
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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