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THE AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW, Ann Ar

bor, Vol. 4, No. 4, Autumn 1955. — Roger Houin: Reform of the French 
Civil Code of Commerce. |— William '.Strauss: The Moral Right of the 
Author. —• Barna Horvath: Rights àf Man — Due Process of Law and 
’Excès de Pouvoir’. — Henri Batiffol: Recognition in France of Fo
reign Decrees Divorcing Spouses of Different Nationality. — Kurt H. 
Nadelmann: A Foreign Currency Provision in the New French Bakruptcy 
Law. —.Otto C. Sommerich: 'Treatment by United States of (World War 
I and II Enemy-Owned Patents and Copyrights.

ANNALES DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, ARTISTIQUE 
ET LITÊRA1RE, Paris, Tom LXXXIX 3e F asc. 1955.—Paul Monteïlhet: 
Le droit du travail dans ses rapports avec la propriété industrielle. — Поред тога, низ случајева аудске праксе.

L’ANNÉE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE, Paris, 29? année No. 129, 
Janvier—Mars 1956. — Bernard Lavergne: L’escroquerie 'de l’Euratom, 
nouvelle C.E.D. ou M. Jean Monnet aspirant au pouvoir 'absolu en Euro
pe Occidentale: — Julien Guadet: De la Loi électorale. — Bernard La
vergne: Les élections législatives de 1956 et l’avenir de la France. — 
Geoffrey Fraser: Les divergences anglo-américaines. — Bernard La
vergne: La curieuse homélie politico-théologique du Président Eisen- 

hover et de sir Antony Eden et le problème soviétique. — Paul Her- 
fort: La position exacte et culminante du nationalisme de l’Afrique du 
Nord.

ARCHIV DES VÖLKERRECHTS, Tübingen, 5. Band, 3. Heft, De
zember 1955. — Peter Schneider: Zur Rechtsstellung des Internationalen 
Roten Kreuzes. — Robert Rie: Das Legitimitätsprinzip des Wiener Kon
gresses. — Walter von Hagens: Die Exterritorialität der fürstlich- 
liechtensteinschen Kunstsammlung in Wien. — Helfied Pfeifer: Der 
österreichische Staatsvertrag. — Karl Zemanek: Die völkerrechtliche 
Stellung Formosas. — Fritz Münch: Tagung der Deutschen Gesellschaft 
für Völkerrecht 1955 in Frankfurt am Main.

CALIFORNIA LAW REVIEW (School of Law, University of Ca
lifornia), Berkeley, Vol. 43, No. 5, December 1955. — Albert W. Stone: 
The Hoover Reports on Water Resources and Power. — Frederick J. 
Hacker and Marcel Frym: The Sexual Psychopath Act in Practice (A 
Critical Discussion). — Adrian A. Kragen: Some Thoughts on the Va
luation of Closely Held Business Interests.  — Melvill B. Nimmer: 
Copyright 1955. — Richard G. Wilson: Products Liability (Part II: The 
Protection of the Producing Enterprise).

THE ECONOMIC JOURNAL, London Vol. LXV, No 260, December 
1955. — L. C. Robbins: The Teaching of economics in schools and 
Universities. Како економисти добијају све више места y орга- низацији производње и y државној администрацији, то je пи-. тање њиховог школовања од необичне важносди. Чланак прет- ставлаа критички осврт на систем економске наставе y гимназија- ма (и другим средваим школама) и на универзитетима y Енглвској. С обзиром да су економски предмети, по мишљењу аугора, првен- 



ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА 99ствено предмети за одрасле особе са већ довољним фондом знања и искустава реалног живота, ставзва ce y сумњу исправност наставе економских ттредагета y средњим школама. Сем тота, врло je тешко решити проблеме уџбеника и курсева који би требали да комшжко- ване теоретске анализе прикажу на начин присгупачан ученицима гимназија,- без опасности по суштину економске материје. Аутор стога сматра' да економска настава, уколико je уоиште потребна y средњим школама, не би требало да прелази границе описивања сва- кодиевних догађаја и институција комбиноваиих са иешто истори- ских осврта. Прелазећи- на наставу иа уииверзитетима, аутор кбн- статује да повећан број студената после рата иије довео до пропор- ционалног повећања појединаца са већим сдособностима. КЈако je пак енглески систем школовања по т.радицији прилагођен стварању једне мале али високо стручне интелектуалне елите то ce он теже пр-илагођава с.адашњој ситуацији: велики број просечних студената тешко асимилира наставу. Стога ce предлаже једна измена про- грама са већим акцентом на општим, друштвеним наукама (поли- тичким и историским) y општем курсу свих студената. И код специ- јалних курсева који повлаче дсбијање' неке почасне титуле, аутор ce залаже за увођење више друштвених наука, као и за већи обим- при- мењених' економских анализа. — В. Higgins: Interaction of Cycles 
and Trends. Економеке ттојаве ce не могу правилно •објаснити без позпаваља дугорочних и краткорочиих сила које на твих делују. На теоретском длан-у ово шитање ce обично поставља из аспекта односа краткорочног коњуктурног циклуса и дуторочног тренда. Између. два рата, y теорији ce коњуктурним циклусима при- давао велики значај, После рата, проблематика економског развоја више ce ослањала на дугорочне анализе структуралних трендова који су ce испољавали делимичио и кроз кснвуктурне циклусе. Пи- сац сматра да између т.реидова х -циклуса постоји снажан узајамни утицај. На дримерима велике кризе тридесетих годииа и послерат- ног развоја, које интерпретира на -особен и интересантан начин, пи- сац дсжазује 'своју тврдњу y међусобној повезаности дугорочних и краткорочних услова. Чланак je интересантан нарочито по закључ- цима које аутор изводзд ослатвајући ce на Кејнзову теорију о Хан- зеновој варијанти. Алудирајућх очигледно на САД, писац сматра да je пуна запосленост „у развијеним земљама“ неттрекидно -и све више угрожена и да œ може одржати само значајном државном интервенцијом — поглавито државним издацима. По писцу, главна могућност државних издатака за развијене земље лежи y помрћи неразвијеним земљама. Излагања ce завршавају анализом односа трендова и циклуса код неразвијених земаља. — Н. Brems: Sta
bility and Growth. Чланак третира на теоретском кивоу пита- ње да ли привредни развој може да тече без потреса. Служећи ce теоретским моделима, аутор драви разлижу између стабилности и ду- горочиог и краткорочног аспекта. Анализирајући узајамно дејство неколико паказатеља — потрошње, инвестиција, укупног капитала и националног ттроизвода — аутор доказује да ce узимањем y обзир дужих временских периода, теоретски може приказати стабилан развој. На тај начин, он ce посредно залаже за дугорочне планбве који неминовно воде стабилности, иакр посматрани из кратког рока могу изазвати извесне поремећаје. — A. Le. Wright: Sequence Ana
lysis and the Theory of the Rate of Interest. Питање каматне crone y извесном смислу добија свој значај од значаја који ce придаје мо- нетарним мерама y развијеним земљама. .Неокласичне теорије придавале ,су велику важност монетарним феноменивда y. при- вреди. Теорије пак које су настале као узрок или. последице све јаче' државне ингервенције тридесетих .година овог века, те- 



