
Б Е Л Е Ш K E

Шеста гштерфакултетска конфе- 
ренција (Љубљана, 26—29 јуни 
1955). — Састанак претставника свих правнчх факултета y земљи био je овога пута посвећен диску- сији о садржини факултетског ста- тута чије je доношење најпречи задатак факултета. Циљ дискуси- је je био да се поститне сагласност о битним питањима која треба да буду једнако решена y егатутима свих правних факултета. Кроз ре- ферате и дискусију расправљана су питања: режим студија, избор наставника, положај асистената; сарадња правних факултета,. ор- ганизација научног рада и друга. Због краткоће времена није се успе- ло да ce до краја продискутују сви изгледи ових питања. Читав рад конференције обављен je y пленарним седницама док су у- обичајени састанци дојединих ка- тедара заказани за јесен ове годи- не y разним местима, седиштима правних факултета y нашој зем- љи. На завршетку свога рада кон- ференција je донела следећу резо- луцију:„(1) Целокупним својим радом конферечција je утврдила да су правни факултети у Јутославији y своме досадашњем раду поети- гли знатан' успех y изграђивању правника, свесних градитеља но- вог социјалистичког друштва. Тим успесима несумњиво je допринела и блиска међуфакултетска сарад- ња, a нарочито мсђуфакултетске конференције и други облици те сарадње. Међутим, неопходно je потребно улагати и даље велике напоре ради постизања пунот ' у- спеха y остваривању задатака правних факултета, y ком пиљу треба и даље јачати и развијати U међуфакултетску сарадњу..,(2) Међуфакултетска конферен- ција поздравља увођење друштве- ног управљања на универзитети- 

ма и факултетима и осамоегављи- вање факултета y оквиру Torà си- стема. Она сматра да су тиме дате широке могућности за дун развој правних факултета и за оствари- 'вање њихових задатака. Конфе- ренција сматра да je главни не- посредни задатак ради употпуња- вања организације правних фа- култета y систему друштвеног у- прављања доношење фајЈултет- ских статута и позива факултете да остварењу овог задатка посвете и даље пуну пажњу.„(3) Конфернција сматра да je главни циљ_ међуфакултетске са- радње y погледу доношења факул- тетских статута утврђивање оних прописа тих статута који морају бити истоветни за све правне фа- култете y Југославији, како б i ce обезбедило образовање свесног социјалистичког правника..„(4) Ради даљег развијања међу- факултетске сарадње конференди- ја препоручује следеће облике те сарадње: пленарне међуфакулгет- ске конференције, на којима треба да ćc расправљају општи и на- ставни проблеми од интереса за све факултете и све правне дисци- плине; састанке наставника срод- них група и предмета; састанке мањег броја претставника факул- тета; размену наставника и аси- стената ради наставе и другог о- блика рада на другим факултети- тима; сарадњу наставника других факултета y комисијама за док- торске испите, за избор наставни- ка и сл., a особито сарадњу на- ставника разних факултета на те- чајевима за усавршавање. y ин- ститутима и на  факултетским публикацијама.„(5) Конференција одлучује да ce образује Стални секретаријат за међуфакултетску сарадњу ко- ји ће ce .састојати од декана свих факултета и још по једног прет- 



БЕЛЕШКЕ 375ставника кога одреди факултет- ска управа. Седиште секретарија- та биће на факултету који треба да организује наредну међуфа- култетску пленарну конференци- ју. Секретаријат ће ce старати о извршењу закључака међуфакул- тетских 'конференцИја и других одлука, донетих y току међуфа- култетске сарадње. Oh ће прати- ти развој међуфакултетске сарад- ње и предузимати мере да ce пре- ко сходних облика те сарадње peine проблеми који ce  достављају. Он ће предузети мере за издавање међуфакултетског билтена. О свом раду секретаријат подноси изве- штај пленарној међуфакултетској конфернцији.„(6) Секретаријат ће y току јесе- ни 1955 године организовати са- станак по двојице претставника сваког факултета које одреде фа- култетске управе. Натом састан- ку ће ce, на основу пројеката 'сва- ког факултета, одредити' једин- ствени систем стицааа доктората на правним факултетима y Јуто- славији. Секретаријат ће такође организовати сходно решавање о- них проблема који су постављени потребсм доношења факултетских статута a чије једнообразно реше- ње није могла постићи ова кон- ференција.„(7) У погледу админИстративног спајања економских ' и правних факултета конференција je једно- душно утврдила да такво спаја- ње правних и економских студија y један факултет са два, научно и педагошки, потпуно самостална одељења, не може бити трајни о- блик организације правних и е- кономских студија, као и да ce до- сада још нису чули убедљиви аргументи y корист таквог спаја- ња. Конференција препоручује да ce постојеаи правно-економски "факултети y Љубљани и Ско.ттљу што пре организују y посебне правие и посебне економске фа- култете. Што ce тиче садржајног спајања економског и правног сту- дија, конференција, утврђује да би ce таквим спајањем онемогућило образовање способних .правних и еконсмских стручњака, с обзиром на велику развијеност ових обла- 

