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

dovolujeme si Vám zaslat letošní druhé řádné 
číslo našeho bulletinu s řadou aktuálních infor-
mací z oblasti právní historie a římského práva.  

V dnešním čísle vám opět přinášíme rubriku 
„právněhistorická výročí“, v níž vzpomínáme na 
významné osobnosti právní vědy. Pro toto číslo 
zpracoval Ladislav Vojáček biografický medailon 
Fjodora Fjodoroviče Zigela (*1845 – †1921). 

Vaší pozornosti by nemělo uniknout ani ocenění 
„Právněhistorická kniha roku 2020“, které získal 
Jiří L. Bílý z olomoucké právnické fakulty za 
dvoudílnou monografii „Ius montium: právo 
moravských vinohradních hor v kontextu 
střední Evropy“ či rozhovor s doc. JUDr. PhDr. 
Adrianou Švecovou, PhD., z trnavské právnické 
fakulty.  

V uplynulém čtvrtletí jsme pokračovali opět 
v natáčení krátkých videí s právněhistorickým 
obsahem. Rozhovor s PhDr. Vladimírem Čer-
ným, Ph.D., o jeho knize věnované brněnskému 
gestapu naleznete na tomto odkazu:  

https://youtu.be/YzrT8hp4Mg8 

Chtěli bychom 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 diskusní pří-
spěvky či kratší zamyšlení vztahující se k oblasti 
právní historie a římského práva. 

Uživatele facebooku si dovolujeme upozornit na 
existenci skupiny Evropské společnosti pro 
právní dějiny a vyzýváme tímto její členy, aby se 
k ní přidali. Naše skupina představuje možnost 
získat aktuální informace z našeho oboru.  
Naleznete ji na odkazu: 

 https://www.face-
book.com/groups/271287786103/  

Na závěr bychom Vám chtěli popřát příjemné 
prožití letních prázdnin, které budou jistě sloužit 
k načerpání sil před dalším náročným obdobím, 
jež nás jistě na podzim opět čeká. 

 
Představenstvo  

Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. 
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Právněhistorické výročí 

 
 

Fjodor Fjodorovič Zigel (*1845 – †1921) 

Fjodor (Fedor, Feodor) Fjodorovič (Fedorovič) Zigel (u publikací v ruštině Zigeľ, v angličtině Sigel) byl 
ruský filolog-slavista a znalec slovanských práv. Narodil se 22. listopadu 1845 do německé (ale pravo-
slavné) rodiny lékaře, žijící na severozápadě Ruska v borodovičském újezdu, spadajícím do novgorod-
ské gubernie.1 Vzdělával se nejdříve v kvalitní německé škole sv. Anny v Sankt-Petěrburgu (Petro-
hradě). Průpravu pro svou budoucí profesi nabyl studiem na právnické fakultě sankt-petěrburské uni-
verzity, úspěšně ukončeném v roce 1867, a návštěvou přednášek na historicko-filosofické fakultě téže 
univerzity, kde pod vedením věhlasného historika a slavisty Vladimíra Ivanoviče Lamanského (1833–
1914) studoval slovanské jazyky a historii Slovanů. Souběžně se připravoval na budoucí profesuru. Spo-
lužákem na právnické fakultě mu byl pozdější světoznámý profesor mezinárodního práva Fjodor Fjo-
dorovič (alias Friedrich Fromhold von) Martens. Jako disertaci Zigel obhájil práci o významné srbské 
právní památce z doby vlády cara Štefana Dušana (1349–1354) „Zakonnik Stefana Dušana“, která vyšla 
tiskem v roce 1872. Na základě ní se stal magistrem občanského práva, jak však naznačuje téma diser-
tace, jeho pozornost se upírala k historii slovanského práva. 

