
Б Е Л Е Ш K E
ПЕТНАЕСТОГОДИШЊИЦА СМРТИ ПРОФЕСОРА ЂОРЂА TA- 

CHUA. — Колегијум Правног факултета и Социолошко друштво y Београду организовали су 30 децембра т.г. свечану академију по- водом петнаестогодишњице трагичне смрти проф. Ђорђа Тасића. Уводну реч дао je проф. Јован Ђорђевић, о животу Ђ. Тасића гово- рио je др. Цветко Костић, своја сећања на Ђ. Тасића изложио je проф. Сретен Вукосављевић, и најзад, о научном делу Ђорђа Тасића говорио je проф- Радомир Д. Лукић.
ПРЕДАВАЊА ПРОФ. СТАНИСЛАВА ЕРЛИХА НА ПРАВНОМ 

ФАКУЛТЕТУУ БЕОГРАДУ. — Др. Станислав Ерлих, професор Правног факултета y Варшави, одржао je на Правном факултету два предавања. Прво предавање, 16 октобра т.г., било je о соција- листичкој законитости, a друго, сутрадан, о променама y структури еавремене државе. После овог другог предавања водила ce жива дискусија. У једном од наредних бројева, Анали ће објавити чланак проф. Ерлиха о социјалистичкој законитости.
ОДБРАНЕ ДИСЕРТАЦИЈА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ. — Мирко Перовић, судија Савезног врховног суда, одбранио je 11 окто- бра т.г. св.оју докторску дисертацију „Управни спор и правосудно- судски поступак“.Милан Марковић, секретар Института за међународне студије Правног факултета y Београду, одбранио je 24 октобра т.г. своју док- торску дисертацију. „Заштита мањина y склопу међународне заштите људских права“.Војин Милић, библиотекар Економског института ФНРЈ, одбра- нио je 8 новембра т.г. своју докторску дисертацију „Методолошки проблеми y социолошком истраживању“.Иванка .Срнић, асистент Правног факултета y Београду, одбра- нила je 27 новембра т.г. своју докторску дисертацију „Други дом y претставничким телима“.Панта Марина, доцент Правног факултета y Скопљу, одбранио je 25 децембра т.г. своју докторску дисератацију „Редовни правни ле- кови y кривичном поступку ФНРЈ“.
ТРИНАЕСТИ МЕЋУНАРОДНИ САСТАНАК ДРУШТВА ЗА 

ИСТОРИЈУ АНТИЧКИХ ПРАВА. — Од 10 до 16 септембра 1958 одр- жан je y Трсту Тринаести међународни са-станак Друштва за исто- рију античких права (Société d’Histoire des droits de l’Antiquité) чије je седиште y Брислу.Иако je oat) научно друштво основано тек после Другог светског рата, оно je већ стекло висок углед y међународном научном свету и успело да окупи заиста највећа имена савремене античке правне историографије. Његов претседник Фернан d Вишер (Fernand de Vis- 
scher) je једно од највише цењених научних имена Белгије; његов почасни, али врло активни, претседник je Вићенцо Арамђо-Руиз 
(Vicenco Arangio-Ruiz), претседник италијанске Академије наука, који je, између многих других ствари, задужио античку правну историо- графију откривањем египатских фрагмената Гајевих Институција и дешифровањем и публиковањем херкуданумских воштаних табли- ца. Међународни састанци одржавају ce сваке године y другој зем- љи и посвећени су обично једној централној теми али je дозвољено пријавити реферате који обрађују и друга питања. Реферати под- нети на састанцима објављују ce y часопису Друштва Revue inter- 
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nationale des droits de l’Antiquité који излази y Брислу једанпут го- дишње.Састанку y Трсту присуствовало je око 150 чланова и гостију из разних земаља, међу њима 4 из Југославије. Централна тема била je питање својине. Одржано je укупно 16 реферата.