сти друштвених наука. Конферен- ција сматра да je правни студиј y оквиру садашњих правних фа- култета односно правних отсека углавном задовољавајући и да га не треба суштински' мењати спа- јањем са економским студијама.„(8) Конфсрепција препоручује свим факултетима да се као- -оба- везни предмети предају сви пред- мети који су као такви утврђени закључцима IV међуфакултетске конфернције y Сарајеву 1952 и V конфернције y Скопљу 1953 годи- не. Факултети могу увести као о- бавезне и неке друге предмете, сходно својим условима.„(9) Конференција препоручује факултетима да y погледу распо- - реда предмета и испита ро годи- нама,- кар и у'погледу система и- спита, измене обавештења о одно- сним одредбама y нацртима својих статута. како би ce no могућности постигло њихово што веће прибли- жавање.. Конференција сматра да факултети треба да пропишу та- . кав систем студија и распоред и- спИта који ће условити да студен- ти буцу обавезни да током целе го- дине студирања и учествују на вежбама оних предмета крје ће полагати крајем дотичне године.„(10) Конференција сматра да факултети треба да на сходан на- чин објаве студентима испитне програме и упутства о материјалу за спремање испита.„(11) Конференција дрепоручу- је факултетима да ma састанцима наставника појединих предмета или група предмета факултети претресу испитне програме поје- диних предмета y циљу њиховог што већег уједначења, као и да претресу битне проблеме научног рада на појединим предметима и извођења њихове наставе.„(12) Конференција сматра да y погледу услова уписа на правне факултете факултети треба сами да одређуЈу те услове користећи ce правима која им о томе дају позитивни правни прописи. Сви факултетт-i ће захтевати да сту- денти који нису најмање две годи- не успешно учили латински језик y средњој школи, положе испит 



376 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАиз латинеког језика пре полагања ислита из римског права. -„(13) Конференција сматра да студенти права треба да задрже сва права која су везана ,за статус студената најдуже годину дана после апсолвирања. У току студи- ја студент ce -тим правима може користити само за вр.еме трајања семестра, y који je уписан први пут. У случају болести и другим нарочито оправданим случајеви- ма, факултетска управа може до- пустити да ce студенти овим пра- вима користе и ван ових рокова. Право на полагање испита на о- снову оверених семестара не за- старева.„(14) Конференција препоручује да ce на Свим факултетима допу- сти студентима да испит из једнОг предмета понављају неограничени број пута, но с тиме да ће одреди- ти за лонављање примеран мини- тлални рок који. мора дротећи од појединог неположеног испита.„(15) Конференција сматра да при преласку са једног правног факултета на други студент тре- ба да поднесе исписницу са фа- култета са кога ce исписује. У њој треба да буду наведени семестри које je уписао или оверио, пред- мети које je слушао, испити које je положио и они из којих je пао a још није положио поправни и- спит, дисциплинске казне и други потребни подаци. Факултет на ко- ји прелази, признаће му семестре 
и испите које je положио. Уколи- ко je студент положио само један део неког предмета, на новом фа- култету ће полагати цео испит из тога предмета. Уколико je студент положио прјединачан. испит из не- ког предмета који je на факулте- ту на који прелази саставни део једне испитне групе, на овом фа- култету ће полагати само испите из осталих предмета који чине ту групу.„(16) Конференција .ттрепоручу- је да остали факултети проуче систем приликом избора настав- ника који уводе факултети y За- гребу и Љубљани и да испитају да ли такав систем или неки дру- ги треба увести на свим факулте- тима.

„(17) Конференција сматра ко- рисним да ce на факултетима где зато постоје потребе и могуано- сти, уведе звање титуларног (при- ватног) доцента, под условима Koje факултети пропишу. Ови до- центи Mopajy испуњавати исте у- слове као редовни доценти.„(18) Конференција предоручује да ce y оквиру могућности факул- тета предузму све мере за псбољ- шање материјалног положаја аси- стената и да ce од надлежних ор- гана захтева да ce асистентима по- већају плате и убрза напредсвање y служби. Сваки факултет треба да пропише план рада и усаврша- вања за сваког асистента, y циљу његовог оспособљавања за науч- ни и наставни рад. Конференција сматра да факултети треба да во- де систематску лолитику размене асистената међу факултетима и њиховог слања y иностранство ра- ди усавршавања. Конференција поздравља увођење стипендија y Београду и Сарајеву ради стиму- лирања студената. и дипломираних правника за научни рад и препо- ручује осталим факултетима да уведу сличне стидтендије.„(19) Коиференција сматра да на општем курсу, где постоје услови. по одлуци факултетске управе на- ставник ниЈе дужан да предаје це- локупан иепитни програм. Уместо тога он може изоставити поједина питања ради продубљеног излага- ња осталих питања. Конференциј" препоручује да факултети, уколи- ко je могуће, уведу паралелна предавадва мз појединих предмета између којих сгуденти могу бира- ти.„(30) Конференција дрепоручује факултетима да y што већој мери развију разне облике предавања и рада ван општих курсева, a на- рочито течајеве за усавршавање студената из оних дисциплина Koje ce не предају или недовољно предају на општем курсу. течајеве за усавршавање дипломираних правника, као и неправника и др- Секретаријату ce ставља y дуж- ност могућност организовања за- једничких течајева свих факулте- та који би ce одржавали на оним факултетима, где за поједине од 