Až do roku 1915, tedy prakticky po celou svou profesní dráhu, Zigel působil na ruské Varšavské carské 
univerzitě (Cesarski Uniwersytet Warszawski). V roce 1873 se zde stal docentem, v roce 1877 mimo-
řádným, v roce 1889 řádným a posléze (1898) i honorárním („zasluženym“) profesorem slovanského 
práva. Po celou dobu byl jediným profesorem své disciplíny v Rusku, protože na ostatních ruských uni-
verzitách se katedry slovanského práva (zákonodárství) vesměs nestačily ustavit a zrušeny byly studij-
ním řádem z roku 1884. V letech 1886–1898 přednášel na Katedře encyklopedie práva, v roce 1898 se 
stal profesorem na Katedře slovanských zákonodárství. Přednášel ovšem i dějiny ruského práva, historii 
římského práva nebo sociologii. V letech 1900–1905 stál v čele Fakulty práva Varšavské carské univer-
zity jako děkan. Do této funkce byl znovu ustanoven ještě v letech 1911 a 1915. Působil také jako člen 
a předseda univerzitního soudu nebo člen knihovní a redakční komise. Na začátku 20. století také řídil 
vyšší ženské kurzy, zřízené při univerzitě.  

Poslední roky života F. F. Zigela zřejmě nebyly příliš šťastné. Za I. světové války varšavská univerzita 
přesídlila do Rostova na Donu, kam v září a říjnu 1915 spolu s dalšími profesory odešel i F. F. Zigel. Zde 
také stále ještě jako aktivní profesor Donské univerzity 8. února 1921 ukončil svou životní pouť. 

F. F. Zigel si získal věhlas díky svému širokému vzdělání a schopnosti vnímat obecně historické a právní 
skutečnosti v souvislostech historického vývoje i vývoje v různých zemích. Zejména mu však náleží 
velká zásluha na tom, že díky jeho přednáškovým pobytům mohly západoevropské učené kruhy poznat 
historii slovanského práva. Jeho přednášky, přednesené z iniciativy Taylorovy instituce v roce 1900 
v Oxfordu2 (Lectures on Slavonic law: being the Ilchestor lectures for the year 1900. London 1902), 
ovlivňovaly řadu dalších badatelů. Znovu byly vydány ještě v roce 1974 ve Spojených státech  

 
1 Laptěva, Ljudmila Pavlovna. Naučnaja i pedagogičeskaja dějatěl'nosť russkogo istorika prava, slavista F. F. Zigelja 
(1845–1921). In: Istorija i istoriki, 2006 (2007), s. 260. 
2 W. E. Butler situuje přednášky do Cambridge, Oxford uvádí sám autor v předmluvě, jak je uveřejněna v českém 
vydání. 
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(Gulf Breeze, FL: Academic International Press). V roce 1912 vyšly v překladu dr. Jindřicha Malého pod 
názvem Slovanské právo i česky. O jejich české vydání se vedle překladatele zásadně zasloužil vý-
znamný český právní historik a Zigelův blízký spolupracovník Karel Kadlec. Napsal k nim úvod s řadou 
životopisných dat a bohatým přehledem Zigelových publikací, samotný text pak opatřil poznámkami. 
Zigel ve svých výkladech zastával tehdy převažující názor, že kdysi existovalo jednotné slovanské právo. 
Podle něj slovanské obyvatelstvo, „z prvu majíc totožnou organisaci politickou i společenskou, během 
staletí podléhalo různým vlivům mravním a hmotným“ (s. 13), přičemž „desáté století uzavírá jen ne-
patrně různící se život slovanský“, když pak „nové nesmírné vlivy počaly působiti na popsané stejnorodé 
slovanské národy“ (s. 24). Přestože poměrně obsáhlou kapitolu věnovanou právu na území dnešní 
České republiky (více než čtyřicet z cca dvou stovek stran) nazval Království české, pojednal i o morav-
ském právu, když ocenil zejména Tovačovskou knihu. Z českých právních památek vyzvedl zejména 
Práva zemská česká Ondřeje z Dubé („Výklad na právo zemské české“) a Knihy devatery Viktorína Kor-
nela ze Všehrd. Českým (a polským) právním dějinám věnoval největší pozornost i ve svých univerzit-
ních přednáškách ve Varšavě, protože se v nich slovanské rysy práva udržely déle než u jižních Slovanů 
(v českém právu do roku 1627, v polském do roku 1778). České právo se podle něj osamostatnilo v po-
lovině desátého století a za další významné mezníky v jeho vývoji považoval polovinu 13. století a konec 
husitského období, v němž se doformoval zralý český národ.  

