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Vážení členové
Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s.,
dovolujeme si Vám zaslat letošní třetí řádné
číslo našeho bulletinu, ve kterém opět naleznete recenze a anotace celé řady nově vyšlých
právněhistorických knih, pozvánky na konference, jakož i další informace z oblasti právní
historie a římského práva.
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 a římského práva.
Uživatele facebooku si dovolujeme upozornit na
existenci skupiny Evropské společnosti pro

2. říjen 2018

ISSN 2464-4889

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.facebook.com/groups/271287786103/
V závěru bychom Vás chtěli upozornit na speciální zpravodaj olomoucké právnické fakulty,
který byl v září 2018 vydán u příležitosti vzpomínky na jejího prvního děkana Miroslava Liberdu. Naleznete ho na následujícím odkazu:
https://www.pf.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/Zpravodaj/2018/zPRAVOdaj_2018_07.pdf

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

Christian v. Bar: Gemeineuropäisches Sachenrecht Band 2: Besitz, Erwerb und Schutz subjektiver Sachenrechte, C.H.BECK, vyjde 2019, ISBN 978-3-406-73367-3

První svazek monografie „Gemeineuropäisches Sachenrecht“ přinesl základy, předměty a analýzu věcných práv známých v zemích Evropské Unie.
Chystaný/ohlášený druhý svazek uzavírá tento celek pojednáními o právu
držby, o převodu věcných práv a o prostředcích jejich právní ochrany.

VÝBĚR Z OBSAHU:
• Zweck, Gegenstände und Denkfiguren des Besitzrechts - Účel, objekty a formy práva držby
• Schutz des status quo - Ochrana stávajícího stavu
• Ersitzung, Fruchterwerb, Aneignung, Fund und Schatzfund - Vydržení, nabývání plodů, přivlastnění,
nález a nález pokladu
• Bestellung und Übertragung von Sachenrechten - Zřízení a převod věcných práv
• Verträge im Sinne des Sachenrechts - Věcněprávní smlouvy
• Wirkung gegenüber Dritten - Účinky erga omnes
• Karten, Kataster und Liegenschaftsregister - Mapy, katastry a registry nemovitostí
• Verfügungen durch andere Personen als den Rechtsinhaber - Právní dispozice s předměty nevlastníky
• Rechte an realen Sachen und Rechte an Grundstücken - Práva na reálných věcech a na pozemcích
• Sachenrechtlicher Rundumschutz gegenüber jedermann - Věcněprávní ochrana vůči třetím osobám
• Trust, Treuhandfonds und Treuhand - Trust, svěřenský fond a správa cizího majetku
• Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche - Negatorní žaloby
• Eigentumsfeststellung und Sachherausgabe - Žaloby na určení vlastnického práva a na vydání věci
• Geldzahlung statt Herausgabe, Beseitigung oder Unterlassung - Finanční náhrada jako plnění žaloby
reivindikační a negatorní
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY

VE SLUŽBÁCH MAFFIE?
ČESKÝ DOMÁCÍ PROTIRAKOUSKÝ ODBOJ (1914–1918)
V ZRCADLE EGO-DOKUMENTŮ
Jan Hálek, Boris Mosković (eds.)
ISBN 978-80-7422-636-6

NLN, Praha, 2018, 224 stran

"NECHTĚNÍ" SPOLUOBČANÉ: SKUPINY OBYVATEL PERZEKVOVANÝCH ČI MARGINALIZOVANÝCH Z POLITICKÝCH,
NÁRODNOSTNÍCH, NÁBOŽENSKÝCH I JINÝCH DŮVODŮ
V LETECH 1945-1989
Jaroslav Pažout, Kateřina Portmann
ISBN 978-80-88292-06-7

Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, 254 stran

PRAMENY K DĚJINÁM TRESTNÍHO PRÁVA V ČESKÝCH
ZEMÍCH V OBDOBÍ ABSOLUTISMU: CHRESTOMATIE
Ondřej Koupil, Marcela Koupilová, Karel Malý, Jiří Šouša, Jiří
Šouša jr., Jana Vojtíšková, Klára Woitschová
ISBN 978-80-246-3775-4

Karolinum, Praha, 2018, 342 stran
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USUCAPIO: VYDRŽENÍ V ŘÍMSKÉM PRÁVU
Petr Bělovský
ISBN 978-80-87284-72-8
Auditorium, Praha, 2018, 246 stran

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY 1992 - DOKUMENTY A OHLASY
Jindřiška Syllová, Miroslav Sylla
ISBN 978-80-7598-060-1

Wolters Kluwer, Praha, 2018, 672 stran

SOUDCE ANTONÍN MOKRÝ VZPOMÍNÁ
Jan Kotous
ISBN 978-80-87975-77-0

Univerzita Karlova - Právnická fakulta, Praha, 2018, 143 stran

Hans Kelsen: Veröffentlichte Schriften 1920–1921
Matthias Jestaedt (ed.)
ISBN 978-3-16-149986-9

Mohr Siebeck, Tübingen, vyjde 2019, 640 stran
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE č. 48/1
STUDIE
René Petráš: Vývoj a tradice právní úpravy cestovního ruchu
Jan Rychlík: Právní regulace cestování do zahraničí v letech 1848-1989 (normativní přehled)
Ivan Jakubec: Cestovní ruch v soukolí říšské a protektorátní politiky a legislativy. Autonomismus a "demokracie"
za protektorátu: cestovní ruch
Jan Štemberk: Cestovní ruch v protektorátní legislativě
Lukáš Novotný: Právní a správní aspekty rozvoje cestovního ruchu v NDR
Jiří Šouša: Vybrané otázky československých amnestií
trestněprávních deliktů ve 20. a 30. letech 20. století ve
vztahu k národnostním menšinám
Veronika Kleňová: In iure cessio hereditatis
Osvaldo Sacchi: La regula iuris del giurista romano e i casi perplexi di Leibniz tra analogía e anomalía
nel diritto
STUDENTSKÉ PRÁCE
Katarina Kukanová: Pandořina skříňka: nároky Polska na náhradu škod způsobených nacistickým Německem v době druhé světové války a související majetkoprávní otázky. Část 1
RECENZE
Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století. (Vladimír Kindl)
Kertzer, D., Papež a Mussolini (Radim Seltenreich)
Modzelewski, K., Barbarská Evropa (Radim Seltenreich)
Padovani, A., Dall’alba al crepuscolo del commento. Giovanni da Imola (1375 ca. - 1436) e la giurisprudenza del suo tempo (Miroslav Černý)