ББЛЕШКЕ 377тих течајева постоје најбољи у- слови.„(21) Конференција сматра да факултети треба да предузму све мере за даље развијање научно- истраживачког рада, a нарочито развијањем научних семинара, ин- ститута и других облика. Такође je потребно проширити кадрове на факултетима научним и струч- ним 'сарадницима и другим особ- љем, потребним за развијањем научно-истраживачког рада. Кон- ференција утврђује да су дру- штвене a посебно правне науке за- постављене y погледу обезбеђења одговарајућих материјалних усло- ва за спровођење научно-истражи- вачког рада и препоручује факул- тетима да од надлежиих органа захтевају да ce таква средства о- безбеде. Конференција препоручу- је да y установама за научно-и- страживачки рад на факултетима сарађују и стручњаци из праксе.„(22) Конференција препоручује факултетима да обезбеде потребна материјална средства за објављи- вање научних радова и уџбеника својих чланова и позива све на- ставно особље факултета y земљи да сарађују на постојећим публи- кацијама других факултета.„(23) Конференција утврђује да су правни факултети y односу према другим факултетима запо- саављени при расподели девизних средстава и дрепоручује факул- тетима да настоје да добију сраз- меран део тих средетава на соп- ствено располагање.„(24) Конференција одлучује да ce VII пленарна међуфакултетска конфернција одржи y Загребу y року и с програмом који одреди Секретаријат“.Колектив Љубљанског правно- економског факултета заслужује пуно признање за успелу органи- зацију ове конференције. В. С.
Одбране докторских дисертација 

на Правном факултету y Београ- 
ày. — Миладин Ммлутиновић, слу- жбеник Државног секретаријата за иностране послове, одбранио је 25 јуна 1955 своју докторску ди- сертацију „Међународтта пловид- ба на Дунаву и питање Ђердапа“.

Вранимир Јанковић, предавач Правног факултета y Сарајеву, одбранио je 3 јула 1955 своју док- торску дисертацију „Начело једно- гласности y међународном праву“.
Pad Института за међународне 

студије. — Институт за међународ- не студије Цравног факултета y Београду наставио je и y току протекле ’школске године са сво- јим радом на извршењу задатака y области научно-педагошког уса- вршавања слушалаца — чланова студентске . стручне групе и док- торандске групе. Студентска радна група одржала je) 17' састанака, на којима су читани и дискутовани радови из међународног јавног права и дипломатске историје и расправљана питања "метода и техпике научног рада. Извесни од тих радова били су на студент- ском фестивалу награђени, као, надр., радови о геноциду и о ев- ропској интеграцији.Докторандска група je одржала 14 састанака посвећених радови- ма из области међународнот права и дипломатске историје, као и јед- ној конференцији са професором међународнот права на Универзи- тету y Aix-en-Provence, Paul de la PiJadelle-OM. и једном излагању асистента С. Аврамов о раду и си- стему наставе y Институту Лон- донског универзитета. Докторанди су, осим тога, имали прилике да присуствују и низу  предавања: тфоф. La Pradelle-a о међународ- ном медипичском ппаву: др. А. Магарашевића о колективној без- бедности ттема одредбама Пакта Друћпва наподп и Повеље Ујепи- њених нашгја: Љубомира Радова- нбвића о Балканској саветоцавној скупштини: др. Ђуре Нинчићд о Балканском савезу.Најзад, y Институту je рађено и на редовном. прикупљању и сре- ђивању документације, нарочито документације УН, која служи за израду реферата и радова, као и на попуњавању приручне библиоте- ке делима из међународног права и диппрматске историје. М. м.



378 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
Предавањг страних професора. 

на Правном факултету y Беагра- 
ду. — Г-. René Capitant, професор Правног факултета y Паризу, одр- жао je 20 септембра предавање „Проблем демократије y Фраицу- ској“.Г. Félix Ponteil, професор Фило- зофског факултета, директор Ин- ститута за политичке науке и у- правник Европског центра виших студија Универзитета y Страсбу- РУ, одржао je 26 септембра преда- вање „Дух 1848“.

