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Habilitant sa výberom témy svojej habilitačnej práce rozhodol otvoriť aj v slovenskej 

právnej romanistike diskusiu k problematike, ktorá bola znovuzačatá v modernom povojnovom 

vedeckom diskurze prof. A. Watsonom v článku Captivitas and Matrimonium, ktorý bol 

publikovaný prvýkrát v Legal History Review v januári 1958 a je zahrnutý aj do kompendia 

jeho vedeckých prác Studies in Roman Private Law. Tému v československých podmienkach 

čiastočne reflektoval prof. Bartošek vo svojej štúdii Captivus: studie o právním postavení 

římského občana-válečného zajatce, pričom ide o štúdiu z roku 1948. Aj v dôsledku 

najnovšieho bádania právnych romanistov (najmä talianskych) sa javí ako nanajvýš aktuálne sa 

k tejto téme po mnohých rokoch opätovne vrátiť a konfrontovať východiská a závery týchto 

štúdií vo svetle najnovšieho poznania.    

 Z hľadiska štruktúry je práca rozdelená do troch kapitol, pričom prvá kapitola poskytuje 

všeobecný úvod do problematiky vojnového zajatia a návratu z neho, druhá kapitola skúma 

vplyv zajatia z pohľadu klasického a tretia z hľadiska poklasického a Justiniánskeho práva. 

Štruktúra práce vychádza tak najmä z chronologického kritéria (keďže aj v prvej kapitola sa 

habilitant venoval úprave v iných starovekých právnych poriadkoch), ktoré je vzhľadom na 

tému práce vhodne zvolené. Z hľadiska heuristiky habilitant rozsiahlo čerpal z primárnych 

prameňov ako aj dostupnej sekundárnej literatúry k téme, pričom sa však vedecky tvorivo 

konfrontoval s ich závermi a na ich podklade priebežne formuloval vlastné vedecké tézy. 

Z hľadiska metodológie habilitant vymedzil dve vedecké hypotézy, ktoré následne podrobil 

verifikácii/falzifikácii. Najmä pri exegéze fragmentov Digest a cisárskych konštitúcií 

Justiniánskej kodifikácie habilitant prejavil svoju zdatnosť v metodologickom uchopení témy 

a svoju vedeckú kompetenciu v odbore. 

 Z hľadiska jazykovej úpravy je habilitačná práca spracovaná na kvalitnej úrovni 

a občasné chyby v bodkách a čiarkach, výnimočne aj preklepy (napr. „nevzřahovalo“ na s. 24) 

sú ojedinelé a nepôsobia nadmieru rušivo. Aspoň v určitej miere sa však habilitant mohol 

konfrontovať aj s problematikou prepisov latinských vlastných podstatných mien do 
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slovenčiny, nakoľko aj v romanistike prebehla morfologická adaptácia mien do slovenčiny 

(napr. prepis grafémy i na začiatku slova, príp. intervokalického i na j). Tu habilitant nie je 

konzistentný, keďže napr. meno „Justinián“ píše v adaptovanej forme (zohľadňujúc pravopisnú 

a morfologickú sústavu slovenčiny), ale meno „Iulianus“ už nie a to napriek adaptácii mena 

v učebnicovej literatúre (napr. v Praktických prípadoch od H. Hausmanningera a P. Blaha). 

Obdobnú adaptáciu nachádzame u habilitanta aj pri gréckych menách (napr. Θουκυδίδης je 

prepísané ako Thukydides), takže pravidlá na základe ktorých sa habilitant rozhodol pre 

adaptáciu/neadaptáciu v konkrétnom prípade nie sú zrejmé. Spravidla ani pri gréckych 

všeobecných podstatných menách habilitant vo väčšine práce neuskutočňuje transkripciu do 

latinskej abecedy (tradične preferovaný prístup), ale niekde áno (napr. allophyloi a homophyloi 

na s. 13) a to opätovne bez jasne zvolených kritérií. Akceptujeme však skutočnosť, že nejde 

o gramatickú prácu, takže poukazujeme na tento mierny nedostatok len z hľadiska možných 

korekcií pri neskoršej predpokladanej publikácii práce. Pozitívne hodnotíme aj skutočnosť, že 

habilitant uvádza snáď s jedinou výnimkou na s. 57 všetky analyzované právne texty aj 

v originálnej latinskej verzii, čím umožňuje čitateľom priamo si overiť príp. nejasnosti textu 

bez nutnosti prácneho vyhľadávanie v latinských edíciách Justiniánskej kodifikácie.  

