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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, obsah časopisu Journal on European History of Law, pozvánky na
konference, jakož i další informace z oblasti
právní historie a římského práva.

•

•

•

•

Upozornit bychom chtěli obzvláště na zajímavý
rozhovor s prof. Wojciechem Dajczakem, vedoucím katedry římského práva na Fakultě
práva a administrativy Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, který se v rozhovoru s Lucií
Mrázkovou zamýšlí nad významem římského
práva, jeho výukou a budoucností nejen
v Polsku, nýbrž i v Evropě.
I v uplynulém roce publikoval náš člen JUDr.
Lukáš Králík, Ph.D., celou řadu zajímavých článků mapující vývoj publikace právních norem na
našem území, takže stejně jako v loňském roce
i letos bychom na ně tímto rádi upozornili:
•

Králík, Lukáš. Citace judikatury. Právní rádce, 2017, ročník XXV., číslo 1, s. 60-65, [online] dostupné zde:

•

•

ISSN 2464-4889

Králík, Lukáš. Podkarpatská Rus a publikace
právních předpisů. Správní právo. 2017,
ročník L., číslo 1, s. 29-43, [online] dostupné zde:
Králík, Lukáš. Slezský zemský zákoník. Acta
Universitatis Carolinae Iuridica, 2017, ročník LXIII, číslo 1, s. 25-36. [online] dostupné
zde:
Králík, Lukáš. Publikace soudních rozhodnutí po vzniku československého státu.
Právněhistorické studie, číslo 46/2, Praha:
Karolinum, 2017, s. 35-55, dostupné zde:
Králík, Lukáš. Právní věty. Právní rozhledy,
2017, ročník 25, číslo 12, s. 437-444
Králík, Lukáš. Český zemský zákoník. Právník, 2017, ročník 156, číslo 9, s. 783798, [online] dostupné zde:
Králík, Lukáš. Historie publikace soudních
rozhodnutí ve Spojených státech. Právněhistorické studie, číslo 47/2, Praha: Karolinum, 2017, s. 52-62, dostupné zde:

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.
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RECENZE A ANOTACE KNIH

Tomáš Gábriš – Jáger, Robert: Najstaršie právo na Slovensku? Pokus o rekonštrukciu predcyrilometodského normatívneho systému
Bratislava: Wolters Kluwer v spolupráci s Právnickou fakultou UK v Bratislave, 2016, 311 s.
(ISBN 978-80-8168-507-1)

Predložená práca sa radí k historiografickým počinom o našich slovanských, starších či archaických právnych dejinách. V tomto prípade sa k téme slovanskej, resp. veľkomoravskej terminológie pred
príchodom cyrilometodskej misie vyjadrili dvaja slovenskí právni
historici, ktorí sa podujali na zložitý vedecký zámer: identifikovať
najstaršie archaické právo našich slovanských predkov, usadených
v strednej Európe a vytvárajúcich prvé predštátne útvary známe
pod názvom Samova ríša, Nitrianske kniežatstvo a prvý štátny celok1 západných Slovanov, nesúci zaužívaný historický názov Veľká
Morava (resp. niektorí autori dnes už preferujú len označenie Morava).
Monografiu rozdelili na dve základné časti: všeobecnú a osobitnú.
Vo všeobecnej kontextualizovali posledné európske výskumy o slovanskom práve a slovanských
právnych dejinách a vysporiadali sa z nevyhnutnou metodológiou a prameňovedou k dejinám Veľkej
Moravy ale aj širšie slovanského sveta. Osobitná časť je venovaná rekonštrukcii právneho systému
Veľkej Moravy. Predmetom bádania autorskej dvojice sa stali: základné termíny archaického práva
všetkých Slovanov, spolu s prehľadom známej i ešte neprebádanej právnej terminológie veľkomoravských prameňov (ahistoricky nazvaných právnymi pamiatkami). V širšom teoreticko-metodologickom
úvode 1. kapitoly potom rozvinuli také otázky, akými sú súčasné chápanie entogenézy Slovanov, definovanie slovanských právnych dejín a ich prameňov, pričom sa prikláňajú k preferovanej tézy
o pluralite Slovanov, slovanského práva a teda slovanských právnych dejín. Svoje výklady rozvinuli na
širokej báze prameňov slovanskej a veľkomoravskej proveniencie (Súdny zákonník pre ľud, Anonymná homília, Nomokánon, Ustanovenia svätých otcov) a čiastočne aj naratívnych prameňov, listín,
hagiografickej literatúry a pod. Autori si sami uvedomili viaceré vedecké úskalia vo vzťahu k zámeru
rekonštrukcie právnych vzťahov a práva Veľkej Moravy vyvodiac zásadnú vedeckú hypotézu: „ak aj
totiž tieto texty nepredstavovali prakticky aplikované právo, resp. nereferovali o skutočne vynucovanom práve, ktoré by nahradilo predcyrilometodské právo, je vysoko pravdepodobné, že tieto pamiatky obsahujú ešte predcyrilometodskú terminológiu, ktorú zapisovatelia použili pri tvorbe normatívnych textov v staroslovienskom jazyku.“ (s. 17). Ergo ich autori (Konštantín a Metod) pri ich tvorbe
zrejme využívali vtedajšiu právnu terminológiu, podobnú, resp. dobre pocho1

