
ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
THE AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW (A Quarterly pu- 

bliched by the American Associât'on for the Comparative Study of Law), Ann 
Arbor, Vol. 7, No. 1, Winter 1958. — Alf Ross: Delegation of Power. — Hugo 
J. Hahn: Control under the Euratom Compact. — William Eaton: Canadian 
Judicial Review and the Federal Distribution of Power. — Juan G. Matus 
Valencia: The Centenary of the Chilean Civil Code.

ANNALES DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, ARTISTIQUE ET LIT
TÉRAIRE, Paris, T. XCI, No. 4, Octobre—Décembre 1957. — J. Bellon: Quel
ques notions sur les droits des inventeurs en U.R.S.S.

L’ ANNÉE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE, Paris, 31e année, Nos. 142-143, 
Avril—Juin 1958.-Joseph Hours: La politique pontificale. — Bernard Lavergne: 
Le chancelier Adenauer réarme et nazifie l'Allemagne à vitesse accélérée, mais 
le peuple allemand est très opposé à l’armement atomique de la Bundeswehr — A. P.: La situation actuelle en Allemagne Fédérale. — Geoffrey Fraser: 
Une entrevue Eisenhowei—Krouchtchev sera-t-elle très utile? — E. N. Dze- 
lepy: Le général Speidel. — Jacques Coulais: Le marxisme sera-t-il un jour 
un terrain de religion? — Bernard Lavergne: Le problème de l’Union Fran
çaise — La Communauté franco-africaine a déjà pris naissance. — La fin du 
Pacte Atlantique. — Fictions et réalités des Communautés Européennes; le 
fiasco "de la Communauté du charbon et de l’acier; l’impossibilité du Mar
ché Commun.

L’ANNÉE SOCIOLOGIQUE, Paris, troisième serie (1955-56), 1957. — 
A. Davidovitch: L’escroquerie et l’émission de chèque sans provision. Ова обимна студија даје главне резултате једне анкете о кривичним де- лима преваре и издавања чекова без покрића на подручју сенског департмана. Она улази y оквир истраживања криминалне социоло- гије која je започео Центар за социолошке студије y Паризу под руководством проф. А. Леви-Брила (H. Lévy-Bruhl). У студији je об- јављена врло велика грађа и обраћена je нарочита пажња оним странама криминолошких проблема о којима судска статистика не даје довољно или никако податке. — D. Victoroff: L’ applaudissement 
— une conduite sociale. Аутор анализира аплауз као друштвено изра- жавање одобравања и истиче његов конвенционалан и символичан карактер. — L. et R. Makarius: Essai sur l’origine de l’exogamie et de la 
peur de I' inceste. Аутори чланка констатују да су за последњих пе- десет година напуштени раније тако чести покушаји генералног објашњења феномена егзогамије и замењени ограниченијим анкета- ма. Ипак, они покушавају да y светлости тих скорашњих истражи- вања пруже објашњења порекла егзогамије и страха од инцеста, ин- спиришући ce извесним концепцијама Тајлора (Tylor) и Диркема 
(Durkheim). — У богатом оделжу приказа и библиографских прегле- да, Е. Сикар (Е. Siccard), који je нашој јавности познат већ од раније по својим интересантним радовима о нашој породичној задрузи, под- робно и критички приказује известан број радова објављених y А- 
налима Правног факултета y Београду и сарајевском Прегледу.

BULLETIN INTERNATIONAL DES SCIENCES SOCIALES (UNESCO), Pa
ris, Vol. X, No. 2, 1958. — Први део овог броја посвећен je питању улоге извршне власти y савременој држави. На основу анкете спро- ведене под руководством Оделења друштвених наука UNESCO, Jean 
Meynaud y свом уводном чланку даје неке општетеориске и упоред- 



366 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАноправне закључке. Затим, низ писаца разматра улогу 'извршне вла- сти y појединим државама: J. Е. Hodgetts (Канада), Roy С. Macridis (САД), Pierre Laroque (Француска), J. W. Grove (Велика Британија), 
A. Јојрич (Совјетски Савез), Ј. Ћорђевић (Југославија). У другом делу објављена су, као обично, обавештења о организацији истра- живања на пољу друштвених наука, о међународним научним са- станцима и о неким стручним публикацијама.

CALIFORNIA LAW REVIEW (School of Law of the University of Ca
lifornia), Berkeley, Vol. 46, No. 2, May 1958. — Paul S. Taylor: Excess Land 
Law on the Kern? — Athanassios N. Yiannopoulos: Wills of Movables in 
American International Conflicts Law — A Critique of the Domiciliary 
„Rule".

DIOGÈNE (Revue trimestrielle publiée sous les auspices du Conseil in
ternational de la Philosophie et des Sciences humaines et avec l'aide de 
l’UNESCO), Paris, No. 19, Juillet 1957. — Pierre Auger: Deux temps, trois 
mouvements. — Charles G. Bell: Les origines de la pensée et de l’art 
chrétiens. — Ben B. Seligman: De la nature de l’expansion économique. — 
Robert H. Lowie: Le messianisme primitif — Contribution à un problème 
d’Ethnologie. — Harold Orlans: Quelques attitudes en face de la mort. — 
Roger Caillais: Unité du jeu, diversité des jeux.