Арки (Archi— Фиренца) изложио je питање схватања (concept) својине y античким правима, упоређујући римско, египатско, грчко и вавилонско право. Кардаша (Cardascia — Кан — Caen) говорио je о схватању својине код Вавилонаца, закључујући да они нису ни- кад изашли из ..дифузног схватања господарења над стварима, обу- хватајући тиме све категорије које ce данас називају стварним пра- вом.“ — Фернан д Вишер (Лувен) говорио je о појму dominium-a и развитку римске цивилизације y II веку пре н.е., истичући да ce 
dominium, променом његовог појма изазваном развитком цивилиза- ције („новим интензитетом економског живота и широким индиви- дуализмом“), преко узукапије проширио од res mancipi на све ства- ри. — Виктор Корошец (Љубљана) говорио je о односима Хитита према њиховим сириским вазалима. Анализирајући 38 докумената y 149 написа које су послали y току скоро два века хититски кра- љеви утаритским a који су откривени код Угарита од 1953—1956, он je истакао да су Хитити били одлични дипломати и организатори и да су умели да добро подешавају своје односе према појединим ва- залима према конкретним околностима. — Фиорела Импарати (Fio
rella Imparati — Фиренца) говорила je „о неким члановима хититског кодекса који ce односе на друштвене категорије“ a посебно на за- натлије, металурге и својину на робовима. — J. A. Ц. Tp.v.ac (Thomas — Глазгов) анализирао je неколико текстова из Дигеста и Кодекса који ce односе на custodia и horrea. — Ш. Дорлодо (Charles Dorlodot — Намир) говорио je о реформи коју je закон од XII таблица унео y ин- тестатско наслеђивање, закључујући да je она учврстила право сво- јине paterfamdias-a на земљи коју je раније држао само као peculium добијен од предака. — В. Аранђо-Руиз (Рим) анализирао je неке хер- куланумске таблице које y знатној мери осветљавају питање поло- жаја ослобођеника и стицање права грађанства. — Санти ди Паула 
(Senti di Paula — Катанија) говорио je о leges perfectae, закључујући да они никада нису y римском праву изазивали ништавост аката и правних послова које су забрањивали. — Марија Ленгер (Marie- 
Theresie Leng er — Брисел) говорила je р начинима којима су краљеви птоломејске династије издавали законе за ванегипатске области ко- јима су владали, упоређујући их са методима којима су ce служили Александар Велики и друге грчке монархије. — А. Шлехтер (Schlech
ter — Париз) говорио je о правној природи клаузуле ANA QABE y. вавилонском, праву. — Ћузепе Гросо (Giuseppe Grosso — Торино) из- ложио je римско схватање застарелости. — Ед. Волтера. (Edoardo Vol
terra — Рим) о неким конституцијама императора Константина. — 
К. А. Маски (Maschi — Трст) о римском схватању стеченог права. — 
А. Гваримо (Guarino — Напуљ) о смрти Лукреције. — У. Бразгсело 
(Ugo Brasielo — Болоња) о неким Џаулусовим грешкама y материји поступка. — А. Бурдезе (Burdese — Падова) о уговору о миразу. — 
Г. Пуљезе (Pugliese — Милано) о прибављању својине пресудом из виндикационог спора.Многи реферати су изазвали врло интересантне и живе ди- скусије. Стога састанак y Трсту спада међу најуспелије.Треба истаћи изврсну организацију Конгреса. Састанци су одр- жавани на Универзитету, где су учесници увек довожени и одакле су одвожени специјалним аутобусима; беспрекорно je функциони- сало симултано превођење на четири језика. Организовано. je неко- лико шетњи по граду и једнодневни излет до Аквилеје и Града. За 



БЕЛЕШКЕ 507жаљење je само што je једна шетња била „дуж границе са зоном E“ на којој, наравно, Јутословени нису учествовали. . .Отварању Конгрееа присуствовао je и југословенски конзул y Трсту a југословенски учесници су успоставили контакт са Удруже- њем Словенаца правника y Трсту, где je проф. Корошец одржао успело и лепо посећено предавање.Следећи састанак Друштва одржаће ce y септембру 1959 y Фрај- бургу (Немачка) са централном темом „Извори права y античком свету“.
Драг. Стојчевић

