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Abstrakt: Informácia o vedeckom časopise FORUM IURIS EUROPAEUM,
určenom pre široké právnické a akademické fórum, ktorý vydáva Právnická
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Nový vedecký časopis, ktorý Právnická fakulta
TU v Trnave začala vydávať v roku 2013 s oficiálnym názvom FORUM IURIS EUROPAEUM
(Journal for Legal Science, Zeitschrift für die
Rechtswissenschaft), vydal za rok 2014 plánované dve čísla. Obsahom potvrdil svoje zameranie ako vedecký časopis pre právnu vedu,
podporujúci primárne originálny vedecký výskum a posilňujúci kvalitnú publikačnú, odbornú formáciu právnych vedcov nielen zo Slovenskej republiky, ale aj z blízkeho či vzdialeného
zahraničia. Časopis je vydávaný v spolupráci
s Vydavateľstvom Typi Universitas Tyrnaviensis, spoločným pracoviskom Trnavskej univerzity v Trnave a vydavateľstva VEDA.
Časopis nadobudol za dva roky existencie zreteľný charakter vedeckého recenzovaného časopisu, ktorý vychádza s polročnou periodicitou
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a v ktorom sa preferujú cudzojazyčné (anglické a nemecké) texty. Uzávierka prvého čísla je stanovená na polovicu apríla a uzávierka druhého
čísla na polovicu októbra príslušného roka. Účelom je podporiť originálny vedecký výskum a posilniť kvalitnú publikačnú, odbornú formáciu
právnych vedcov nielen zo Slovenskej republiky, ale aj z blízkeho či
vzdialeného zahraničia.
Periodikum prináša stále nové, zásadne originálne vedecké štúdie,
vedecké články, diskusné príspevky (podnety do diskusie) a recenzie vedeckých prác zo všetkých oblastí práva a právnych otázok náboženskej
slobody. Pripomínam, že zo štatútu časopisu vyplynuli základné kritériá
na publikovanie: v časopise môžu byť publikované aj medziodborové
štúdie s interdisciplinárnym prienikom do príbuzných humanitných
a spoločenských vied, pričom vedecké štúdie sú okrem recenzného konania samotnej redakčnej rady (zloženej z renomovaných slovenských aj
zahraničných právnych vedcov) podrobené recenznému konaniu nezávislých, anonymných recenzentov.
Z obsahu I. čísla za rok 2014 vyberám názvy vedeckých štúdií týchto
autorov: Daniel Krošlák (PF TU v Trnave): Ehrenmorde, Zwangsheirate,
kulturelle Unterschiede und Recht (eine rechtsanthropologische Skizze);
Ivan Šimovček (PF TU v Trnave): Revízny princíp v trestnom opravnom
konaní; Ondrej Repa (PF TU v Trnave): Hmotnoprávne a procesnoprávne
aspekty inštitútu spolupracujúcej osoby v trestnom konaní; Viktor Križan
(PF TU v Trnave): Annual Leave by the Case Law of the Court of Justice of
the European Union; Wojciech Dajczak (WPaA AMU Poznań): Der Kauf im
polnischen Obligationenrecht von 1933 – ein Erfolgsbeispiel der Angleichung des Kaufrechts in Europa.
V druhom čísle za rok 2014 boli publikované tieto vedecké štúdie:
Peter Mosný – Róbert Jáger (PF TU v Trnave, PF UMB v Banskej Bystrici):
The Term “Slave” in the Early Feudal State in the Territory of Today’s Slovakia; Maroš Piľa (PF TU v Trnave): Socialist Concept of Land Relations in
Czechoslovakia; Marianna Novotná – Monika Jurčová (PF TU v Trnave):
Concept of Prerequisits for Establishing Liability for Damage in European
Tort Law de Lege Ferenda; Michal Maslen (PF TU v Trnave): Proportionate Measures Adopted by the Public Authorities Within the Public Administration in the Slovak Republic.
Záverom dávam touto notickou znovu do širšieho povedomia právnickej obci aj akademickej verejnosti všetkých humanitne a spoločenskovedne zameraných odborov, vrátane právnickej vedy a praxe doma aj
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v zahraničí, náš časopis FIE, ktorý, verím, že bude zvyšovať svoju vedeckú, publikačnú úroveň, a preto prajem opätovne uvedenému právnickému periodiku súhlasne s antickým, rímskym výrokom „Fortunam citius
reperias quam retineas“ udržateľný vedecký, autorský aj čitateľský potenciál.
Zoznam bibliografických odkazov
FORUM IURIS EUROPAEUM: Journal for Legal Science; Zeitschrift für die
Rechtswissenschaft. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity
v Trnave, 2014, roč. 2, č. 1, 100 s. ISSN 1339-4401.
FORUM IURIS EUROPAEUM: Journal for Legal Science; Zeitschrift für die
Rechtswissenschaft. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity
v Trnave, 2014, roč. 2, č. 2, 100 s. ISSN 1339-4401.
Doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD.
Právnická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Kollárova 10
917 01 Trnava
Slovenská republika
asvecova@truni.sk

158

INFORMÁCIE