Väčšina súčasných právnych aj všeobecných historikov sa prikláňa k téze o prvotnej fáze vývoja k štátu,
o stave Moravy ako štátu in statu nascendi.
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piteľnú domácemu moravskému obyvateľstvu. Uvedená hypotéza má aj svoje limity a odvrátenú
stránku preceňovania uvedených veľkomoravských písaných prameňov, čo aj autori vzali do úvahy.
Krátko ešte k právnymi historikmi málo vyžívanému metodologickému uchopeniu témy: autori sa v 2.
podkapitole všeobecnej časti vysporiadali aj so zložitou otázkou použiteľnosti a aplikácie lingvistických metód pre účely právnej histórie a tak prijali za existujúce, najmä jazykovedné metódy a aplikovali ich v našom česko-slovenskom vedeckom priestore v celku inovatívne. Prispeli tak ku skromným,
medzidisciplinárnym výsledkom, prínosným nielen pre právnu históriu, či archeológiu. Konkrétne sa
opierali o viaceré lingvistické metódy (porovnávacia jazykoveda, historická sémantika) a teórie, najmä
teóriu lingvistickej stability (čiže stability právnych termínov v širšom historickom čase) a teóriu sémantickej motivácie (sledujúcu predovšetkým významové premeny (osobitne v diachrónnom aj synchrónnom vzťahu) pojmov a termínov a ich skupín. Vychádzali z výsledkov a záverov viacerých autorov, akými sú K. Škrubej, I. Wiehl, V. Procházka a ďalší. V osobitnej časti sa autori rozčleniac text na
šesť podkapitol pokúsili o rekonštrukciu právneho systému Veľkej Moravy cez rozbor všeobecných
právnych pojmov, vnútornej organizácie predcyrilometodskej spoločnosti, štruktúry obyvateľstva, ich
rodinného a osobného statusu, vlastníckych, resp. majetkových vzťahov, riešeniu sporov a nakoniec
pojmosloviu v oblasti trestného práva (deliktov a trestov za ne). Príkladne v oblasti trestnoprávnej
terminológie identifikovali absenciu pojmov trestno-pojmového jadra, akými sú vražda, ublíženie na
zdraví, zabitie, či vo vecnom práve súkromného vlastníctva nehnuteľností, a converso v rodinnom
práve pojmovú prítomnosť manželstva, vena, obvenenia atď.
Záverom možno uviesť viacero pozitív metodologického aj obsahového rázu monografie. Prvým
z nich je „oprášenie“ staronovej právno-historickej témy, ktorá si vyžadovala oslobodenie od zaužívaných klišé. Autori využili nový prístup a akoby opätovne zdôraznili potrebu multidisciplinarity vedeckého prístupu. Snáď len istá výhrada smeruje k viacnásobným opakovaniam a prílišnému zdôrazňovaniu niektorých historických notoriet. Recenzovaná monografia česko-slovenskej právnohistorickej
obci dobre známej autorskej dvojice T. Gábriš a R. Jáger pri plnení náročnej vedeckej úlohy, vyslovenej už v úvode: teda či išlo o právo, či bolo najstarším a vôbec či niečo ako najstaršie právo je
v ľudských možnostiach možné spoznať, dosiahla dvojitú pridanú hodnotu: nielenže ponúkla viaceré
odpovede na zložité právnohistorické, terminologické problémy, ale pridala aj viacero provokatívnych
otázok. To robí predmetnú monografiu o to príťažlivejšou a vedecky cennejšou.
Adriana Švecová – Miriam Laclavíková
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Miriam Laclavíková – Adriana Švecová: Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite
v Trnave
Praha: Leges, 2017, 160 s.
(ISBN 978-80-7502-273-8)

Univerzitné vzdelávanie, jeho história a tradícia je pýchou najrozvinutejších národov sveta, nepochybne v intenciách Mandelovho
citátu, stavajúceho vzdelanie do pozície najsilnejšej zbrane schopnej
zmeniť svet či v intenciách jedinečného citátu, ktorý uvádza aj
predmetnú publikáciu. Je preto veľmi potešujúce, že stabilná autorská dvojica doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. - doc. JUDr. PhDr.
Adriana Švecová, PhD. vo svojej monografii Dejiny právnického
vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave oboznamujú slovenskú
odbornú aj laickú verejnosť o hlbokých koreňoch univerzitného –
prioritne právnického, ale i mimouniverzitného vzdelávania
v teritoriálnom rámci súčasných hraníc Slovenska, čím posilňujú
povedomie o kultúrnosti na našom území a národnú hrdosť.
Hoci by sa mohlo zdať povrchným začať súdiť knihu podľa obalu, ľudský mozog spracováva vplyvy
komplexne, a preto by bolo väčšmi povrchným tvrdiť, že vizuálny dojem, ktorý čitateľ po niekoľkých
sekundách od uchopenia tejto knihy nadobudne, nie je dôležitý. Subjektívne možno trvať na veľmi
dobrom dojme, kniha má zaujímavý formát, ktorý vyvoláva presvedčenie o príjemnom čítaní, je doplnená farebnými ilustráciami a graficky upravená, s využitím tučného písma, kurzívy či prehľadne rozčleneného textu a vhodne umiestnených a odčlenených poznámok pod textom, čo všetko prispieva
k umocneniu obsahovej hodnoty diela.
Publikácia má štyri kapitoly, členené na podkapitoly. Prvá kapitola sa venuje stredovekým
a ranonovovekým počiatkom právnického vzdelávania v Uhorsku. Po všeobecnom úvode
o celoeurópskom priestore sa autorky venujú uhorskému priestoru. V ňom počiatky svetského praktického štúdia práva zasadzujú do 14.-15.storočia, nekorešpondujúce však so zahraničným trendom
univerzitného vzdelávania, o etablovanie ktorého boli od tohto obdobia snahy, a ktorému sa autorky
náležite venujú.
V centre pozornosti druhej, nosnej, kapitoly je Právnická fakulta Trnavskej univerzity počas jej pôsobenia v Trnave v rokoch 1667-1777. V jej podkapitolách sú priblížené jednotlivé etapy vývoja Trnavskej univerzity, od jezuitskej, cez etapu súvisiacu s realizáciou zámerov Ostrihomskej kapituly, počiatky pôsobenia a štúdium na Právnickej fakulte do prvej polovice 18. storočia, vrátane živo opísaného
pedagogického procesu a zaujímavostí ako pätnásťročná doba potrebná na odprednášanie celej
učebnej matérie, až po etapu reformného úsilia Márie Terézie a jej vplyvu na štúdium práva
a záverom etapu presťahovania Trnavskej univerzity a jej Právnickej fakulty do Budína. V predmetnej
kapitole autorky tiež zdôrazňujú súdobú osobitosť Právnickej fakulty Trnavskej univerzity spočívajúcu
vo výučbe domáceho práva, osobitne domáceho trestného práva, kde edukatívne objasňujú vtedajšiu
právno-spoločenskú situáciu. Išlo o vskutku výnimočnú charakteristiku, ktorú však čitateľ – laik nemusí oceniť dostatočne. Ako vhodné by sa tu javilo porovnanie s poprednými európskymi univerzitami – príkladmo možno spomenúť, že na Parížskej univerzite sa francúzske právo začalo vyučovať v
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roku 1679 a na Wittenberskej univerzite sa nemecké právo začalo vyučovať v roku 1709. V poslednej
podkapitole autorky zosumarizovali význam historickej Právnickej fakulty, ktorý nebol len anonymne,
stroho konštatovaný. Naopak, autorky si uctili svojich predchodcov, vyučujúcich na historickej Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a venovali adekvátny priestor životopisu jednotlivých profesorov
v poradí podľa vyučovaného predmetu.
Stručnejšia tretia kapitola nadväzuje na širšie koncipovanú predchádzajúcu podkapitolu o reformách
Márie Terézie, ktoré koncom 18. storočia podmienili vznik nového typu škôl, Kráľovských akadémií,
ktoré poskytovali odbornú prípravu väčšiny úradníckeho aparátu a príslušných odborníkov. Autorky
sa tu, prirodzene, osobitne venujú Kráľovskej akadémii v Trnave a jej pôsobeniu v rokoch 1777-1784.
Posledná kapitola sa veľmi aktuálne venuje obnovenej Právnickej fakulte Trnavskej univerzity
v Trnave a jej pôsobeniu v rokoch 1998-2018, nadväzujúcej na historické tradície Trnavskej univerzity
pôsobiacej v rokoch 1635-1777. Dozvieme sa z nej o živote Právnickej fakulty, čo môže byť inšpiratívne čítanie napríklad aj pre jej budúcich študentov. Vhodným by sa tu, možno aj z hľadiska zváženia
potenciálnej budúcej spolupráce v predmetnej oblasti, javilo spomenúť, že na odkaz historickej Právnickej fakulty Trnavskej univerzity nadväzuje aj Univerzita Eötvösa Lóránda v Budapešti.
Aktuálny rozmer publikácie Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave však
možno hľadať aj na iných miestach. Napríklad v súčasnosti sa v súvislosti s poskytovaním právnického
vzdelávania objavujú početné reformné snahy, prospešnosť ktorých overí až čas. Avšak pri ich zavádzaní je, okrem inšpirácie sa susednými zahraničnými univerzitami, vhodné zamyslieť sa tiež nad
zmyslom tradičnej výstavby právnického vzdelávania. V posledných rokoch na Slovensku zaznievali
napríklad názory o potrebe eliminácie právnohistorických predmetov, tradične vyučovaných na právnických fakultách v prvom ročníku. Z osobnej skúsenosti v súvislosti s výskumom môžem zhodnotiť,
že som sa s takýmito názormi nestretla v Budapešti, Debrecíne a ani vo Viedni a v súvislosti
s výučbou, môžem potvrdiť len autorkami citovaný reformný osvietenský názor, podľa ktorého
,,skutočné pochopenie zákonov, čo je pri tomto predmete najdôležitejšie, si vyžaduje akúsi pomocnú
vedu, ktorá bola doteraz zanedbávaná,... Touto pomocnou vedou sú dejiny uhorského práva...s cieľom, aby sa (mládež, pozn. aut.) oboznámila všeobecne s dejinami zákonov, s ich prameňmi
a prospešnosťou, s ich premenami a príčinami týchto vývojových zmien, a takto sa pripravila správne
pochopiť zákony a správne vykladať právnické záležitosti.” Predmetná publikácia tak nie je len prameňom cenných poznatkov, ale aj inšpiratívnych myšlienok.
Na záver možno povedať, že autorky vytvorili dielo bohaté na cenné poznatky, archívne informácie,
konfrontáciu rôznych vedeckých názorov a vlastné závery, napísané odborne a vedecky, zároveň však
zrozumiteľným jazykom s pútavými vsuvkami k vlastnému obsahu kapitol, napríklad o prekvapivo nie
úplne ideálnych vzťahoch mesta Trnava k Trnavskej univerzite či o disciplinovanosti, aká sa vyžadovala od študentov fakulty aj ich učiteľov. Všetko spomenuté robí z publikácie zaujímavé, hodnotné
a odporúčané dielo pre širšie spektrum čitateľov.
Ingrid Lanczová
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DISKUZE

Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, aneb máme co dát civilistům?

I. Od roku 2003 vydává Mohr Siebeck široce založený právněhistorický projekt, který přináší historicko-komparativní studie k
jednotlivým soukromoprávním institutům, resp. výklady ke skupinám paragrafů německého BGB.
„Duchovními otci“ projektu jsou Mathias Schmoeckel a Reinhard
Zimmermann. Plánováno je celkem šest svazků, dosud byly vydány
tři, další (čtvrtý) vychází v září 2018.
Redaktory vyšlých svazků se stali Mathias Schmoeckel (Band I: Allgemeiner Teil, 2003), Reinhard Zimmermann (Band II: Schuldrecht Allgemeiner Teil, 2007), Joachim Rückert a Frank L. Schäfer (Band III:
Schuldrecht - Besonderer Teil, 2013), a aktuálního Mathias Schmoeckel (Band IV: Familienrecht, 2018).
Struktura studií je obdobná: obsah, důležitá literatura, výklad s poznámkovým aparátem, shrnutí.
II. Představme alespoň stručně první díl komentáře (Allgemeiner Teil, §§ 1-240), protože obsahuje
inspirativní studie, které si našly cestu i do českých publikací. Pokusíme se na něm současně upozornit na silné i slabší stránky projektu a na související problémy.
První díl zahrnuje 27 studií od 17 autorů z 12 institucí z Německa, Rakouska a Švýcarska (ovšem z
obou posledně jmenovaných zemí pouze po jednom). Rozsah je XXVIII a 1121 stran.
Výklad propojuje tematické a chronologické hledisko: výběr i míra zpracování jednotlivých historických etap se však různí, je patrné, že autoři neměli předem stanoveno, co obligatorně zařadit. Téměř
vždy je však zohledněno římské (justiniánské) právo.
V literatuře je odkazováno převážně na německé práce, objevuje se však (příležitostně) také literatura francouzská či italská (žádná český autor v tomto dílu citován nebyl).
III. Zastavme se blíže u studie Sachen und Tiere (§§ 90-103) a zejména u podkapitoly Partes und Pertinentiae bis zum Ende des 19. Jahrhunderts (autorem je Thomas Rüfner z bonské univerzity). Právě
tato studie inspirovala autory komentáře Leges (F. Melzer, P. Tégl, sv. 3, 2014) a tématu u nás byla
opakovaně věnována pozornost také v rámci samostatných právněhistorických článků.
Rüfner navazuje na práci E. Holthöfera Sachteil und Sachzubehör im römischen und im gemeinen
Recht z roku 1972 (z českých knihoven je podle souborného katalogu NKP pouze v Brně): výslovně
zdůrazňuje, že pojem příslušenství (pertinence) je římskému právu cizí a je až středověkého původu a
že důsledné rozlišování součásti a příslušenství se objevuje až v 18. století u C. Ch. Hofackera. Je také
sympatické, že Rüfner nikde nezmiňuje „zásadu“ accessorium sequitur principale uváděnou v důvo-
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vé zprávě k OZ 2012 a bohužel i další literaturou, včetně romanistické. Snad stojí za zmínku, že už
Bartolus ji měl považovat za „úsměvně školský argument“.
Římští právníci velmi pozorně zohledňovali charakter konkrétního případu. V pochybnostech sdílely
osud věci hlavní především (hospodářsky) nesamostatné předměty (např. klíče, závory, poklopy
studny, viničné tyče, viz Dig. 19, 1, 13, 31; Dig. 19, 1, 17, pr.) Ty sice bývají v učebnicích římského práva nazývány příslušenstvím, podle platného práva by však měly spíše charakter součásti věci (toho, co
k věci „podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí“ § 505
OZ). Naopak jiné předměty, i když byly určené k užívání s věcí hlavní (např. inventář, sudy, skříně), její
osud v římském právu automaticky nenásledovaly (viz ARNDTS I, s. 66n.; SOMMER II, s. 185n.; VÁŽNÝ
II, s. 15n.). Římské právo kladlo také v tomto směru důraz na autonomii vůle a smluvní konsensus.
Uvedená „zásada“ neplatila ani v česko-rakouském právu, naopak prvorepublikoví autoři zdůrazňují,
že „chybným bylo by tvrzení, že příslušenství sdílí osudy věci hlavní, neboť – jak poznáme – jest tomu
tak jen v několika směrech“ (ROUČEK-SEDLÁČEK II, s. 34). Výslovně zakotvena byla až pod vlivem
sovětského práva (§ 25 OZ RSFSR 1922) v OZ 1950 (§ 130) a nejnověji i v OZ 2012 (§ 510 odst. 2), naopak OZ 1964 ve znění novel ji v obecné rovině neupravil (pouze speciálně u zástavního práva v § 153
odst. 2 a cese v § 524 odst. 2). Z historicko-komparativní perspektivy by pro současné právo měl vyplývat závěr, že se pojem příslušenství má vykládat restriktivně (což se v komentáři Leges děje).
IV. Co říci závěrem této kratičké úvahy: příprava obdobných právněhistorických projektů je nesmírně
náročná – autoři musí ovládat starší i platné právo, reflektovat terminologické i obsahové posuny.
Potenciál takových projektů je však velký, a to zejména pro české právo. Pokud nebudou přímo ukazovat využitelnost tradičních řešení (což přichází do úvahy zejména v dědickém právu), měly by uvádět na pravou míru zjednodušující tvrzení v důvodové zprávě a navázané civilistické literatuře. Jak je
vidět z komentáře Leges, naši civilisté si kvalitní právněhistorickou práci najdou, formální standard
projektu Mohr Siebeck by však měl být samozřejmostí.