ТреКи конгрес Међународног у- 
дружења за политичке науке. — Међународно удружење за поли- тичке науке, које je основано под окриљем UNESCO-a и које окулља на сарадњу велики бррј национал- них удружења као и чланова поје- динаца, одржало je свој трећи кон- грес од 22 до 27 августа т. г. y Стокхолму. Кенгрегу je прису- ствовало преко 300 најпознатијих научника из ове широке научне области. Свечаном отварању Кон- греса, обављеном 22 августа пре подне, y сали Доњег дома швед- ског парламента, присуствовао jeи претседник шведске владе, Tare Ерландер, који je дужим и запа- женим говором поздравио Кон- грес.Значај Конгрес.а био je првен- ствено y томе што je пружио при- лику научницима из око 30 зема- ља с различитим друштвеним и политичким системом да претресу нека од најбитнијих литања из области политичких наука и да тако личним дискусијама и доди- ром приђу ближе правом разуме- вРњу својих ставова -и основа сво- јих политичких идеологија. Глав- ни проблем, који je био y среди- шту пажње, био je проблем демо- кратије и њених услова; a y окви- ру овог проблема ужи проблем од- носа политичких странака и доу- штвених класа, односно тзв. „јед- нопартиске“ и „вишепартиске“ де- мократије. Кад ce има y виду да je no првипут на овом Конгресу до- 1пло до учешћа совјетских науч- ника (делегацији je био на челу познати писац ..Теорије државе и права“, проф. Денисов), као и да су такође првипут активно уче- 

ствовали пољски и мађарски иауч- ници, онда je јасно колики je био значај Конгреса за боље ме.ру- собно разумевање разних CTpyja y политичким наукама. Кад ce уз то има y виду да je главна тема Кон- греса на његов дневни ред став- љена уствари на основу дискуси- je’ Kojy су на прошлом, II Конгпе- су овог Удружења, одржаном у Хагу 1952, покренули делегати Ју- гославије, онда je још јасније ко- лико je тема срећно изабрана како би ce о овом најактуелнијем пита- њу данашње политичке и идсоло- шке борбе y области политичких наука рашчистила гледишта.Оно што нам изгледа најважни- је притом подвући јесге чињеница да овог пута, y пуној слобод:: ди- скусије и мишљења, јединство научника из „западних“, капита- листичких земаља није билз пот- пуно, као info je то било y знатној мери још и на Конгресу y Хагу. Иако себе не сматрају'марксисти- ма, иако то стварно и нису, многи научници из тих земаља, па чак и главни референти о Односним питањима, изнели су мишљења која ce слажу са ставовима науч- ника из Јутославије, a и из Пољ- ске и СССР-а. С друге стране, y току дискусија, они су y великом. броју тачака одустали од својих раније изнетих ставова и прихва- тили ставове изнете од научника из ових земаља. Као да je „же- невски дух“ стигао и овде и као да ce међународна сарадња, за- снована на бољем разумевању, о- читовала и овде. To je чињеница коју свакако треба поздравити. О- на показује да je y равноправнбј, слободној дискусији, која toia за циљ откривање истине a не пораз адеолошког противника, могуће доћи до разумевања супротних ставова и, чак, до слагања y мно- гим питањима за која ce пре та- кве дискусије не би могло мисли- ти да je слагање могуће. Нема сумње, с друге стране, да овакво боље разумевање на научно-иде- олошком плану може имати и по- вољан утицај на политичке одно- се међу земљама. Није пукч слу- чај што je одмах по завршетку Конгреса, y околини Стокхолма, 



БЕЛЕШКЕ 379-и с многим учесницима самог Кон- греса, одржан састанак, који je ортанизовао UNESCO, a на коме ce расправљало о томе како 'дру- штвене науке могу допринети ми- рољубивој коегзистеицији. Сток- холмс-ки конгрес je управо леп пример овакве коегзистенције на- учника који je допринос и поли- тичкој коегзистенцији.Научни ниво Конгреса, као што ce већ може видети из досад изло- женог, углавном je сачуван, што, наравно, не значи да није било и y извесној мери непријатних от- ступања, да и инцидената, остата- ка „старог' стила“ и нетрпељиво- сти. Конгресу je било подЧето о- ко 60 писмених реферата, од ко- јих 'су неки праве , продубљене студије односних питања.На дневном реду Конгреса било je више питања. To су:1. Управљање великим градо- вима, с референтом В. А. -Ропсонбм (Енглеска),2. Политичке странке, с генерал- ним, референтом Џ. Полоком (САД). У оквиру овог питањ.а ра- справљала су ce три засебна пи- тања, с посебним референтом за свако питање, и то:а) Улога политичких странака y демократији. референт Ц. Б. Мак- феосон (Канада),б) Улога „сондажа“ _ јавно-’ мње- ва y изучавању по.литичких стра- нака. оефернт Џ. Полок.в) Однос између друштвених класа и политичких стоанака. ре- фепе-ЈТ м. Диверже (Фрачцуска);3. Политички видови рривред- ног развоја, с референтом М. X. Ј. ван Муком (Холандија). кога je збот спречености да поисуствује. Кочгоесу заменио Ф. Вито (Ита- лиЈаВ ’ .4. Велике и мале дожаве y мећу- наг-олној организацији. с референ- TO’-t М. Серенсеном (Данска):5. Позитччки ус.лота’-т демократи- ie с гегћерентом Ј. Барентсом (Хо- лаиција.О овим темама ce на Конгресу. дискутовало. Међутим, биле су јсш две теме о којима није било дискусије већ су само поднети ре- фепати. To су биле: 1) Излагање резултата саетанка о бирократији 