No. 20, Octobre 1957. — Charles Kerényi: Dionysos le Crétois. — Eloy 
Benito Ruano: La notion d’époque contemporaine. — Maxime Rodinson: La 
vie de Mahomet et le problème sociologique des origines de l’Islam. — 
Ladislas Tatarkiewicz: L’Histoire de la Philosophie et l’art de l’écrire. — 
Arvid Brodersen: Caractères nationaux — Nouvel examen d'un vieux pro
blème. — Jean Cardinet: L’analiyse des performances intellectuelles.

No. 21, Hiver 1958. — Michael Mendelson: Le roi, le traître et la 
croix. — Eric Dardel: L’Histoire et notre temps. — François Perroux: 
L’ information, facteur de progrès économique. — Maria Ungureanu: Les 
républiques du Moyen âge. — Kenneth Burke: Les motifs d’action — 
Adrienne R. Weill: Réflexions sur la matière et les matériaux. — Henri 
Ldbouret: Aspects de l’évolution africaine au sud du Sahara.

ENCOUNTER, London, Vol. XI, No. 1, July 1958. — R. H. S. Cros
sman: The Nuclear Obsession. — Peregrine Worsthorne: How the Russians 
See It. — Norman Birnbaum: Nothing Land (An Academic Traveller’s No
tes in East Germany). — Erskine B. Childers: Impasse in the Holy Land 
(With Some Suggestions for its Resolution).

No. 2, August 1958. — John Strachey: Nuclear Chess. — George Mi
kes: A Lawyer’s Paradise (Naked small-power politics). — Peregrine Worst
horne: Conservative Thoughts out of Season. — Hilary A. Marquand: Report 
on Kenya. — Herbert Luthy: Les Etrangers — A French Myth with Many 
Lives. — Hugh Seton-Watson: The Fate of Imre Nagy.

No. 3, September 1958. — Melvin J. Lasky: An Indian Notebook — 
Paul Ignotus: The Crusade that Went Astray. — Robin Marris: Socialist 
Thoughts Out of Season.

ÉCONOMIE CONTEMPORAINE, Paris, 17‘ année, No. 108, 24 Juin 1958. 
F. V. Feraud:' L’emprunt. — X. Leurquin: Remous autour de la C. E. C. A. 
— H. Ribien: La Suisse et l’Europe. — R. Pollier: Dunkerque et la Coopé
ration europénne. — E. Faure: Libre propos après la crise. — D. Lara: La 
situation en Equateur. — Enquête sur la récession américaine (R. Noly, 
A. Kostolany, M. Cottaz).

No. 109, 1 Juillet 1958. — ' X. Leurqin: La relance européenne. — L. 
Robichez: La laine française devant le Marché commun et Libre-échange. 
— E.-E. Tomkins: La Grande-Bretagne devant l’Europe. — H. ’ Ribien: 
De quoi s’agit-il pour la Suisse — A. Morice: Un acord est souhaitable avec 
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la Tunisie. — L. Perillier: Les Etats-Unis franco-africains. — R. Céré: Le- 
Sino-Soviet Bloc.

No. 110, 8 Juillet 1958. — F. V. Ferauđ: La Corse. — G Morancé: La 
position économique de l’Allemagne et de l’Angleterre devant le Libre- 
Echange. — M. Mignon: Sous-équipement et coopération technique euro
péenne en Afrique Noire. — L. Valensi: Les Bourses dans le Marché com
mun. — G. Bonnet: Un gouvernement qui gouverne. — X. Leurquin: La 
France aux prises avec le dilemme nord-africain. — Goussault: La guerre- 
psychologique en Algérie. — Dr. Schröder: Nécessité d’une réunification alle
mande. — H. Ribien: La Suisse et son destin. — R. André: L’ industrie fran
çaise du pétrole. — C. Ljungberg: L’aviation civile à l'ëre de la réaction.

No. 111, 12 Août 1958. — G. de Carmoy: L’Angleterre et le Marché- 
Européen. — J. D’Argice: Nos nouveaux impôts. — G. Morancé: Discussions 
autour du Marché Commun. — L. Cassan: Démocratie et Constitution. — 
L. Bruelle: Menaces sur Madagascar. — Ahmed ben Kouatly: L’Angleterre 
dans l’imbroglio irakien. — H. Marsan: L’Amérique latine aura-t-elle son 
Marché Commun?

No. 112, 16 Septembre 1958. — G. Morancé: Où va l’Europe? — G. 
Defferre: L’avemr des communes devant le Marché Commun. — Discussion- 
sur la Constitution (C. Chautemps, P. Vallery-Radot, L. Périllier, i dr.) — 
G. Lefranc: Perplexité du syndicalisme.

