
БЕЛЕШКЕ
ФРАНЦУСКО-ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПРАВНИЧКИ ДАНИ У БЕО- 

ГРАДУ. — Од 20 до 25 маја Т; г. одржани су Београду други фран- цуско-југословенски правнички дани. Први су били. одржани маја прошле године y Паризу. План je да ce сваке године они одржава- ју наизменично y обе земље.На овим данима учествовала je француска делегација од 15 чланова, састављена од судија виших судова, чланова Државног савета, професора универзитета и других истакнутих правника, на челу с Марком Анселом. (Marc Ancel), касационим судијом и позна- тим француским радником на пољу упоредног права и упознавања с правним животом других земаља. С југословенске стране су уче- ствовали бројни наши истакнути правници, како из Београда, тако и из Загреба, Љубљане и Сарајева, на челу са савезним јавним ту- жиоцем Браном Јевремовићем.Радни део састанка трајао je три дана. Расправљала су ce три питања — сваки дан по једно. Рад je био организован тако што су одређени референти, по један са обе стране, припремили реферате о датим питањима, па су ови реферати умножени и благовремено достављени учесницима. Тако су учесници могли подробно проучи- ти реферате и припремити ce за дискусију; Зато реферати нису ни били читани већ су референти само y кратком усменом уводном из- лагању истакли главне тачке својих реферата о којима би требало расправљати.Првог дана расправљано je о реферату Р. Уена (Roger Houin), декана Правног факултета y Рену и секретара Комисије за рефор- му Грађанског законика, „Проблеми приватног права y вези с јав- ним или социјализованим предузећем y француском праву” и о ре- ферату референта А. Финжгара, професора Правног факултета y Љубљани, „Јавно добро, државна и друштвена имовина са гледи- шта приватног права”.Другог дана je расправљан реферат X. Барбеа (Henri Barbet), maître des requêtes y Државном савету, који je y знатној мери допу- нио и проширио реферат отсутног Пижеа (Pugét), члана Државног савета, „Проблеми јавног права које поставља јавно или социјали- зовано предузеће” и реферат Сл. Поповића, саветника Секретарија- та за законодавство Савезног извршног већа, „Јавно добро, држав- на и друштвена имовина са гледишта јавног права”.Трећег дана предмет расправе су били реферати о положају окривљеног y кривичном поступку и о његовом праву на одбрану, које су поднели касациони судија М. Ролан (Maurice Rolland) и В. Бајер, професор Правног факултета y Загребу.Користећи искуство прошлогодишњих правничких дана, ди- скусија je била боље организована, na je била и много занимЈвивија и плоднија. Учествовао je велики број говорника с обе стране. До- дирнута су и више или мање подробно расправљена бројна, теори- ски и практично важна питања. Теориски je несумњиво најзначај- нија дискусија око-појма друштвене својине. На основу поднетих реферата видело ce да правни положај национализованих преду- зећа y Француској и Југославији, и поред дубоких разлика, пока- зује и знатне сличности, које чине да би и за француско право било тачније кад ce национализована предузећа не би сматрала државном својином (како ce то код нас обично сматра) већ дру- штвеном својином. Показало, ce да ce и међу француским правни- цима воде дискусије о карактеру својине на средствима којима ра- 