100 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАжиле су да смање улогу новца y регулисању привреде,. те ce отуда и старија теорија • камата подвргавала корекцијама. Ме- ђутим, под утицајем најновијих тенденција државних интервенција ка враћању на старе „ортодоксне“ методе управљања привредом, аутор покушава да помири старе теорије каматне стопе са Кејнзовом теоријом. — Т. Balo'gh: Some Theoretical Implications of International 
Aspect of the United States Recession, 1953/54. Циљ чланка je да на. основу најновијег статистичког материјала из САД до 1954 покаже да je обим увоза из САД био углавном независан од опадања и стагнирања индустриске производње и надииналног производа y тој земљи y периоду 1953/54 и да на тај начин стави y сумњу теорије које кретање међународне трговине дрвенствено објаппвавају кре- тањем цена. Аутор je, дакле, y исто време и против оних који за- хтевају девалвацију. или чак и флуктуацију девизних курсева — кад год дође до неповољног кретања цена, јер верују да ће тим мерама парирати негативна дејства на обим спољне трговине. Пи- сац je, додуше, свестан да на дути рок САД не могу остати инди- ферентне на велики пораст цена оне робе коју увозе и да ће ре- аговати на било који начин: контролама, производњом супсптиту- тивних артиката итд. Међутим. он непрекидно подвлачи да y кре- тањима цена ипак не треба гледати главног одређивача обима у- воза y нормалиим приликама. — Е. O. Edwards: The Efeect of Depre
ciation on the Output-capital Coefficient of a Firm. Проблем амортиза- ције, третиран y овом чланку, спада највећим својим дело-м y теори- ју предузећа. Међутим, он je исто тако важаи и са општег привред- ног становишта, нарочито при предвиђању и рланирању будућег раз- воја путем иримене коефицијента — доходак/капитал, за читаве гране или за привреду. Пошто опадање вредности опреме током вре- мена не мора бит.и праћено пропорционалним опадањем производне сргособности исте опреме, то ce јавља један диспаритет између вред- ности опреме и њене производне способности. Ова појава има раз- личитих последица на одређивање оптималне величине предузећа. на концентрацију предузећа, на профит, обрт и уопште развитак предузећа или гране. Чланак je нарочито интересантан пв великом значају који аутор придаје y својим анализама, реинвестирању амортизационих фондова y исто предузеће, за које ce он изричито y сваком случају залаже. Др. Предраг Михаиловић

ENCOUNTER, London, Vol. VI, No. 1, January 1956. — Peregrine 
Worsthome: Democracy v. Liberty? — Luigi Barzini Jr.: Italy and Its 
Aristocracy. — Emily Hahn: „The Situation“ in South Africa. — Daniel 
Bell: Passion and Politids in America.

No. 2, February 1956. — Philip Sherrard: A Post-Cristian .Epoch? 
— Erich- Heller: Ernst Jünger.

No. 3, March 1956. — Roy Jenkins and Henry Fairlie: A Genius 
for Compromise? (A Debate on the British Party System). — Randolph 
S. Churchill: The Daily Newspaper (Notes on the Press in Britain and America). — Bertrand de Jauvenel: What is „Communist" Economics? 
— Michael Hamburger: Henrich Heine.

FEDERATION, Paris, No. 132—133, Janvier—Février 1956. — Дво- број je јпосвећен проблемима Франиуске Уније.
No. 134, Mars 1956. — Nadjm-ouđ-Dine Bammate: Doctrine tra

ditionelle de l’Etat musulman. — Louis Mïlliot: De l’Orient légendaire 
aux jeunes nations arabes. — Maurice Papon: L’Occident devant l’Islam. 
— Ahmed Taibi: Tradition et Progrès. — Emile Roche: Eléments pour 
une confrontation. — Léon Tézenas: .Le politique et le fonctionnel. — 
John G. Ryan: Problèmes de „Vautomation“. — M. J. C. Vile: Fédéra-
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lisme et Sécurité sociale. — Jean Daujat: L’idéalisme et le monde mo
derne. '

INDIA QUARTERLY (A Journal \of International Affairs publiched 
by the Indian Council of World Affairs), New Delhi, Vol. XII, No. 1, 
Janutry—March ,1956. — Parushotam L. Mehra: India. China and Tibet 
(1950—54). — G. S. Pathak: Treatment df Indian. Nationals by Portugal 
arid the Law of Nations. — Chao Kuo-chun: Current Agrarian Pro
grammes and Problems in Mainland China. — B. V. A. Roling: Some 
Observations on the Review of the Charter. — Hans-Jurgen Schloch- 
auer: Problems of Reviewing the United Nations Charter.