INDIA. QUARTERLY (A Journal of International Affairs publiched by 
the Indian Council of World Affairs), New Delhi, Vol. XIV, No. 1, January- 
March 1958. — Chao Kuo-chun: Agricultural Development and Problems in 
China Today. — K. P. Karunakaran: Interrelation Between Religion and Po
litics in Pakistan. — Phillips Bradley: American State Legislatures — Some 
Comparisons and Contrasts. — A. K. Srivastava: The Problem. of Loyalty
in International Organizations. — C. K. Kumar: International Waterways 
— Strategic International Straits.

No. 2, April—June 1958. — M. S. Venkataramani: Manganese as a Fac
tor in Indo-American Relations. — W. B. Metre & Y. Nagappa: Oil Prospects- 
in India. — Encounters Between Civilizations (Резиме дискусија вођених y фебруару 1957 y семинару Индуског института за међународне сту- дије y Њу Делхију). — Escott Reid: The Revolution in Canadian Foreign 
Policy 1947—1951. — Krishnalal Shridharani: The Philosophic Bases of India's 
Foreign Policy. — Kusum Nair; Kerala Today.

JUS GENTIUM (Diritto internazionale), Roma, Vol. VI, No. 3, 1958. — 
G. Scarangella: Il divorzio in Italia, in relazione ai limiti della giurisdizione- 
ecclesiastica e delVordine pubblico.

LECIONES Y ENS AYOS (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales), 
Buenos Aires, No. 7, 1958. — Aron Gurwitsch: La ultima obra de Edmund' 
Husserl. — Jose Maria Ruda: El desarollo progresivo del derecho interna
tional y su codification en la Carta de la Naciones Unidas — Oscar H. 
Camilion: Notas acerca de las teorias del „Contrato social’’. — Hector R. 
Orlandi: La Democracia — Gobierno democrâtico y doctrina political. — 
Carlos M. Guïliani Fonrouge: En torno a la naturaleza juridica de la ley 
de presupuesto. — Juan José Guaresti: Los reeientes décrétas de „normali
zation y saneamiento del sistema b.ancario argentine” y sus antécédentes. 
— Julio Dassen: Acto abstracto de enajenaciôn, inscription y fé püblica en 
el derecho alemân. — Manuel A. Laquis: Abuso del derecho y conflictos de 
derechos. — Diego R. May Zubiria: El formalismo en el derecho.

DER NEUE BUND (Monatsschrift für Freiheit und Gemeinschaft) Zü
rich, 24. Jahrgang, Nos. 5—6, Mai-Juni 1958. — Walter Hauser: Moderne- 
Technik. — Donald Brinkmann: Zur Philosophie der Technik. — Eugen Stei
nemann: Unsere technische Zukunft.
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OSAKA UNIVERSITY LAW REVIEW (Faculty of Law — Osaka Uni

versity), Toyonaka, No. 6, 1958. — Shinichi Kimura: Unfair Labor Practi
ces under the Trade Union Law of Japan. — Kikuo Ishida: On Article 90 of 
the Civil Code of Japan.

PANSTWO I PRAWO (Polska akademia nauk — Institut nauk praw- 
nych), Warszawa, rok XII, Nos. 7—8, Juillet-Août 1957. — L. Lustacz: De 
l’activité consistant à légiférer sous des formes extraconstitutionnelles. — 
J. Meynaud: Essai d’analyse des relations entre la politique économique et 
les institutions. — W. Szùbert: Des principes du droit du travail. — Z. Re- 
sich: Les principes fondamentaux de la procédure civile. — A. Murzynow- 
ski: L’imputation de la détention préventive sur la durée de la peine dans 
la procédure pénale de la RP de Pologne. — Z. Leonski: La fonction de 
surveillance du parquet et la reprise de l’activité de la juridiction admini
strative.

No. 9, Septembre 1957. — A. Turska: La fiction de la connaissance 
universelle de la loi. — W. Knapp: Certains problèmes de l’application et de 
l’interprétation du droit civil dans l’économie socialiste de la Tchécoslova
quie. — A. Chelmonski: Certains problèmes juridiques posés par les actes 
administratifs dans l’économie socialisée. — M. Swiecicki: La caractéristi
que de la relation du travail.

No. 10, Octobre 1957. — A. Gwizdz: De quelques problèmes de la pro
cédure législative (Approbation des décrets du Conseil d’État par la Diète). 
— W. Gutekunst: Certains problèmes de la codification des délits contre les 
propriétés. — A. Wolter: Les biens communs des époux de lege ferenda. 
— W. Sobocinski: Une première synthèse de l’histoire de l'Etat et du droit 
polonais.

No. 11, Novembre 1957.—M. Maneli: Les idées de la Révolution d’Octobre. 
St. Buczkowski: Les expériences soviétiques dans le domaine de l’organisation 

xLe l’économie socialiste. — Z. Rybicki: L’influence de la Révolution d’Octobre 
sur la création des délégués ouvriers en 1918 et 1919. — Z. Izdebski: La 
révision de la théorie de la séparation des pouvoirs.