Ondřej Horák
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY

PROLEGOMENA TO LEGAL HISTORY OF EAST-CENTRAL
EUROPE
Tomáš Gábriš
ISBN 978-80-7598-012-0

Wolters Kluwer, Bratislava, 2018, 220 stran

100 ROKOV ČASOPISU PRÁVNY OBZOR 1917-2017
Oľga Ovečková, Jozef Vozár a kol.
ISBN 978-80-224-1614-6

VEDA, Bratislava, 2017, 512 stran

PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÝ ZÁKON.
POKUS O OPOŽDĚNÝ KOMENTÁŘ
Ladislav Vojáček
ISBN 978-80-7552-185-9

Wolters Kluwer, Praha, 2018, 392 stran
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CIZOZEMCI A SPOLUOBYVATELÉ: UDĚLOVÁNÍ ČESKÉHO OBYVATELSKÉHO PRÁVA (INKOLÁTU) V DOBĚ PŘEDBĚLOHORSKÉ.
Marek Starý
ISBN 978-80-87284-67-4

Auditorium, Praha, 2018, 767 stran

VOJENSKÉ TRESTNÍ PRÁVO VE FRANCII V LETECH
1789 AŽ 1815
Jiří Cihlář
ISBN 978-80-261-0667-8

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2017, 158 stran

VZNIK POLEIS A POČÁTKY ŘECKÉHO PRÁVA:
(1200-550 PŘ.N.L.)
Pavel Vaverka
ISBN 978-80-7502-118-2

Tribun EU, Brno, 2017, 238 stran

KAPITOLY Z DĚJIN ČESKÉHO PRÁVNICKÉHO RODU MOKRÝCH
Jan Kotous
ISBN 978-80-88163-84-8

Pasparta Publishing, Praha, 2017, 95 stran
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE
6. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov
Tradičné podujatie pre mladých vedeckých pracovníkov sa dočkalo svojho šiesteho pokračovania na
pôde obnovenej historickej Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave. Medzinárodná vedecká
konferencia pod záštitou dekanky Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave, doc. JUDr. Mgr.
Andrey Olšovskej, PhD. a vedecky garantovaná prof. JUDr. Dr.h.c. Petrom Mosným, CSc., prof. JUDr.
Ladislavom Vojáčkom, CSc. a prof. JUDr. PhDr. Tomášom Gábrišom, PhD., LLM, MA, prebiehala
v dňoch 31. mája – 1. júna 2018. Za výborné zorganizovanie konferencie môžeme poďakovať doc.
JUDr. PhDr. Adriane Švecovej, PhD., ale nemožno opomenúť ani prof. JUDr. Ladislava Vojáčka, CSc.,
ktorý na 5. Česko-slovenskom stretnutí doktorandov a postdoktorandov v Bratislave vyjadril svoje
prianie, aby práve Trnavská univerzita prevzala nástupníctvo v organizácii tohto každoročne úspešného podujatia. A zvolená bola viac než príhodne, keďže Trnava tento rok oslavuje 780. výročie udelenia výsad slobodného kráľovského mesta. O kráse hosťujúceho mesta sa mali možnosť domáci aj
zahraniční účastníci konferencie presvedčiť na exkurzii, ktorá nasledovala po neformálnom stretnutí
a spoločenskej večeri, čím bol zahájený prvý deň tohto príjemného a obohacujúceho vedeckospoločenského podujatia.
Druhý deň konferencie sa rokovalo vo vedeckej sekcii, ktorá bola veľmi inšpiratívne a zaujímavo zahájená panelovou diskusiou na tému ,,Vízia a budúcnosť právnych dejín.ˮ Hlavnými diskutérmi z Českej
republiky boli prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., doc. JUDr. Jaromír Tauchen, PhD., LLM a JUDr. Jan
Šejdl, PhD. a zo Slovenskej republiky prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, doc. JUDr. Ivana
Šošková, PhD., doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD., doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. a doc. JUDr. Vojtech Vladár, PhD. V diskusii zaznelo veľa podnetných
a všeobecne pozitívne prijatých názorov o dôležitosti právnych dejín pre právnu vedu. Zohľadnil sa
ich prínos v právnickom štúdiu pre začínajúcich študentov, ktorí sa potrebujú zorientovať v právnej
terminológii a základných právnych inštitútoch, ale aj pre študentov vyšších ročníkov, ktorí si osvoja
poznatky o domácej právnej kultúre a podporia svoje právne vedomosti argumentami, ktoré sú žiaduce napr. aj pri rekodifikačných prácach na účinných zákonoch. Ako sa v tejto súvislosti významne
zhodnotilo, právne dejiny majú poskytnúť inšpiráciu pozitívnemu právu a osvetu o tejto inšpiratívnosti musí šíriť výrazná osobnosť. Okrem iného sa spomenul aj pragmatický rozmer právnych dejín ako
vedecko-pedagogickej profilácie zamestnancov právnických fakúlt, ktorých kvantitatívny publikačný
štandard dominuje vo fakultných rebríčkoch. Neopomenulo sa ani rímske právo ako ,,teória súkromného práva,ˮ ktorá našla svoje uplatnenie napr. ako komentár k rekodifikovanému českému občianskemu zákonníku.
Rokovací deň prebiehal v štyroch blokoch. V prvom bloku vystúpil prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš,
PhD., LLM, MA (Právnická fakulta Univerzity Komenského) na tému Americkí Slováci a Pittsburská
dohoda, kde zauvažoval aj na základe svojich štúdií na Pittsburskej univerzite o zaujímavostiach súvisiacich s dôležitým dokumentom zahraničného odboja a v prospech idey vzniku demokratického
Československa. V nadväznosti na 100. jubileum Československej republiky Mgr. Zuzana Illýová, PhD.
(Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) predniesla príspevok na tému Význam Tria-
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nonskej mierovej konferencie pre vznik medzivojnovej Československej republiky, v ktorom okrem
iného konfrontovala aj pomerne ostré domáce a zahraničné názory o vplyve podpísania Trianonskej
zmluvy na vznik Československého štátu. Študent magisterského štúdia Dominik Macek (Právnická
fakulta Karlovej univerzity v Prahe) v príspevku so zaujímavým názvom ,,Tatíček Masarykˮ presidentující. Postavení a pravomoce prvního československého presidenta v diskusích a ústavách zhodnotil
postavenie prezidenta demokratickej Československej republiky a vplyv osobnosti Tomáša Garrigua
Masaryka na tento úrad, ktorý bol po vzniku republiky v centre odbornej diskusie, ústiacich do novelizácie právnej úpravy. Ďalší vystupujúci JUDr. Lukáš Králik, PhD. (Úrad pre ochranu hospodárskej
súťaže v Brne) sa vyjadril k problematike publikácie právnych predpisov na území Slovenska vo svojom príspevku Uhorské sbírky předpisů před rokem 1918. Mgr. Veronika Steinová (Právnická fakulta
Masarykovej univerzity v Brne) sa zamerala na prvú kodifikáciu pracovného práva v národnej histórii
v príspevku Legislativní proces přijímání zákonníku práce č. 65/1965 Sb. Posledným príspevkom prvého bloku bol zaujímavá štúdia na vždy aktuálnu tému Cenzúry v slovenskom filme po roku 1968
prednesená Mgr. Jánom Šurkalom, PhD. (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave). Poslucháčom priblížil relevantné pomery vo filmovom priemysle pred aj po roku 1968 a príkladmo uviedol filmy, ktorých sa dotklo uvoľnenie pomerov v uvedenom jubilejnom roku našich spoločných československých dejín, a ktoré vyvolali úsmev na tvárach prítomných poslucháčov pri spomienke na nie
tak dávno minulé časy úspechov a prehier československého socialistického filmu a televízie. Prvý
blok bol ukončený práve diskusiou ku všetkým príspevkom.
Po príjemnej obednej prestávke pokračovalo rokovanie v druhom bloku. Ako prvá vystúpila JUDr.
Alexandra Letková, PhD. (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) s príspevkom Extrémizmus a historická pamäť národa. V ňom vysvetlila, čo je historická pamäť národa a na vlastných
štatistických výskumoch poukázala na alarmujúcu ,,historickú pamäť Slovákov v číslach.ˮ Mgr. Lenka
