
ПРИКАЗИ 493Најзад, нека слику овог правног писца допуне и ове његове речи: „После деценија правне сигурности, немачки народ доживео je под националсоцијалистичким режимом злоупотребу и слом право- суђа“ (3).
Др. Б. Познић

L. Caeset et R. Henrion: COLLECTIO BIBLIOGRAPHIC  A OPERUM AD IUS RO- 
MANUM PERTINENTIUM, Series I: Opera édita in periodicis miscël- 
laneis encyclopaediisque, Vol. 6, 1956 ed., 619.; Vol. 7, 1958 ed., 385 pp. Bruxelles, Office International de Librairie.Пре десет година појавила ce прва свеска ове библиографије y којој су аутори, два угледна белгиска професора, објавили њен план: y три серије свезака од око 600 страница свака биће обухва- ћена сва дела. из најшире схваћене области римског права објав- љена на романским, германским и англосаксонским језицима y часо- писима, енциклопедијама, збирним публикацијама и посебним књи- гама почев од почетка прошлог века. Друга серија обухватићс док- торске дисертације, трећа — монографије самостално публиковане a прва све остале радове објављене y периодикама и осталим збир- ним публикацијама.Две свеске које овде региструјемо завршавају прву серију. У њима су обухваћени радови објављени у: 550 споменика и зборника издатих y част личности, 395 таквих публикација посвећених уста- новама или догађајима, 45 зборника радова истог аутора, 24 годи- шњака факултета и сличних публикација и y најновијим бројеви- ма периодика који су били. обухваћени y првих 5 раније публико- ваних свезака прве серије. Међу обрађеним зборницима налазе ce и два југословенска: Зборник издат 1939 y Београду y част А. Белића и Зборник издат y Загребу 1929 y част Ф. Шишића.Као и y претходним свескама, радови нотирани y ове две све- ске су одабрани по врло широком критеријуму: обухваћено je све оно што може y најширем смислу интересовати историчара римског права. Тако су, например, обухваћени неки радови наших профе- сора Н. Вулића, В. Чајкановића, М. Будимира и Мошина објављени на западним језицима, иако не обрађују питања везана непосредно за правне установе.Ми смо већ раније, скрећући пажњу на прве објављене свеске ове библиографије, истакли како je она од неоцењиво велике кори- сти за свакога ko ce бави римским правом јер уштеђује бескрајно трагање по часописима, које je било једина могућност, и истовре- мено даје већу сигурност да je пронађена литература потпуна. Ове две свеске су y том погледу нарочито корисне јер обухватају радове објављене y појединим збирним, делима чији преглед je врло тешко имати јер су штампани на разним странама и y разним временима.Д. С.