којиje организовало Међународ- ио удружење за политичке науке. (референт С. В. Korekap, Индија) и 2) Излагање резултата састанка истО врсте’ о упоредним политич- ким установама (референт Г. Хек- шер,- Швбдска).Делегацију Југословенског у- дружења за политичке науке чи- нили су: др. Јован Ђорђевић, проф. Правног факултега из Бео- града, претседник Удружења, др. Леон Гершковић, хон. в. проф. Правног факултета y Београду и. др. Вадомир Лукић, в. проф. Прав- ног факултета y Београду, чла- нови управе, и др. Макс Шнудерл, проф. Правног факултета y Љуб- љани, дотпретседник . Удружења, Др._ Ђорђевић je поднео реферат т политичким странкама и друштве- ним клакама y Јутсс1лави’ји, др. Шнудерл — о социјалистичкој де- мократији и Систему политичких странака, a др’. Гершковић .— о систему управљања y Београду.У пленуму Конгреса ce расправ- љало о управљању великим гра- довима, о политичким странкама. (од наших делегата y дискусији je учествовао др. Ђорђевић), о поли- тичким видовима привредног ра- звоја и о улози великих и малих држава. О овим питањима,. као и о политичким условима демокра- тије, расправљало ce потом под- рОбно y посебним комиеијама Кон- греса. Једном од састанака коми- сије која je проучав,ала политичке услове демократије претседавао je- др. Ђорђевић. Овде je расправља- ње било много живље и присније, те су-се многа питања могла исте- рати на чистину. У раду комисије о управљању великим градовима узео je учешћа и говорио y диску- сији др. Гертковић; y раду жоми- сије о политичким странкама су- деловали су и y диекусији уче- ствовали сви чланови наше деле-. гације; y раду комисије о улози* великих и малих држава учество- вао je и говорио y дискусији др. Лукић; y раду комисије о поли- тичким условима демокоатит» у- чезтвовали су и узели учешћа y дискусији до. Ђоођевић. др. Гер- шковић и др. Лукић; y раду ко- 



380 АНАЛИ ПРАВНОГ. ФАКУЛТЕТАЈиисије о политичким видовима привредаог развитка учествовао je др. Лукић.У расправљању о управљању великим градовима главни. иро- блем je био како обезбедити демо- кратију кад велики град има тако много становништва и кад je ово- .ме тешко да уђе y многобројне техничке проблеме које власт y граду треба да решава. И наш де- легат, на основу нашег искуства, a и неки други делегати, препору- чили су поделу великих градова на мање самоуправне јединице, као и организовање „зборова би- рача“ по овим јединицама.Што ce тиче питања долитичких странака, y пРсебним комисијама су расправљана сва три' посебна питања из ове области. Но, најви- ше je дискусије изазвало питање улоге полигичких странака y де- мократији и односа између ,по- литичких странака и друштвених класа. Референт Макферсон je y погледу првог питања изнео гле- диште да je улота политичких странака y буржоаској држави да преко вишестраначког политичког система ублаже класну борбу и о- безбеде владајући положај бур- жоазије, макар да ce ова борба не види увек јасно и макар да поли- тичке странке често y првом реду и јавно воде борбу националну, верску или другу. Ова теза je иза- звала низ приговора, али y основи није могла бити доколебана.У погледу односа између поли- тичких странака и друштвених класа, референт Диверже je иста- кар да je та веза тесна и да ce ви- ди како по класној припадности чланова и присталица странака тахо и по пропаганди коју странке врше y корист једне или друге класе. Али ипак, с обзиром да је- дна политичка странка по прави- лу увек има припаднике из више класа као и да припадници једне класе придадају разним странка- ма, a и с обзиром на то да je врло тешко тачно одредити појам дру- штвече класе, веза између поли- тмчких странака и друштвених класа није увек и свуда потпуно видљива, a ни увек одлучујућа. Ово гледиште' je y дискусији било 