Martincová (Právnická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave) účastníkom konferencie porozprávala o ideológovi Slovenského štátu Štefanovi Polakovičovi v príspevku s názvom Proces so Štefanom Polakovičom. Mgr. Jan Beránek (Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe) sa tiež preniesol
späť k následkom druhej svetovej vojny, tentokrát v súvislosti s Protektorátom Čechy a Morava,
v príspevku Třestní řízení s bývalými říšskymi protektory Konstantinem von Neurathem a Wilhelmem
Frickem v rámci Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku. Mgr. Katarína Bavlšíková (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) priblížila ťažký osud Zdenka Pešku, ktorý ako odsúdený v politických procesoch po r. 1948 nesúhlasil so zlúčením sociálno-demokratickej strany s KSČ,
v príspevku Zdeněk Peška – život a dielo. Osud podobne KSČ perzekvovanej osoby priblížila aj Mgr.
Monika Mezulianíková (Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne) a to v príspevku Očista
veřejné správy v letech 1945-1948 se zaměřením na prof. Zděnka Neubauera.
Tretí blok po krátkej diskusii a prestávke zahájil Mgr. Milan Šimandl, Dis. (Právnická fakulta Univerzity
Karlovej v Prahe) sondou do pražského prostredia v 18. storočí v príspevku Spojení pražských měst
v roku 1784. Dejinami konkrétneho inštitútu súkromného práva sa zaoberal Mgr. Matej Mlkvý, PhD.,
LLM (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) v zaujímavom diskusnom príspevku
K vývoju pojmu vlastníckeho práva na Slovensku. Tretí blok ukončila Mgr. Viktória Marková (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) témou Komparácia právnej úpravy inštitútu laesio
enormis vo vybraných právnych poriadkoch, kde sa okrem spomenutého súkromnoprávneho inštitútu nadmerného poškodenia venovala aj inštitútu laesio enormissima.
V poslednom štvrtom bloku sa predstavili sa traja prezentujúci. Mgr. Marek Novák (Právnická fakulta
Karlovej Univerzity v Prahe) vystúpil s príspevkom Vymezení šíře oprávnění usufruktuáře. Rímskemu
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právu bol venovaný aj príspevok, ktorý nielen témou, ale aj výborným spôsobom prednesu preniesol
posluchačov v čase do prvých storočí nášho letopočtu, počas ktorých podľa autora príspevku, JUDr.
Martina Gregora (Právnická fakulta Univerzity Komenského). Prednášajúci sa venoval tak živej večnej
téme: korupcie ako bežnej súčasti verejného života v príspevku Právny postih korupcie v období Rímskej republiky. Ako posledná vystúpila JUDr. Ingrid Lanczová (Právnická fakulta Trnavskej univerzity
v Trnave), ktorá v príspevku Pohľad na eutanáziu v československom práve upozornila najmä na inšpiratívnosť právnej úpravy postihu usmrtenia na žiadosť v historickej úprave strednej Európy a práva
platného na území Slovenska v čase existencie demokratického Československa. Po diskusii
k predneseným príspevkom bola konferencia ukončená potešujúcimi a povzbudivými záverečnými
slovami organizátorky konferencie, v ktorých pre všetkých zúčastnených zaznelo posolstvo pevnej
viery v budúcoročný siedmy ročník tohto úspešne etablovaného podujatia mladých vedeckých pracovníkov so silnou podporou a osobnou účasťou československej právnohistorickej akademickej obce.
Napokon, nemožno vynechať ani prispievateľov do zborníka, ktorí síce osobne nevystúpili, ale na
ktorých príspevky sa tešíme v zborníku, ktorý bude vydaný v elektronickej podobe. Ide o kolegov
z Právnickej fakulty univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, menovite o JUDr. Michaelu Kútikovú
s príspevkom Historický vývoj obchodného registra v podmienkach SR, JUDr. Luciu Gandžalovú
s príspevkom História daňových reforiem, Mgr. Líviu Chlebničanovú s príspevkom Kúpna zmluva
v historickom kontexte, o kolegu Mgr. Martina Pelikána z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity
v Brne s príspevkom Vývoj institutu pachtu na českém a slovenském území a kolegyňu Mgr. Moniku
Martiškovú z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave s príspevkom Formalizmus pri výklade
práva v súdnej praxi.
Subjektívne môžem zhodnotiť étos vyjadrený v panelovej diskusii, ktorý sa nepochybne naplnil minimálne vo vzájomnej ľudskej a odbornej inšpirácii všetkých účastníkov úspešného 6. slovensko – českého stretnutia doktorandov a postdoktorandov. Účastníkom želám veľa síl a podnetných ideí a
právno-historických a rímskoprávnych vedomostí a dovolím si vysloviť presvedčenie, že medzi
účastníkmi boli už teraz výrazné osobnosti, o potrebe ktorých sa hovorilo v panelovej diskusii, a ktoré
sú schopné takéto úlohy úspešne naplniť.
Ingrid Lanczová
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„Střední Evropa a vznik Státu Izrael“
Dne 20. dubna 2018 se na půdě Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni konala mezinárodní
konference s názvem „Střední Evropa a vznik Státu Izrael“, záštitu nad touto akcí převzala jeho excelence Daniel Meron, velvyslance Státu Izrael. Konference je součástí výzkumu problematiky právněhistorických souvislostí československé pomoci při vzniku Státu Izrael, který je na fakultě realizován
pod vedením proděkana JUDr. Viléma Knolla, Ph.D. širším týmem s vysokou účastí studentů.
Během konference, na kterou vedle odborníků z České republiky přijeli účastníci z Izraele a Polska,
vystoupila celá řada řečníků z řad akademických a vědeckých pracovníků a studentů, ale i zástupců
organizací, kterých se téma dotýká. Řečníci představili zejména právní aspekty tématu se souvisejícími přesahy do dalších vědních disciplín.
Jako řečníci vystoupili např. jeho excelence Daniel Meron, velvyslanec Státu Izrael, jehož příspěvek
shrnoval význam spolupráce mezi Československem a Státem Izrael pro izraelskou stranu, dr. hab.
Marian Małecki, prof. WSA z Jagellonské univerzity v Krakově, který se věnoval problematice polského vztahu k vzniku Státu Izrael, nebo prezident českého výboru organizace Keren Kayemeth LeIsrael
JUDr. Michal Pacovský, který představil podíl této organizace na vzniku izraelského státu a historii
jejího působení v Československu. Na akci dále vystoupili zejména pracovníci a studenti Fakulty právnické, kteří se v jednotlivých příspěvcích věnovali zvláště právním aspektům vojenské pomoci a roli
Československa při vzniku Státu Izrael z pohledů práva veřejného, soukromého a mezinárodního s
důrazem na smluvní, trestněprávní aj. zajištění a procesy této pomoci. Pozornost byla věnována také
dopadům této pomoci včetně procesu s tzv. protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského a
dalším politickým procesům a perzekucím, které dopadly na osoby podílející se různými způsoby na
československé pomoci. Jednacími jazyky konference byla angličtina, čeština a polština. Presentované
příspěvky jsou z valné většiny předběžnými výsledky výzkumu, který by měl vyvrcholit ke konci roku
2018 v podobě odborné monografie.
Jakub Hablovič
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Rozhovor s prof. zw. dr hab. Wojciechem Dajczakem