Českému právu se pochopitelně věnoval také v řadě svých vědeckých studií. Už v roce 1880 v Moskvě 
v Juridičeskom vestnike No 7 vydal práci „Očerk češskogo processa v verchovnom zemskom sude“. O tři 
roky později ve Sborníku statí ze slavistiky, vydaném při příležitosti dvaceti pěti let vědecké činnosti 
jeho učitele V. I. Lamanského v Sankt-Petěrburgu, na ni navázal komparatistickou studií „Istoričeskij 
očerk mestnogo zemskogo samoupravljenija v Čechii i Poľše“. V českém překladu Josefa Kalouska vyšla 
v Památníku na oslavu 100. narozenin Palackého v roce 1898 studie Palacký jakožto historik slovan-
ského práva. V roce 1901 zpřístupnil polské a ruské odborné veřejnosti Ordo judicii terrae (Ordo judicii 
terrae, češskij juridičeskij pamjatnik). V roce 1909 v ruském Časopisu Ministerstva národní osvěty (Žur-
nal Ministerstva narodnogo prosvještěnija) publikoval článek „N. V. Jastrebova Etjudy o Petre Chelčic-
kom i jego vremeni“. Ruské odborné kruhy v roce 1908 také informoval o druhém vydání učebnice 
Jaromíra Čelakovského Povšechné české dějiny právní (opět v Časopisu Ministerstva národní osvěty). 
V Metodějském jubilejním sborníku, který vyšel ve Varšavě v roce 1885, najdeme jeho stať „Obšče-
stvennoje značenije dejatěľnosti Kirilla i Mefodija“. Není proto s podivem, že v roce 1902 F. F. Zigela do 
svých řad pozvala Česká akademie věd a umění (císař její volbu potvrdil v následujícím roce).3 

Z dalších více než osmdesáti prací připomeneme alespoň některé: Istorija prava (in Juridičeskij Vestnik, 
1884 a 1886), Sociology applied to politics. Social theories and Russian conditions (Philadelphia, 1898), 
Periodizacija slavjanskogo prava (in Novyj sbornik statěj po slavjanoveděniju, sostavľennyj i izdannyj 
učenikami V. I. Lamanskogo, 1905) nebo Pravo i progress (Varšava, 1913). Článkem Ob učenoj děja-
těľnosti R. M. Gube (in Časopis Ministerstva národní osvěty, 1891) připomenul Vědecké dílo polského 
historika a právníka Romualda Hubeho (1803–1890). Je též autorem poměrně obsáhlého hesla Slavjan-
skoje pravo i jego istorija v obsáhlém Encyklopedickém slovníku sankt-petěrburského nakladatelství 
Brockhaus-Efron, který vycházel na přelomu 19. a 20. století. Ze svých cest vytěžil materiál pro práce 
Prepodavanie istorii prava v Germanii, Anglii, Francii i Avstrii (Moskva, 1888), Kollegii  

 
3 Šlechtová, Alena, Levora, Josef. Členové České akademie věd a umění 1890–1952. 2. vyd. Praha: Acade-
mia, 2004, s. 422. 
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i universitěty v Amerike (in Časopis Ministerstva národní osvěty, 1894) a Narodnoje obrazovanije v So-
jediněnnych štatach Severnoj Ameriki (1895). Rukopisné záznamy jeho přednášek, jak to bylo začátkem 
minulého století zvykem, vydávali studenti (Sravniteľnaja istorija prava, 1909, Istorija slavjanskich za-
konadatělstv, 1909, 1914, Istorija poľskago prava, 1910).  

Smrt významného slavisty v Rusku připomenul nekrologem jen filolog K. J. Grot ve Vestniku literatury 
(1921), pět let od jeho smrti pak jeho bývalý kolega V. V. Jesinov článkem Starejšij russkij učennyj, 
professor F. F. Zigeľ (Izvestija Severokavkazskogo gosudarsvenogo univesitěta, 1926). U nás jeho pa-
mátku uctil K. Kadlec v Almanachu České akademie věd a umění (1922). Později se životu a dílu F. F. 
Zigela intenzivně věnovala zejména zmíněná ruská historička Ljudmila Pavlovna Laptěva (1926–2016), 
specializující se na českou historii. Věnovala mu obsáhlou stať Naučnaja i pedagogičeskaja dějatěľnosť 
russkogo istorika prava, slavista F. F. Zigelja (1845–1921), která vyšla v roce 2007 ve věstníku Istorija i 
istoriki (pro rok 2006). Jeho osoby se dotkla také v pracích Češsko-russkije naučnyje svjazi vo vtoroj 
polovine XIX – načale XX vv. (in Rossija i Čechija: naučnyje, kul'turnyje i obščestvennyje svjazy. Materialy 
komissiji istorikov i archivistov Rossijskoj Federaciji i Češskoj Respubliki, 2016) a Kontakty F. F. Zigeľa 
s češskimi učenymi (in sborník Problemy slavjanoveděnija, 2004) nebo Ruské styky Karla Kadlece 
v Právněhistorických studiích č. 15 (1971). O jeho celoživotním působišti napsala studii Z dziejów 
Wydziału Prawa Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1869–1915) Marzenna Paszkowska (Studia 
iuridica, 2003). 