ZPRÁVY
Mene Tekel 2018 (Adam Csukás)
Zpráva o pracovním semináři Únor 1948 (Daniela Němečková)
Labyrintem českých novověkých edic (Marek Starý)
Plný text PHS č. 48/1 je dostupný na tomto odkazu:
http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=117938
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE
Konference „The Evolution of Legal Argumentation in European Legal Culture“
Dne 26. května 2018 se v polské Poznani na Fakultě práva a administrativy konala studentská konference s názvem The Evolution of Legal Argumentation in European Legal Culture. V jejím rámci se setkali studenti a vyučující z domácí Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, SWPS univerzity ve Varšavě
a Univerzity v Augsburgu. Pozvání rovněž přijali vyučující z Aristotelovy univerzity v Soluni, Masarykovy
univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci.
Úvodní přednášku na téma Legal reasoning and continuity of Roman law tradition: “ars boni et aequi”,
a “diuturna” art? pronesl prof. Costantine Vlahos ze soluňské univerzity. Poté vystoupili se svými příspěvky studenti z augsburgské univerzity, jako první Elisabeth Knoll s tématem The construction of the
Civil Code by terms for the German Empire in the 19th century, poté Lisa Wolf s příspěvkem Interpretation of contracts in the 19th and 20th century. An examination of contracts dealing with castles.
Po obědové pauze následoval blok příspěvků doktorandů varšavské SWPS univerzity, moderovaný doc.
Pavlem Salákem z brněnské právnické fakulty. Jako první vystoupila Mgr. Magdalena Witkowska s tématem Identification of Persons in Roman Law from the modern Perspective, následně Mgr. Cezary
Małozięć přednesl příspěvek Partnership – between Roman, Polish and German law.
Poslední blok příspěvků patřil nejdříve Veronice Wimmer (Univerzita v Augsburgu) s příspěvkem Usage
of generic terms on the basis of the bona-fide clause, adverse possession and acquisition in good faith.
Následně vystoupili studenti domácí poznaňské fakulty – Michał Przybył s tématem Why does the
Supreme Court limit the forced heirship? Pros and cons a jako poslední Maria Kola s příspěvkem
Schemes of legal argumentation as an idea for ordering the law. Závěrem prof. Christoph Becker z Univerzity v Ausburgu shrnul celé setkání.
Příspěvky jednotlivých studentů se setkaly s velmi pozitivním ohlasem a daly podnět k živé diskuzi.
Mezi polskými fakultami a fakultou augsburgskou se jedná o již tradiční setkání, letos rozšířené o řecké
a české zástupce. Jelikož se rozšíření osvědčilo, pro další ročníky je naplánováno i zapojení studentů
Aristotelovy univerzity v Soluni, Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci.

Lucie Mrázková
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Právníci v Biografickém slovníku českých zemí
Biografický slovník českých zemí (BSČZ) představuje rozsáhlý,
komplexní a dlouhodobý projekt, který přináší informace o životě a díle osobností, které „utvářely duchovní i hmotný vývoj
českých zemí v nejrůznějších epochách a oborech činnosti“.
Aktuálně vychází již jeho 21. svazek.1
Projekt je realizován pod gescí Historického ústavu AV ČR, pracuje se na něm od roku 1990, vydáván je od roku 2004 v podobě jednotlivých sešitů (prvních patnáct sešitů do roku 2013
v nakladatelství Libri, poté v nakladatelství Historického ústavu ve spolupráci s nakladatelstvím Academia). Hlavní redaktorkou byla původně doc. dr. Pavla Vošahlíková, od 16. sešitu
se jí stala dr. Marie Makariusová.2
Slovník představuje v současné době hlavní platformu prezentace právnických biografických studií. Paralelně probíhá příprava biografických dílů Encyklopedie českých právních dějin,
které budou vydány jako poslední. Charakter hesel je koncipován obdobně: hesla EČPD budou podrobnější a zahrnují také fotografie, hesla BSČZ zase obsahují odkazy na prameny a literaturu, budou tak i
při zpracování stejnými autory, což je spíše vítané, vytvářet vhodné doplňky.
Právní historici byli do projektu BSČZ původně zapojeni jen okrajově, což se bohužel odrazilo také na
kvalitě některých hesel (např. o Bohumilu Baxovi, Vratislavu Buškovi či Michailu Cimmermanovi). Po
navázání spolupráce redakce s brněnskou katedrou dějin se však začali více zapojovat také badatelé
odpovídající odbornosti (např. Lenka Šmídová Malárová připravila Jana z Gelnhausenu a Gozzia z Orvieta, Veronika Pochylá Eduarda Gundlinga, Petr Osina Filipa Harrase-Harrasovského).
V tištěné podobě i na internetu je dostupný pracovní pětidílný heslář, do slovníku jsou však zařazována
i hesla, která nejsou v hesláři obsažena, což se může týkat zejména soukromých docentů.3 Od poloviny
roku 2015 je veřejnosti zpřístupněna také elektronická databáze Generální heslář Biografického slovníku českých zemí, zahrnující základní biografické údaje a odkazy na zdroje (zvl. slovníkovou literaturu),
což může výrazně usnadnit přípravu hesel.4
Pokud by se chtěl někdo z kolegů do projektu BSČZ zapojit, je možné si heslo dopředu „zarezervovat“
(např. Jiřího Hoetzela bude zpracovávat L. Vojáček, Karla Hermanna-Otavského P. Skřejpková, Richarda
Hornu L. Martincová). V případě zájmu napište prosím na můj email (onhorak@post.cz), nebo přímo
hlavní redaktorce (makariusova@hiu.cas.cz).
Ondřej Horák

