
Cleveringa Lecture
2017

Pozvánka



Veľvyslanectvo holandského kráľovstva na Slovensku
a

Trnavská univerzita v Trnave

 Vás srdečne pozývajú na

 

Cleveringa Lecture

 
Prof. Wouter Veraart, Vrije Universiteit Amsterdam

 Sudca Ústavného súdu: 

Priateľ alebo nepriateľ ľudí?

23. novembra 2017 o 15.00 hod.

Trnavská univerzita, Hornopotočná 23, Trnava
Prednášková miestnosť 1A1

Recepcia sa bude konať od 17.00 hod.
v Synagóga café, Haulíkova 3, Trnava.

 
Simultánne tlmočenie do slovenčiny bude zabezpečené.

RSVP do 19 novembra 2017
na btl@minbuza.nl

Wouter Veraart je profesorom fi lozofi e práva a vedúcim katedry 
teórie a  dejín práva na univerzite Vrije Universiteit Amsterdam. 
Profesor Veraart vyštudoval právo a fi lozofi u na Amsterdamskej 
univerzite. V Rott erdame získal v roku 2005 titul PhD (cum laude) 
po obhájení práce na tému „Obmedzenie a  prinavrátenie vlast-
níckych práv počas rokov okupácie a  obnovy v  Holandsku a  vo 
Francúzsku.“ Za túto knihu a  súvisiace publikácie získal v  roku 
2006 cenu Dirka Jacoba Veegensa. Vo svojej inauguračnej pred-

náške „Vášeň pre svetský právny poriadok“ v roku 2009 venoval pozornosť právnym 
dôsledkom zabúdania a spomínania ako kolektívnych odpovedí na nespravodlivosť 
minulosti. V  roku 2017 predsedal profesor Veraart komisii Ústavnosť vo volebných 
programoch pre rok 2017, ktorú začiatkom tohto roka v súvislosti s holandskými par-
lamentnými voľbami založila Holandská advokátska komora. 

V posledných rokoch je pozícia ústavných súdov (vrátane Európskeho súdu pre ľudské práva) 
v mnohých krajinách v Európe aj mimo nej pod čoraz väčším drobnohľadom. Tieto súdy čelia 
kritike pre zdanlivý nedostatok demokratickej legitimity, (nechcené) zasahovanie do vecí 
verejnej politiky, interpretačné metódy, údajnú politickú zaujatosť, legalizmus a domnelé 
elitárske názory či odstup od ľudí. V tejto prednáške najprv vysvetlím, prečo je určitá forma 
ústavného preskúmania nevyhnutná dokonca aj pre minimalistické koncepcie ústavnosti alebo 
právneho štátu a zareagujem na niektoré kritiky namierené voči ústavným súdom. V druhej 
časti prednášky sa pokúsim obhájiť tvrdenie, že ústavné súdy ponúkajú vzácne a neoceniteľné 
demokratické priestory, v ktorých majú občania prinajmenšom príležitosť uviesť ústavu do praxe 
prezentovaním svojho prípadu, respektíve by túto príležitosť mali mať.

CLEVERINGA LECTURE
 
Cleveringova prednáška je významná a  prestížna udalosť, ktorá sa koná na počesť 
profesora Rudolpha Cleveringu, najvýznamnejšej osobnosti Univerzity v  Leidene, 
a  jeho verejnej prednášky z  26. novembra 1940, v  ktorej verejne odsúdil odvolanie 
svojich židovských kolegov nacistickým režimom. Už od čias druhej svetovej vojny sa 
absolventi Univerzity v Leidene a ďalší hostia stretávajú na prednáškach popredných 
holandských pedagógov na rôznych miestach v Holandsku a v zahraničí. Na Slovensku 
sa Cleveringova prednáška uskutoční v poradí deviatykrát.

Wouter Veraart