          Ladislav Vojáček 
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY 

 
 

 

 

KONTROVERZIE MEDZI PROKULIÁNMI A SABINIÁNMI 
Róbert Brtko 
  
ISBN 978-80-8215-016-5 
 
Vydavateľstvo MTM, Levoča, 2020, 165 stran 
 

 

 

 

SLOVENSKÉ PRÁVNE DEJINY I.  
VÝVOJ ÚSTAVNÉHO A SPRÁVNEHO PRÁVA NA SLOVENSKU 
OD NAJSTARŠÍCH ČIAS PO SÚČASNOSŤ 
Miroslav Lysý 
 
ISBN 978-80-8173-114-3 
 
 
Heuréka, Bratislava, 2021, 192 stran 
 

 

 

 

DĚJINY KODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA V ČESKÝCH  
ZEMÍCH 
Ondřej Horák, Jakub Razim  
 
ISBN 978-80-7502-501-2 
 
 
Leges, Praha, 2021, 160 stran 
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 
JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW (vol. 12, č. 1/2021) 

 

 

BOOK REVIEWS 
Peter Dinzelbacher: Das fremde Mittelalter. Gottesurteil 
und Tierprozess  

Bart Wauters / Marco de Benito: The History of Law in 
Europe. An Introduction  

Meder, Stephan (Hrsg.): Geschichte und Zukunft des 
Urheberrechts II.  

Aßmann, Jaron: Zwischen Weltanschauung und Wissen-
schaft. Staats- und verwaltungsrechtliche Promotionen 
an der Berliner Fakultät von 1933 bis 1945 

Giacomo D’Angelo, Monica De Simone, Mario Varvaro (a 
cura di): Scritti per il novantesimo compleanno di Mat-
teo Marrone  

Urszula Kicińska: W tym osieroconym stanie. Pozycja 
wdowy w społeczeństwie szlacheckim w Rzeczypospoli-
tej (od schyłku XVII do połowy XVIII wieku)  

 
TABLE OF CONTENTS 
Javier Belda Iniesta: The Canon 8 of Nicea and the Legal Status of the Adulterer. A Review in the 
Light of the First Conciliar Literature   

Ivo Cerman: Natural Law and the Rights of Man in France before the Revolution  

Konrad Graczyk: Die Todesurteile und die Propaganda. Die härtesten Urteile des Sondergerichts 
Kattowitz (1939 – 1945) und deren Ausnutzung in der lokalen Presse  

Hubert Mielnik: The Role of the Legal Theses of Polish (non-German) Courts of Appeal in the Ge-
neral Government (1940–1944)  

Tomasz Dolata: The Impact of the Germanic and Romanesque Model of Combating Unfair Com-
petition on the Legislation in Inter-War Poland (1918–1939)  

Jaromír Tauchen: Das Handelsrecht und seine Entwicklung im Protektorat Böhmen und Mähren 
(1939–1945)  

Andrej Beleš, Martin Gregor: The Criminal Punishment of Sexual Abuse in the First Czechoslovak 
Republic and its Effects on the Subsequent Development of the Legal System  

Róbert Jáger: Great Moravian Statehood as Viewed by the History of State and Law  

Anton Guzhva: Codex Civilis pro Galicia Orientali 1797: Creation and General Characteristic  

Vasil Gorbachov: Prosecutor in Criminal Cassation Proceedings of the Russian Empire  