250 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАсполажу ова предузећа. Француски правници су ce. сложили с на- шима да je појам' друштвене својине онако како.га ми схватамо најпогоднији и за љихова национализована предузећа, као и да je појава такве друштвене својине (која, уствари, није ништа друго до један облик одумирања класичне, неограничене својине) резул- тат. одговарајућих дубоких. друштвених. промена које ,се врше и y капитализму, иако спојјИјим темпом. но у. земљама' које изграђују социјализам.' Резултати дискусије '0 овом' питању, ,кар ,и. о' неким другим пи- тањима, несумњивб'могу послуЖити као полкзна тачка ,за продуб- љеније проучавање овог проблема како. улашој тако и y францу- ској правној' науци. ' -    -  । .' Поред ових 1 непосрбдних- ' научних резултата - ови дани несум- њиво су много допринели бољем упознавању и зближењу натих ir француских? правника" и’ учвршКењу ' њихових' веза' koje ће бити коришћене  ради даље плодне сараДње, и, нарочито, подробном упо- знавању француских'пр'авника с неким напшм правним установа- ма. 'J.'aao čy француски гости посетили 'КазненИ 'завод y Пожарев- цу, где еу ce на лицу места : упбзнали 7 с; нашом казненом политиком, a затим Савезни врховни суд, Институт. за; упоредно право и ’неке друге установе. ' ’ "Ови успешни' правничкк дани ' иобуђују наде "y “ даљи плодак развитак будућих додира у оквиру- француеко-југословенскб прав- ничке сарадње, a и указују на 'потребу испитивања организовања сличних додира y цИљу упознавања с правним- животом других др- жава. Јер'И'овог се пута показало да ништа не може .да замени бла- готворнбст- вепосредног' ' личног додира и да Лични додир и жива реч нису изгубили своју вредност ни y овб дбба свестране механи- зације живота. ,
. ОДБРАНЕ' ДИСЕРТАЦИЈА _.НА ,ПРАВН0М' ФАКУЛТЕТУ. — Душан Радоман, адвркат,' одбранио je '9 априла 'т. г., своју докторску дисертацију ј.Претпоставке к. њихова функција y грађанском праву”: ’ ' . ... , , .\Нико Мартиновић, научни сарадник ' Историскрг института HP Црне Tope, одбранио je .5 априла т. г. своју докторску дисертацију „Историја кодификације црнбворског имовинског права”.Александра Ђурановић, . службеник Секретаријата за рад Са- везног извршног већа', одбранила je 15 маја т. г. своју .докторску ди- сертацију „Посебна зашТита запосленкх жена и материнства”.Драгаш Денковић, асистбнт Правног факултета y Београду, одбранио' je 12 јуна т. г. своју докторску дисертацију, „Вршење .др- жавне службе и одговорност за штету проузроковану грађанима”.Павле Димитријевић, асистент Правног факултета. у .Београду,. одбранио je своју докторску дисертацију 15 јуна т. г. „Правосна- жност управних аката”. , . ...Миленко Јовановић, секретар Савезног.врховнбг суда, одбра- нио je 29 јуна т. т. своју докторску дисертацију „Ö цороти (истори- ски и упоредноправни преглед)”.

ПРЕДАВАЊА СТРАНИХ ПРОФЕСОРА НА НАШЕМ ФАКУЛ- 
ТЕТУ. — Поред предавања др. Алекса Вајла (Alex Weill),, декана Факултета правних и политичких наука y Стразбуру, „Утицај упо- редног права на француско грађанско право” (које објављујемо y овом броју), y току априла и маја одржана су. још и ова преда- вања: др. Каралабас Фрагистас, проф: Универзитета y Солуну, „Златна клаузула y грчком привредном праву”; др. Пол Корнил (Paul Cornil), проф. кривичног права и генерални секретар мини- старства правосуђа Белгије, „Модерни затвори”; др, Д. Н. Честер- 



ПРИКАЗИ, 25 Ë.(D. N. Chester), проф. Универзитета y Оксфорду, „Односи централ- них органа власти и локалних органа .управе y Енглеској” и „Бри— тански службенички систем”; др. Грифит (J. A; G. Griffith), адвокат’ и хонорарни проф. Универзитета y Лон-дону, „Организација локал— них власти y Енглеској и Велсу”.
