
Б. Е Л Е Ш K E
Одбране дисертација на Прав- 

ном факултету y Београду. — Панчанан Мишра, докторанд Прав- ног факултета y Београду, одбра- нио je 4 априла 1955 своју доктор- ску дисертацију „Совјетска Ру- сија и дипломација великих сила y североисточној- Европи (1934-41)“.Војислав С. Бакић, асистент Правног факултета y Београду, одбранио je 12 априла 1955 своју докторску дисертацију „Правни положај ванбрачне деце до зако- нодавству ФНРЈ“.Томица Никчевић, асистент На- учног друштва Црне Горе, одбра- нио je 20 маја 1955 своју доктор- ску дисертацију „Политичке стру- је y Црној Гори y процесу ства- рања државе y XIX веку (отлор стварању државе).“Александар Христов, доцент Правно-економског факултета y Скопљу, одбранио je 27 маја 1955 своју докторску дисертацију „Бор- ба македонског народа за ствара- ње националне државе (1893— 1912)“.Ђура М. Нинчић, сав-етник Др- жавног секретаријата за иностра- не послове, одбранио je 22 јуна 1955 своју докторску дисертацију „Проблем суверености и Уједин-.е- не нације.“
Pad Општег семинара за грађан- 

ско право. — 1. Семинар за грађан- ско право радио je y току целе школске 1954/55 године. На састан- цима који су одржавани детком по подне обрађиване су и дискуто- ване одлуке наших врховних судо- ва из Збирке одлука врховних су- 
дова (I м II књ. 1952 и 1954). Нај- више су обрађиване и дискутоване одлуке из материје породичног, затим облигационог и, најзад, стварног и наследног права. Taxas редослед je разумљив, јер je једино породично право y целини кодификовано и пружа чврст о- слонац за обраду и дискусију.

У овој школској години y Се- минару je радило неколико прав- ника из праксе. Остварена je са- 

радња са Врховним судом ФНРЈ.. Врховним судом HP Србије, Са— везним јавним правобраниоштвом, Окружним судом за град Бео-- град, итд.Ове године Семинар ce није мо- гао да ослони на стидендисте Ка- тедре за грађнаско право због то- га што je нерешено материјално обезбеђење Отипендиста учинило да ce они добрим делом повуку из рада Семинара.У овој школској години осети- ло ce знатно веће учешће студе— ната y раду Семинара. Форми- рао ce мање-више чврст круг сталлих учесника y раду Семи- нара који je био доста активан како y дискусији, тако и припре- мању реферата. Двојица од њих су узели учешћа на првомајском конкурсу студентских радова- и. награђени су y том конкуссу._ Највећи број реферата y Се- минару израдили су асистенти. Међу њима ce налази известан. број докторанада. Наставници, чланови Катедре за грађанско право, учествовали су y раду Се- минара, према материји која je била на дневном реду.Просечан број слушалаца на са- станцима Семинара износио je 21. Најмање je било 15, највише 32 слушаоца. Дискусија je увек била. жива. To сведочи време трајања састанка: најмање 2 часа, a често 3, па и више часова.Рад Семинара за грађанско пра. во y школској 1954/55 години био је-плодан. Томе je нарочито до- принела сарадња између правни- ка из праксе, студената, асисте— ната и професора. Нарзчито тре- ба истаћи веће ангажовање сту- дената као референата и диску- таната.2. У оквиру Семинара на гра-- ђанско право, ,под руководством професора Михаила Константи- новића, организовано. je продуб- љено изучавање грађанског пра— ва. Проучавању су приступили асистенти са грађанскоправие групе предмета (међу њима наро— 



252 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАчито докторанди), неколико прав- ника из праксе и докторанди. Као база рада узето je пранцуско гра- ђанско право (Traité élémentaire 
de Droit civil од Planiol-a). У овој школској години обрађивана je материја породичног права. На- рочито ce темељно изучавало name породично право и упоређи- вало са дородичноправним про- писима друтих земаља. Такав рад je омогућио уочавање про- блема y нашем праву и пружио широке могућности избора тема за обраду. Састанци су одржава- ни једном недељно y току целе школске 1954/55 године. Ж. Ђ.