Lénárd Darázs: Teilnichtigkeit in der deutschen Privatrechtsgesetzgebung der Neuzeit vor dem 
BGB  

István Sándor: Remarks about the History of Foundations  

József Pallo: The Evolution of the Hungarian Csemegi Code from the Aspect of Early Criminal Policy 
(1908–1948)  

Zoltán J. Tóth: The Death Penalty in Hungary during the Enlightenment and the Reform Era  
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József Benke: Antikes, mittelalterliches und gegenwärtiges im Privatrecht. Römische ‚eigen-
tumsrechtliche‘ Kasuistik hinter dem in Azos Brocardica aurea erschienenen und im geltenden 
ungarischen BGB als allgemeines privatrechtliches Verbot neu kodifizierten Adagium von „venire 
contra factum proprium nulli conceditur“  

Gergely Deli: The Use and Abuse of Legal History. On the Nature of the Censorial Regimen Morum  

Endre Domaniczky: Historical Development of the Hungarian Regulation on Special Legal Order  

Árpád Olivér Homicskó: The History of The Reformed Law Academy of Kecskemét (1875–1949)  

Bashkim Rrahmani: History of Constitutions and the Organization of Constitutional Courts in Ko-
sovo  

Jiří Bílý: Conception of Law in Works of Earlier Founders of Modern Social Thought  

Kerstin Rupp: Sozialer Wandel und soziale Stellung in Chinua Achebes Things Fall Apart sowie Ka-
zuo Ishiguros Remains of the Day – Teil II. 
 

REPORTS FROM HISTORY OF LAW  

In memoriam. Hans Hermann Seiler (* 24. 12. 1929 – † 16. 6. 2019) (Elke Herrmann)  
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Právněhistorická kniha roku 2020 

 

 
Jiří L. Bílý 
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V průběhu března a dubna 2021 odborná porota Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s., zhodno-
tila knihy z oblasti českých a slovenských právních dějin, obecných právních dějin a římského práva, 
které byly vydány v předcházejícím roce. 

Ocenění „Právněhistorická kniha roku 2020“ bylo uděleno doc. JUDr. Jiřímu L. Bílému, Ph.D., Eq.M.  
z Katedry teorie práva a právních dějin Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za dvoudíl-
nou monografii „Ius montium: právo moravských vinohradních hor v kontextu střední Evropy“, která 
vznikla v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, resp. projektu 
DG16P02R017 „Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů 
na Moravě“. 

Jako druhá nejlepší právněhistorická kniha byla oceněna kolektivní monografie autorů z brněnské a 
bratislavské právnické fakulty „Ústava a ústavní systém meziválečného Československa“ a třetí nej-
lepší právněhistorickou knihou byla vyhlášena monografie prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc. z Katedry 
právních dějiny Právnické fakulty Univerzity Karlovy s názvem „Příběh československé ústavy 1920“. 

 

Níže naleznete krátké představení oceněných knih: 

 
 

 

 

IUS MONTIUM: PRÁVO MORAVSKÝCH VINOHRADNÍCH 
HOR V KONTEXTU STŘEDNÍ EVROPY (1. a 2. DÍL) 
Jiří L. Bílý 
 
ISBN 978-80-7418-349-2 (soubor) 
 
Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2020, 378 s. + 379 s. 
 
Uvedená kniha tvoří kompendium jednoho ze zvláštních práv pa-
novníka, který měl nejvyšší jurisdikci nad vinohradními horami. 
V první kapitole autor shrnuje dosavadní stav bádání horenského 
práva, naznačuje, co bylo podnětem zájmu o horenské právo a 
připojuje výběrovou bibliografii.   
V druhé kapitole se autor zabývá počátky pěstování vína na Mo-
ravě a konstatuje, že intenzívní pěstování vína se rozšířilo na Mo-
ravu z jihu a Slované se museli naučit víno pěstovat. Právní a or-
ganizační model pěstování vinné révy byl převzat z římských pro-
vincií, což mělo vliv na podobu horenského práva.  
V třetí kapitole se autor zabývá právním založením vinohradních 
hor, rozebírá pojmy, jako je horenský regál a horenská jurisdikce, 
právní pojem vinohradní hory a jednotlivé části zakládacího aktu 
jako byly zakládací listiny viohradních hor, vymezení a rozměření 
vinohradní hory, potvrzení emfyteutické držby vinohradu, povo-
lení vlastní správy a soudu a povolení horenského práva.  