1

Blíže: http://www.hiu.cas.cz/cs/veda-a-vyzkum/encyklopedie-atlasy/biograficky-slovnik-ceskych-zemi.ep/
Biografický slovník českých zemí. Praha: Libri, 2004-2015; Academia, 2013- (dosud poslední 21. sešit zahrnuje
písmena H-Ham, blíže: http://www.academia.cz/brzy-vyjde/biograficky-slovnik-ceskych-zemi-h-ham-21-svazek).
3
Heslář biografického slovníku českých zemí (část 1-5), viz odkaz v pozn. 1.
4
Dostupný z: http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/Hlavn%C3%AD_strana
2
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Správa z vedeckej konferencie „Trnavské právnické dni“, sekcia dejiny práva na tému: Štát
a právo v prevratových súkoliach času
V dňoch 20 - 21. septembra 2018 usporiadala Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave medzinárodný vedecký kongres s názvom Trnavské právnické dni. V rámci dvojročnej periodicity sa na pôde
Trnavskej univerzity pravidelne stretávajú uznávaní domáci a zahraniční odborníci a ich tohtoročná
účasť a medzinárodná spolupráca s Pápežskou saleziánskou univerzitou v Ríme, Užhorodskou národnou univerzitou, Katolíckou univerzitou Jána Pavla II. v Lubline a Moskovskou štátnou regionálnou univerzitou jednoznačne svedčí o kvalite a obľube tohto podujatia. Uvítacím príhovorom privítali účastníkov rektor prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. a dekanka Právnickej fakulty, doc. JUDr. Mgr. Andrea
Olšovská, PhD., ktorí slovo následne odovzdali váženým a s nadšením očakávaným hosťom. Na tému
Právny štát-medzi vedou a umením, ktorá v sebe snúbila atribúty odbornosti a zároveň kultúrnosti, tradičné pre tento cyklus kongresov, vystúpili prof. Ing. Václav Klaus, CSc. (príspevok Neúplných 100 let
samostatného Československa a rizika současné éry); prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš (príspevok Vznešená
myšlenka právního státu na scestí); DrSc., prof. Rev. Jesu Pudumai Doss, JCD, JCOL, JuL (príspevok Rule
of Law. Some Canonical Considerations); prof. JUDr. Marek Števček, PhD. (príspevok Koniec moderny?
Krátka ontogenéza subjektu od Aristotela po Kunderu); prof. Wojciech Wytrążek (príspevok Administration of Culture in Poland – Legal Aspects of the Protection of National Culture); prof. Konstantin
Vladimirovich Chistyakov PhD. (príspevok Prevention of Extremism in the Youth Environment) a doc.
JUDr. ThDr. Oleksandr Bilash, CSc. (príspevok Štátno-cirkevné vzťahy na Ukrajine: súčasný stav, problémy a perspektívy rozvoja). Program prvého dňa pokračoval exkurziou ,,univerzitná Trnavaˮ a spoločenským večerom.
Druhý rokovací deň sa zasadalo v sekciách, a to v sekcii medzinárodného a európskeho práva, občianskeho a obchodného práva, pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, v sekcii právnych otázok náboženskej slobody, rímskeho a cirkevného práva, v ruskojazyčnej sekcii, v sekcii správneho práva
a práva životného prostredia a finančného práva, teórie práva a ústavného práva, trestného práva
a kriminológie a propedeutiky právnických predmetov, a taktiež v sekcii dejín práva, ktorej budeme
venovať pozornosť v nasledovných riadkoch.
V rámci kongresu Trnavské právnické dni zorganizovala dňa 21. septembra 2018 Katedra dejín práva
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vedeckú konferenciu s názvom Štát a právo v prevratových súkoliach času, zameranú širšie na každý revolučný prevrat, každú zmenu štátneho režimu
a s ňou súvisiacu zmenu práva. Konferenciu otvoril moderátor dopoludňajšieho bloku, prof. JUDr. Dr.