JOURNAL OF POLITICS (Publiched quarterly by the Southern 
Political Science Association in cooperation with the University of 
Florida), Jacksonville, Vol. 17, No. 4, November 1955. — Benjamin Akzin: 
The Role of Parties in Israeli Democracy. — David G. Smith: Lenin’s 
„Imperialism“ — A Study in the Unity of Theory and Practice. — 
William R. Tucker: The Legacy of Charles Mourras. — Andrew Hacker: 
Dostoevsky's Disciples — Man ’ and Sheep in Political Theory. — Gor
don K. Lewis: Puerto Rico — A Case Study of Change in an Underde
veloped Area. — Charles M. Hardin: Farm Politics and American 
Democracy.

MEMOIRES DE LA SOCIÉTÉ (ROYALE DU CANADA — TRAN
SACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF CANADA (Section I en 
français, Section II iin 'English) Toronto, 3e série, tome XLIX, séance 
de Juin 1955. — Eugène L’Heureux: La paix et la guerre — deux fruits 
de l’éducation. — Adrien (Plouffe: Le devoir des parents et des éduca
teurs dans la guerre à l’alcoolisme. — D. A. MacGïbbon: The Threat 
of Over-Populatiofn. — Alfred G. -Bailey: Toynbee and the Problem 
of Climaxes in the Development of the Fine Arts. — W. L. Morton: The 
Bias of Prairie Politics. — F. G. (Roe: .Forests” and Woods in Medieval England. — .Mabel F. Timlin: Recent Changes in Government Attitudes 
towards Immigration.

MONDE NOUVEAU, Paris, lie année, No. 96, Janvier 1956. — 
Général Bethouart: Le Maroc à l’ère Youssefiste. — Brice Parain: L’idée 
de blocus. — Georges Bataille: Hegel, l’Homme et l’Histoire.

No. 97, Février 1956. — Ch. A. Ecümard: Menaces sur l’Europe et 
l’Union Française.

No. 98, Mars 1956. — Henri Longchambon: Les Six devant l’Eura- 
tome. — Jasques Mallet: L’Occident face à l’offensive diplomatique de 
l’U. R. S. S.

DER NEUE BUND (Monatsschrift für freiheitliohen Sozialismus), 
Zürich. 22. Jahrgang, No. 1, Januar 1956. — R. Lejeune: Kleiner Weg
weiser durch das Schrifttum von Leonhard Ragaz.

Nd. 2—3, Februar—März 1956. — Lukas Burckhardt: Unternehmer 
und Gewerkschaft in fruchtbaren Gespräch. — Willy Keller: Kurzge
fasste Chronik des Gewerkschaftswesens. — Eugen Steinemann: Die 
wichtigste Literatur über die schweizerische und die internationale Ge
werkschaftsbewegung.

NEUE JUSTIZ (Zeitschrift für Recht und Rechtswissenschaft), 
Berlin, 10. Jahrgang, 1956. — Петнаестодневна правна публикациј-а која излази y издањју- Министарства правде, Врховног суда и Глав- ног државног тужиоца Немачке Демократске Републике. Поред кра- ћих чланака посвећених начелним питањима, часопис нарочиту па- жњу посвећује судској пракси.
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NOUVELLE REVUE DE L’ÉCONOMIE CONTEMPORAINE, Pa

ris, No. 70, Décembre 1955. — J. Lesourne: Réflexions sur la théorie des 
investissements. — Pierre Hamp: Le risque professionnel. •— J. Otten- 
heimer: Une expérience d’économie dirigée — Le Maroc en 1941.

No. 71, an XV, Janvier 1956. — M. Jacquelin: Les investissements 
dans l’industrie -du gaz. — René Cercler: Grandeur et décadence de 
l’agriculture. — Achille Dauphin-Meunier: Problèmes syndicaux et éco
nomiques en Allemagne de l’Ouest. — E. Reiniche: Les prix français 
plafonnent.

No. 72, Février 1956. ।— Georges Hoog: La .gestion ides entreprises.
No. 73,Mars 1956. — W. Beyen: Le rôle de la pensée dans la cau

salité économique. — Henri Marsan: Soucis et espoirs de l’Amérique 
Latine. — Kay Heckscher: Un „marché unique” Scandinave. — Henri 
Muller: Le rôle social de l’investissement. — Son Sann: La Banque Na
tionale du Cambodge. — Robert Massé: Les fonctionnaires britanniques 
et l’efficience. — Marcel Clement: Le fondement et l’exercice de l auto
rité patronale.

ÖSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FÜR ÖFFENTLICHES RECHT, 
Wien, .Bd. VII, H. 1, 1955. — Adolf Merkl: .Ludwig Adamovich. Аутор некролога даје основне биографске податке и карактери- стике иаучне активности недавно умрлог професора бечког универ- зитета и претседника аустриског Уставног суда (Verfassungsgerichtshof) Адамовића. У чланку су истакнуте крупне заслуге Ада- мовића y развоју науке и законодавства, a нарочито на подручју уставног и административног права. Међутим, недостаје анализа на- учних резултата и идеја овог истакнутог правника. — Hans Spanner: 
Die Ralle der Verfassung dm gegenwärtigen politischen und sozialen 
Leben. Ова студија je уствари реферат поднет.на IV Међународном конгресу за упоредно право y Паризу 1 до 7 августа 1954. Указу- јући да разлика између писаних и неписаних устава повлачи за собом и специфичан вид проблема захваћених рефератом, писац ограничава анализу на писане уставе зато што су прецизнији и што ce код љих јасније испољава везаност с политичким и социјалним животом. Међутим реферат уопште не узима y обзир низ савре- мених устава донетих после Другог светског рата y земљама које ce налазе на путу y соци!јализам a који [пружају одличан материјал за разраду ових проблема; такође нису узети y сбзир устави Инди- је и Бурме који y хстој мери моГу послужити као илустрација деј- ства основног правног акта на живот једне земље _и народа. Да постоји одређеи однос друштвене стварности и устава, каже аутор, види ce већ по самом карактеру уставних одредаба: неке садрже норме о понашању људи (Sollsätze), друге су описне (Deskriptionssätze) и најзад y неким ce дају програмска начела (Programmsätze). Уставни прописи y којим су лотврђена основна права грађана на- рочито јасно показује да су повезани с политичком и социјалном стварношћу те ce и промене Koje ce дешавају y тој сфери одража- вају y овим продисима. Поред класичних грађанских права и сло- бода, многи модерни устави y мањој или већој мери, истичу и низ нових, социјалноекономских права као што су: право на рад, право на образовање. право на социјалну заштиту, итд. Додуше, признаје писац, она су често само декларисана a не и довољно обезбеђена и заштићена. Но, и поред тога, тиме ce јасно испожава чињеница да je измењен однос државе и грађана и y целини она означава тежњу за потпунијом демократизацијом и потискивањем државног апсолутизма с једне и дезаинтересованости државе y погледу важ- них области живота људи с друге стране. Ипак ce намеће закључак да савремени устави недовољно одражавају политички живот. To ce вајбоље огледа y чињеници да ce, например, y низу устава скоро



ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА 103и не помињу долитичке партије или ce дају само најоштрије од- редбе. И поред тога што je заиста тешко регулисати уставом ту матврију с обзиром на њену природу, несумњиво je да би низ ин- сгитуција y механизму савремене демократије био одређенији кад би ce регулисао положај партије (напр. питање слободиог и веза- ног мандата и сл.). Улога политичккх партиј.а y функционисању савремених политичких система je сасвим очигледна, али je очи- гледно и то да устави својим одредбама не делују y дов-ољној мери на уобличавање оне области друштвеног и државног живота y коме учествују и ове политичке групације. Слична je ситуација и y по- гледу професионглних ортанизација, синдиката, економских група, итд. које такође имају велику улогувећ неколико деценија. Какав и колики ће бити утицај устава на друштвени и политички живот зависи од тога да ли je сам уставни систем динамичан или не, a такође и од тота да ли постоји или не институт оцене уставно- сти закона м. низ других. — Wilhelm Wengler: Martin Wolff und das 
internationale Privatrecht. V овом чланку дата je оттшта слика o Маргину Волфу као личности и научнииу. После нацисгичкот дре- врата Волф je емитрирао из Берлина y Ентлеску где je умро 1953. Износећи низ карактеристика овог истскнутог научника и педагога, аутор нарочито посвећује пажњу његовим концепцијама и допри- носу y разради међународног приватног права. — Ernst Riebstein: 
Pufendorfs Völkerrechtslehre. . Аутор ове ошпирне расправе успешно доказује да je нетачна оцена Пуфендорфа само као теоретичара природног права y XVII веку a не и једног од значајних класика међународни уговопи, ратно право, међународна обавеза и сл.). Поред чне ставове изт Пуфендорфових ' дела, аутор показује како je y сквиру ситштих правнофилозофских погледа овај класик гледао на поједане проблеме међународног права (појам међународног права, међународни утовори, ратно право, међународна обавеза и сл.). Поред тога, y чланку je оцртана и општа идејна атмосфера тота доба и међусобни Јутицаји филозофских и политичких система најиста- кнутигјих мислилаца. — Hans Schima: Aufgaben und Grenzen einer 
allgemeinen Verfahrenslehre. Писац настоји да образложи потребу једне опште научне дисциплине y којој би ce обрађив.али проблеми процесног пргва y свим њековим видовима — кривичносудског по- ступка, грађанског и управног поступка и уједно указује на њену садржину, задатке и разграничење од других правних дисциплина. 
— Н. Karsten Schmidt: Formulierungsprobleme für den deutschen Text 
der Charta der Vereinten Nationen. Укратко je дато образложење да би изразе inherent right и droit naturel y чланку 51 Повеље ОУН требало преводити на немачки језик изразом angeborenes Recht a не natürliches Recht, jep то одговара више смислу формулисане одредбе. С. Врачар

POLITICAL SCIENCE (School of Political Science and Public 
Administration — Victoria University College), Wellington, Vol. 8, No. 1, 
March 1956. i— Alexnder Brady: The British Two-Party System. — 
H. O. Pappe: The Mills and Harriet Taylor. — R. H. Brookes: Russia in 
the Crystal Ball. — Mary Boyd: Political Development in Western Sa
moa and Universal Suffrage.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE (Centre d’Etudes de Politique Etran
gère), Paris -.20« \année, No. 6, Décembre 1955. — Luc Bourcier de Car
bon: Les conditions d’équilibre dans l’expansion pour l’Union Française. 
— Metellus: Politique de la France au Proche-Orient. — J. C. S.: Problè
mes juridiques de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord. — 
Georges Fischer: Quelques réflexions sur la position de la France à 
l’O. N. U. — XXX: La reconcentration des industries sidérurgiques et 
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minières d’Allemagne de l’Ouest dans le cadre de la :.C.E.C.A. — F. De- 
byser: La genèse de l’intervention russe contre le Japon d’après les 
documents américains du Département de la Défense.