Čtvrtá kapitola je věnována pramenům horenského práva. Zejména se zaměřuje na obecné horen-
ské řády, jedná se o horenský řád vydaný v letech 1379–1402 moravským markrabětem Joštem pro 
vinohradní hory v Židlochovicích. Autor sleduje, jak se jeho užívání šířilo v moravských vinohradních 
horách. Jako projev kolonizace z Dolního Rakouska se na Moravě užívaly falkenštejnské horenské 
řády. Jejich platnost vycházela z ústřední role horenského soudu ve Falkensteinu. Jejich rozšíření 
bylo v jižních oblastech Moravy kolem Uherského Brodu, Strážnice a Mikulova. Vedle těchto řádů se  
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objevují řády vzniklé sepsáním moravského obyčejového práva. Horenské právo také nacházíme v 
městských a vesnických samosprávných řádech. Od 16. století vznikají speciální horenské řády řešící 
vždy určitý úsek horenského práva, např. Řády výčepní, pracovní, řády o vinobraní a mzdové a taxo-
vní řády.  
V další části práce se autor zabývá pravomocí a kompetencí horenských úřadů a vývojem soudnictví 
včetně přehledu horenského soudního řízení. Ukazuje, jak se správní soudní autonomie 13.-14. sto-
letí od 15. století omezuje. Důvodem je vliv pozemkové vrchnosti na podobu horenského práva. Éru 
vinohradních hor jako autonomního soudního a správního celku ukončuje absolutistický stát v 18. 
století za vlády císaře Josefa II..  
Následuje kapitola o horenských svobodách, což byla původně práva panovníkova majetku přene-
sená na horenskou komunitu. Jedná se o mílové právo, právo azylu a míru ve vinohradní hoře, hr-
delní právo, výčepní a lovecká imunita. Jádro práce tvoří kapitola o emfyteuzi ve vinohradních ho-
rách. Autor se zabývá držbou vinohradu, dispozičními právy k vinohradu, právem k užívání vinohradu 
a braní plodů. Konstatuje, že nakládání s vinohradem bylo postupně omezováno pozemkovou vrch-
ností. 
 
 
 
 

 

 

ÚSTAVA A ÚSTAVNÍ SYSTÉM MEZIVÁLEČNÉHO  
ČESKOSLOVENSKA 
Karel Schelle, Jozef Beňa, Jaromír Tauchen, Ladislav Vojáček a 
kol. 
 
ISBN 978-80-7418-330-0 
 
Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2020, 931 s. 
 

Sto let od vydání první československé Ústavy (1920) inspirovalo skupinu právních historiků k na-
psání obsáhlé publikace věnované vzniku, vydání a realizaci této Ústavy. Časově je publikace zamě-
řená na období do roku 1939. Její pojetí je velmi široké, zahrnuje všechny státoprávní problémy, s 
nimiž se první Československá republika setkala. Podrobně jsou popsány nejen hlavní ústavou regu-
lované oblasti (moc zákonodárná, výkonná, vládní a soudní), ale obsáhlá jsou i pojednání o právu 
volebním, postavení Slovenska a Podkarpatské Rusi. Součástí jsou i životopisy nejvýznamnějších pr-
vorepublikových konstitucionalistů. Jednotlivé kapitoly jsou proloženy bohatou obrazovou doku-
mentací, zejména portréty známých českých a slovenských politiků. Druhou částí publikace je soubor 
všech důležitých ústavněprávních dokumentů a vyčerpávající bibliografická příloha. Knihu opatřil 
úvodem nedávno zesnulý předseda Senátu PČR Jaroslav Kubera. Jedná se o doposud nejobsáhlejší 
rozbor ústavního vývoje meziválečného Československa. 
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PŘÍBĚH ČESKOSLOVENSKÉ ÚSTAVY 1920  
Jan Kuklík 
  
ISBN 978-80-246-4541-4 
 
Praha: Karolinum, 2020, 336 s. 