No. 12, Décembre 1957. — St. Rozmaryn: Nouvelles institutions de la 
légis'.at on régissant les élections aux conseils populaires. — M. Jaroszynski: 
Certains problèmes du dédoublement fonctionnel dans le système des con
seils populaires. — S. Szer: Certains problèmes de la propriété coopérative 
non-agricole. — M. Weralski: Le calcul économique dans le système finan
cier des entreprises d’État.

IL POLITICO (Rivista di Scienze Politiche édita a sura dell’ Istituto ai 
Scienze Politiche deU’Università degli Studi di Pavia), anno XXIII, No, 2, 
Giugno 1958. — P. B scaretti di Ruffia: I primi due anni di funzionamento 

 della Corte Costituzionale Italiana. — F. C. Engelmann: Recenti studi sui par
tit! politici americani. — M. Ortolani: A proposito di unità geografica europea- 
— A. Dami: Dilemme des Maurrassiens.— R. Rainera: La Tunisia dalle riforme 
del 1954 all’indipendenza. — G. Gadda Conti e R. Marchetti: Appunti sulla 
situazione attuale delle „Human Relations". — R. Spann: Uomini e sistemi 
sovietici.

POLITIQUE (Revue internationale des doctrines et des institut bns pub
liée avec le concours du C. N. R. S. sous les auspices de VAcadémie interna
tionale de Science politique et d’Histoire constitutionnelle), Paris, nouvelle 
série, No. 1, Janvier-Mars 1958. — Benoit Hepner: Les vicissitudes de la 
doctrine soviétique. — Léo Moulin: Lénine et le pouvoir. — Claude Harmel: 
Les tournants de l’historiographie soviétique.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE (Revue publiée par le Centre d’études de 
politique étrangère), Paris, 23e année, No. 3, 1958. — Ferdinand Fr edens- 
.burg: Les problèmes économiques de' la réunfication allemande. — René 
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Albrecht Carrie: Perspectives sur un quart de siècle (1914 — 1939). — Alain 
Peyrefitte: Cornent se pose en 1958 le problème de la communauté politique 
européenne? — Mario Lévy: Réflexions sur la zone de libre échange. — 
Basile Kerblay: Les tendances des recherches sur VU. R. S. S. aux Etats- 
Unis.

PREUVES, Paris, No. 89, Juillet 1958. — Eugene Mannoni: Un jour de 
mai, à Alger. — Herbert Lüthy: La République continue. — Pierre Emma
nuel: L’événement et la parole. — Manes Sperber: Rencontre (Notes de 
voyage en Israël). — Louis de Villefosse: Les traditions anglo-saxonnes de la 
liberté. — Julian Gorkin: Amérique latine 1958. — Ignazio Sitpne: Sur la 
pensée politique de Thomas Mann.

No. 90, Août 1958. — Pierre Emanuel: Terreur, ennui et liberté. — 
Manes Sperber: Sous le regard d’Imre Nagy. — Eugenio Reale: „Oncle Imre". 
— Thomas Schreiber: Du procès Rajk au procès Nagy. — Paul Ignotus: Geza 
Losonczy. — Jean Blot: Images de l’Union Soviétique. — Louis Martin-Chauf- 
fier: Un sentier ouvert à l’espoir. — Denis de Rougemont: Sur le régime 
fédéraliste.

No. 91, Septembre 1958. — Jean-R. de Salis: Avant les grandes échéan
ces. — Pierre Viansson-Ponte: Le problème de l’autorité. — Jean Bloch- 
Michel: Le pouvoir n'est pas neutre. — Charles-Henri Favrod: Les précédents 
de l’intégration.

THE REVIEW OF POLITICS (Publicized quarterly by the University of 
Notre Dame), Vol. 20, No. 3, July 1958. — Paul H. Nitze: The Role of the 
Learned Man in Government. — Arthur E. Adams: Bolshevik Administration 
in the Ukrane 1918. — D. Novak: The Place of Anarchism in the History 
of Political Thought. — Edvard J. Goodman: Spanish Nationalism in the 
Struggle Against Napoleon. — Arthur L. Smith, Jr.: General von Seeckt and 
the Weimar Republic.

REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO (Universidade de Sâo Paulo), 
Vol. LI, 1956. — Em homenagem ao centenario de nascimento do ilustre me- 
stre que foi Jaâo Mendes de Almeida Junior. — Eduardo Correia: Assistance 
en prison et hors de la prison. — B. Mantilla Pineda: Théorie tridimensio- 
nelle du droit. — Luigi Bagolini: Le choix de la méthode en jurisprudence. 
— Waldemar Ferreira: Le „trust” anglo-américain et le „fideicommis" lati
no-américain. — J. Canuto Mendes de Almeida: Les pactes des droits huma
ins. — Miguel Reale: Des plans et des divisions de la connaissance du 
droit. Antonio de Sampaio Dôria: Les Nations Unies et les droits de l'hom
me. — Idem: Le droit de l’homme.

REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES- 
Montevideo, ano VIH, No. 4, Octubre-Diciembre de 1957. — E. Krotoschin: 
Cuestiones fundamentales de derecho colectivo del trabajo. — E. Vaz Fer
reira: Los regimenes matrimoniales en derecho comparado. — P. Diaz: Situ
ation juridica actual de la iglesia catôlica.

Ano IX, No. 1, Enero-Marzo de 1958. — У овом броју објављени cy реферати дискусија и резолуције латинскоамеричких дана посве- ћених процесном праву које je организовао y мају 1957 Факултет правних и друштвених наука y Монтевидеу. — A. Н. Buzaid: Da açao 
direta de declaraçao de inconstitucionalidade- no direito brasileiro. — G. La- 
cerda: Ensaio de uma teoria eclética da açao. — R. Gordilho de Faria: Pro- 
cesso e regra moral. — A. de Mendonça Lima: O dever da verdade no codigo 
de processo civil brasileiro. — N. Alcala-Zamora y Castillo: Processo admini- 
strativo.

REVISTA JURIDICA DE BUENOS AIRES (Publication trimestral de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales — Universidad de Buenos Aires), 
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I. 1958. — Enrique V. Galli: Obligaciones de resultado y obligaciones de 
med'os. — Louis Baudin: L’enseignement dans les facultés françaises de droit. 
— David E. Cavers: Legal Education in the United States bf America. — 
Hugo Caminos: La ensenanza universitaria del Derecho International Publico 
en los Estados Unidos. — Alberto G. Padilla: Los civiles y jurisdiction mi- 
litar. — Ignacio Winizky: Inscription y publication del contrato de sociedađ 
de responsabüidad limitada. — Ismael Basaldûa: El control judicial en lo 

timpositivo. — Germân J. Bidart Campos: Los bénéficias previsionales y la 
garantia constitutional de la inviolabilidad de la propiedad. — Fernando L, 
Sabsay y Fernando N. Barrancos y Vedia: La ensenanza del derecho (Re- 
flexiones y compilation bibliografica).

REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA (Publication del Institute de 
Investigaciones Sociales de la Universidad National de Mexico), 
Vol. XIX, No 2, Mayo-Agosto 1957. — Carlos M. Rama: José Pedro Varela, 
Primer Sociôlogo Uruguayo. — Angel Modesto Paredes: La Interpretation 
Sociolôgica de la Historia. — Raymond Lenoir: La Mentdlidad del Islam. — 
Roberto Fabregat Cûneo: El Proceso del Cine en el Mundo y en la Cultura 
y la Deformation de los Temas Culturales al través del Cine. — Lucio Men
dieta y Nünez: Sociologia del Arte. — Oscar Alvarez Andrews: Caractères 
Generales de las Sociedades Latinoamericanas. — Aldo E. Solari: El Fend- 
meno del „Envejecimiento” en la Poblacion Uruguaya. — Oscar Uribe Villegas: 
Nota acerca de la Distancia Social. — Felipe Löpez Rosado: La Movilidad 
Social. — Witold Langrod: Inmigration — Diez Anos de Experiencias Natio
nales (1945—1954). — Joseph S. Rouček: La Aculturaciôn del Inmigrante y 
de sus Hijos en las Cuidad.es Estadounidenses. — Leo Silberman: Importan- 
cia de la Constitution del Equipo para la Planification Social.

