
e pfipušteno ~pra vidIa víc_e 
12 to }est 4-krá:t po ' :3 ka:n~ 

)Ičtu ka:ndidátu n1ajedll!O'u k 
nutným, P]}()ľtože hy j':Ulliak 

hO', zkušelbní k~olmilsalfi by 
lkali a ,ani pfí.sllušné mí,st-

,aby z!kušehní kom1se byla 
:da z'p~avlidll'a nelmusH Izkou-
jim ,a a'sis tencí tP fi jednO'tli-
§ku kOln troJov,a ti .a tak jed -_ 
pOtsouzení z'kO'ušky 'z!albez~ 

~dčuj 'e pfi Izk!ouš'ce historic
c osnova z,a:mý,šlí - pfi 3 
ne'tu, mus>ila by hýti komi
<: ' sbO'r príliš veilký a z tohó 
- j,ak bylo vý'še sub 'c) do
~kO'uška .f'O'zdtMena na 2 od
tn é 'zkoušky ,a: tOo jedna s'e 
,y stačila komise 5 rielsp. 4 
M jen p'rá vo ne povinnost 

'čtu členu komise pfi:p'll'šte
mí instrukoe by ,m.ohlo 'zu-

:Fch, a ,co do ~tax za ,státní 
, IS návrhem profesofiského 

podmínkách nabytí 

fla:kulty uni'versity ,Komen
zelllí tom vyjádrení 'ze dne 
ž sice Izaúj.al jednolInysiné 
tomu v,š,ak pl"o:j,evil ruzné 
[,mety ,m'ají býti p:f-i ri'g,orO'-

lje -se --k návrhu ,pr'o,f. Dfla 

~y .. 
liky. Podnet daný memorandem 
IO o -potrebe urychlene , unifikace 
vzbudil skutečné živý ohlas. To 

,šných - min~stru, zvlášté ministra 
lifikací Dr. Šrámka a z jednánf 
nictvím -sen. proL,Dr. Miloty ja
leh a odborných liste cn i v :reso-

není -efemer:rií nýbrž že povede 
,!edovati. 

Právny Obzor 
Čís. 8., roč. XIX./1936. 

Dr. Jaroslav Vosk~ t. 
6. dubina ' 1936 zemreI nám po delší 

nemoci vynikající právník, sekční šéf 
ministerstva spravedlnO'stí Dr. Jaroslav 
VoO 'sk 'a. 

, N'arodi'l se v Pr.aze 29. brezna 1879. 
Po skončení právnických studií na čes
ké universite v Praze venoval se sou-dní 
službe a pusobil .vesmes 'se znaD:}enitým 
úspelchem u 'soudu v Humpolci, U stí nad 
OrHcí, . JHovém, Poli'ci nad Metují a 
v Pr.a'ze. Pro své znamenité schopnosti 

vedecké i praktické byl povolán již 4. prosince 1918 . do mi
nisterstva ,spra:vedlnosti do leg-is,l'ativního oddeilení, kde pra
eO'v'al vedIe .po-zdejšího odborového 'prednosty a , známého 
komentá,t.or.a Antonína H,~rt1Uanna v '3:'.ge:nde civilní legis,la
tívy. ;Po od6ho;du· Hartm:ann:o've do pe'nse pr'e!V'z'al vedení to
hoto 'vysoce ,dule:žitého odboru. IV techto fukc!,ch, vyko;lal 
veHké práce legislativne pfípravné na p.oh f.o-rma'lnl'ho prava 
civHn·iho, zVlláš'te pripra:vi,l všechny naše novely !p]}ocesní ,a 
exekuoní, taJké vš,akmnohá 'systematická zákori,odárná díla 
sJednocOiva,cí, jako rády k onkur,sní , vyrO'vna-cía odpur'čí, .zá
kOln -o pr.aoo~ních soudeoh 'a j. Byl též - po :H!artmanll'o'Vl -
predsedou :superreV'i~ní korriise obČlanskéih9' 'Záko~í~u. Jeh,? 
pr;a,oovní plány a úkoJy nehy-ly však" dokonceny, ,ac : v d~be , 
kdy v poslednichdv.ou let~~h byl eaist.o nucen ,z,dľ'zo'V,~h" sv~ 
'pro nemoc ,dochá~ky do uradu, pracovaJl doma 's ' ne]Vet,sl 
obe'tavostí o velký,ch zák'Ou-oJdárný.ch dílech další-ch. 