КОНФЕРЕНЦИЈА. КАТЕДЛРА ДРЖАВНО-ПРАВНЕ . ИСТО- 

РИЈЕ. — Beh je постала традиција да ce. сваке године, у . једном, од , наших универзитетских центара, одржи конференција катедара др- жавно-правне историје наших правних факултета. На последњој конференцији, која je одржана y Београду 15 и 16 нрвембра 1956, расправљано je о наставним ирограмима за општу историју државе-. и права, римско право и историју државе-и права народа ФНРЈ.. Сем тога .дискутовано је о организационо-стручпим проблемима- који проистичу из 'рада на унапређењу- сарадње са Институтом за хисторију државе и права y Загребу и Институтом за историску. до-- кументацију y. Сарајеву. -Учесници конференције су упоређењем наставних програма за“ општу историју државеи права.дошли до закључка да на већини правних факултета настава тог предмета заузима приближно исто место. Пошто je новим статутима- односно-нацртима статута за на- ставу опште историје државе и права резервисано најмање три' (2 + 1) часа недељно, препоручено je да ce ова сразмера по могућно— сти и убудуће одржава. У диекусији je истакнуто да. ce изучавањсм овог  правно-историског- предмета даје приказ. општег. развитка др— жаве. и права од-њиховот настанка. до. савременог стања. Изнето je- мишљење да je за изграђивање младих правничких кадрова неоп- ходно изучавање овог предмета.Посебна пажња била , je прсвећена -питањима. изједначења про— грама наставе општс историје државе и права на.свим нашим прав— ним факултетима. Том приликом дошло ce, до закључка да ce на- ставни програми ове дисциплине y неким .деловима углавном сла— жу. To нарочцто важи за робовласнички. . период и феудализам. Програми наставе Београдског и Загребачког правног факултета у' општим цртама показују највише сличности. Сем тога, њима je обу— хваћен . цео истррлски развитак t државе и. .права. Ти моменти су утедали на формирање гледишта, да. наведени- програми могу  по-- служити као основна оррцентација 'за‘ уједначавање црограма. Већи број дискутаната посветио je своје ‘излагање питању изналажења. одговарајућих сразмера з'а изучавање појединих историских перио— да. ВеНина je била мишљења да . све истрриске периоде треба обра—. ђивати y сразмерама које одгрварају њиховом реалном значају. Притом je наглашено да ce новија и најновија иcторија државе- и права изyчaBаjy детаљније с обзиром и'њихову важност и потре- бу непосреднијег повезивагба 'развитка државе и права y прошло,-( сти са садашњим стањем. Препоручено je да ce што пре приступи колективној изради уџбеника за општу историју државе и права., по новом наставном програму. . 'На овој конференцији je констатовано да су програми свихпет.' факултета за предмет . римско. право усклађени. Римско право ce- предаје пре свега као историска дисциплина која ce ипак тако уобличава да .уједно уводи , студенте y основне правне појмове и: правну , тСрминологију. Многи учесници y овој дискусији . су иста- кли да. je римско право одличан. пример на коме ce студентима може приказати условљеност и уска повезаност правних установа. са економским и друштвеним односима. У настави. je посвећена. посебна пажња институтима који су од значаја за разумевање са- временог грађанског. права. Пошто je римско право основа свих, континеиталних цивилних права, његовд настава je усмерена тако* 



252 ' АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА_да студентима служи .и као подлога за-разуљевање и упоредно изу- чавање тих права, као и међународног приватног права. У диску- -сији je покретано и питање односа и разграничења опште историје .државе и права и римског права. Да би ce избегла евентуална по- :нављања материје, конференција je закључила да ce задржи доса- дашње стање. Према томе, питање римског права y Византији и .његову рецепцију треба детаљније изучавати y оквиру предмета опште историје државе и права. У погледу постојећег броја часова за наставу римског права изражено je мишљење да je то крајњи минимум y коме ce једва може завршити садашњи скраћени про- грам.