REVUE HISTORIQUE DE DROIT FRANÇAIS ET ÉTRANGER, Paris, 4™' 
série, 35me année, 1957, No 1—4. — M. Andreev: Divorce et adultère dans le 
droit romain classique. Насупрот досадашњим гледиштима писац дока- зује да ее y римском класичном праву развод брака вршио y прису- ству седам сведока. Од овог правила, уведеног са lex Iulia de adulté
ras, римски правници су, y складу са ранијим правом' и са схвата- њима Римљана, допуштали два изузетка: брак he ce сматрати раз- веденим и поред тога што није испуњена прописана форма када- брачни другови дуже времена живе одвојено или када je један од њих већ закључио нови брак. До овог закључка писац долази на основу низа претходних анализа. Он полази од противречности између текстова y Дигестама, према којима je за развод брака било потребно да ce испуни наведена форма. и текстова y Дигестама и Кодексу rtojn сведоче да je y класичном праву био пуноважан и неформалан развод брака; он покушава да утврди обим постојећих интерпола- ција и да одговори на питање да ли je lex Iulia одиста садржавала одредбе које јој приписују текстови y Дигестама. На крају ce писац критички осврће на радове Бонфантеа, Солација и Левија, који на други начин објашњавају домет и значај овог закона. Писап посеб- но истиче да би строге мере против браколомника биле неефизгасне да je и даље био могућ неформалан развод брака. Два поменута изузет-- ка од новог режима, које су правници допуштали y пракси, претстав- љали су концесију ранијим правним схватањима, a истовремено нису била y супротности са интенцијама закона. — F. L. Ganshof: Recherches' 
sur les capitulaires. Капитуларије, уредбе и други акти законодавног карактера којн су y великом броју издавали краљеви династије Ка- ролинга, претстављају значајан извор за проучавање правне и поли- тичке историје тога периода. Као такве, оне су y историографији оди- ста много и коришћене, али су, саме по себи, као правни извори' свога времена и правни споменици данас, досад врло мало проуча- вапе. Ова студија, која je резултат десетогодишњег рада писца y ce- 
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ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА 371минару његове катедре на Универзитету у-Гану, има за циљ да при- каже тзв. спољну историју капитуларија и да одговори на питање шта су то капитуларије. Пошто je објаснио термине capitulum и са- 
pitulare, временски ограничио период y коме акти законодавног ка- рактера носе ово име и дао прегледе досадашње литературе о ка- питуларијама, као и њихових савремених издања, писац их класи- фикује према значају, садржини и домену примене и прати процее њиховог настајања, од израде до промулгације и објављивања. За- тим расправља питање шта je био извор њихове законске снаге, да би y посебном поглављу анализирао текстове и објашњавао разлике y њиховој редакцији. Посебно поглавље посвећено je садржини ка- питуларија, домену њихове примене и односу према националним законима. Закључак до кога на крају долази je да разноликост, не- сређеност и сама садржина капитуларија показују да Карло Велики itiije био, ко што ce то обично сматра, велики законодавац. — F. Ga- 
risson: Meubles ne chéent en retrait. У обичајном праву средњовековне Француске постојали су многобројни изузеци од правила да покрет- не ствари не могу бити предмет прече куповине. Право трећих лица да под истим условима откупе продату ствар постојало je y првом реду из економских разлога, y условима скучене градске привреде, ограниченог снабдевања града сировинама и намирницама, као и из; солидарности грађана, односно из неповерења према странцима. На ове разлоге надовезују ce још и разлози правичности који налажу да ce дужнику, чија je ствар продата због дуга, омогући да je y одређеном року откупи. У првом делу своје занимљиве студије писац ce бави правом прече куповине покретних ствари које je постојало- на основу тржишних прописа y градовима и на основу привилегија феудалаца на селу. У градовима су ово право имали y почетку чла- нови трговачких гилди увек ка‘да купац није био члан гилде; доц- није оно je y северним градовима проширено на све грађане, a на југу и на становнике, када je купац странац. Предмет права прече куповине су предмети исхране, сировина и стока. Други део рада по- свећен je праву прече куповине које има дужник y случају продаје заложене ствари. Писац указује на широку распрострањеност овог права и детаљно описује облике y којима ce оно остваривало, вршећи: поређења са римским правом. — G. Sicard: Caton et les fonctions des: 
esclaves. Ha основу три фрагмента из Плутархове биографије о Марку Катону писац y овом још недовршеном чланку из- води закључке о правном положају робова y П веку пре н.е., о њи— ховој улози y економском животу Рима, као и о наглом развитку римске привреде непосредно после Пунских ратова. Писац закљу— чује да je роб већ y то време могао имати знатан peculium, да je мо— гао закључивати правне послове не само када прибавља, већ и ко— јима отуђу!е имовину и да су ce већ и та.да res mancipi често пре— носиле простом традицијом. Писац указује на низ послова који су пружали римским патрицијима могућност да ce обогате. Он ce no— себно задржава на односима господара и роба који има свој peculium. и закључује да су већ тада створени услови и обичаји који су доц- није довели до правног регулисања пословне способности роба путем: тужби actiones adiecticiae qualitatis. Притом наглашава да je релатив— но добар положај једног малог дела робова био резултат потреба да робови активно и заинтересовано учествују y увећавању господареве- имовине. — A. Е. Giffard: L’action civilis incerti et le Synallagma (D, 2, 14r. 
7). — Писац предлаже ново решење за проблем порекла и карак- тера тужби којима су y Јустинијановом праву били заштићени бези- мени контракти. Он доказује да je y класичном праву постојала in
verti civilis actio in id quod interest, ko ja ce прво давала само y слу- чајевима do ut des и do ut fadas, да би доцније била проширена и на остале случајеве безимених контракта. Али неки класични правници 