Wojciech Dajczak
je profesorem práva a vedoucím Katedry římského
práva a historie jurisprudence na Fakultě práva a
administrativy Univerzity Adama Mickiewicze
v Poznani.
Je členem Komise právních nauk Polské akademie
věd a rovněž členem Komise pro hodnocení vzdělávání při Ministerstvu vzdělávání a vyššího školství.
Ve svém výzkumu se věnuje římskému právu, historii
soukromého práva, srovnávacímu právu soukromému (obligace ze smluv, věcná práva a problémy
obecných částí) a rovněž vlivu matematiky na právo.

Jaké jsou podle Vašeho názoru největší úspěchy Vaší fakulty? Jaké jsou hlavní důvody, proč získala
hodnocení A+? (Pozn. Právnická fakulta v Poznani je v současnosti jedinou držitelkou nejvyššího
ocenění mezi právnickými fakultami v Polsku.)
Hodnocení univerzit jsou na jedné straně velmi populární, na druhou stranu ale mohou vyvolávat
kontroverze, jelikož není snadné měřit kvalitu ve výzkumu. V Polsku bylo oficiální hodnocení zavedeno jako nástroj pro rozdělení veřejných prostředků, pro financování výzkumu. Je to tedy podpůrný
institut, nikoliv stěžejní, a je potřeba brát v úvahu obtížnost hodnocení. Je možné, že praktický význam tohoto hodnocení bude v Polsku narůstat.
Co se týká metodiky polského hodnocení výzkumných institucí – výše zmíněné hodnocení je založeno
na čtyřech kritériích. Prvním je kvalita publikací, a pro její hodnocení jsou stěžejní časopisy, ve kterých bylo publikováno, a jejich vydavatelé. Druhým kritériem jsou výzkumné možnosti a zapojení
fakulty v mezinárodní spolupráci. Třetím je ekonomický dopad výzkumných aktivit, a poslední kritérium zohledňuje výsledky hodnocení expertů.
Myslím si, že pro výsledek fakulty jsou zásadní tři nebo čtyři faktory. Zaprvé jde o poměrně vysoký
počet publikací v oboru kriminalistiky, která patří zčásti mezi přírodní vědy, a tak byly články z tohoto
oboru publikované ve vysoce hodnocených časopisech, což přineslo hodně bodů. Druhým důležitým
faktorem pro tento úspěch bylo zapojení fakulty v evropských výzkumných programech, nejdůležitější byly programy v rámci Horizon 2020. V jednom případě jsme byli i vedoucím projektu. Zatřetí, velmi užitečná pro dobrý výsledek byla kooperace naší fakulty s vysoce hodnocenými výzkumnými institucemi v Evropě. Například naše katedra, katedra římského práva, má výzkumné partnerství
s Institutem historie práva Univerzity v Heidelbergu.
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V Polsku je, na rozdíl od České republiky, mnoho soukromých právnických fakult. Jak jsou vnímány,
co se týká jejich kvality? Jak si stojí v porovnání s fakultami veřejnými?
Ano, máme hodně soukromých právnických škol. Samozřejmě, hlavní otázkou je proč. Myslím si, že
hlavní důvody spočívají v oblibě právnického vzdělání v devadesátých letech, tedy více jak 20 let
zpátky. Z širší, nejen polské perspektivy lze pozorovat, že mohou být velmi dobré soukromé školy i
velmi dobré veřejné. Problém spočívá v kvalitě výuky a hodnocení studentů. Například v Německu je
pouze jedna soukromá právnická škola, a ta je považována za jednu z nejlepších právnických fakult
v Německu, protože nabízí velmi dobré příležitosti pro postgraduální studenty i pro mezinárodní kariéru, zejména v podnikání. Ale tato škola v Hamburku je sponzorována z 10 % školným studentů, a
zbytek přichází od sponzora – nadace. Jinými slovy, dobrá soukromá škola nemá být podvozkem na
vydělávání peněz, ale naopak má utrácet peníze pro všeobecný prospěch a věhlas. V Polsku je hlavním základem existence soukromých škol školné, což má své důsledky. Samozřejmě v dnešním Polsku
jsou výrazné rozdíly mezi soukromými školami. Ale kvalita výuky, obecně řečeno, je spíše vyšší na
veřejných školách, jelikož máme více možností, a výzkum je na nich koncentrován prakticky výhradně. Dalo by se říci, že soukromé a veřejné právnické fakulty spolu nesoupeří, jedná se o dva rozdílné
přístupy. Myslím si, že pokud nezměníme svůj přístup soukromého financování k veřejnému prospěchu, dominance veřejných škol z dlouhodobého hlediska ještě vzroste.
Rovněž na rozdíl od České republiky, studenti zde v Polsku se hodně účastní různých aktivit, zejména jde o „Kola Naukowe“ (pozn.: studentské skupiny, které jsou soustředěny podle jednotlivých
oborů práva). Jaké jsou hlavní přínosy těchto aktivit, jak pro studenty, tak pro fakultu a i pro římské právo jako obor?
Zaprvé, samotný koncept, „Kola Naukowe“ je velmi specifický, ani překlad názvu není jednoduchý –
mohlo by se přeložit jako „vědecký kroužek“, ale to není přesné. Můžeme to popsat jako výzkumné
aktivity studentů. Co se týká přínosů – zaprvé, myslím si, že tyto aktivity jsou dobrou přípravou
z hlediska organizace, jde o dobrou školu organizačních dovedností. Zadruhé, jde o velmi dobrý základ pro přípravu na kariéru ve výzkumu. Mnoho studentů, kteří se těchto aktivit účastní, pak na fakultě pokračují jako doktorandi. Tedy si myslím, že jsou zde dva hlavní přínosy, zaprvé zmíněné „soft
skills“, zadruhé příprava na doktorské studium.
Na naší fakultě je řada těchto „Kola Naukowe“, vědeckých skupin. Skupina věnovaná římskému právu
je velice aktivní, a myslím si, že výsledkem těchto aktivit je dobrá pozice římského práva v rámci celé
fakulty, jelikož studenti podporují už deset let přípravu soutěže v římském právu (moot court), a pravidelně organizují konference věnované konkrétním tématům z oblasti soukromého práva, kde se
snaží propojovat minulé s přítomným. Jinými slovy, právní historie nebo historická právní zkušenost
má své místo v moderní diskusi o právnických problémech. Navíc, což je také důležité – studenti, kteří
se účastnili těchto aktivit, pokračují akademickou kariéru nikoliv pouze s katedrou římského práva,
ale někteří z nich si vybrali jiné katedry, soukromého i veřejného práva. Můžeme tedy exportovat
modernizovaný duch římského práva i na ostatní katedry.
Obecně řečeno, jaká je pozice římského práva v Polsku, jak je vnímáno? Jsou zde nějaké změny
v této pozici v poslední době?
Můžeme rozlišit tři přístupy k výuce a výzkumu v římském právu v dnešním Polsku. Prvním přístupem
je pokračování – jsou kolegové, kteří pokračují ve stylu výuky římského práva, který byl typický pro
právnické vzdělání ve dvacátém století. Pokračují tedy tímto způsobem se stylem učebnic, s výuko-
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vými metodami… Jde jistým způsobem o pandektistický náhled na římské právo. Druhým přístupem
k římskému právu je tendence spojovat jej s dnešním přístupem k výzkumu antické historie. Tento
přístup reprezentuje kupříkladu právní papyrologie, která má velice silné zastoupení ve Varšavě.
Třetím přístupem je pak vnímání římského práva jako právnické zkušenosti, užitečné pro pochopení
