročního 20. setkání právních romanistů ČR a SR v roce 2018
bude Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Vilém Knoll
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V. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů se zastřešujícím
tématem „Právní tradice střední a východní Evropy“, Bratislava 29. a 30. červen 2017
Katedra právních dějin a právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě
hostila ve dnech 29. a 30. června 2017 dnes již tradiční setkání doktorandů a postdoktorandů v oboru
právních dějin a římského práva, které se letos konalo již popáté. Poprvé se doktorandi těchto dvou
právních odvětví setkali na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2013 a od té doby
se tato pravidelná většinou červnová setkávání stala již tradicí. Letošní doktorandská konference se
od těch předchozích lišila tím, že se přednesené příspěvky měly společné zastřešující téma, kterým
byly právní tradice střední a východní Evropy. V prvním jednacím dnu zazněly následující příspěvky:
• Dejiny a tradície: pohľad H. Arendtovej
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA. (PraF UK v Bratislave)
• Vznik manželstva na počiatku 20. storočia a tradície vidieckej komunity
doc. Miriam Laclavíková, PhD. (PF TT v Trnave)
• Tradice římského práva ve střední Evropě
JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. (PF UP v Olomouci)
• Rímske právo súkromné vo svojom historickom vývoji a Justiniánskom spracovaní
doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. (PraF UK v Bratislave)
V druhém jednacím dni byly příspěvky rozděleny do dvou sekcí. V první sekci nazvané „Právní tradice
střední a východní Evropy“ byly proneseny následující příspěvky:
• Právna obyčaj versus právny predpis vo veľkomoravskom práve
JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD. (PF UMB v Banskej Bystrici)
• Vývoj slovenského peňažníctva v období 19. Storočia
Mgr. Zuzana Tomová (PraF UK v Bratislave)
• Postavenie notára v kráľovskom meste Bardejov na prahu novoveku
Mgr. Ján Šurkala (PraF UK v Bratislave)
• Vývoj pojmu rozvrat manželstva od prvej ČSR po súčasnosť
JUDr. Ingrid Lanczová (PF TU v Trnave)
• Rozvod a rozluka manželství ve letech 1918-1938 v Československu
Mgr. Martina Pospíśilová (PF MU v Brne)
• Právo národov na sebaurčenie a rozpad federácií strednej a východnej Európy
JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD. (PF UMB v Banskej Bystrici)
• Publikace právních předpisů na Podkarpatské Rusi v době první republiky
JUDr. Lukáš Králík, Ph.D.
Druhá sekce nesla označení „Římské právo a právní dějiny včera a dnes“ a zazněly v ní následující
příspěvky:
• Rímskoprávna tradícia pri ochrane držby na území Slovenska
Mgr. Matej Mlkvý, PhD. LL.M. (PraF UK v Bratislave)
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• Nabytí plodů v římském právu
Mgr. Marek Novák (PF UK v Prahe)
• Edda jako zdroj tradice kompozičního principu v tzv. barbarském právu
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. (PF MU v Brne)
•

Tradičné postavenie a predpoklady výkonu sudcovského povolania v českom právnom
prostredí
Mgr. Alžbeta Perejdová (PF MU v Brne)
• Dodržiavanie ľudských práv v povojnovej ČSR
Mgr. Katarína Bavlšíková (PraF UK v Bratislave)
• Tradícia komposesorátov na Slovensku od stredoveku až do súčasnosti
Mgr. Ján Sombati, PhD. (PraF UK v Bratislave)
• Albánska krvná pomsta
Mgr. Zuzana Illýová, PhD. (PraF UK v Bratislave)
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Rozhovor s prof. JUDr. PhDr. Karolinou Adamovou, DSc.

Kam se budou právní historie a římské právo podle Vás ubírat v blízké budoucnosti?
(Mají-li tedy nějakou budoucnost?)
Nejsem romanistka, ale právní historička se zaměřením na české a československé právní dějiny. Proto se vyjádřím k tomuto oboru. Nechci tu podrobněji hovořit o obvykle uváděných argumentech o
nezbytnosti výuky české právní historie na právnických fakultách, to znamená o využití právní historie
např. v restitučních sporech či sporech o vlastnictví či o právní kulturnosti absolventů, které by bez
znalosti právnické minulosti nedosáhli.
Chci tu hovořit o nezbytnosti změny způsobu výuky dějin práva, neboť jinak ji jako samostatnou vědní
a výukovou disciplínu patrně na právnických fakultách čeká soumrak. První kroky vedoucí k nápravě
je možné zaznamenat – důraz na recentní dějiny či simulace politických procesů.
Avšak stále se právní historie nevymanila z poněkud pozitivistického pojetí poplatného dobám Kaprasovým.
K čemu je studentu práv znalost např. královských deputací a královských reprezentací či gubernií a
dalších proměn státních i správních orgánů, když stejně pořádně neví důvody těchto změn a i obsahová stránky mu uniká? Beztak to v krátké době po zkoušce zapomene. K čemu tato znalost slouží,
když student neví zhola nic o právním myšlení té které doby a o hlavních trendech proměny státnosti? To by si měl z výuky odnést.
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Přimlouvám se i za využívání při výuce poznatků příbuzných věd, třeba etnografie, dějin umění či
literatury.
Ke konci aktivní akademické kariéry jsem tedy poněkud skeptická k možnosti obrození výuky právní
historie v krátké době, ale snad mi trochu optimismu v tomto směru zůstalo.

