
124 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА

Др. ПАВАО РАСТОВЧАН(1894 — 1958)Прерана смрт проф. Растовчана не претставља само губитак за Правни факултет y Загребу већ je ненакнадив губитак за све наше правне факултете, за правну науку и читаву нашу заједницу.Проф. Растовчан. je рођен y Руми 2 јануара 1894. Школско. обра- -зовање почео и завршио у Загребу где je 1920 промовисан за доктора права. По ‘завршеним студијама радио je y суду a од 1924 био je адвокат. Посвећује ce грађанском праву и' одлази y Беч, Берлин и Париз ради усавршавања својих студија.Правни факултет y Загребу бира га 1927 за доцента за међуна- родно приватно и пандектно право, 1929 за ванредног a 1930 за ре- довног професора. Од 1932 предаје трговачко,-менично и поморско гправо. После ослобођења предаје привредно право са задружним.Као научни и друштвени радник проф. Растовчан стекао je поштовање не само због изванредног познавања материје коју je предавао, збо.г јаоног и логичног излагања својих мисли које су одликовале све његове научне радове, већ и због одлучности којом je бранио своја гледишта и стваралачке критике којом je указивао на мишљења са којима није био сагласан. Такав његов став y науч- ном раду изразио je још више његов морални лик ч.овека и научника. Стога, поред значајних монографија које je објавио, ваља истаћи и аегов рад на приказивању новије правне литературе. Проф. Рас- товчан je сматрао својом дужношћу да ревносно прати стручну литературу, a нарочито домаћу правну литературу. Може ce слободно рећи да je проф. Растовчан један од ретких правих и. савесних ре- :цензената који je уносио миого труда и сву стручност y приказиваље.У свом раду проф. Растовчан није ce ограничавао само на своју ужу специјалност већ je обухватао целокупно пространо под- ручје грађанског права. Поред многобројних чланака објављених y периодичним издањима, значајнија су му дела: Наша привредна 
предузећа (1956), Задружно npaeo (1949), Право земљорадничкит 

-задруга (1950), О вриједносним папирима (2. изд. 1955), О теретници 
y уговорима о искоришћавању бродова (1951), Преглед нашег npu- 
.вредног развит-ка од јединствених цјена до планирања само основ- 
них пропорција (1954), Компаративно трговачко npaeo (1957), Основи 
привредног права (1957), Правни положај привредних предузећа y 

-ФНРЈ (1957), О ограничењу одговорности власника морских бродова (1958). Поред тога објавио je за студенте Трговачко npaao, Трговачка 
друштва и Одбрана поглавља из грађанског и трговачког права.



IN MEMORIAM 125»Kao опште признатог научног радника и заслужног за развој наше правне науке Југославенска академија знаности и умјетности:. изабрала je проф. Растовчана 1955 за свог дописног члана.Својим животним делом као наставник, научник и јавни радник,, ширином својих погледа, хуманим осећањима којима je свагда био- прожет, проф. Растовчан остаје као пример савесног научног и. јавног радника који je цео свој. живот посзетио шкојш и земљж коју. je искрено волео.