372 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА(Јулијан и Паулус) заступали су мишљење да ce y осталим случаје- вима безимених контракта не може дати ова цивилна тужба, већ само преторска, и судије су могле да поступе на један или на други на- чин, тако да су странке остајале y неизвесности која ће им тужба бити дата. Услед тога уводи ce нова цивилна тужба, која je utilis y -односу на поменуту incerti civilis actio и којој су додаване praescripta 
verba. — В. Schnapper: Les baux à vie (Xe au XVIe siècle). Уговори o до- животном закупу јављају ce y француском праву од X до краја XV века као посебна врста уговора, закључиваних y циљу задовољавања одређених потреба. Они ce прилагођавају тим потребама и отуда не- могућност да ce подведу под класичне уговоре којима ce дају на ко- ришћење непокретности — под закуп, вечити закуп или емфитевзу. Тиме ce објашњавају и разлике y модалитетима и дејству ових уговора које ce могу уочити када ce они посматрају кроз дужи вре- менски период. У X веку, доживотни уговор о закупу je чест, да би постепено ишчезао пред вечитим закупбм. У XIII веку, са ширењем новчане привреде, почиње да преовлађује краткорочни закуп. После Стогодишњег рата доживотни закуп je средство које омогућује вла- сницима да трошкове око обнове својих имања, опустошених ратом, пребаце на закупце; и поред разлика које међу њима постоје, дожи- вотни закуп ce y овом периоду највише приближава римској емфи- тевзи, налазећи, из истих разолга као и емфитевза y доба домината, широку примену. Међутим, већ y XVI веку овај уговор потпуно ишче- зава из француске праксе. — L. Chevallier: Observations sur le droit de 
bâtardise dans la France coutumière du XIIe au XVe siècle. Пошто ce освр- нуо на правни положај ванбрачног детета y француском обичајном праву XII—XV века и на историске утицаје под којима су ти оби- чаји настали, писац приказује право на основу кога je краљ или феудални господар наслеђивао имовину бастарда умрлог без зако- .ните деце или без тестамента. Писац испитује услове под којима je то право вршено, круг лица која су га имала, његово дејство, и. по- себно, правну природу овог права. — J. Macqueron: Le sénatusconsulte 
néronien et le caractère secret du testament. Писац покушава да реши још увек спорно питање да ли су y класичном праву одредбе пи- сменог тестамента биле тајне или не. Насупрот Аранђо-Руицу, који сматра да je писмени тестамент био увек тајан, и Гварину, према коме je био de iure увек јаван, писац доказује да je од воље теста- тора зависило да ли ће текст тестамента бити познат трећим лицима лли не. Позивајући ce на више текстова (Цицерон, Светоније, Хора- ције и Петроније) он доказује да y већини случајева тестатору није 'било ни стало да сачува тајност садржине тестамента. На основу тога он закључује да одредбе Нероновог senatus consultum-а. из 61 го- дине, према коме je тестатор био дужан да сведоцима покаже две прве странице тестамента на којима je стајало само његово име, вису биле поштоване. — J. Turlan: Recherches sur le mariage dans la pra
tique coutumière (XIIe—XVIe siècles). Ограничавајући своја истражива- 1ва на период између Грацијановог декрета и Концила y Тренти, a просторно на област која je била под јурисдикцијом париског парла- гмента, писац износи отступање обичајног права од важећег канон- ског права y питањима форме закључења брака. Док je према учењу канонског права за закључење брака била довољна проста сагла- еност воља будућих брачних другова, архивски материјал показује да je y пракси и даље преовлађивало обичајно право, према коме ce захтевала одређена форма; ово важи нарочито за бракове мало- летника, које склапају најчешће родитељи, старатељи или сродници брачних другова. Почев од XIII века све je већи број тајних бракова, 1пто наводи цркву да отступи од принципа консенсуалности и да захтева јавност и свечану форму. — T. Sauvel: Les demandes de motifs 
adressées par le Conseil du roi aux cours souveraines. Почев од прве пo- 



ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА 37?ловине XIV века француски судови доносе пресуде без образложе- ња. Чланови краљевог Conseil privé или des parties, чија ce делат- ност састојала претежно y суђењу y другом степену и чије je функ- ције после Револуције преузео Касациони суд, били су једини који су током XVI и XVII века, до Револуције, тражили од првостепених судова образложења за већину пресуда на које им je била поднета жалба. На основу доста оскудног архивског материјала о делатно- сти Conseil privé, писац y првом делу чланка приказује поступак по коме су тражена образложења пресуда, док je други део посвећен њиховој садржини. — Часопис садржи још четири прилога, Julien 
Condy: La Tontine Royale sous Régne de Louis XIV (приказ једне финан- сиске операције која ce може окарактерисати као један од првих облика осигуравајућег друштва); J. Rambaud-Buhot: Le Décret de Gra- 
tien et le droit romain; influence d'Yves de Chartres (описи рукописа који садрже скраћен Грацијанов Декрет и. изводе из Јустинијанове коди- фикације); P. Legendre: Nouveaux manuscrits de droit savant (предлаже метод према коме би требало испитивати и сређивати многобројне рукописе глосатора) и G. Moliat: Conflits entre archidiacres et évêques 
aux XIVe et XVesiècles (на основу докумената из судских архива опи- еује сукобе између бискупа и архиђакона y средњовековној Фран- цуској).
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— Université libre de Bruxelles), année 1958, No. 1. — J. Meynaud: La pla
nification régionale en France. — K. Roemer: L’influence de la technique 
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Etica y Deontologia profesionales. — Quirino E. Austria: Achievments of the 
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1958. — G. Galy: Les formes du récidivisme et leur évolution. — E. Ben- 
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Faculté de Droit et des Sciences économiques de l'Université de Bordeaux), 
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nagement du territoire en Bretagne. — Ph. Lamour: Les réalisations du bas 
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RIVISTA INTERN AZION ALE DI SCIENZE SOCIALI_ (Pubblicata a cura 
dell’ Università Cattolica del Sacro Coure), Milano, Vol. XXIX, Fase. IV, Lug- 
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Uniti d’America. — P. Meadows: Giovanni Botero e il processo di urbanesimo. 
— A. Franchini-Stappo: Nuove argomentazioni nello studio delle fluttuazioni 
congiunturali. — M. L. Fornaciari: Richerce sulla famiglia. — F. Vito: Con
sideration! suite vendite a rate die béni strumentali. — S. Rolandi: I prob
lem! dell’ impresa pubblica e dello stato-impenditore in un dibattito inter- 
nazionale.