h. c. Peter Mosný, CSc., ktorý predstavil rozhodnutie katedry venovať konferenciu, ako aj printový
zborník z nej, úcte a pamiatke na vzácneho človeka, pedagóga, vedca, profesora dejín štátu a práva,
kolegu, dlhoročného spolupracovníka a priateľa, prof. JUDr. PhDr. Ladislava Hubenáka, DrSc., pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín začiatkom roku 2018. Prof. Mosný následne odovzdal slovo
doc. JUDr. PhDr. Róbertovi Jágrovi, Phd., ktorý predniesol In memoriam prof. JUDr. PhDr. Ladislava
Hubenáka, DrSc., z pera doc. JUDr. Ivany Šoškovej, PhD.
V dopoludňajšom bloku konferencie následne vystúpili: prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) s príspevkom K metamorfózam vzniku ČSR, v ktorom sa vyjadril k hodnoteniam vzniku a existencie Československa, ako aj k súčasnej situácii; prof. JUDr. Dr. h. c.
Peter Mosný, CSc. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave) s príspevkom Slovensko-česká neoddeliteľnosť jednoty politiky prevratu od jesene 1947 do februára 1948, v ktorom konštatoval, že priebeh týchto udalostí bol mocenským pučom zo strany slovenských a českých komunistov
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riadených moskovským komunistickým vedením sovietskeho štátu; prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš,
PhD., LLM, MA. (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) s príspevkom Revolučný rok
1848 a zmeny v postavení uhorskej šľachty, v ktorom právne i literárne, na príklade diel od Jégého,
Hronského, Záborského, Kalinčiaka a pod., predstavil oslabovanie statusu uhorskej šľachty v rozmedzí
rokov 1848-1918; doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, PhD. (Právnická fakulta Karlovej univerzity
v Prahe) s príspevkom o vývoji právneho štátu Právní stát tváří v tvář totalitnímu státu v evropském
právním vývoji; doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, Phd. (Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici) s príspevkom v spoluautorstve s kolegom, doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michalom Turošíkom, PhD.,
na tému Zavinenie v stredovekom práve, v ktorom sa venovali formám zavinenia v práve Veľkej Moravy
a rímskemu právu ako inšpiračnému zdroju; JUDr. Antonín Lojek, PhD. (Právnická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni) s príspevkom Měnové reformy na pozadí změn státního režimu a práva v letech
1919-1953, v ktorom autor predstavil následok zmien v štátnom režime v podobe menových reforiem
v rokoch 1919, 1945 a 1953; a doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. (Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave) s príspevkom Národné oslobodenie a historické bezvedomie, v ktorom analyzoval vytvorenie československých dejín vo vzťahu k vytvorenému československému národu a konštatoval problematické vyrovnávanie sa Slovenska s uhorskou a čiastočne s československou minulosťou.
Druhý blok bol moderovaný doc. JUDr. Miriam Laclavíkovou, PhD. a vystúpili v ňom: Mgr. Konrad
Graczyk (Právnická fakulta Sliezskej univerzity v Katoviciach) s príspevkom Evakuácia Špeciálneho súdu
v Katoviciach (Sondergericht Kattowitz) v roku 1945, v ktorom autor priblížil túto historickú udalosť
pred príchodom sovietskych vojsk; doc. JUDr. MUDr. Daniel Šmihula, PhD. Dr. Iur. (Stredoeurópska
vysoká škola v Skalici) s príspevkom Kultúrne a spoločenské korene myšlienky právneho štátu, v ktorom