Кроз дискусију о наставним програмима за историју државе H права народа ФНРЈ претежно су изложена мишљења о настави и садржини овог предмета. У вези са наставом препоручено je да ce -y првом семестру обрађује период до XIX века a y другом XIX и XX век. Због обимности грађе за националну државно-правну исто- рију конференција je била мишљења да. ce могу предавати само одабрана поглавља, уколико на одговарајућем факултету има уџбе- ника за то наставно подручје. Под тим поглављима, како je то фор- мулисано y закључцима, подразумевају ce кључни цроблеми и преломна збивања која су од нарочите важности за боље познава- 'ње нашег државно-правног развитка. -Да би ce настава овог пред- мета интензивније унапређивала препоручена je размена настав- ника који се баве исцрпним проучавањем појединих периода или зеглаља, као и стварање зборника одабраних извора за државно- правну историју. Институт за историску документацију y Сараје- :ву показао je спремност да преузме издавање корисних материјала.Конференција je истакла да предметом историја државе и права народа ФНРЈ треба равномерно обухватити развитак свих југословенских земаља. Да би ce притом одржао реалан ббим по- стојећих програма, изражено je опште мишљење да y појединим периодима треба нарочито указивати на државне творевине и прав- :не системе који су били најизразитији. На овој конференцији било je такође речи о предмету историја народне власти. Закључено je ,да ова. научна и наставна дисциплина треба да чини саставни део катедара за историју државе и права. На факултетима на којима ce историја народне власти не предаје као посебан предмет, неопход- но je да ce она укључи y програм државно-правне историје.Посебно су размотрене могућности за међусобну сарадњу на- ших правних историчара преко Института за хисторију државе и права y Загребу и Института за историску документацију y Сара- јеву. Услови сарадње, које пружају те установе, могу бити боље искоришћени тешњим везама катедара на припреми публикација, размени информација и библиографских података и организовању предавања. М.М.

ДРУГИ САСТАНАК КАТЕДАРА ЗА КРИВИЧНО ПРАВО. — У времену од 9 до 11 маја 1957 y Бегуњама (HP Словенија) одржан je Други састанак катедара за кривично право свих правних фа- култета y земљи. Овоме састанку су присуствовали: од стране Правно-економског факултета y Љубљани професори др. Хинко Лучовник и др. Јанез Милчински, др. Катја Водопивец и др. Петер Кобе, научни сарадници Криминолошког института, Мајда Стробл, асистент, др. Јанез Какони, проф. Медицинског факултета и управ- :ник Болнице за душевне болести y Бегуњама, и др. Франце Север, помоћник јавног тужиоца HP Словеније и хонорарни предавач кри- вичног права; од стране Правног факултета y Загребу професори ,др. Владимир Бајер и др. Богдан Златарић и асистент Маријан 



БЕЛЕШКЕ 253"-Дамишка; од стране Правног факултета y Сарајеву др., Алексан- дар Стајић, ванредни професор, Бесим Ибрахимпашић, асистент и Рајка Купчевић, асистент Криминолошкбг института; од стране Правно-економског факултета y Скопљу Панта Марина, доцент иг Борис Стефановски и Љиљана Антољак, асистенти; и од стране Правног факултета y Београду — y отсутности спречених настав- ника — асистенти др. Милош Радовановић и Мирослав Ђорђевић.Састанку je претседавао др. Хинко Лучовник, a записник во— дила др. Мајда Стробл. После отварања састанка присутни су ми- нутом ћутања одали пошту преминулом члану др. Дммитрију Па— пазоглуу, бив. . ванредном професору Правно-економског факулте- та y Скопљу, a затим су обишли оближње гробље талаца стрељаних: од немачког окупатора y времену од 1941—1945 и положили зајед- нички венац.