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Ladislav Soukup se narodil 19. prosince 1940 v Cetkovicích na Moravě. Po ukončení studia na 
střední škole vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (1963). Po jejím ukončení 
v letech 1963-1966 zastával funkci právního referenta Ústředního výboru ČSM v Praze. V roce 
1966 přešel na katedru dějin státu a práva pražské právnické fakulty. Ve stejném roce získal 
titul doktora práv a začal se intenzivně věnovat československým dějinám státu a práva. V roce 
1974 byl jmenován vedoucím katedry právních dějin Vysoké školy SNB. Zde setrval až do jejího 
zrušení v roce 1990. V roce 1982 úspěšně ukončil vědeckou aspiranturu a získal titul CSc. 
V roce 1984 se stal docentem.  
 
Po roce 1989 se vrátil na pražskou právnickou fakultu na nově vzniklý Ústav právních dějin, 
kde působil až do jeho zrušení. Poté přešel na katedru dějin právních dějin. Zároveň působí i 
na plzeňské Právnické fakultě Západočeské univerzity.  
 
Vědecky se věnuje zejména období meziválečného Československa se zaměřením na tiskové 
a trestní právo, právní úpravu občanských práv a svobod či dějiny veřejné správy. 
 
Z jeho časopiseckých prací je možné zmínit např. následující: „Zákon na ochranu republiky a 
svoboda tisku v ČSR“. In: Právněhistorické studie“. Sv. 26, 1984; „Zákon o tiskových urážkách 
z roku 1924“. In: Právněhistorické studie, sv. 27, 1986; „O prozatímní ústavě Československé 
republiky“. In: Právník, roč. 127, 1988).  
 
Po příchodu na Ústav právních dějin působil Soukup jako výkonný redaktor časopisu 
Právněhistorické studie a jako vědecký tajemník. Byl spoluřešitelem několika grantových 
projektů, které ústav získal, a byl rovněž spoluorganizátorem souvisících konferencí. Přispíval 
do sborníků z mezinárodních konferencí pořádaných ústavem a do jím často editovaných poct 
svým kolegům, například J. Grónskému, P. Hlavsovi nebo M. Bakešovi. Podílel se na 
kolektivních dílech jako „Dějiny českého soudnictví od počátku české státnosti do roku 1938“. 
Praha 2005; „Nové jevy v právu na počátku 21. století. I., Historické impulzy rozvoje práva“. 
Praha 2009; „Práva městská Království českého. Edice s komentářem“. Praha 2013 nebo 
„Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí“. Praha 2018. Spolu s P. 
Skřejpkovou vydal publikaci „Nedemokratické právní systémy ve vybraných státech Evropy 
první poloviny 20. století“. Praha 2011.  
 
Je též spoluautorem učebních pomůcek pro plzeňskou právnickou fakultu. 
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