za dôvod vzniku idey právneho štátu uviedol mocenskú protiváhu proti štátu a samostatnosť jednotlivcov ako aj kultúrnu a spoločenskú podmienenosť; Mgr. Ondrej Podolec, PhD. (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) s príspevkom Krajské, či hlavné mesto? (Vývoj právneho postavenia
Bratislavy po roku 1918), v ktorom poukazoval na súvis právneho statusu Bratislavy s postavením Slovenska v československom štáte a predstavil rôzne formy relevantnej právnej úpravy v rôznych politických režimoch; Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD. LLM. (Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave) s príspevkom Československá právna veda v rokoch 1948-1989, v ktorom upozornila na
pofebruárové redefinovanie základných právnych kategórií v duchu marxisticko-leninistickej ideológie;
a JUDr. Lukáš Králik, PhD. (Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže v Brne), ktorý vo svojom príspevku
Sbírka zákonů a recepce publikace právních předpisů po roce 1918 predstavil Zbierku zákonov a nariadení po vzniku spoločného štátu, ako aj tézu o recepcii rakúsko-uhorského poriadku, fungujúcom na
základe princípu formálnej publikácie, zavedeného po roku 1849.
Do zborníka budú tiež zaradené príspevky od prof. JUDr. PhDr. Karolíny Adamovej, DSc. (Právnická
fakulta Západočeskej univerzity v Plzni) s témou Parlamentarizmus v Československu v letech 19181938 v politickém systému; JUDr. Mgr. Štefana Siskoviča, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity
v Trnave) s názvom Komunikačné hry v práve; dvojice autoriek doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD.
– doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave), ktoré pripravili príspevok na tému Inštitucionálny základ starostlivosti o deti a mládež na Slovensku v prelomovom
období I. ČSR na príklade okresných starostlivostí o mládež; JUDr. Ingrid Lanczovej, PhD. (Právnická
fakulta Trnavskej univerzity v Trnave), ktorej príspevok nesie názov Manželský zákon očami a praxou
slovenského ľudu; Mgr. Moniky Martiškovej (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave) s názvom
Formalizmus. Medzi umením a právom; doc. JUDr. Petra Vyšného, PhD. (Právnic-
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ká fakulta Trnavskej univerzity v Trnave), ktorý vo svojom príspevku odpovedá na otázku Existovalo
súkromné vlastníctvo pôdy v predhispánskom Tenochtitlane? a JUDr. Viery Zátekovej Valkovej (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave) na tému Prvá kodifikácia rodinného práva na území Československej republiky.
Záverom možno dodať, že pamiatku na prof. JUDr. PhDr. Ladislava Hubenáka, DrSc. si uctil vysoký počet
účastníkov, ktorí vystúpili s vedeckými príspevkami na rozmanité témy a podnietili tak plodnú a zaujímavú diskusiu. Ukončila ju doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. spomienkou na prívetivosť a ľudskosť,
ktorými profesor vynikal v kolektíve, čo napokon v kombinácii s odbornou stránkou predurčilo jeho
odkaz a prínos v radoch právnych historikov na večne živý.
Ingrid Lanczová
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Rozhovor
s prof. JUDr. Dr. h. c. Peterem Mosným, CSc.
1. Můžete prosím stručně charakterizovat katedru, jejímž jste vedoucím?
Katedra dejín práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity za posledných desať rokov získala tri
grantové projekty agentúry Vega a jeden grantový projekt agentúry Kega. Členovia katedra však participovali na viacerých projektoch získaných inými katedrami tak v rámci grantovej agentúry APVV ako
aj grantovej agentúry Vega.