Pad Катедре и Општег семина- 
ра за државно и међународно 
јавно право. — Катедра за др- жавно и међународно јавно пра- во успешно ради већ неколико година. Током школске 1954/55 го- дине она je оријентисала своју активност y више праваца. Сход- но ранијим искуствима она je де- ловала као основна научна орга- низациона јединица која води бригу о свим најважнијим' пита- њима повезаним на овај или на онај начин с радом на предмети- ма обухваћеним овом Катедром. Може ce констатовати да су ре- зултати задовољавајући и чак потпунији и садржајнији него ранијих година. ’Почетком зимског семестра она je организовала састанак на ко- ме су учествовали и наставници административног права са оста- лих факултета y земљи y циљу разматрања проблема y извођењу наставе из ове научне дисципли- не (првенствено актуелизирање програма, указивања на ново ме- сто управе y социјалистичкој де- мократији и сл.). У вези с диску- сијама и придгремањем Закона о универзитетима и Статута факул- тета Катедра je одржала посебан састанак на коме je свестрано ра- справлзано о месту, улози и зада- цима Катедре и института и том приликом прихваћено je гледи- шта да катедре треба учврстити и даље развијати пошто je прак- са показала да су оне најподес- нији и неопходан организациони 

облик преко кога ce може сисге- матски и уз колективно учешће наставног и помоћног наставног особља утицати на рад y оквиру одговарајућих предмета. Исто та- ко указано je на потребу оснива- ња Института политичких наука како би ce координирао рад научних радника на низу под- ручја где су неопходни ко лективни напори. Пошто je Saxon о универзитетима предвидео усмене докторске исдите и потре- бу да кандидати посећују посеоне докторске курсеве Катедра je ра- зматрала могућности које y том погледу постоје. На основу под- нетих предлога Катедра je заузе- ла становиште да ce већ почстком идуће школске године уведе ви- ше таквих курсева (из међуна- родног јавног права, уставног права, административног права и др.). Израђен je и конкретан пред- лог тема и назначен већи број професора који ће држати преда- вања.Катедра je расправжала и о по- треби избора нових асистената те су учињени и конкретни пред- лози надлежним органима изме- ђу кандидата који су ce дријави- ли на раније расписани конкурс.Рад Општег семинара je био нарочито успешан како по броју одржаних састанака тако и по из- бору тема и квалитета дискусија. Одржано je укупно шест састана- ка и то по правилу y заједници са новооснованим Удружењем за политичке науке и И/нститутом за политичке науке, Теме су биле: „Шта je социјализам?“ (референт проф. др. Јован Ђорђевић), „О појму политике“ (референт проф. др. Радомир Лукић), „Устав HP .Кине“ (референт докторанд Ра- дошин Рајевић), „Схватање Тео- дора Дезамија о друштву и држа- ви“ (референти асистенти Иванка Срнић и Павле Николић), „Суве- реност и међународна заједни- ца“ (референт докторанд Ђура Нинчић), „Појам судског акта“ (референт асистент Павле Дими- тријевић). Састанци су били ре- лативно добро посећени, редовно су били присутни скоро сви чла- нови Катедре и y дискусији о свакој од наведених тема je уче- 



БЕЛЕШКЕ 253ствовало више другова. Додуше, на последњим састанцима црису- ствовао je мали број студената вероватно и због тога што еу о- држани дри крају школске годи- не. To значи да убудуће треба из- вршити равномернији распоред састанака током оба семестра и y већим временским размацима, a с друте стране привући много ве- ћи број студената који би  ce ин- тересовали за рад овог семинара. Несумњиво да разлог недовољ- ног учешћа студената лежи и y томе што студентска стручна гру- па из уставног права и теорије државе и права y овом периоду није показала ону активност ко- јом ce одликовала ранијих годи- на. Чињени су покушаји да ce ова група поново консолидује, али je одржан свега један састанак на коме je расправљано о неколико актуелних и теоретских важних проблема, датих y раду Е. Карде- ља: „Социјалистичка демократија y јутословенској пракси“. У вези с тим намеће ce потреба да ce по- менути пропусти отклоне.Залагањем Катедре отпочео je, иако скромно, и рад Института за политичке науке. Његов задатак ce састоји y обједињавању рада чланова Катедре и осталих са- радника изван факултета на про- учавању актуелних проблема, прикупЈвању литературе итд. из области политичких наука, исто- рије социјализма и сл. Као кон- кретан резултат може ce навести да je већи број чланова Инсти- тута био ангажован y припрема- њу материјала потребног за из- раду реферата о политичким nsp- тијама y старој Јутославији који ће. поднети проф. др. Јован Ђор- ђевић на заседању Међународног удружења за политичке науке y августу y Штокхолму. q В.