Састанак je имао следећи дневни ред:1, — Дискусија о проблему студија кривичноправних предмета. на правним факултетима — (а) садашње стање, како je уређено статутима или. предвиђено y нацртима статута и како ce спроводи y наставној пракси, и (б) питање перспективног уређења ових сту- дија с гледишта јединственог уређења режима студија.2. — Дискусија о раду и перспективама рада криминолошких: односно. криминалистичких института при правним' факултетима. (научно-истраживачки и педагошки рад); сарадња факултетских: института са институтима и другим сличним установама при др- жавним секретаријатима за унутрашње послове народних репу- блика и при Савезном државном секретаријату за унутрашње по- слове; сарадња криминолошких и криминалистичких института са. институтима за судску медицину и судску психијатрију.-3. — Актуелни проблеми из области кривичног права y вези са. припремама'за измену Кривичног законика.По првој тачки дневног реда најпре су претставници факул- тета поднели извештаје о начину извођења наставе из предмета катедре за кривично право на појединим факултетима. После сва- ког извештаја присутни су ce постављањем питања детаљније упо- знавали са појединостима које су их интересовале. Поводом рефе- рата др. Петера Кобеа „О перспективном уређењу наставе' кривич- ноправних дисциплина”, већина учесника je изразила мишљење да би увођење криминологије, криминалистике, судске медицине ir судске психијатрије као обавезних предмета било корисно, али да. би то преоптеретило програм студија на Правном факултету и мо- гло имати за последицу продужење трајања студија на пет година,. што ce ниуком случају не би могло прихватити. Стога ce стало на. гледиште да решење овог проблема треба тражити y студијама по- сле дипломирања и специјалним течајевима где би. ce омогућило изучавање ових предмета онима који за то имају потребе и инте- реса. Исто тако изнето je мишљење да би програме наставе из кри- вичног права и кривичног поступка требало допунити подацима криминологије и криминалистике. У вези са питањем испита, иста- кнуто je да би подлога за испите требало да буду уџбеници a не- предавања, која и иначе студенти y довољној мери не посећују. У~ складу са овим мишљењима донети су и одговарајући закључци.По ’ другој тачки дневног реда.. претставници појединих фа- хултета пружили су податке о раду и организацији института на љиховим факултетима, док je даља дискусија о сарадњи између лнститута одложена с обзиром на отсуство. наставника Београдског цравног факултета и претставника института и сличних установа 
лз ресора унутрашњих послова.По трећој тачки дневног реда дискутовано je о претстојећим: изменама КривичнОг законика. Дискусија ce углавном водила о 



-;254 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАгпроблему кривичне одговорности малолетника и о кривичним дели- ма против народне привреде. Том приликом изражена су мишљења 
о потреби изостављања казне - конфискације и новчане казне за малолетнике, као и о'завођењу бамо једне јединствене казне ли- шења слободе за малолетнике, y т-рајању од Г.до 10 година; уместо „досадашњих казни затвора и строгог затвора! Поредтога, било je И предлога за увођење казни .лишења слободе -малолетника за spews празника и обавезног’ боравка малолетника y одређено време у. установама за васпитање-односно-центрима_ за старање о малолет- : ницима. Истакнуто je и мишљење да би питање кривичне одговор- - цости малолетника требало регулисати посебним законом, као што je то учињено y неким државама, a не новелирањем постојеће ма--терије y Кривичном законику. ’ .Дискусија je вођена и о чл. 6, ст. 3, Кривичног законика y том смислу да ce овом ставу да таква формулација да поред стања при- времене душевне поремећености  обухвати .и стање .сна. У вези са -овим чланом. дискутовало ce -и о увођењу мере безбедности упући- вања y завод за.лечење алкохоличара. Исто тако истакнут je и 'предлог о уношењу y Кривични законик одредбе' да ce условна  осуда може условити и обавезом подвргавања условно осуђеног . лица  амбулантном лечењу од алкохолизма. .Даља дискусија вођена je око  измена Кривичног: -закбника :које ce односе на кривична дела против' народне привреде, несаве- сног пословањај -појма-.службеног и одговорног лица, као и о још  неким мање значајним питањима.-  " ', Решено je да ce следећи састанак одржи y току идуће године, na je прихваћен предлор -проф; др. А. Стајиба да ce- Организација  овог састанка цовери Катедри за кривично право Правног факул- тета y Сарајеву. .За време одржавања састанка учесници’ су разгледали Болни- цу за душевне болести'y Бегуњама.у чијим. просторијама. je и одр- .жаван састанак, a no ‘завршеном. р.аду .приређен je заједнички из- лет, којом приликом су учесаици посетили Прешернов музеј y Пре- ашерновом родном месту Врбл. , ' ? р и
