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Úvodní slovo
Zvláštní číslo Časopisu pro právní vědu a praxi je
propojeno s Letní školou katedry dějin státu a práva
2013 s podtitulem „Konflikty, spory a jejich řešení
v proměnách věků.“ Pojem konfliktu či sporu můžeme
chápat i z hlediska práva různě.
Může jít například o řízení před soudem, a to jak
z hlediska procesního, tak i z hlediska materiálního. Na
druhou stranu ale můžeme spor v právu chápat i jako
názorový spor nad danou právní úpravou, či spor o to,
která právní úprava je vhodnější. Podobně jako můžeme
různě pohlížet na spor, máme i různé možnosti jeho řešení, ať již dojde ke kompromisu, či naopak k vítězství
té, či on strany, toho kterého názoru.
Tak jako se vyvíjela a vyvíjí společnost, vyvíjelo se
i právo a letošní letní škola se svými příspěvky snaží
postihnout spory a jejich řešení nejen v historii, ale
i případné vývojové tendence. Rozpětí textů sahá od
starověku po současnost a stranou nejsou ani náboženské vlivy na právo. Byť není možné, aby se to podařilo
v celistvosti, činí tak autoři alespoň na základě vybraných témat a případů, tu více generalizujících, tu naopak konkrétních. Jelikož část referátů, které na letní
škole zazní, již byla publikována, není možno, aby byly
publikovány znovu. Pro snazší orientaci čtenářů však
přikládáme přehled, kde tyto texty mohou čtenáři najít.
JUDr. Pavel Salák jr., Ph. D.
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