základních, obecných problémů soukromého práva. Diskuse romanistů a právníků zabývajících se ius
commune může být vnímána jako jistá právní laboratoř. Tento poslední přístup je zastoupen zde u
nás, v Poznani.
Obávám se, že první zmíněný přístup je dnes trochu anachronický, jelikož u něj není jasné propojení
minulosti a přítomnosti. Druhý přístup je velmi ambiciózní, ale může být i trochu nebezpečný, jelikož
historie pro mnoho studentů práva není atraktivní. Z těchto důvodů si myslím, že nejlepší řešení je
posunout diskuzi o římském právu směrem k diskuzi o obecných problémech práva. Aktuálně, římské
právo je také na většině právnických fakult povinným předmětem.
V Poznani je římské právo vnímáno studenty jako obtížný předmět, je to tak?
Ano, určitě velmi obtížný. Když bychom si vzali statistiky jednotlivých zkoušek, římské právo bude
pravděpodobně na posledním místě.
Na posledním místě z celé fakulty?
Ano, zřejmě – zkouška je velmi obtížná. Jak to vysvětlit – snažíme se římské právo vyučovat jako
právní předmět, a snažíme se mluvit jak o minulosti, tak o současnosti univerzálních problémů soukromého práva. Což je pro studenty prvního ročníku velmi obtížné. Zvolili jsme tento přístup
s ohledem na budoucnost našich studentů. Věřím, že v dnešní době potřebujeme hlavně dobré právníky – nikoliv jen právníky, ale dobré právníky. Myslím si, že studenti, kteří projdou touto zkouškou
z římského práva, mohou být vnímání jako lidé, kteří udělali první krok k tomu, aby se z nich skutečně
stali dobří právníci.
Jaký je zde v Polsku vztah mezi římským právem a právní historií? V České republice jsou často
propojené, na jedné katedře, někteří lidé jsou považováni jak za romanisty, tak za právní historiky,
jelikož se věnují vývoji institutů od římského práva do současnosti. Jak je to zde, jsou tyto obory
oddělené, nebo propojené?
Na toto nelze odpovědět jednoznačně, záleží na konkrétní univerzitě. V Poznani jsme spojili tyto dva
obory na katedře římského práva a historie jurisprudence. V naší výuce tak není výrazná hranice mezi
římským právem a právní historií. Navíc římské právo pojímáme jako právnickou zkušenost, tedy začínáme v antickém právu, ale věnujeme se i ius commune a pak vývoji kodifikací až do současnosti.
Část mých přednášek tak může spíše patřit k právní historii. Stěžejní pro mne je prezentovat linie
vývoje v soukromém právu. Nejde tak o typické římské právo ani právní historii. Naše katedra rovněž
nabízí klasický kurz historie moderního soukromého práva s mnoha odkazy na polskou právní kulturu.
Na jiných univerzitách může být situace jiná – například ve Varšavě či Krakově je římské právo formálně odděleno od právní historie, kolegové se snaží zdůraznit svou nezávislost. Ale zároveň jsou
fakulty, kde jsou římské právo a právní historie sloučeny v jedné katedře.
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Pokud se podíváme na situaci zde v Poznani a kupříkladu ve Varšavě, jaký přístup je podle Vás lepší? Mít tyto obory spolu, nebo odděleně?
Samozřejmě, v tomto nejsem objektivní. Myslím si, že nemá smysl redukovat výuku římského práva
na justiniánské texty, jelikož to je minulost, a není to atraktivní pro moderní právníky, moderní studenty práva. Myslím si tedy, že je lepší smazávat hranice mezi římským právem a právní historií, ale
zároveň je pro nás velkou výzvou smazávat hranice mezi právní historií a moderním právem. Je důležité mluvit o právních problémech v minulosti i dnes, v jurisdikcích A, B, C. V tomto smyslu patříme
do stejné rodiny – mluvíme o těch stejných problémech, jen používáme různé části, oblasti právních
zkušeností. Otevřenost zde tak může být mnohem více užitečná, než striktní oddělení výuky a výzkumu římského práva v tradičním smyslu.
Co si myslíte o budoucnosti římského práva, jednak zde v Polsku, a jednak v Evropě? Jsou zde nějaké výzvy, které jsou aktuálně viditelné?
Inu, to nikdo neví. Jsme v kritickém bodě, ale v tomto kritickém bodě jsme už více než 50 let. Před
druhou světovou válkou mělo římské právo v západní Evropě velmi silnou pozici na fakultách
v Německu, Itálii, Francii, Španělsku a dalších.
Po druhé světové válce se koncept výuky práva změnil, zvláště v Německu, kde je římské právo dnes
jen volitelným předmětem. Následkem toho se pozice římského práva ve výuce oslabila. To stejné
můžeme říct o Francii, Nizozemí, Belgii… Pozice římského práva v Itálii a Španělsku je také slabší, než
byla před 30 nebo 40 lety. Trend v západní Evropě tedy není dobrý.
Ohledně situace ve střední Evropě, například v České republice, Polsku, Maďarsku, na Slovensku či
v Rakousku, mám dojem, že je grosso modo v posledních desetiletích stabilní. Možná stojíme před
revolucí v pojetí právnického vzdělávání. Velmi důležité je, zda v tomto pojetí budeme schopni nabídnout atraktivní formu výuky římského práva. Pozice římského práva ztracená není – dnes je alespoň z formálního hlediska silnější ve východní části Evropy než v západní. Pokud zde, v naší části
Evropy, najdeme atraktivní koncept zapojení římského práva do právní výuky, tak máme budoucnost.
Tedy se bezpodmínečně potřebujeme vyvíjet?
Myslím, že ano. Je možné, že pokud se spojí římské právo a ius commune s vývojem velkých právních
systémů, může to stimulovat inovativní přístup k evropské právní tradici jako empirické právní zkušenosti.
Hodně spolupracujete rovněž s naší brněnskou fakultou, a také s fakultou v Olomouci. Máte pro
nás nějaký vzkaz, nebo připomínku?
Obecně řečeno, velmi mě těší spolupráce s dvěma českými fakultami, v Brně i v Olomouci. Samozřejmě nejsem oprávněn dávat nějaká doporučení, ale možná mohu uvést některá pozorování. Je to
velmi blízké předchozí otázce o budoucnosti římského práva v Evropě, v právnickém vzdělávání. Zkušenosti se spoluprací s Brnem a Olomoucí, ale rovněž s fakultami v Maďarsku, jsou velmi dobré. Pravděpodobně bychom měli jít dále s rozvojem regionální romanistiky, nikoliv pouze národní. A to ne
jako opozice oproti Německu či Itálii, ale máme silnější formální pozici, takže můžeme využít tuto
příležitost k rozvoji nových forem vzdělávání v římském právu. Mohu říct, že doufám, že bude dále
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pokračovat tato spolupráce s Českou republikou a Maďarskem, ale také s Rakouskem a Slovenskem,
a že budeme schopni předvést jiným právním disciplínám, že římské právo může být užitečné pro
rozvoj právnických dovedností. Možná pak můžeme využít výsledky této kooperace jako inovativní a
zároveň srozumitelný příspěvek k řešení základní otázky – naší kulturní identity v Evropě, kulturní
identity našeho práva.
Rozhovor vedla Lucie Mrázková