/  НОВИ СИСТЕМхДОКТОРАТА- ПРАВНИХ НАУКА- У' ФРАНЦУ- 
СКОЈ. —После реформе студаја права-у Француској-— продужење наставе од три на четири године, -увођење новог наставног Плана и нових програма појединих предмета, као и измене ÿ режиму сту- дија — (о тој реформи писао je наш чаеопис,’в. бр.'3/54, стр. 175 и бр. 1/56, стр. 115), сада je на- реду реформа. доктората правних ' наука. 'У оквиру комисије која je била образована да предложи‘реформу студија права, радила je и-поткомиеија-за реформу доктората прав- них наука. Образоване су групе које су сачиниле нројекте за сти- - цање степена доктора појединих група правних, политичких и еко- номских наука. Проф. А. Вајл (A. Weill)',- декан'Фак-ултета правних и политичких  наука y Стразбуру, који je априла месеца ове годпне  боравио y Београду и коме je, као: члану ове комисије, налбжено да изради пројекат новог система ' доктората наука: за грађанско право и кривично. право, упознао нас je ča'пројектом реформе коју je предложио. ' Уредништво сматра да ово може бити интересантно за читаоце Анала 'па стога доноси овде кратак? приказ  тог про- . јекта.  - ' -     " Пре но што ce приступи изради тезе и њеној: јавној ' одбрани, „доктрранд je дужан да заврши курс виших студија приватног пра- ва и кривичног-. права- (у француској - организацији студија' права кривично право чини саставни део приватног права). ' Овај  курс je замишљен. тако да оспособи докторанда за полагање испита али аистовремено он има за циљ. да та припреми' за самоСталан научни



БЕЛЕШКЕ 255рад и ; тако. га оспособи за израду докто.реке' дисертације. Курсеви ce.организују из следећих предмета: грађанског.права, трговинског права,. радног - права са социјалним осигурањем, историје правне мисли, кривичног права —- отпти део, . криминологије и доктрине кривичног права, криминалитета омла-дине и-пенитенцијарне науке. Сем ових курсева које мора организовати сваки факултет,оставље- но .je ,да поједини факултети одржавају и друге према својим мо- гућностима. . ‘ . '  ' . Курсеви ce одржавају за свакипредмет. једном недељнб (један сат). Овако мали број часова одре.ђен je са- циљем да ce остави' што више времена докторанду да самостално ради. Уствари, курсеви и имају, пре свегаза циљ да уведу. докторанда y метОду научно-истра- живачког рада.  ' . ‘ ' :   Поред курсева факултет организује консултације професора еа докторандима са циљем продубљивања ' појединих' питања као и што 'бољег оспособљавања докторанда за научни рад. Консултаци- је ce могу организовати како 'за питања’ из предмета докторског курса тако и из других области као напр.: правне социологије, кри- вичне социологије, метода упоредног права, a такође и'ради бољег савладавања страних језика, -нарочито стручне терминологије. Ове консултације ce одржавају  15—20 пута тодишње- и трају сат'. и по.