Jak hodnotíte současnou úroveň historickoprávní vědy a úroveň současné mladé generace právních
historiků, zejména doktorandů?
Úroveň historickoprávní vědy? Řekla bych, že je průměrná, i když několik hodnotných odborných
publikací spatřilo světlo světa. Nelze také zapomenout na monumentální projekt právněhistorické
encyklopedie iniciovaný brněnskými právními historiky. Přimlouvám se ale i za popularizaci právní
historie, protože jinak zůstane omezena jen na úzký okruh lidí, a to by byla škoda.
Pokud jde o mladou generaci právních historiků, mohu říci, že se mezi nimi nachází několik výrazných
talentů. A snad budou mít tito mladí lidé dost trpělivosti a sil obor české a československé právní
historie rozvíjet. Starší generace ví, že cesta právního historika není lehká, je provázena mnoha úskalími spočívajícími nejen v nutnosti archivního studia, a málokdy vede k výrazným a také potřebným
výsledkům. Nebezpečím pro mladou generaci je také určitý vnější převážně ideologicky motivovaný
tlak na proměnu interpretace některých historických jevů a skutečností. Tomu by se nemělo podléhat.
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POZVÁNKY NA KONFERENCE

FILOZOFICKÁ FAKULTA
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

100 LET OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA – 1918 / 2018
Organizátoři:

Katedra historických věd FF ZČU v Plzni
Ústav věd o umění a kultuře FF JČU v Českých Budějovicích

Termín konání:

23.–24. května 2018

Místo konání:

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni, Sedláčkova 15

Konferenční jazyk:

čeština, slovenština

V roce 1918 skončila první světová válka a jedním z nových nástupnických států se po zhroucení Rakousko-Uherska stalo i Československo. Stát, který hned od počátku dostal do vínku složitou část
dědictví svého předchůdce – rozmanité národnostní složení svých obyvatel. Dědictví, které se později, ve třicátých letech 20. století, ukázalo jako obtížně spravovatelné a jež se stalo jedním z důvodů
konce první Československé republiky v roce 1938. Přitom téměř jedna třetina obyvatel svůj nový
domov odmítala a obtížně se s ním identifikovala; jednalo se především o Němce, Maďary a Poláky,
kteří se v důsledku událostí, jež nemohli ovlivnit, stali státními občany Československé republiky.
Zbývající dvě třetiny (Češi a Slováci) naopak propadly euforii a oslavovaly vzniklý útvar jako něco, po
čem dlouhá staletí toužily.
Novému státu byla sice z historického hlediska vyměřena krátká existence pouhých dvaceti let, během nichž si však prošel zajímavým vnitro - i zahraničněpolitickým vývojem, aby se ve třicátých letech
20. století stal „ostrůvkem demokracie“ v rozbouřené Evropě, která se akcelerujícím způsobem chystala opět na válečné hrůzy. První Československá republika se však zároveň zařadila mezi země
s rozvinutým průmyslem, efektivním zemědělstvím a za západními státy nezaostávala ani v kulturní
oblasti.
Témata, s nimiž je možné se přihlásit:
•
•
•

•
•
•

politické, ekonomické, kulturní, sociální a demografické souvislosti vzniku Československa
menšinová politika ČSR
válečné představy o novém státě
osobnosti a vznik Československa
Československo a jeho noví sousedé
místa paměti a proměny způsobů vzpomínání na výročí vzniku Československa
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•
•

podoby reprezentace vzniku Československa a osobností s ním spjatých ve vysoké i populární
kultuře
proměny institucionální, socio-kulturní a každodenní sféry způsobené vznikem Československa

Zájemce o aktivní účast na konferenci prosíme o zaslání abstraktu navrhovaného příspěvku (200–400
slov) do 31. října 2017 na adresy: novoluk(at)khv.zcu.cz; pbilek(at)ff.jcu.cz
Organizátoři si vyhrazují právo rozhodnout o zařazení přihlášených příspěvků, které by neměly překročit časový limit 20 minut, na program konference a počítají se zveřejněním referátů, které uspějí v
nezávislém recenzním řízení.

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.
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