21e année, No. 1, Janvier—Férvier 1956. —- Général Catroux: As
pects actuels des (problèmes du Proche-Orient. — .Edouard Sablier: La 
tensidn en Proche-Orient et la politique des grandes puissances. — 
Général Corniglion-Molinier: La /Conférence européenne des ministres 
des transports. — Marcel Coignard: Quelques aspects actuels du con
trôle des armements à (la lumière des expériences ‘entreprises. — Phi
lippe Lamour: JLes plans d’aménagements régionaux en Italie et .en 
France. — M. H.: Macao une province portugaise en terre chinoise. — 
Dr. Heinz Onnasch: Drdit: d’auto-détermination et révision des fron
tières dans les relations germano-danoises.

PREUVES, Paris, No. 59, Janvier 1956. — Raymond Aron: Aven
tures et mésaventures de la dialectique. — Georges Vedel: Vocation 
française et entreprise européenne. — Sal Tas: Inventaire indonésien. — 
François-Gil Bôndy: Les Commissaires chez les Yogis.

No. 60, Février 1956. — Thierry Maulnier: Sortons-nous de l’immo
bilisme? — Léon Blum: Les progrès de l’apolitique en France. — Rita 
Hinden: Le Labour Party à la recherche d’un espoir.

No. 61 Mars 1956. — Већи део броја шсвећен однооима између Француске и Северне Африке. Pierre Rondot: Rencontre avec l’Outre- 
Mer, — F.-G. Bondy et J. Carat: Entretien avec Jacques Chevalier. •— 
Ahmed Ben Salah: Perspectives du syndicalisme tunisien. — Thierry 
Maulnier: Crise de conscience française.

QUADERNI DI SOCIOLOGIA, Torino, No. 19, Inverno 1956. — 
Alfred Mc Clung Lee: Lo studio clinico della So'cietà. — Franco Ferta- 
rotti: La situazione degli studi sociologiti in Italia (Parte II). — Gior
gio Sacca: L’ espressione di voto corne compor.tamento.

THE REVIEW OF POLITICS (Published quarterly by the Uni
versity of Notre Dame), Notre Dame, Vol. IS, No, 1, January 1956. — 
Gottfried Haberler: Economic. Consequences of a Divided  World. — 
Theodore H. von Laue: Legal Marxism and the „Fate of Capitalism in 
Russia”. — Ernest Sandeen: William Faulkner — His Legend and His 

• Fable. .—; R. W. K. Hinton: Was Charles I a Tyrant? — Walter M. Si
mon: Prince Hardenberg. 

REVISTA DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES (Publication 
de la Facultad de Cientias Juridicas y Sociales de la Universidad Nati
onal del Litoral) Santa Fe, Ano XVII (3a época), 1955, Nos. 82 a 85. — 
Hugo A. Nunez: Hada una mayor protection a la familia agricola. — 
Humberto C. Gambino: Dos modos de adquisiciôn de las servidimbres 
prediales. — Tito Derchi: Las personas ficticias en el Derecho Roma
no. — Adolfo N. Villanueva: Funtiôn social de la propiedad. — Edgardo 
Saux Acosta: Los Prôdigos. — Alberto J. Molinas: Cônyuges e hijos ex
tramatrimoniales. — Juan J. Izurieta Craig: El concepto de politico. — 
Luis Alberta Candioti: Importantia del estudio de Derecho Constitu
tional Comparado. — Adolfo A. Amaya: Lo, contribution por pavimen- 
tos. — Arizio de Viana: Lo que es el D, A. S. P. — Eduardo A. Pérez 
Liana: Acotaciones a la nueva ley de colonization. — Domingo Sabaté 
Lichtschein: El arbitraje y la cuestiôn del Canal de Beagle. — Juan Ri
cardo Colombo: Problemas médico-legales y psiqïiiâtricos. — Arthur 
Lenhoff: Législation del trabajo en E. E. U. U. de América. — O. Kahn 
Freund: Caracteristica fundamentales en las leyes inglesas del tra
bajo. — Pedro V. Vallejos: Primeros estatutos constitutionales argenti
nes hasta 1810. ’ .
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REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS (Instituto de Estudios Poli

ticos), Madrid, Vol. LV, No. 84, Noviembre-Diciembre 1955. — Rafael 
Sanchez Mazas: La idea de patria en José Antonio, —r José Antonio Mo- 
ravall: La histaria del pensamiento politico, la cîencia politica y la Hi- 
storia. — Paolo Biscaretti di Ruf fia: La solution italiana al problema 
de la „jurisdiction constitutional”. — Pedro Voltes: Felipe V y los fue- 
ros de la corona ide Aragon. — Mario Penna: El „Principe” segun Diego 
de Valera y er „Principe” sjegun Maquiavel'o. \— Manuel Jiménez de Par
ga: La teoria y la realidad constitutional contempordneas. — Mario Her
nandez y Sänchez-Barba: La participation del Estado en la estructura- 
cion .de Jos grapes humanos en Hispanoamérica durante el siglo XVI.

REVISTA DE LÂ FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SO
CIALES, Montevideo, Ann.ti VI, No. 3, Julio-Setiembre 1955. — R. La
brousse: Notas sobre el pacto social de Hobbes. — C. A. Viera: Sociolo- 
gia y economic. — L. Coutinho de Prato: Funciones del Banco Central 
del Banco de la Republica. — E. Alvares Acevedo y C. A. Viera: Infla
tion monetaria.