критиковано с две стране. Југо- словенски и прљски учесници су доказивали да отступања која на- води Диверже не поричу главну тезу, и да ce могу објаснити за- остајааем свести за објективним развојем друштва. С друге стране, истицали су они, да ли једна по- литичка странка претставља ору- ђе једне друштвене класе, не мо- же ce ценити y првом реду по класној припадности њених чла- нова и присталица већ по њеној стварној политици — по томе чи- је интересе она штити. У свом за- кључку референт je усвојио ово гледиште и тиме прецизирао свој став. С друге стране, многи уче- сници су критиковали сувише те- сно повезивање долитичких стра- нака и друштвених класа које je референт извршио: овде ce ишло од оперисања статисчичким пода- цима y разним земљама до тврд- ње да су друштвене класе „мит“ и да ce све појаве y политичком свету могу објаснити — психоана- лизом (што je код највеће већине учесника изазивало разумљиз смех!). Референт je y закључку прихватио утицај свих других у- слова, па и психичких, али je о- стао при тврдњи да ce тесна Be3а страиака и класа не може порећи.У расправи о улози великих и малих држава y међународној ор- ганизацији дошло je до прилично оштрог супротстављања двеју. о- сновних теза. По једној, коју су заступали углавном Амерцканци и Енглези, националне државе и су- вереност су одговарале XIX веку, a данас претстављају анахрони- зам —. треба остварити универ- залну државу, односно ујединити свет без обзира на државе и њи- хову сувереност, ма и y облику неке конфедерације (или, још бо- ље, федерације). По другој,  коју су заступали претставници Југо- славије, Пољске, Егиита и пругих мањих земаља, па донекле и Француске, залуд ie порицати чи- њенично стање, тј. тежљу малих народа да имају суверене државе - превиђати ову чињенипу,, значило би изазивати нове борбе и сукобе, што би y крајњој линији ишло на уштрб остварења основног циља.



ВЕЛЕШКЕ 381Уз ово, наш делегат je 'подвукао да нико данас не заступа апсо- лутну сувереност, али да ce y сва- кој међународној организацији Mo- pa поштовати један минимум су- верености који ce састоји y томе да свака држава може слободно прихватити чланство y таквој ор- ганизацији и иступити из ње ако јој ce чини да њен рад штети ње- ним интересима. У свом закључку референт je усвојио овау мини-' мални захтев добровољног уче- шћа y међународним организаци- јама као неопходан услов њихо- вог здравог функционисања.У комисији која ce бавила по- литичким условима демокра-тије цела дискусија ce водила око јед- нопартиског, односно вишепарти- ског система. У једном тренутку дроф. Бридел je поставио непо- средно питање претставницима СССР-а' и источноевропских зе- маља, као и Југославије, који су то научни разлози којима прав- дају једностраначки систем, што je изазвало прилично узбуђење с обзиром на неубичајен начинова- кврг непосредног обраћања. Други узбудљив тренутак био je кад je референт Барентс укључио и 'Ју- гославију y земље које, због јед- ностраначког система, нису демо- кратске. Ипак, већина учесника je стала на становиште да вишепар- тиски систем није неопходан у- слов за демократију ако постоје други услови и други механизми, na je и сам референт одустао од свог става y погледу Југославије.У питању политичких видова економског развоја расправљало ce углавном о неразвијеним зе- мљама које морају.брзо да надо- кнаде оно што- еу дропустиле y привреди, и где, нарочито ако ce употребљава знатна инострана rro- моћ и страни стручњаци, врло бр- зо долази до изразитог несклада између развијене привреде и зао- сталих политичких и културних услова. У вези с тим истицан je и проблем бирократије.У целини узето, Конгрес je не- сумњиво успео, пре свега као при- лика за боље разумевање разних гледишта. ' 
Р. Л.

Међукароднп састанак за рад- 
ничко образовање y Страсбуру. — У времену између 29 јуна и 2 јула ове године одржан je y Страсбуру Међународни саста- на-к на коме ce расправљало о рад- ничком образовању. На томе са- станку прднето je неколико исцрп- них и добро образложених рефе- рата y којима су обрађена и ра- светљена разна питања која ce оД- носе на овај значајни друштвени. проблем. . -  .У тим рефератима обрађена_су следећа. питања: 1) Место. раднич- ког образовања y систему општег народног образ.овања; 2) Садржи- на радничког образовања; 3) Обли- ци радничког образовања; ‘4) Тех- ника радничког образовања; 5) Психолошка реакција радника y односу на радничко образовање; G) Држава, синдикати и радничко удружења за радничко образова- образовање; 7) Однос синдиката и удружења за радничко образова- ње: 8) IvIecTo радничког образова- ња y активности радничког по- крета; 9) Радничко образовање y неразвијеним земљама; 10) Обли- ци државне новчане помоћи.Из наведених наслова може да. ce види да je постављени- проблем обрађен y целини, да су ту заи- ста обухваћена с,ва основна ,пита- ња која ce односе на радничко о- бразовање. Обрађујући поједина питања, референти су обратили нарочиту пажњу на праксу која. ce примењује y разним. држава- ма и на недостатке који ce ту за- пажају y рвом питању. Тако су њихови реферати добили y својој вредности и значају и пружили: живу и прегледну слику о пробле- му радничког образовања.О сваком реферату водила ce ис- црпна дискусија било y пленуму било y секцијама, a y закључку дискусије дате су сугестије како би требало изводити, организова- ти и обезбедити радничко образб- вање, с обзиром на политичко и друштвеноуређење појединих зе- маља. М. Беговић