Pad Катедре и Општег семина- 
ра за, историју државе и права. — Већи број научних, наставних и организационо-педагошких пи- тања били су .предмет рада Кате- дре за историју државе и права y школској 1954/55 години. У њихо- вом низу основна пажња била je ставе на предметима ове Катедре, питањима изградње научног под- 

млатка као и раду Општег семи- нара при Катедри за историју др- жаве и права.Настава из историје државе и права и римског права обављана je y складу! сафостојећим програ- мом и планом за ове предмете. Посебан проблем y области на- ставе исторископравних дисципли- на дретстављало je извођење ве- жби. Стога je Катедра разматра- ла како методе њиховог извође- ња, тако и њихове педатошке ре- зултате. Методи вежбања са сту- дентима поступно и са доста по- зитивних резултата прилагођава- ни су потребама слушалаца. У о- бласти римског права одржаване су консултације. Њихов ток био je олакшан претходним припре- мама студената за одређену тему.Ради интензивније научне и на- ставне сарадње Катедре са дома- ћим и иностраним научним рад- ницима предузете су мереза пози- вање Родолфа Данијелија, профе- сора римског права из Каљарија (Италија). Катедра je такође по- звала др. Бранка Павићевића на- учног сарадника Историског ин- ститута САН, који je током маја 1955, y оквиру часова вежби, одр- жао предавања о стварању црно- горске државе.У оквиру наставних питања биле су размотрене могућности за организовање докторског кур- са при Катедри за историју др- жаве и драва. Закључено je да ce учине одговарајуће припреме, да би докторски курс из области исторископравних наука могао да отпочне са радом y летњем семе- стру следеће школске године.Катедра за историју државе и права бавила ce питањем изград- ње научног подмлатка узимајући углавном y обзир његове две ос- нсвне компоненте. С једне стране тражило ce решење за проблем стипендиста за усавршавање по- сле дипломирања, тим пре што ce изграђивање научног подмлатка y овој области може целисходно вр- шити .једино кроз системат- ски и непрекидан рад при Кате- дри за историју државе и права. С друге стране, биле су предузе- те мере за остварење довољнијих услова за интензивнији рад на



254- АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА_даљој научној изградњи асисте- ната.На Општем семинару при Ка- тедри за историју државе и права одржана еу три састанка са сле- дећим темама: „Породично право према Вербецијевом Трипартиту“ (референт . Золтан Сабо, студент); „Облигационо право y Дубровач- -_ком статуту од 1272“ (референт Ј. Двејић, асистент); „Правосуђе y Милошево доба“ (референт В. Петрић асистент). Поред студена- та на састанке Општег семинара били су позивани и научни рад- ници ван факултета, с обзиром на њихово интересовање за поједине проблеме.Катедра je из опште : и нацио- налне историје државе и права и римског права расписала следеће наградне теме за 29 новембар: „Постанак Аустриског грађанског законика“, „Правни прописи о у- прави села y Србији y другој ,по- ловини XIX века“, и „Елементи ф.еудалних односа y позној Рим- ској империји“.Чланови Катедре за историју државе и' права организовали су од 1 до 12 јуна ове године науч- ну екскурзију y Беч. Посета значајним бечким архивама, у- становама Правног факултета, На- ционалној библиотеци и обилазак најзначајнијих културних споме- ника, показали су ce као веома корисни. На тај начин, већи број чланова Катедре, који ce баве проучавањем правних и политич- -ких прилика y Србији XIX века, стекао je општи увид о стању ар- хивских фондова и организацији рада y бечким архивским цен- трима. М. М.
Предавања страних професора 