2. Kam se budou právní historie a římské právo podle Vás ubírat v blízké budoucnosti?
(Mají-li tedy nějakou budoucnost?)
Budúcnosť výučby právnej histórie je v podstate v rovnakom postavení ako to bolo aj pred spoločenskými zmenami v roku 1989. Neznamená to, že v dobrom, lepšie povedané vo vyhovujúcom pre rozvoj
právnohistorickej vedy. Pred rokom 1989 v rámci socialistickej doktríny majúcej základ v tzv. socialistom internacionalizme existoval negatívny vzťah vládnucej strany k výučbe dejín, a teda aj k výučbe
štátoprávnej histórie. V rámci nej sa potláčala výučba dejín práva s priorizovaním výučby dejín štátu.
Po roku 1989 sa kladie dôraz na výučbu dejín práva, pričom sa aj v našich radoch objavili nie moc
šťastné názory, že výučba dejín štátu sa má ponechať politológii. Neviem si totižto dosť dobre predstaviť dané presunutie vzhľadom na absenciu absolvovania právnického vzdelania politológmi.
Podceňovanie výučby dejín štátu a práva je opäť trendom súčasných západoeurópskych teórií nihilizujúcich národnú európsku výstavbu a príslušnosť ako prekonaný spoločenský jav. Spolu so zamieňaním vlastenectva s nacionalizmom dokonca až s extrémizmom. Zatiaľ však v spoločenskej praxi v jednotlivých európskych štátoch združených v Európskej únii nevidím prejavy celoeurópskych multinárodných tendencií, skôr naopak, a stále výraznejšie.
Budúcnosť výučby štátoprávnejprávnej histórie bude záležať na viacerých faktoroch. Predovšetkým
v jednote postupu jednotlivých našich katedrálnych pracovísk, aby sa nestalo to, že na jednej relevantnej právnickej fakulte na Slovensku sa štátoprávne dejiny na území Slovenska neučia ako povinný predmet až viac ako 10 rokov. Nemožno celkom podliehať ani prianiam študentov zrušiť výučbu právnej
histórie. Rovnaké priania mali študenti aj pred rokom 1989. Keby boli vyslyšané bolo by bývalo veľmi
zložité, pri zmene spoločenského režimu na demokratický, v krátkej dobe pochopiť i aplikovať v právnickej praxi nové právne inštitúty i postupne meniť celý právny poriadok. Myslím si tiež, že nezastupiteľný význam pri zachovaní výučby štátoprávnych právnych dejín majú samotní učitelia, spôsob podávania učebnej látky, nebazírovanie na zbytočných podrobnostiach, zmeny záberu vyučovanej matérie
odpútaním sa od feudálneho zriadenia s priorizovaním vývoja štátu i práva po roku 1867 atď.
Všetky uvádzané i ďalšie kroky zavádzať a realizovať v súčinnosti s trpezlivou i presvedčivou diskusiou
so študentskou obcou. A navyše, zbaviť sa písania rozsiahlych učebných pomôcok, sprístupniť aj výrazové prostriedky v nich používané. Dosiahnuť tak ich maximálnu prehľadnosť. Strohý, často komplikovaný vedecký jazyk patrí do vedeckých diel, kam učebné pomôcky nepatria. A to sa dotýka aj před-