Ústavní listina z 29. února 1920 je základním ústavním dokumentem samostatného českosloven-
ského státu. Jan Kuklík sleduje příběh jejího vzniku i její osudy až do roku 1948, kdy byla nahrazena 
tzv. ústavou 9. května. První československá ústava je spojena se vznikem samostatného státu, ale i 
s osudovými okamžiky ohrožujícími samostatnou československou státnost v letech 1938/1939 a s 
nadějí na její obnovu v letech druhé světové války a po jejím skončení. Ústavní listina z roku 1920 
posloužila i jako jeden z inspiračních zdrojů při přípravě nové české ústavy v roce 1992. 
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PŘEDSTAVENÍ KNIH  
NA YOUTUBE KANÁLE  

EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY  
 

Vladimír Černý:  
BRNĚNSKÉ GESTAPO 1939–1945 A POVÁLEČNÉ SOUDNÍ PROCESY S JEHO PŘÍSLUŠNÍKY 

 

 
https://youtu.be/YzrT8hp4Mg8 
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Rozhovor s doc. JUDr. PhDr. Adrianou Švecovou, PhD. 

 

Můžete prosím krátce představit, jakou ob-
lastí se vědecky zabýváte (a čím aktuálně) a 
jakou Vaší knihu považujete za nejlepší? 
Svoju odbornú profiláciu zameriavam na de-
jiny práva s príklonom k inštitútom súkrom-
noprávnych odvetví v stredoveku, novoveku 
a dejín 20. storočia. Dlhodobo sa venujem 
skúmaniu prameňov práva na úze 

mí Slovenska (resp. Uhorska a Českosloven-
ska) a po viacročnom výskume som v spolu-
autorstve pripravila prvé dva zväzky Prame-
ňov práva na území Slovenska I. a II. Koncep-
tuálne a dlhodobo, viac ako 10 rokov, sa ve-
nujem štúdiu a archívnemu výskumu dejín 
dedičského práva, v ktorom som sa pred viac 
ako 6 rokmi odhodlala pripraviť reprezenta-
tívnu dvojzväzkovú edíciu a monografickú 
štúdiu novovekých meštianskych závetov 18. 
a 19. storočia v Trnave pod názvom Trnavské 
meštianske závety (1700–1871). Toto dielo je 

tiež vnímane mnou aj verejnosťou ako veľmi podnetná práca, tak obsahovo aj rozsahovo a dúfam, že 
aj vedecky podnetná. Toho času som zaujatá čiastočne novou témou prvého návrhu uhorského Všeo-
becného občianskeho zákonníka z r. 1900 a jeho dedičskej časti. 

Jsou na Vašem pracovišti aktuálně řešeny nějaké zajímavé projekty? 
Áno, iste, od roku 2019 som zodpovednou riešiteľkou grantu VEGA, v ktorom riešime ako katedra štvo-
ročný projekt s názvom Renesancia zabudnutých a znovu obnovených inštitútov dedičského práva na 
Slovensku. Tento projekt zároveň korešponduje s mnou preferovanými témami a oblasťami právnohis-
torického súkromnoprávneho, dedičského výskumu. Ako katedra však máme nádej, že v podobných 
a prípadne aj nových projektoch budeme ako katedra participovať a pokračovať aj v budúcnosti.  

Dostává se podle Vás v dnešní společnosti dostatečné pozornosti právní historii či římskému právu? 
Keď sa po roku 1948 dostala právna história do závozu marxistického poňatia dejín, možno povedať, 
že sa obmedzila len na propedeutiku – teoreticko-historickú predprípravu k vlastnému štúdiu pozitív-
noprávnych disciplín a vlastný výskum sa realizoval v zúženom poňatí a odhodlaní jednotlivcov presa-
diť aj vedecky ambicióznejšie, koncepčnejšie a metodologicky náročnejšie témy a prístupy. Po novem-
bri 1989 sa dá povedať, že sa dlho hľadali personálne aj inštitucionálne možnosti ako zachovať vedeckú 
a pedagogickú nezávislosť, aby sa právna histrória, s ňou spojená romanistika a tiež aj právna teória 
nestali slúžkami pozitivistických disciplín. Avšak nástup novej generácie právnych historikov,  
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romanistov za ďalšie dekády dodnes ukazuje svoje pozitívne výsledky. Generačná výmena našej, dnes 
už strednej generácie vedcov a pedagógov a jej odhodlaný postoj a aj nadobudnutá životná a odborná 
skúsenosť a iste i rozumný, možno aj pragmatický postoj vedenia jednotlivých fakúlt tak v ČR a SR našu 
právnohistorický vedu, dá sa povedať, resuscitoval. 