Да: би добио диплому виших етудија за kojy'je докторанд при-. премљен пут0м курсева Ji консултација предвиђена су три сукце- сивна исиита: Ј ' ’ ' ' ’ ' . ' '.1. Први' испит je прелимивгаран и састоји ce из три дела. Он Т1ма за циљ да провери да ли je доктор'ан;ц оспособљен за casiôcTa- лан истраживачки рад. Први и други део овбг испита обухватају: по избору ’ кандидата једну од двеју следећих група Вадатака: или (а) 'састављање једне расправе из ббласти гјсторије правне'мксли; (б) анализа  једног документа из ббласти Дравне социологије;: или (а) састављање једне1 расправе из абласТм криминологије‘и крими- лалитета омладине; (б) анализ’а 'дбкумента из области' криминоло- гијФ Ови задкци раде cë писмено ’у току четири ' сата: Трећи део ооухвата: по избору кандидата или превбд правВог текста са стра- ног језика без речника као и израду резимеа на француском је- зику неког другог страног текста, или писмени испит из области тиетода упоредног права.2. Докторанд може приступити полагању другог испита само ако je положио први прелиминарни испит. Тај други испит обу- хвата израду два писмена састава из области предмета који ce пре- дају на докторандском курсу. Овде : такође докторанди могу опти- рати као и при полагању првог, испита,. између две групе, већ према томе да ли су ,се оријентисали. на. грађанско право или на кривично право, У оквиру прве групе писмени задаци ее. раде из следећих области:, један из .области грађанског права, a други. по избору кан- дидата: из- трговинског или радног права ,са социјалним осигура- њем или општег дела кривичног, права. У оквиру друге. групе:,,је- дан .из области општег. дела кривичног права, a други према избо- ру кандидата: из грађанског или трговинског права или радног права са сбцијалним осигурањем. Израда .ових задатака траје пет сати. Докторанд може уместо једног од ова два писмена рада, 'захте- вати да код своје куће изради писмени састав, који мора бити из области које су rope наведене. .  . .. .3. Трећи, завршни испит, који je усмен' и који уствари прет- ставља дискусију између испитне . комисије и кандидата, има за циљ да утврди да je дбкторанд стекао  висок степен правничке кул- туре. И овде je испитна материја подељена y две' групе: грађанско- правну и кривичноправну.  У оквиру прве групе кандидат полаже следеће предмете: (а) трговинско! право, ' или радно право са соци- 



256 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЈГТЕТАјалним осигурањем или кривично право — општи део. Притом кан- дидат неће полагати онај предмет из кога je радио писмени састаЈз 7 оквиру претходног испита; (б) по. избору кандидата два предмета која су предавана на докторандском курсу или су били предмет консултација при чему кандидат не може изабрати онај предмет који je већ полагао током првог или другог испита. — У другој гру- пи кандидат полаже следеће предмете: (а) пенитенцијарне науке и криминалитет малолетника; (б) два предмета по избору кандидата под истим условима као и докторанди који су изабрали прву групу.Испитна комисија може на један сат пре испита упознати кан- дидата са питањима која ће мy бити постављена. Ако то учини кан- дидат ће о овим питањима' размишљати на затвореном месту при чему му комисија може одобрити да собом узме одређене матери- јале (законске текстове и сл.). Овај испит траје око сат и' по.Тек пошто положи сва три испита докторанд приступа изради докторске тезе. Јавна одбрана тезе изводи ce пред комисијом од три члана (изузетно више, a највише пет). Одбрана траје сат и по.Реформа чије смо главне црте изложили, има за циљ да док- торату правних наука подигне вредност. Одбацује ce досадашњтт систем y коме je докторанд дужан да полаже четири одвојена испи- та којима ce проверава знање, утлавном, из одређених предмета општег курса и y обиму y коме се они предају на томе курсу. Сем тога, реформа полази од тога да докторат не треба да буде само уска специјализација већ Да он има за циљ да формира правника са високим степеном правничке културе и да га оспособи за само- сталан истраживачки рад.Несумњиво да овако реформисан систем доктората правних наука отежава и продужује припреме за стицање степена доктора тих наука. Ако потсетимо да су и студије права, после реформе из- вршене пре две године, такође продужене и отежане, намеће ce за- кључак да ce y Француској формирању правничких кадрова по- свећује велика пажња и да ce жели да ти кадрови буду што боље и на савременији и ефикаснији начин оспособљени за свој посао.
В. С.
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