 Z hľadiska práce s textom habilitant pracoval rozsiahlo s primárnymi prameňmi, čo bola 

aj z jazykového hľadiska veľká výzva, ktorú habilitant zvládol na veľmi dobrej úrovni. Osobne 

by som ako mierne problematické označil len dve pasáže. Prvým je výňatok z Politiky od 

Aristotela, kde habilitant necituje pôvodné dielo úplne a presne - napr. po časti „mnohí znalci 

zákonov toto právo obviňujú z protizákonnosti“ nasleduje tak ako sa obviňuje rečník (ὥσπερ 

ῥήτορα γράφονται), čo habilitant úplne opomenul bez indikácie v texte, a najmä niektorí 

„pokladajú otroctvo podľa vojnového práva za spravodlivé“ aj keď Aristoteles hovorí, že 

niektorí považujú otroctvo spôsobené vojnou za spravodlivé (τὴν κατὰ πόλεμον δουλείαν τιθέασι 

δικαίαν), čo predstavuje významovú odchýlku, nakoľko Aristoteles hneď následne hovorí 

o tom, že dôvod (resp. počiatok) vojen nemusí byť spravodlivý. Druhá problematická pasáž je 

preklad novely 22 (N. 22.7), pri ktorej habilitant hovorí o „zložitej a jemnej podobe manželstva“ 

pričom vhodnejší preklad scrupulosa quidem et subtilis ratio transigit nuptias sa mi zdá byť 

presný a jasný dôvod ukončuje manželstvá a následne „servitute namque semel superveniente 

alteri personae fortunae inaequalitas aequalitatem ex nuptiis manere non sinit“ namiesto „ak 

niektorí z manželov upadne do otroctva, zlý osud nenecháva zotrvať spravodlivosti 

manželstva“ by som preložil ako raz po (resp. pri) upadnutí do otroctva nerovnosť osudu 

druhého nepovoľuje (nestrpí) zachovanie rovnosti (vyplývajúcej) z manželstiev, t.j. nerovnosť 

otrockého stavu vylučuje rovnosť vyplývajúcu z manželstva. V ďalšom texte by som attamen 
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humanius talia contemplantes preložil namiesto „keď to vyložíme ľudskejšie“ ako „ale 

uvažujúc o podobných prípadoch z hľadiska láskavosti/ľudskosti“, lebo to ide o kvázi-

promulgačnú formulu udávajúcu dôvod na cisársku legislatívnu intervenciu a polemizoval by 

som aj o správnosti prekladu zvratu „manifestum est“ v kontexte novely, ktorú habilitant 

prekladá ako „trvá vedomosť“, pričom lepší preklad sa mi zdá byť „je zjavné“, lebo habilitantov 

preklad podľa môjho názoru nadinterpretuje text, keď predpokladá subjektívnu 

vedomosť/nevedomosť na strane manžela/manželky. Napriek uvedeným výhradám je drvivá 

väčšina textov habilitantom preložená vecne aj obsahovo správne. 

 Z hľadiska obsahu je spracovanie problematiky podrobné a habilitant sa veľmi správne 

konfrontoval s názormi romanistov, ktorí sa témou zaoberali pred ním. Jednotlivé závery 

habilitanta sú vedecky akceptovateľné, aj keď samozrejme najmä z hľadiska neustáleného 

názoru o rozsahu a podobe interpolačných zásahov do skúmaných fragmentov Digest je vždy 

možné polemizovať o názore klasických právnikov na problematiku (najmä o spore Ulpiana a 

Iuliana). Určitým nedostatkom je v prvej kapitole fragmentálne spracovanie vývoja postliminia 

po období klasického práva, nakoľko habilitant sa po kvalitnom spracovaní jeho podoby 

v klasickom práve vrhá hneď na recepčné školy glosátorov a komentátorov opomínajúc 

Justiniánske právo a následne po komentátoroch prechádza rovno do 19. storočia opomínajúc 

vývoj v novovekých školách rímskeho práva (napr. velikána medzinárodného práva H. Grotia). 

Opätovne by som však chcel zdôrazniť, že uvedenú podkapitolu beriem z hľadiska tematického 

zamerania práce len ako doplnkovú a nie nosnú časť.  

 Z hľadiska témy práce by ma zajímal názor habilitanta na problém, či by sa manželstvo 

obnovilo (resp. pretrvávalo) v prípade, ak by manželia boli zajatí spoločne a následne sa obaja 

nie naraz, ale postupne vrátili na rímske štátne územie a z toho vyplývajúci následok, či by ich 

dieťa narodené v zajatí malo stav nemanželského alebo manželského dieťaťa po návrate 

druhého z rodičov. Následne by ma zaujímal aj názor habilitanta na to, či postliminium muselo 

byť naviazané na vstup na rímske štátne územie, ak manumisia manžela (resp. oboch zajatých 

manželov) prebehla podľa cudzieho právneho poriadku ešte na území cudzieho štátu, v ktorom 

takto nadobudli zajatí manželia postavenie slobodných osôb.  

Záverom by som si dovolil skonštatovať, že habilitačná práca je novým impulzom pre 

odborný diškurz o právnych následkoch postliminia a vojnového zajatia v slovenskej a českej 

právnej romanistike, ktorá je zároveň kompatibilná so širším európskym výskumom témy. 

Habilitant v práci preukázal svoje kompetencie ako schopný právny romanista, ktorý má 

nesporne potenciál byť značným prínosom pre celý odbor. Z tohto dôvodu habilitačnú prácu 

odporúčam na obhajobu a v prípade jej úspešného obhájenia odporúčam habilitantovi 
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udeliť titul docent v odbore rímske právo. 

 
V Bratislave, 3. júna 2022. 

 
 
 

doc. Mgr. Bc. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.., v. r. 