VedIe neúmorné a vynikJající činnosti úrední byl též 
po rla-dtl" 'let dolbro~V'ol'lltou uičitelskou si!?u Vys;o~é~ š'~o}Y ·, ?~
chodní v Pr.az,e. Ceiní jeho: posluchacI, komercnl lnzenyn, 
vdečí mu ~a ISvé vedO!mosti z oboru formálního pr'áva civil
niho. S:pi,soV'a.l pro ne z tohoto .oboru i tpotr'ebné literární po-
,múcky. ' ' 

Literárne byl činný:m po celou dobu své čin.nosti sou-d
oovské i minis,teriállllÍ. Z- hla:vrií,c;h Jeho del ' buďtež u'V'edeny: 
»IČ'eskosllove:nské civilní ' fízerií ,souldní a fíz·ení exoellrničnÍ.« 
1922. Podle jeho prednášek 'vydal Spolek poslucha_ču ·vysoké 
školy obchodní v Pra:ze »Rízéní kónkuršní a vyrovnací-. "Rád 
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odpurčí« 1924. Podle pr'e,dná'šek vydaJ. ~SP'9'lekp',?,~luch~ču ko
'merčniho inženýrství v Pr:aze. »60~la!ne tpo]lsfovacl s~~1!d
nietví. Výklad procesních ~~t~n~;venl ~ak!OIna oze ,dne v~9. ľ1];na 
1924 č . 221 Sh. z. a n. o pO]lstenl zamestnancu pro pľ1p~d }?
validity a stárí«. »Rády konkursní, vyrov,nací a odI;urcl«, 
1926. Vyšlo ve sbírce »Kompas«. »Konkursnl, vyrovnacl a od
purčí rády. 1931 Nákl. Právnického knihkupe~tv~ ~ n,a~l,ada: 
telství V . Linhart v Praze. » 'Českosloveilllske ,cľvl'lnl rľZettll 
soudní ;a 'fíz'einÍ ,exekuční {'Vy.1máihání poihledáv,ek v tuzem
sku, čásit I.)«. 1933. Vydal Spolelk: 'PIOIs,luchruču komeT'čního 
inžeinýr,ství v Pr,a'Ze, a j ilné. IV j:a~zylce ne'meckém vydal spolu 
s D:r. Dooekale:m: »Kon:kuDs-, Au;sgll'ei,chs- und Anfechtung,s
ordnulng«. 1931. Náldadelm Právni1ck.ého. kn~ihkU'p,ectví a na
kJ'ada,te:lství V. Linihart v Pr:alze. Ridil t~ž po. radu let od
bo.rlnou revui »A'ľ'chiv prrucoiVního -a siQIciáJlne-p'Ojišťovacího 
práva« j.a;ko jehJo redaJkitor. Pred lslvým pos,J.eďním vleklým 
onelmo.cneiI1ŕm pra:cov.al o rhalbilitační práci .o dovo~la,cím rí
zení zejména de lege lata et ,ferenda, než pro unikající síly 
telesné byl nucen vzdáti se této práce, Heba již značne po
kročilé. 

Justiční ,služ,ba i veškerý náš svet právnický ztrácí v nem 
vudčího spolupracovníka vynikajících schopností odbor
ných, kolegu ryzího a ušlechtilého charakteru, českoslov~n
ský národ verného a poctivého syna, celá 'P'a!k Repubhka 
príJlda,dného oboana. 

JehO' svetový názor ,a politické presve,dčení neby,ly ,mu 
v !každé .dobe jeho ,pusobení výhodnýlmi. BYlLo vš'aJk Jen 'sa
,mo-zrejmým dúslledikem ryzosti jeho povlahy, že práve v 
one'ch do/bách se k nim zina.! nejotevrenéji, lač vždy noblesne 
a s:ná,šenli've,. 

Me~era odchodem Jeho zpu.sobená ne!bude v k'aždém 
smeru snadnO' zap:lnenra. 

Duchovnej obci Právneho Obzoru. 
Po šestnástich' rokoch nepretržitej práce lúčim , ~a ako 

prvý starosta Právnickej Jednoty a redaktor Právneho Ob
zoru s oboma funkciami, ktoré mi boly . vždy tak milé. No 
treba sa vedieť v pravý čas rozlúčiť i s tým, čo človeku k 
srdcu prirástlo, najmä keď toho vyžadujú vyššie záujmy. 

Hneď po svojom prechode do Brna pokúsIl som sa viac
krát odovzdať obe vedúce funkcie do nových rúk, no až 
teraz sa mi to podarilo. Môj trvalý pobyt mimo sídlo Práv. 
Jednoty a Právneho Obzoru, stále vzrastajúce povinnosti 
mojho úradu, ako najvyššieho sudcu; pokročujÍíci vek a v 
neposlednej miere i snaha, ábych urobil miesto mladšej ge
nerácii právnickej na Slovensku, viedly mňa k rozhodnutiu, 
že sa s oboma funkciami rozlúčim. 

nakujem 
jej výboru, 
plnily obe 
stupcu prof 
komisiu ešte 
tovka nielen 
vajúcim daro 
ží, čo sa po 
dobré a uži 
prvým mies 
P. J. dôkl 
val, ne''''' ..... '"'''' .... , 
redakčná ra 
zapracovať a 
do rúk svoje 
t inuitu a 'do 
Jednoty i Ob 

S istou h 
v znamení 
Podkarpa 
praktické, b 
litické alebo 

ne mená 
Engliš, Fun 
Horna, Ervin 
Karel Kadlec 
del, A. Mil 
Sommer, Sti 
Tomsa, Jan 
deckých k 
častejšími 
ských kruh 
Jan Adamusz 
(Krakov), St 
(Lvov), Živo ' 
šava), StaJnisl 
atď. 

Pri tom tr 
hov prakti 
ďaleko hojn 
dzať na tom 

Ochotne s 
(čiastočne eš 
podnecovali 
len tak možn 
vedeckého. 