Strana | 21

POZVÁNKY NA KONFERENCE
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Pozvánka na medzinárodný vedecký kongres
Trnavské právnické dni
Rule of Law – medzi vedou a umením
pri príležitosti 20. výročia Právnickej fakulty TU v Trnave

Konferencia „Štát a právo v prevratových súkoliach času“
Vážená pani kolegyňa/Vážený pán kolega,
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave organizuje každé dva roky vedecké podujatie Trnavské právnické dni. Výzvy stojace pred Európou v právnej, sociálnej a ekonomickej oblasti riešené na
konferencii v roku 2016 sa už stali v mnohom skutočnosťou. V súčasnosti sme svedkami zásadných
spoločenských a politických zmien, s ktorými sa právo i politika v domácom aj širšom zahraničnom
kontexte snažia vysporiadať. S cieľom odborne prediskutovať všeobecnosti i jednotlivosti tohto procesu prináša tohtoročný medzinárodný vedecký kongres Trnavské právnické dni konaný v dňoch 20.
– 21. 09. 2018 tému Rule of Law – medzi vedou a umením.
V rámci tohto kongresu Katedra dejín práva organizuje dňa 21. 09. 2018 vedeckú konferenciu na
tému Štát a právo v prevratových súkoliach času. Téma vedeckej konferencie našej katedry je príspevkom k tohtoročným výročným osmičkovým rokom. Zameriava sa širšie na každý revolučný prevrat, každú zmenu štátneho režimu a s ňou súvisiacu zmenu práva. Preto zvolená téma „prevratových
súkolí času“. Rokovanie konferencie sa katedra rozhodla venovať úcte a pamiatke na nedožité 90tiny prof. JUDr. PhDr. Ladislava Hubenáka, DrSc. ako spomienku na vzácneho človeka, pedagóga,
vedca, profesora dejín štátu a práva, kolegu a dlhoročného spolupracovníka, ktorý začiatkom tohto
roka 2018 navždy opustil naše rady.
Publikačným výstupom z konferencie bude printový zborník, ktorého vydanie katedra plánuje koncom tohto roku. Z uvedeného dôvodu bude potrebné konferenčné výstupy odovzdať do 30. 09.
2018 (bez možnosti predĺženia termínu). Registráciu na konferenciu uskutočnite prosím výlučne cez
nový konferenčný portál dostupný na http://www.pravnickekonferencie.sk/
Kontaktné osoby: doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. (miriam.laclavikova@truni.sk) a doc. JUDr.
Peter Vyšný, PhD. (peter.vysny@truni.sk).
Dovoľte mi osloviť Vás touto cestou s pozvaním k Vašej aktívnej účasti na našej vedeckej konferencii.
Budeme sa tešiť na Vašu účasť.
S úctou,
Prof. JUDr. Dr.h.c. Peter Mosný, CSc.
vedúci Katedry dejín práva
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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.
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