О специјалгсзацији правника y 
Великој Британији. — Универзи- тет y Великој Британији, слично каб и y многим другим земљама, 



-30-2 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАнастали су y оквиру и под руко- водстзом верских заједница. Али они су имали и.својих специфич- ности, које ,су добрим делом задр- жали до данашњег дана, a no ко- јима ce знатно разликују од истих установа y Европи.Срганизација правних факулте- 'га y Великој Британији била je истоветна са организацијом мана- стира. Студенти су били подвр- гнути строгој дисциплини и веза- ш за одређени колеџ. У ствари приступ на- факултег био. je омо- гућен само члановима колеџа. Сваки студент налазио ce под над- зором једног наставника (Master of Arts), који га je заступао пред академским властима, одговарао за његово понашање и надредак.Крајем- 19 зека под угицајем великог економског напретка зе- 
1лље, извршене су крупне рефор- ме високих школа. Тенденција je била да ce унапреди изучавање природних наука, да ce укину сва верска ограничеља y вези права и обавеза професора, и универзи- тетима да световни карактер. Те промене постепено су увођене иа поједине факултете, односно ко- леџе путем статута, a општа ре- форма извршена je Владиним ак- том од 1871 године када je, после оштрих дискусија и сукоба y Парламенту, коначно настава на универзитетима одвојена од члан- ства y колеџу, односно чланство није било услов за студирање. Али и поред тих суштинских про- мена, традиција je и овде, бар формално, одржана. И данас y Ве- ликој Британији више факултета обједињено je једним колеџом, иако данашња организација нема никакве везе са некадашњом ор- ганизацијом колеџа. У састав, на- пример, Лондонског универзитета улази 16 колеџа, односно визоких школа. Врховно руководеће тело Универзитета je Сенат, састављен од канцелара (chancellor) и 51 ч nana сд којих 4 доставља краљ, 16 Универзитет путем позива (из редова доктора наука или истак- нутих јавпих радника), 1S поједи- ни факултети a остатак јавна те- ла или институције. Избор и по- стављења професора пада y над- 

лежност појединих факултета, од- носно колеџа.Истовремено ça тим организа- цирним променама дошло je до промена и y систему наставе. Iio- ред редовних предавања отворени су посебни курсеви за специја- лизацију, односно стицање ака- демских титула. У оквиру Окс- фордског колеџа отворена je по- себна школа за усавршавање правника — „Final Honour School". Научни степен доктора права до- дељује ce оним кандидатима ксји, након yenemrio завршене школе и доложеног испита, одбране ди- сертацију која je морала бити са- мосталан научни рад.Током времена систем усаврша- вања правника знатно je проши- рен и он ce дапас развија y три правца, односно путем трију кур- сева, од којих- сваки доноси кан- дидату одређену академску ти- тулу.Први курс по завршеним студд- јама траје два семестра и пружа могућност стицања титуле „бече- лор права“ (Bachelor of Laws — L. L. B.) После сваког семестра кандидат полажс испит, a само y изузетним случајевима може се дозволити полагање оба испита на- кон другог семестра. Први испит обухвата 4 предмета: 1) кривично право или индиско кривично пра- во: 2) право накнаде штете; 3) кре- дитно и заложно право и 4) један од следећих предмета: а) ентлеско земљишно право (Land Law), б) право доказа, в; енглеско админи- стративно право, г) мухамеданскз право, д) хиндуско право. Други испит обухвата 4 предмета: 1) ју- риспруденција и теорија права, 2) три од ниже наведених предмета, према избору кандидата: а) међу- народно јавно право, б) сукоб за- кона, в) римско право, г) историј.з права, д) енглеско земљипшо пра- во, уколико није узето y првозј делу, ђ) наследно право, е) право доказа, уколико није узето y ,пр- вом делу, ж) енглеско администса- тивно право, з) трговачко право, и) индустриско право, ј) мухаме- данско право, к) хиндуско право, и л) право и интерни односи (Domestic Relations).