RURAL SOCIOLOGY (Official Journal of the Rural Sociological Society), 
Lexington (Kentucky) Vol. 22, No. 1, March 1957. — Gladys K. Bowles: Mi
gration Patterns of Rural-Farm Population. — John R. Christiansen: The 
Behavioral Correlates of Membership in Rural Neighborhoods — Lowry Nel
son: Rural Life in a Mass-Industrial Society. — Leonard A. Ostlund: Envi
ronment-Personality Relationships. — C. T. Pihlblad and C.L. Gregory: Occu
pational Mobility in Small Communities in Missouri. — Emory J. Brown and 
Robert C. Bealer: Value Orientations and Behavioral Correlates of Members 
in Purchassing Cooperatives.

No. 2, June 1957. — Walter Firey: Patterns of Choice and the Con
servation of Ressources. — C. J. Nuesse: Membership Trends in a Rural 
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— Archie 0. Haller:The Influence of Planning to Enter Farming of Plans 
to Attend College. — Kenneth L. Cannon: The Relationship of Social Accep
tance to Socio-Economic Status and Residence among High-School Students. 
— John B. Holland, Kenneth E. Tiedke and Paul A. Miller: A Theoretical 
Model for Health Action.

SCIENCE AND SOCIETY, New York, Vol. XXII, No. 2, Spring 1958. — 
Joseph M. Gillman: Welfare Capitalism in the Capitalist Crisis. — Koji Taira: 
Ryukyu Islands Today — Political Economy of a U. S., Colony. — Nancy Le
nore O’Connor: The Spanish-American War — A Re-Evaluation of its Cau
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S. A. Shah: The Economics of Underdeveloped Areas. — Rufus Suter: A Chi
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ment and Economy in Italy.

No. 5, August 1958. — Willy Bretscher: Turmoil in the Middle East. — 
Urs Schwarz: Fear und Peace. — Ered Luchsinger: „Atomic Death1’ in the 
German Federal Republic. — Werner Höffding: How the US Intends to Coun
teract the Soviet Bloc’s Economic Offensive. — Bogdan Osadzuk: Gomulka’s 
Regime and the Polish Dilemma. — Roger Bernheim: Notes on India.

No. 6, September 1958. — Reto Caratsch: De Gaulle and the Republic,. 
— Silvio Schüdler y Real: Is Spain an Anti-Comunist Power? — Urs Schwarz: 
Ibero-America and the United States. — Arnold Hottinger: Social Backgro
und to Iraq’s Revolution. — Victor Meier: A Visit to Moscow. — Craig E. 
Lovitt: Soviet Economic Policy in Yugoslavia. — Robert Ottinger: The OEEC 
on Earm Problems.

SYNTHESES (Revue internationale), Bruxelles, 13e année, Nos. 145— 
146, Juin-Juillet 1958. — Двоброј je посвећен проблемима Португалије 
и Бразилије. — Léon Kochn’tzky: Un humanisme empirique. — Suzanne 
Chantal: Portugal, terre de refuge. — Eustache de la Fosse: Fondements d’ 
une Communauté luso-africaine en Angola. — Ludovico Toeplitz de Grand- 
Ry: Déclin et salut de Goa la Dorée. — Eduardo Brazao: Macao, cité du nom 
divin. — Renato Mendonça: Les „Bandeirantes” et la formation du Brésil. 
— Mozart Monteiro: La communauté luso-brésilienne. — Léon Kochnitzky: 
Ouro-Preto, Or Noir. — Güberto Freyre: D’une civilisation luso-tropicale.

Nos. 147—148, Août-Septembre 1958. — Овај двоброј je посвећен 
нашој земљи. — Miha Marinko: Conception de l’organisation socialiste en 
Yougoslavie. — Jovan Đorđević: Le self-government des producteurs et 
l’organisation politique de la Yougoslavie. — Léo Rip: L’économie yougosla
ve dans les années écoulées et dans son avenir. — T. Vratuša: Le citoyen 
dans la commune. — Willy Schugens: Les syndicats yougoslaves. — Alexan
dre Solovjeff: Les Bogomiles. — Henri Grégoire: L’epopée vivante des You
goslaves et l’Histoire. —' Suzanne Engelson: La quarante-deuxième Session 
de la Coférence Internationale du Travail a Genève..