Strana | 13

nášok i seminárnych cvičení. Nové zaujímavé metódy zavádzať najmä na seminárnych cvičeniach, ktoré
by mali byť svojou povahou riešením praktických právnohistorických káuz.
Vo všeobecnosti sa hovorí, že múdri ľudia sa učia na chybách iných a hlúpi na chybách vlastných. Teda
na tom, čo už v oboch prípadoch bolo. Oboje patrí do historického poznania. História vo všeobecnosti,
ako aj štátoprávna história, je súputníčkou vývoja ľudstva, toho, čo ľudstvo všetko dosiahlo. Jej nenahraditeľné poslanie je učiť nás ako žiť, vyvarovať sa chýb iných či vlastných na základe toho, čo sa
vlastne stalo každému jedincovi, spoločenstvám, spoločnostiam, štátnym celkom i kontinentom. Som
presvedčený, že poznanie histórie i štátoprávnej histórie môže rýchlejšie posunúť spoločenstvá, štáty
i ľudstvo v ich ďalšom vývoji.
Dať náplň tomuto všetkému, presvedčiť o potrebnosti výučby štátoprávnej histórie je úlohou všetkých
nás, teda staršej strednej i mladšej generácie štátoprávnych historikov. Bez mentorovania, nátlaku
a v zhode s jej potrebnosťou pre výučbu jednotlivých pozitívnych právnych predmetov. Prepojenosť na
výučbu pozitívnych právnych disciplín musí byť alfou i omegou našich snáh.

3. Jak hodnotíte současnou úroveň historickoprávní vědy a úroveň současné mladé generace právních historiků, zejména doktorandů?
Nemôžem celistvo posúdiť úroveň mladšej generácie právnych historikov na Slovensku. Podkladom mi
môže byť dostupná publikačná činnosť realizovaná v celoštátnych periodikách či konferenčných zborníkoch z rôznych domácich i medzinárodných konferencií. Cenným a jedinečným podkladom sú aj doktorandské, habilitačné i inauguračné konania, ktoré som absolvoval či už v pozícii oponenta alebo člena
jednotlivých komisií. V rámci tohto vymedzenia tak mám prehľad o troch katedrách štátoprávnej
histórie, a to na Právnickej fakulte TU v Trnave, Právnickej fakulte UK v Bratislave i Právnickej fakulte
UMB v Banskej Bystrici.
Na všetkých troch pracoviskách vyrástla veľmi schopná, dostatočne v štátoprávnej histórii erudovaná
mladá generácia, jazykovo dobre až výborne vybavená. Nielen vzdelaná ale tiež pracovitá generácia.
Mám na mysli interných doktorandov a učiteľov do veku okolo 35 rokov. Chcel by som ich však varovať
pred úskaliami podľahnúť politickým objednávkam a lákavým politickým benefitom. V tejto dobe to už
nie je potrebné pre ich ďalší kvalifikačný rast.
Výrazne i výborne je vyprofilovaná stredná generácia v pozícií docentov. Treba dúfať, že končiaca staršia generácia v pozícii profesorov sa dočká rýchlejšej obnovy ako doteraz. Jeden profesor po prázdnych
14 – tich rokoch nestačí.
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POZVÁNKY NA KONFERENCE
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Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
si Vás dovoluje pozvat na konferenci

DNY PRÁVA – DAYS OF LAW 2018
sekci Katedry dějin státu a práva s názvem
„Restituce“,
která se bude konat ve dnech 15. a 16. listopadu 2018.

Slovo restituce znamenalo již v římských dobách navrácení do původního stavu, a to nejen v případě
věcí, ale spadala sem i rehabilitace osob. V současném chápání je však toto slovo nejvíce spojeno především s navrácením majetku, jenž byl státem původním majitelů různými cestami zabrán, a to jak v
minulosti (např. otázka konfiskací v souvislosti se stavovským povstáním), ale zejména v době nedávné,
tedy ve 20. stol. Lze se zaměřit na analýzu a srovnání titulů přechodu majetku na stát v různých obdobích českých dějin (např. tzv. Benešovy dekrety, Lex Schwarzenberg). Další otázkou jsou pak předpoklady a podmínky onoho navrácení majetku původním vlastníkům, a to zejména pro období po roce
1990. Sekce není určena jen akademické obci, ale jsou vítáni i praktikující právníci, kteří se věnují restitucím.

Místo konání: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Veveří 70
Kontaktní e-mail: dp2018-dejiny@law.muni.cz
Přihláška: http://www.dnyprava.cz/content/cs/prihlaska/
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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.
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