Kam se bude právní historie podle Vás ubírat v blízké budoucnosti? 
Domnievam sa, že nastúpený trend bez žiadnych ideologických a politických vplyvov slobodne bádať 
a vyučovať získané poznatky, iniciatívne hľadať a diskutovať nad všetkými oblasťami a témami, ktoré 
právna história aj romanistika ponúka, je základná premisa nášho, ba aj každého vedeckého výskumu. 
História práva jednoznačne poukazuje na historickú kauzalitu, kontinuitu v právnom vývoji (neraz po-
zitívne vnímanú a historicky prijatú ďalšími generáciami), i preto stojí na pomedzí právnych a historic-
kých disciplín a z tohto uhľa pohľadu k nej môžeme pristupovať viacstranne (preskriptívne, deskrip-
tívne, analyticky, analogicky, multi-inter-disciplinárne a pod.). V spoločenských vedách, dotýkajúcich 
sa fenoménu práva a spravodlivosti, je naše úsilie o to náročnejšie, ak súperíme s lukratívnejšími pozi-
tivistickými disciplínami a ich likviditou a bonitnosťou prinášaných faktov, postupov a riešení na aktu-
álne problémy spoločnosti aj ľudského indivídua. Právna história sleduje tento progresívny a neraz aj 
agresívny preskriptívny trend bádať a nachádzať historické impulzy a názory na výzvy aktuálnych práv-
nych problémov. Právna história však musí sledovať neochvejne aj mantinely, v pozitívnom zmysle 
toho slova, vlastnej afinity k historickým vedám, ktoré deskriptívne odkrývajú a popisujú a hlavne in-
terpretujú minulé historické deje a fenomény (napr. pre nás tak zaujímavé právne inštitúty). Tento 
ďalší cieľ právnohistorického, vedeckého bádania nemožno opustiť alebo zanevrieť na neho. Pripomí-
nam najmä mladším slovenským kolegom, že naše dejiny práva a štátu nezačínajú rokom 1918, práve 
naopak, aj uhorská kapitola slovenských, resp. bez nacionálneho podtónu determinovaných stredoeu-
rópskych dejín rôznych ľudských entít  a identít, je rovnako zaujímavá!  

Ak teda vytrváme v nastúpenom trende, istotne budeme žať plody našej namáhavej, časovo a ľudsky 
náročnej mravenčej a často nedocenenej práce vedca a pedagóga v právny histórii a romanistike – za-
nedbanej oblasti spoločenských a humanitných vied. Mňa a vlastne aj viacerých kolegov však začína 
lákať interdisciplinárny výskum, najmä sociologický prístup v práve a právnych dejinách. Jednoducho 
povedané, je čo a kde bádať, len keby toho času a vlastných ľudských kapacít a sily bolo viac..  
  
Jak hodnotíte spolupráci mezi katedrami a v rámci obce českých a slovenských právních historiků? 
Hodnotila som ju a aj dnes hodnotím vždy kladne s potenciálom nových a nových možností. Určite by 
som uvítala nejaký spoločný a inštitucionálny projekt (resp. projekty), ktorý bude túto vzájomnú 
a dobrú kooperáciu rozvíjať a tiež i finančne podporovať. Právnohistorická veda a pedagogika určite 
nesmie zabudnúť na synchronizovaný a zosúladený postup jednotlivcov aj vedeckých tímov (katedier 
a vedeckých ústavov), pričom je prípadne dobré spojiť vlastné skúsenosti a návrhy riešení zo strany 
slovenských, ako aj nám blízkych českých kolegov právnych historikov, prípadne i pozitivistov. Len 
v spoločnom úsilí sa nám podarí verifikovať svoje dôstojné vedecké a pedagogické postavenie a získať 
a udržať si prípadne aj rešpekt a záujem kolegov iných vedeckých disciplín a najširšej verejnosti.  
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POZVÁNKY NA KONFERENCE 
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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 spolko-
vém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14047. 
Sídlo sekretariátu: Foltýnova 2, 635 00, Brno, Česká republika, IČ: 26555620. 
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