ПЕТИ МЕЋУНАРОДНИ КОНГРЕС ЗА УПОРЕДНО ПРАВО У 
БРИСЕЛУ. — Међународна академија за упоредно право, са седи- штем y Хагу, организовала je свој пети конгрес y Бриселу, који je одржан од 4 до 9 августа т.г. Са новим претседништвом на челу, ова Академија (основана 1924), чији ce ранији рад није одликовао ни плодношћу ни ширином, пружила je организовањем овога Конгреса потврду своје жеље да на рад y области упоредног права и обраду низа значајних и актуелних тема привуче правнике читавога света. На дневни ред Конгреса биле су стављене 44 теме; на основу на- ционалних реферата били су саставЈвени и умножени генерални ре- ферати који су претстављали основ за рад и дискусију на Конгре- су. Националних реферата било je преко 400. a учесника Конгреса приближно исто толико из 40 земаља.Изузев свечаног отварања Конгреса и завршног састанка, ко- јима су присуствовали сви учесници, рад Конгреса био je подељен на секције којих je било укупно 44. О свакој од тема расправљало ce y току једног или два састанка, којима je присуствовао ограни- чен број учесника. Овај начин упоредног рада секција, углавном добро организован (мада je y извесним ређим, случајевима, онемо- гућавао истовремено присуствовање раду секција које су улазиле y крут интересовања појединаца), показао ce y основи погодним за озбиљан рад; мали број присутних (често 10—15) обухватао je само оне који су дотичном темом заинтересовани, ,и који су y њеним окви- рима заиста стручни. После дискусије вођене на основу генералног реферата, y појединим секцијама усвајани су извесни закључци, док ce y другима, с обзиром на предмет дискусије, то сматрало не- потребним.Рад Конгреса био je подељен y четири групе секција. Прва je обухватала област античких права, историју права, канонско право, правну етнологију, оријентална права, филозофију права и упоредно право. Највећу пажњу y овој области привукле су теме о појму за- конитости, релативности правних појмова и проучавању упоредног права као средству изналажења материја подобних за међународну унификацију. — Друга група je обухватала секције грађанског, ме- ђународног приватног и аграрног права, као и грађанског судског поступка. Најзапажение су биле теме: контрола судских и управ- них органа над ликвидацијом заоставштине, случај одговорности без кривице, дејства иностраних судских пресуда о разводу брака,' извр- шење арбитражних одлука. — Трећа група (трговинско право, ин- телектуална права, радно и ваздухопловно право) имала je као најин- тересантније теме: превентивне мере y стечају, учешће запослених y управљању и добити предузећа, развој принудне лиценце, Универ- залну декларацију о ауторском праву, која je ступила на.снагу 1956, право на плаћене одм.оре, -— Најзад, четврта група, која ce бавила проблемима уставног, кривичног и међународног. јавног права, обу- хватала je, између осталог, следеће  теме: проблем безбедности . др- жаве и слобода, институционализација политичких странака, еволу- ција идеја -у области .-еразмерног. претставништва;.нови .поступци 



508 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАнаучног истраживања и заштита права на одбрану, санкције y обла- сти привредног кривичног права, услови под којима државе дозво- љавају бродовима да вију националну заставу, правно регулисање морске површине и подморског слоја, рашћење и опадање доктрине неинтервенције држава y унутрашње ствари страних држава.Учешће југословенских правника на Конгресу било je двојако: Прво, y организацији Института за упоредно право y Београду припремљени су национални реферати о следећим темама: појам законитости, контрола судских и управних органа над ликвидаци- јом заоставштине, извршење арбитражних одлука, превентивне мере y стечају, учешће запослених y управљању и добити предузећа, развој принудне лиценце, Универзална конвенција о ауторском пра- ву, право на плаћене одморе, нови поступци научног истраживања и заштита права на одбрану, санкције y области привредног кри- вичног права. Сви .ови реферати били су умножени y публикацији Института Rapports nationaux yougoslaves au V. Congrès international de 
droit comparé à Bruxelles, која je била стављена на расположење уче- сницима Конгреса и изазвала живо интересовање међу њима. — Ју- гословенским правницима, осим тога, била je поверена и израда ге- нералног реферата о теми „Услови под којима државе дозвољавају бродовима право да вију националну заставу“.Друго, раду Конгреса присуствовало je хиест југословенских правника који су узели активног учешћа y раду појединих секција.Када буду публиковани сви материјали Конгреса, они ће прет- стављати богату грађу за обраду многих значајних питања.

М. Ј.

РАД ЕВРОПСКОГ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ЦЕНТРА У НАНСИЈУ. Програм студија четворомесечног курса y Европском универзитет- ском центру y Нансију, који ове године бележи своју осму годину рада, заснован je на проучавању економских, политичких, култур- них и социјалних проблема савремене Европе. У оквиру овогоди- шњег курса, које je био подељен на четири отсека, одржана су 53 предавања, на којима су изложени следећи проблеми: 1) отсек еко- номских наука: „Монетарна политика y европским земљама”, 2) от- сек политичких наука: „Однос између политичких и војних пита- ња y савременој Европи“; 3) Отсек социјалних наука: „Класе и борба класа y савременој Европи”; 4) Отсек изучавања цивилизације: „Шта je то западна цивилизација”. По усвојеном систему предавања, по- чиње ce теоретским излагањем основног проблема на општем курсу, a затим ce наставља проучавањем конкретних ситуација y поједи- ним земљама. Овакав начин рада je ове године најдоследније спро- веден y отсеку економских и друштвених наука. По завршетку пре- давања полажу ce усмени испити из целокупне материје, a за сти- цање дипломе' овог Центра, потребно je поред успешно положених испита израдити писмени рад чију тему кандидат бира y договору са одговорним професором једног од отсека и који оцењује надлеж- на комисија Центра.Ове године, као и прошле, Европски универзитетски центар je окупио већи број јавних радника, како из Француске тако и из и- ностранства. Југославија je била заступљена са два предавача, проф. Тодоровићем са Економског факултета y Београду и проф. Уметнич- ке академије y Љубљани Ф. Кумбатовићем.Обавезно посећивање предавања, свакодневни обавезни коло- квијуми, односно дискусије са слободном изменом мишљења, a на- рочито завршни испити, створили су радну, али и другарску атмо- сферу која je омогућила међусобно упознавање 37 слушалаца курса, претставника 15 различитих земаља. Што ce програма тиче, он je од стране већег дела предавача био изложен с циљем да ce подву- 