на Правном факултету y Београ- 
ду. — Г. Max Gutzwiïler, профе- сор Универзитета y Фрибуру (Швајцарска), као гост Јутосло- венског удружења за међународ- но право и Правног факултета y Веограду, одржао je 19 и 20 апри- ла т.г. два предавања: „Филозоф- -ско-правно упоређење између А- -устриског, Немачког и Францу- -ског законика“ и „Хашки пројект 

униформног купопродајног уго- ворног права“.Г. Paul Durand, професор Прав- ног факултета y Паризу, као госг Савезног удружења правника и Правног факултета y Београду, одржао je 29 априла предавање „Учешће радничке класе y управ- љању економским и социјалним животом y Француској“.Г. А. Verdross-Drossberg, профе- сор Правног факултеа y Бечу, као гост Југословенског удруже- ња за међународно право и Прав- ног факултета y Београду, одр- жао je 11 и 12 маја два предава- ња: „Искључива надлежност др- жаве према Повељи Уједињених нација“ и „Неутралност Аустрије и питање чланства y Уједињеним нацијама“.
О неким криминолошким инсти- 

тутима. — Савремени институтски рад y области криминологије je не- сумњиво предмет нашег интересо- вања, утолико пре што je поред Криминалистичког института Прав ног факултета y Београду дошло до оснивања Криминолошког ин- ститута на Правном факултету y Сарајеву и истог таквог института на Правно-економском факултету y Љубљани. Недавна досета кри- минолошких института y Грацу (Криминолошки институт), Бечу (Универзитетски институт за кри- минологију), Келну (Институт за кривичну науку), Бону (Кримино- лошки семинар) и Фрајбургу (Ин- ститут за инострано и међународно кривично право) омогућава нам да пружимо утлавном податке о орга- низацији и раду ових института.Институти y Грацу, Бечу и Кел- ну веома су слични један другом. Иако по наслову криминолошки, OHii ce претежно баве природнона- учном криминалистиком, с тим што je y Грацу y већој мери заступ- љена и кримпнална биологија a y Бечу психологија кривичног по- ступка. He треба превидети да су ове две дисциплине y раду ових института y методолошком погледу доста зајмили од криминалне со- циологије. Ова последња je пак .претстављена y Бечу на тај на- чин што Институт обрађује поједи- на кривична дела на основу ста- тистичких података и анализе суд- 



БЕЛЕШКЕ 255ских списа. Институт y Грацу о- бавља свој криминалнобио-лошки рад преко криминалнобиолошке станице y којој ce подвргавају по- сматрању како пунолетни тако и малолетни осуђеници. Разлика je само y томе што ce код првих то чини по њиховом пристанку, a друти ce обавезно подвргавају ис- питивању. У сврху ових испити- вања постављен je и разрађен оп- ширан „упитник“. Ниједан од ин- ститута нема судскомедицинско и судскоттсихијатриско оделење, већ уколико ce појаве дитања из ових области сарађују са одговарајућим институтима- на медицинском фа- култету.Задаци доменутих института су: (а) настава криминологије ради криминолошког образовања сту- дената права и службеника кри- вичног правосуђа y најширем сми- слу речи, (б) научно-истраживачки рад и (в) сарадња са праксом. На- ставна делатност je саставни део правног образовања које пружа правни факултет уколико je реч о студентима. Што ce тиче службе- ника кривичног правосуђа, за њих ce одржавају посебни курсеви. На- става је .по правилу цраћена пола- гањем испита на крају курса. По- ставка и развијање наставе врши ce према подели криминологије на поједине гране или према избору криминолошке теме.Сарадња са праксом, поред поди- зања криминолошког образовања службеника, састоји ce y обав-ља- њу судских вештачења од стране чланова института. Ова сарадња je веома развијена и обухвата и одговоре на сложена питања кри- вичног правосуђа. To потсећа уне- колико на криминалнонаучну кли- нику, односно криминалистичку станицу.Научно-истраживачки рад чла- нова института развија' ce уз по- моћ докторанада права.Институти располажу богато о- премљеним лабораторијумима и .библиотекама y којима je могуће остваривати рад на савременој ви- сини. Институти y Грацу и Бечу имају и своје криминалне музеје, односно криминолошке научно-на- ставне збирке. До музејских пред- мета ce долази на тај начин што 