БЕЛЕШКЕ 383Циљ. овог курса je да употпуни знање кандидата и прлиреми га за темељно . проучавање одређене правне гране.Други курс пружа могућност стицања титуле „Master of Laws” (L. L. M.) n траје дуне две кален- дарске године. Приступ _на овај курс дозвољен je дипломираним правницима који заврше. успешно дретходан курс, или y изузетним случајевима, оним кандидатима који су ce истакли : било y прак- тичном или теориском раду. Нз о сваком таквом случају одлучује посебно Савет  факултега. Порле сваке године кандидат полаже испит из четири сро.дла предмета, од доле наведених 14,. дакле оба- везан je на полагање укупно 8 предмета. У изузетниа: случајеви- ма кандидат може полагаТл пс'сле сваке године- испит само из два предмета, но y том случају дужан je да изради дисертацију. Следећи предмети улазе y састав овог кур- са: 1) јуриспруденција и теорија права; 2) право јавних друштава; 3) уставно право Канаде, Аустра- лије и Индије (или Пакистана); 4) међународно еконсмско право; 5) право међународних институција; 6) правна историја; 7) трговачко право; 8) упоредно уговорно право енглеско и риигско; 9) сукоб зако- на; 10) мухамеданско право; 11). хиндуско право; 12) право зе- мљопоседника и закупаца или право планирања (Planning" Law); административно право и право локалног управљања и 14) крими- нологија.Упоредо са овим курсем посто- ји такозвана „Academic Postgraduate Diploma in Law”. Док je претходни. курс намегвен оним кандидатима који ce спремају за стицање научног стерена, дотле je овај намешен првенствено људи- ма из праксе, мада и са овим кур- сем могуће je касније дриступи- ти изради докторске дисертације. Курс траје пуну календарску го- дину и кандидат je’ дужан да по- ложи испит из четири сродна предмета, зависно од тране.коју жеи усавршити a еем тога да из- ради дисертацију која мора бити самосталан рад и пружити дока- 

за о . способнооти кандидата да критички приступи тежем. пробле- му.Тек после завршетка од ова. два последња курса, кандидат, пошто je пружио доказе о својој ,прав- ничкој ' култури, може приступити изради докторске дисертације y цилјУ стицања научног степена доктора права (Ph. D. Degree in Laws), која мора бити самосталан научни рад. Истраживачки рад таквог  кандидата непосредно и стално контролише један члан на- ставног колегијума, који одређује програм рада кандидата, a може га обавезати и .на похађање одре- ђених предавања. Рок за израду дисертације зависи од изборате- ме. У изузетним случајевима, уко- лико je кандидат на било који други начин пружио доказе о сво- јој стручној спреми, Факултетски савет може одобрити израду ,ди- сертације и без претходног завр- шетка којег курса.Две ствари су нарочито каракте- ристичне за ове курсеве.. To je организација наставе и систем испита.Ванреднс студирање на било ко- јем курсу апсолутно je немогуће. Сваки кандидат обавезан . je на похађање предавања и семинара о чему ce води најстрожија кон- трола. У случају неоправданог изостанка са неколико узастопних дредавања, наставник може кан- дидата удаљити" еа курса или га не пустити на испит. На прва три курса просечно дневно има 5 ча- сова, било предавања или семи- нара. Кандидати су подељени y групе од 6—8, a на челу групе je један наставник. На семинарима редовно ce проверава знање сва- ког појединог кандидата и дају ce упутства за истраживачки рад.Подела предмета сасвим je друк- чија него код нас. Предмети су углавном изашли из оног старо? класичног облика и формирани су зависно од потреба земље. Преда- вања немају карактер системат- ског уџбеничког излагања, већ.су концентрисана око неколико нај - спорнијих и најактуелнијих про- блема, a y погледу осталих пи- 



384 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАтања указује ce само на потребну литературу.Исрити су тајни и по правилу писмени. Одбрана дисертације je такође тајна. Наставници прате и контролишу рад кандидата током целе године и отуда'испит треба да пружи доказа о могућности кандидата да ce брзо снађе y не- ком тежем, проблему. Ислит за свакипредмет траје три сата. Но y : изузетним случајевима настав- ник може кандидата испитати и усмено.Као што ce из горњег излагања може видети систем специјализа- ције y Великој Британији je Beo- Ma компликован и скопчан са огромним материјалним издацима. Али има и низ ствари које би ce корисно могле применити и y на- шој средини.
Смиљ а- Аврамов

Кодификација грчког права. — Ове године приступљено je коди- фикацији грчког права. Организо- зовање припремног рада на коди- 

фикациЈи поверено je П. Г. Ва- линдасу, професору Правног фа- култета y Солуну и директору грчког Института за међународно и упоредно право.Припремне радове на кодифика- цији врше два виша службеника y сваком министарству, који поее- бно за свако одељење министар- ства прикупљазу све законске прописе из његове надлежности. По извршеном прикупљању и кла- сификовању -ових прописа. слу- жбеници који су обавили овај по- сао, својим примедбама указују на празнине y законима и ставља- ју предлоге за допуну законских текстова. Овако сакупљен мате- ријал из свих министарстава још једном ce проверава и потом штам- па како би заинтересовани могли ставити дримедбе и предлоге.Мисли ce да ће бити објављено око 450 група прописа, a да ће по- сле измена и допуна и извршене кодификације, мноштво растуре- них прописа који ce данас тешко налазе бити сажето y свега око 45 закона.
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