REVUE DU DROIT PUBLIC ET DE LA SCIENCE POLITIQUE 
EN FRANCE ET .A L’ETRANGER, Paris, 61' .année No. 3. Juillet- 
Septembre 1955. — Alain Plantey: Un exemple de la continuité des prin
cipes du droit public français: l’affaire  des alluvions (Bordeaux 
1781—1786). У oB-OM опширном чланку анализиран je један с.пор, во- ђен неколико година пре Француске револуције, између .централне краљевске власти и локалне власти града Бордоа поводом једног великог речног наноса. На основу исцрпне документације изводима из многобројних аката тога времена писац настоји да покаже не само фактичну немоћ и 1Приметно опадање апсолутне монархове власти него и стварање извесних принципа који су ce каеније де- финитивно уобличили у фр-анцуском административном праву. Ти принципи ce тичу односа и метода делатности централних и локал- них органа државне власти. — У рубрици „Европска хроника“ 
Maurice Lagrange et Fernand-Charles Jeantet: Cour de Justice de la Com
munauté Européenne du charbon et de l’acier. Овај прилог садржи ма- теријале о спору који .се.водио крајем 1954 и током 1955 између Реру- блике Италије и Европске заједнице за утаљ и челик. Поред крат-. ких извода из одговарајућих судских пресуда суда за решавање оваквих спорова, организованог y оквиру поменуте Заједаице, д.ате су опширне конклузије браниоца Лагр-анжа y којима су детаљно претресена питања о тумачењу члана 33 Уговара о Европској за- једници као и осврт на став низа савремених законодавстава y до- тичној материји. У циљу потпунијег осветљавања. многобројних и сложених проблема свему томе je додат напис y којем ce трети- рају иста питања y теориском аспекту. — У рубрици „Страна уставна хроника“ Karl Leowenstein: La constitutionnalité des traités 
instituant la Communauté, Européenne de défense aux termes de la 
constitution de Bonn. У овој лепо систематизованој и прегледној расправи писац je дао темељну анализу питања -која ce тичу односа између одредаба Бонског устава и Уговора о Европској одбранбеној заједници. Поред тога, расправа пружа и панораму политичке борбе и различитих ставова згпаднонемачких политичких партија пово- дом поменутог утовора. Пошто je y уводном и првом делу расправе указао на неке најважније чињенице које су претходиле великој полемици која ,је настала ире a нарочито после израженог става Савезмог уставног суда (Bundesverfassungsgericht), y чијој je над- лежности оцена уставности свих правних аката Западне Немачке, писац je y другом делу приказао основне проблеме који су ce по- ставили. To су следећи проблеми: (1) да ли доменути суд уопште 



106 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАима компетенцију испитивања уставности и ових аката, (2) да ли Савезна Република Немачка поседује све ивалитете који каракте- ришу су±’.срену државу, (3) какав je положај ове земље y погледу самосталаот и сувереног организовања сопствених оружаних снага, и (4) да .ти ова држава може пренети нека своја суверена права на неку међународну организацију,. (5) да 'ли Парламент, изабран још 1949, ij. кад ce није практичиа постављало питање поновног наоружања, може сходно познатој теорији бирачког мандата, до- ноеити овако взжне одлуке. У трећем делу члаика размотрен je значај и леталност уставне ревизије 26 марта 1954 која je била неод- ходна да би ce створио 'правни основ мерама предвиђеним Пари- ским споразумима који су уследили као замена Уговора о Европ- ској одбргнбеној заједници. Треба напсменути да писац критички оцењује одредбе Устава које омогућују да „влада увек има право“, тј. да ефикасно спречава легалним средствима акције опозиционих партија. — У рубрици „Француска уставна хроника. Roland Drago: 
L’état d’urgence (Lois tdes 3 Xivrïl 'et '7 août 1955) et les libertés publi
ques. У чланку cy подробно размотрене одредбе најновијег францу- ског Закона о ванредном стању a особита пажња je посвећена окол- ностима које су иужне да би ce оно прсгласило, начину на ксги ce то чини и ситуацији која наступа издавањем оваквог акта. Друти део чланка садржи теори-ски и историски приказ ове установе y фрднцуском праву као и кратак осврт на исту y праву Велчке Британије, Италије и Белгијеј нарочито с обзхром на то како утиче ростојање установе ванредног стања на скуп личних слобода гра- ђана. На крајју je приложен и потпун текст овог закона. — Руб- рика „Анализа фралцуског административног права“ садржи поред уобичајених прилога и неДолико конклузија комесара владе.

No. 4, Octobre—Décembre 1955. М. V. Polak: (Montesquieu et le 
droit public néerlandais. Ha свега неколико страница аутор обесна- жује укорењено мишљење да ce y холандском јавном праву није осећао знатнији утицај Монтескјеове доктрчне све до половине про- шлог .столећа. Истичући да je већ Хуго Гроциус афирмисао y Хо- ландији. теор;.'ју о подели власти и да су политичке прилике XVIII и XIX века пружале погадно тло за њен даљи развој, аутор укззује на дела већег броја истакнутих правника тога времена која су не- сумњиво нгдисана y духу овог учења. — Jean Charpentier: Un échec 
du capitalisme d’Etat: la SOPÏRAD. Размотривши структуру и актив- ност француског државнокапиталистичког предузећа SOFIRAD (Друштво за финансирање радиодифузије), тј. једног предузећа y коме држава поседује 99,9% акција, a остатак je y рукама приват- них каииталиста, писац долази до закључка да оваква предузећа y цхљу задовољења својих комерцијалних интереса раде против општих интереса државе. — У рубрици „Стргна уставна хроника“ 
Guy Heraud: L’arrêt du Tribunal constitutionnel fédéral allemand du 
4 mai 1955 et le Statut de la Sarre. Писац ce осврнуо на једну одлуку Уставног суда Савезне Републике Не.мачке којом je потврђена устав- ност ратификације немачко-француског споразума о Сару од стране Претседника Савезне Републике Немачке. Аутор je цитирао све оеновне ставове ове одлуке која y првом реду третира питање прав- ног положаја Сара према Немачкој и пропратио их својим дримед- бама. — Michel Mouskhély: La notion soviétique de constitution. У совјетској науци и пракси y прво време ce тежиште проблематике устава стављало на садржинску страну и потпуно рр-енебрегавала формална страна. Њихов каснији развој постепено афирмира као значајне и формалне моменте устава. Ta чињеница стоји y вези како о изградњсм совјетске државе тако и с еволуцијом доктрине: од револуционарне законхтости прелазило ce на законитост засновану на формалноправним актима. Раније и, нарочито, садашња совјет- 



ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА 107ска доктрина о уставу je y основји реалистичка и прагматистичка. После 1936 подвлаче ce ове карактеристике устава: (1) устав није програм него фиксирање постојећег стања, (2) постоји пуиа сагла- сност између политичке стварности и уставних одредаба, (3) y прав- ном поретку устав заузима најважније место, и (4) као подлога устава служе извесни приндипи који ce сматрају домииантним y животу совјетског друштва као напр. „изградња социјализма“, „при - мат социјалног над националним“, „демократски централизам“, „со- цијалистичка законитост“, итд. Из тврдње о супрематији устава про- истхче низ конзеквенци од којих су најважније ове: прво, ревизија устава није прецизно .регулисаиа и пут њеног извођења je веома компликован, друго, пошто не постоји установ-а оцене уставности закона од стране неког одређеног оргаиа y томе погледу влада ве- лика нејасност, треће, не одрсђујући дрецизно садржину појма „со- цијалистичке законитости“ законодавство и теорија отварају ши- роко поље контроли уставности на посебан начин путем делатности органа прокуратуре. — У рубрици „Уставна хроника Француске“ 
Georges Berlia: De la Présidence de la République. У овом кратком чланку ce расправља најпре проблм кумулације функције Прет- седника Републике и функције Претседоика Француске Уније y једној личности, a затим проблем овлагићења шефа државе да даје пожгловања. — Benoît Јеаппеаи: Les élections législatives partielles 
sous la Quatnme Republique. Аутор ове велике студије, која има педесетак стрзница, подробно претреса питање делимичних избора за народне -п.осланике француског Парламента, тј. избора који ce одржавају y појединим кзборним окрузима ако на општим избо- рима кандидати нису дооили потребну већину. Студија дретставља не само покушај темељне социолошко-политичке анализе ове уста- нове y савременој Француској, него и покушај целовитог приказа места, односа и утицаја основних политичких снага. Цело излагање je пр-опраћено низом података, a y посебном додатку je дата пре- гледна табела статистичких подат.ака.У првом делу писац показује какве ау позиције десничарских и левичарских политичких гру- пација и који су најкарактеристичнији моменти борбе на послерат- ним изборима. У другом делу растраве анализиран je практични аспект изборног система заснованог на већинском принципу који уствари и доводи до понављгња избора. Аутор констатује да ce y случају „опасности од комунхста“ противници дисциплиновано опре- дељују најчешће за социјалистичког кандидата, a уколико такве опасности нема по правилу ce постижу резултати приближни оним који :су раније остваренх. Разлози померања гласова бирача су раз- личити и зависе од читавог склопа долитичких околности. Писац заклфчује да поиављање избора y крајњој линији и нема крупни- јих репериусија на сам парламентарни режим, али оно je нужан и користан елемент режима претставничке демократије. Тај режим y животу савремене државе има за циљ да потдуније и стварније оствари везу између посланика и бирачког тела, a делимични из- бори доприносе постизању тога циља. Стога и коректуре које су раније вршене и оне које би join требало предузети несумњиво по- зитивно делују на усавршавање целокуиног политичког система.

С. Врачар

REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ (Continuation 
du „Bulletin de la Société de Législation .comparée), Paris, septième 
année, No. 4, Octobre—Décembre 1955. — Discours d’ouverture de Mr. Ju
stice Frankfurter à la Conférence sur' „La soumission de l’État à la rè
gle de droit”. — Lord Evershed: La soumission de l’État à la règle de 
droit dans l’Angleterre d’après-guerre. — Marcos Satanowsky: Nature 
juridique de l’entreprise et du fonds de commerce. — Léo Moulin: Le 
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gouvernement des communautés religieuses. — Noberto Gowland: Pro
cédure civile et indisponibilité juridique (L’indisponibilité dans les 
voies d’exécution). Roger Béraud: Pluralité de patromoines .et indi
sponibilité.

REVUE JURIDIQUE ET ÉCONOMIQUE DU SUD-OUEST (ANNA
LES DE LA FACULTE DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE BOR
DEAUX— Série économique: Travaux de l’institut d’ÉconoTnie Régionale 
du Sud-Ouest) 5e année, No. 1, 1956. — P. Barrère: Conditions géo
graphiques de l’expansion économique de la région „Bordeaux-Sud- 
Ouest“. — M. Fenouil: L’agriculture du Sud-Ouest dans l’écono
mie. française. — M. Renaud: L’évolution actuelle de l’agriculture 
landaise. .— Centre d’expansion „Bordeaux-Sud-Ouest”: Contribution 
à I’ inventaire.industriel,de la région ,,Bordeaux-Sud-Ouest” — Structu
res quantitatives. — J,-G. Mérigot: Activité portuaire et aménagement 
du territoire. —Centre d’expansion „Bordeaux-Sud-Ouest”: Analyse du 
trafic du port de Bordeaux. — G. Le Noan: Tensions démographiques 
et développement économique. — J. Aventur: L’évolution du salaire 
économique et du salaire social.

RIVISTA INTERNAZIONALÈ DI SCIENZE SOCIALI (Pubblicata 
a cura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), Milano Vol. XXVII, 
Fase. I, Gennaio-Febbrario 1956. — S. Lombardini: Contribua econo
metric! all’analisi dinamica. — N. Andreatta: L’ammortamento in rela- 
zione ad alcuni problemi di dinamica economica. G. Pratelli: Alcune 
ripercussioni umane di indirizzi produttivistici in agricoltura. — M. Va- 
glio: Alcuni problemi della politica economica degli Stati Uniti nel me
mento presente. — F. Duchini: Scritti di sociologie e politica in onore di 
L. Sturzo. — F. Williams:1 II future delle relazioni industriali in Gran 
Bretagne.