их судови обавезно достављају ин- ститутима. Унутрашњеуређењему- зеја извршено je према искустве- ном и за наставу целисходном ра- спореду. Осим музеја институти поседују богате збирке фотографи- ја и дијапозитива који су готово без изузетка израђени y институт- ским лабораторијумима.Оно y чему ови a и остали ин- ститути оскудевају јесте научно- .помоћно и друто помоћно особље. Узрок овоме нису толико последи- ца рата колико, како нам ce чини, да ce мали број младих људи од- лучује за криминологију као жи- вотни позив.Рад Криминолошког семинара Правног факултета y Бону посве- ћен je криминалној социологији и то- поглавито етиологији кримина- литета. Рад ce развија преко уо- бичајених семинарских форми и веома иитензивно преко доктора- нада. Одлика рада састоји ce y то- ме што je он методолошки усме- . рен „општим упутствима“ дирек- тора Семинара проф. X. Вебера.Проучавању ce подвргава „исе- чак“ криминалитета који ce фор- мира било према кривичном делу било према учиниоцу, али y сва- ком случају обухвата тачно одре- ђено подручје. Ово последње пот- сећа на криминалну географију. Иначе ce утврђују код посматра- ног питања не само типичне ,поја- ве криминалитета y ужем смислу већ и уопште. Реч je о једној ре- презентативној методи утврђивања криминолошких чињеница. Истра- живање ce врши студијом судских списа, статистичких података и радом 'на терену, имајући стално y виду релативне законске проме- не. Тежиште рада je на свесном и непристрасном приказивању проу- чаваног криминалитета, на конста- товању његових узрока, тумачењу ових и разматрању борбе против криминалитета y светлу тражења нових путева. Радови Семинара ce објављују y збирци Kriminologi- 
3sche Untersuchungen. Слична по- јава објављивања радова среће ce и ко.д напред поменутих институ- та. Семинар располаже посебном библиотеком.Институт за инострано и међу- народно кривично право y Фрај- 



256 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАбургу изразито ce разликује од предњих института. Интересантно je да je овај институт фондација Савезне Репуолике Немачке, зем- ље Баден-Виртемберг и Универ- зитета y Фрајбургу. Радом инсти- тута руководи посебан Савет ин- ститута састављен од претставни- ка оснивача и директора. Инсти- тут ce, поред. доприношења уни- верзитетских института y уобича- јеном смислу речи, посветио ино- страном и међународном кривич- ном праву. У овом правцу он je свестрано развио своју делатност, тако да сарађује на једној страни са Удружењем за упоредно право, Институтом за међународно право (Хајделберг), Институтом за при- ватно право (Тибинген) и низом друтих установа и појединаца y земљи и иностранству, a на друтој страни са законодавним органима y реформи немачког кривичног за- конодавства која je y току. Ин- ститут je на упоредној основи о- брадио многа питања значајна за ову реформу.У склопу овако постављеног рада Института веома je обилата и његова “'.издавачка делатност. Треба истаћи да je y збирци 

Sammlung Ausserdeutscher Straf
gesetzbücher in deutscher Überset
zung изашао и наш Кривични законик од 1951 (превод проф. др. А. Мунде, Љубљана), y збирци 
Darstellungen des Ausländischen 
Strafrechts des Gegenwart рад дроф. др. A. Мунде o нашем кри- вичном праву и y Mitteilungsblatt 
der Fachgruppe _ Strafrecht in der 
Gesellschaft für Rechtsverglei
chung више приказа нашег кри- вичног материјалног и процесног права од истог писца.Институт има веома богату би- блиотеку кривичног упоредног права, y којој y склопу словенскот оделења заузима видно место и наше кривично право. Унутрашња додела библиотеке ce поклапа са организацијом научног рада, тако постоје оделења америчког, енгле- ског, француског и других кри- вичних права. У сваком'Од ових оделења ради један или више научних сарадника који су не са- мо правно образовани већ и бес- прекорно владају језиком оделе- ња y коме су. Институт ce не мо- же потужити y погледу особља и средстава којима располаже.
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