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ké právo . 

. IX.-XX. je pojednáni o puhon
vlastne části slibovaného autorova 
.ava". Autor tu Uči, jak se puhon 
Dbe a pri nzeni pred soudem, pak 
lčem celého nzení. Pro Učení auto
dklade materiálu uloženého ve vy
iU. Má výhodu, neboť muže pnmo 
umístení zápisu. 
prošla v úvode nekterá nedopatren i 
) útoku. Autor upozorňuje, že pfi 
(terého si musel pohánejíd vyžádati 
~ poznámky, kterou dokládá své 
)ravení roku (terminus emendd.ndi). 
m vznikala povinnost v ustanovené 
iice mohl jeho protivník dát k zá
ádrením presným. Visa smerovala 
honu a nesmerovala k tomu tudíž, 

I

Puhon. 
ím rozdil mezi záznamem pu honu 
orickém vývoji, v dobe však konce 
D se poznamenání puhonu v deskách. 
Dbný popis rukopisu, který je tím 
iLchovala celá. :Rada listu byla ztra
'é listy byly ztraceny. Autor zjišťuje 
, filigrány, rozdelení knihy a zpusob 
a mistrná ruka Friedrichova, neboť 
zu popisované památky. 

. vypraveno. Friedrich chtel vystih-
~ d ' . tom, že juxty posunul po zaplsy, 
teré strane zápisu juxta náleží. Do
s. Naznačuje v poznámkách i zmenu 

I dále velmi dukladným rejstríkem 
me tišteno. 
a bude tvofiti vzor, jak postupovati 
dvorského soudu, nýbrž také po pr. 
Jiste že bude nutno zde zachovati 

iedrich pfi vydám tomto. Snad by 
:eré ndí se ustálenými formuláremi 
é zkratky na pf. conqueritur super = 

, s. d. s. i., terminus = term. (vyda
super lucrum et dampnum = s. 1. et 
y se našlo ješte jich více, snad by 
lených zkratek pro budoucí svazky 
eských. N askýtala by se zde vdečná 

Rauscher. 
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I Prof. JUDr. Josef Vančura. 
Dne 26. kvetna 1930 zemreI v Mariánských Lázních po delší 

chorobe vynikající právník český, JUDr. J o s e f Van č u r a) 
rádný profesor práva fímského na universite Karlove v Praze. 
V jeho osobe odešel z rad právníku českých vynikající romanista 
a vedle zesnulého prof. Dr. L. Heyrovského druhý profesor fím
ského práva na Karlove universite) jichž školou prošla celá gene
race českých právníku. 

Prof. Vančura narodil se v Lišove dne 21. února 1870; po 
gymnasijních studiích v Českých Budejovicích venoval 'se na české 
universite v Praze studiu právnickému) kteréž zakončil r. 1893 pro
mocí sub auspiciis imperatoris. Krátce pobyl pak ve službe soudní) 
odkud vstoupil do služeb zemského výboru českého) kde jmeno
ván v r. 1898 tajemníkem. Akademická činnost jeho počala se 
téhož roku habilitací z práva rímského na právnické fakulte české 
university v Praze; v r. 1905 jmenován byl mimorádným a v r. 1909 
rádným profesorem. Po dvakráte zastával úrad dekana 
právnické fakulty (ve studijních letech 1910-11 a 1924-25) 
a témer na sklonku své učitelské činnosti zvolen byl rektorem 
university Karlovy (pro rok 1926-27) .. Závažná choroba prinutila 
jej vstoupiti predčasne na odpočinek; zustal jen místopredsedou 
zkušební komise pro historicko-právní zkoušky. 

Vedecká činnost Vančurova zasahovala do ruzných oboru 
rímského práva. Jeho habilitační spis » U s U cap i o pro h e
red e" (1897) probírá nove tento právní institut a popírá názor 
o vydržení dedického práva v nej starším právu rímském; pozdeji 
autor od tohoto názoru ustoupil; jiný jeho spis »A gr ár n í 
prá vor í m s k ére pub l i k y" (1908) zabývá se soukromo
právními i verejnoprávními agrárními pomery starého Ríma. 
Znovu se vrátil Vančura k tomuto oboru článkem »Leges agrariae" 
v Pauly-Wissowe Realencyklopaedie der klassischen Altertums
wissenschaft, sv. XII. (1924). Obe práce obracejí se hlavne k star
šÍmu období práva ríms kého) stejne jako jeho nN O V é n a u k y 
one x u m" (Sborník ved právních a státních V,) 11905) článek 

»K historii rímských kondikcí" (tamže XII.) 
14* 
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1912), a rozprava "K r i tie k é P o z nám k y k n a u c e 
o evikci pfi fímském trhu" (tamže XXII.,1922).Jem
nými otázkami dogmatickými, v nichž probírána jsou jednotlivá 
místa o prelegátu, zabývá se druhá vetší práce Vančurova, )JP r a e
le gát dIe prá va fí m s k é ho" (1902), kde autor podal 
vynikající doklady své erudice dogmatické. 

Prof. Vančura záhy též pfistoupil k badání v nových prame-
. nech právní kultury staroveké, k papyrologii. Jeho studie )JP a-' 
pyri znející na majitele a na fád" (Pocta Randova, 
1904) popírá s úspechem mínení Goldschmidtovo o existenci staro
vekých papín l majiteli a na fád svedčících. Krome této studie vrátil 
se Vančura k otázkám antického práva papyruješte dvema prac emi, 
jednak rozpravou: "Knihy pozemkové v fímském Aegypte" (Sborník 
ved práv. a stát. XIII., 1913), jednak v samostatném spise 
"Exekuční listiny dIe práva papyru" (1915) . 

Témef pfed desítiletím pfistoupil prof. Vančura k zpracování 
nové učebnice práva fímského, kterou vydal r. 1923 pod titulem 
nÚvod do studia soukromého práva fímského" . 
Ve znamenité této práci, sloužící prvnímu poznání systému 
soukromého práva fímského, podán jest též, ač stručne, historický 
pfehled civilního procesu fímského . Kniha prozrazuje nejen ruku 
zkušeného znalce, nýbrž je psána dokonale i z hlediska peda
gogického, podávajíc výklad slohem jasným a zpusobem pfehled
ným. - Poslední Vančurovou vedeckou prací byla jeho rektorská 
pfednáška z f. 1926 "K on tra k t Y ne poj men o van é" , 
v níž zabývá se obligačním právem doby klasické, ph nemž 
zejména pfihlíží k Labeonove nauce o . smlouvách synallagma
tických, kriticky oceňuje pfíslušné interpolace v Digestech. 

Ve všech jeho pracích jeví se vynikající nadání kritické a rnimo
fádná schopnost kombinační; pfi tom Vančura dovedl výborne 
spojovati právní historii správní dogmaJikou. 

Krome uvedených prací napsal Vančura fadu článku do Ottova 
naučného slovníku (pod značkou J . V.) . Vynikající cenu mají 
též jeho recense, uvefejňované hlavne ve Sborníku ved právních 
a státních, v nichž zračí se hluboké vzdelání Vančurovo v celém 
oboru fímského práva, jež ovládal do podrobností. Četní jeho 
žáci i pfátelé vzpomínajíce jeho pfedčasného skonu zachovají 
jej i nadále v nej lepší pameti. 