Fase. II, Marzo-Aprile 1956. — C. Bonato: Alcuni aspetti del finan- 
ziamento delle imprese contadine in rapporta ai problemi dello svïluppo 
economico. — G. Gramiccia: Considerazioni elementar!, isulla salute co
me fatto economico. — L. Pasinètti: La funzione degli investimenti in 
alcuni modelli econometrici applicati ai cicli economici. — F. Duchini: 
Il marxisme nelVUnione Sovietica. — A. Benedetti: La sicurezza sociale 
e i suoi aspetti di ordine economico, morale e politico.

RURAL SOCIOLOGY (Official Journal of the Rural Sociological 
Society — The University of Kentucky), Lexington, Vol. 20, No. 3—4, 
September-December 1955. — C. M. Coughenour: An Application of 
Scale Analysis to the Study of Religious Groups. — John A. Hostet
ler: Old Word Extinction and New World Survival of the Amish — A 
Study of Group Maintenance und Dissolution. — Seymour Martin Lip
set: Social Mobility and Urbanization. — Leo Silberman: Problems of 
Evaluation Research. — LaMar T. Empey and Walter L. Slocum: Sta
bility of Farmers’ Attitudes ini. a Conflict Situation Involving Farmer- 
Hunter Relations. — Courtney B. Cleland: Familism in Rural Saskat
chewan. — Reuben Hill, Kurt Back and J. Mayone Stycos: Intra-Family 
Communication and Fertility Planning in Puerto Rico. — Peter Kong- 
ming New: Use of Birth Data in. Delineation of Medical 'Service Areas. — 
Paul J. Jehlik: Patterns of Net Migration and Changes in Crude Birth 
Rates in the North Central States (1940—1950). — C. Paul Marsh and A. 
Lee Coleman: The Relation of Farmer Characteristics to the Adoption of 
Recommended Farm Practices.

SCIENCE AND SOCIETY, New York, Vol. XX, No. 1, Winter 
1956. — Irving Louis Horowitz: The New Conservatism. — Ernest Kai
ser: The Federal Government and the Negro (1865—1955). — Samuel 
Bernstein: Americal Labor in the Long Depression (1873--1878).
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SWISS REVIEW OF WORLD AFFAIRS (A Monthly Publication of the „Neue Zürcher Zeitung”, Zürich, Vol. V, Nd 10, January 1956. — 

A Correspodent: Moscow’s Visible and Invisible Controls in East Ger
many. — Edmund S. Schwarzenbach: A Journey Through France. — 
Salomon Wolff: Towards the Economic Integration of Europe.

Wo. 11, February 1956. — Alber Müller: French Parliamentarians 
and the Atlantic Alliance. — Otto Frei: Italy’s Demodrazia Cristiana 
in Trouble. — Hans E. Tütsch:Report From the Middle East. — Salomon 
Wolff: The OEEC Project for the Peaceful Development of Atomic Ener
gy. — Fritz Sonderegger: Another Year of Benelux.

No. 12, March 1956. — Grigore Gafencu: East-West Dialogue. — 
Urs Schwarz: Rivalries in Spain. — F. E. Aschinger: From a Recent Vi
sit to India (The Second Five-Year Plan), — A Correspondent: East Ger
man Economic Development Trends.

TRAVAUX ET CONFÉRENCES (Université libre de Bruxelles — 
Faculté de Droit), III, Décembre 1955. — Mario Rotondi:. Théorie gé
nérale du fonds de cdrrvmerce. — Wiliam Alexander Robson: L’Etat so
cial (The Welfare State). — Edoardo Volterra: La conception du mari
age à Rome. — Edoardo Volterra: Les rapports entre le Droit ro'main, et 
les Droits de (l’Orient. — Quelques problèmes concernant le conflit de 
lois .dans l’antiquité. — Robert G. Neumann: L’organisation politique 
aux Etats-Unis.  .

THE TWENTIETH CENTURY, London, Vol. CLIX, No. 947, Janu
ary 1956. — Harold Griffiths: Party Politics in 1956. — Guy Wint: India 
after Krushchev.

No. 948, February 1956. — Peter S. Noble: The ,Redbrick’ Univer
sities. — Jack Simmons: The Last Forty Years. — Alasdair Macintyre: 
The Modern Universities and the English Tradition. — J. G. Weightman: 
The Eneasy Don. — Arnold Kettle: Impressions of a Provincial Univer
sity. — Mary Scrutton: Comments on a Case-History. — Rayner Heppen- 
stall: Leeds 1929—34. — W. John Morgan: Into the Cold World. — D. D. 
Raphael: As Others See Us.

No. 949, March 1956. — Michael Polanyi: This Agé of Discoveru. — 
Guy Wint: Last Transfers in Asia. — Donald Keene: At a Japanese Uni
versity. — Colin Maclnnes: A Chort Guide for Jumbles (to the Life of 
their Coloured Brethren in England).

VYAVAHARA NIRNAYA (A Journal of the Faculty of Law and 
Its Law Union — University of Delhi), Vol. IV, No. 1, 1955. — A. S. Na- 
taraja Ayyar: The Meaning and Analysis of the Vedic Command. — 
Idem: The King’s Right to the Soil. — Idem: The Mimansd View of Pro- 
perty. — Idem: Dharmo Rakshati Rakshitaha. — V. G. Ramachandran: 
The Significance of Directive Principles of State Policy in the Indian 
Constitution. — Dr. Edward McWhinney: The Head of State (King Go
vernor-General, President) in the Commonwealth Countries. — Dr. M. P. 
Jain: Taxing Powers in Canada. — R. Gopalakrishnan: Reservations to 
Multipartite Treaties. — Dr. A. T. Markose: Quo Warranto.