БЕЛЕШКЕ . 509че мисао о европској интеграцији, на економском пољу y првом реду, затим проблем и борба против инфлације, и много je. наглашавана свест о опадању западне цивилизације и страх од „арапског света 
и цивилизације”. У проучавању друштвених система било je очито да ce улога класних супротности жели свести. на минимум, a y об- ласти политичких наука чињени су покушаји да ce кроз теорију јединства политике и војне стратегије оправдају многи војни поду- хвати, иначе осуђени од стране светске јавности као акти агресије или бар акти противни миру и безбедности. To су, најкраће говорећи, основне карактеристике овогодишњег курса. В. Ч.

ОСНИВАЊЕ И РАД МЕЂУНАРОДНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА У- 
ПОРЕДНО ПРАВО У ЛУКСЕМБУРГУ. — Низу значајних датума који y области управног права, обележавају фазу y развоју ове мла- де научне дисциплине, придружио ce ове године још један: оснива- ње Међународног факултета за упоредно право y Луксембургу и први курсеви држани на њему између 11 августа и 23 септембра 1958. Попут чувених средњовековних универзитета, који су окупља- ли професоре и студенте целе Европе, Међународни универзитет за упоредне науке, са седиштем y Луксембургу, треба да постане прави светски универзитетски центар, заједнички свим земљама света. Први његов факултет, за упоредно право (идуће године треба да ce оснују и друга два, за упоредну економију и за упоредну исто- рију), дао je ове године доказе о жељи да под својим кровом оку- пи професоре и студенте целог света, без обзира на земљу из које долазе, језик којим говоре, политичка и религиозна убеђења која исповедају. Међународни факултет за упоредно право био je током овогодишњих курсева трибина на којој су слободно изношена и бра- њена најразличитија мишљења, како од стране професора са ка- тедре, тако и од стране слушалаца током бројних и често врло успе- лих семинара. Тај дух толеранције омогућавао je да ce сазна и нау- чи, односно сагледа y новој светлости, много ствари; на тај начин, упоредноправна изучавања током рада Факултета пружала су очи- гледну потврду о оправданости доктринарне поставке о развијању међународног разумевања као једном од основних задатака упо- редног права. Овогодишњи рад Факултета био je организован на следећи на- чин. Предавања су држали професори правних факултета и истак- нути правни стручњаци из више од 20 земаља света. Њихов број ce пење на преко 70. Они су y току једног или више предавања обра- ђивали теме предвиђене програмом курсева. Међу именима преда- вача налазе ce многа, y целом свету позната, како по свом раду на упоредном прау, тако и по стручности y појединим областима права које претстављају њихову специјалност. Из тог дугог списка наво- димо само следећа имена, која треба да пруже претставу о вред- ности предавачког кадра овог Факултета: М. Ancel, A. Guitrancourt, T. Ascarelli, Б. Благојевић, L. Fredericq, R. Goldschmidt, J. Hamel, C. J. Hamson, J. Hazard, R. Houin, G. de la Morandière, Ф. Кечекиан, F. -H. Lawson, L. Lacambra, J. Limpens, A. Malmstrom, M. Rheinsstein, R. Rodière, M. Rotondi, S. Rozmaryn, F. de Sola Canizares, H. Solus, H. Valladao, P. Va- lindas, B. A. Wortley, H. E. Yntema, K. Zweigert.Предавања je пратио 131 слушалац из 34 земље. Слушаоци су били дипломирани правници; добар број њих припада наставном и помоћном наставничком особљу правних факултета, сарадницима научних установа, адвокатима, итд. На крају курсева били су орга- низовани испити које je с успехом положило 58 кандидата.



510 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТДОвогодишњи курсеви обухватали су програм прве године Фа- култета, на коме студије треба да трају три године. Курсевима су биле обухваћене следеће области: 1) Општи увод y упоредно право, који ce састојао из дванаест предавања посвећених историји и пој- му упоредног права, упоредном праву као инструменту правне кул- туре, његовом односу према тумачењу права, историји права, социо- логији, филозофији права, сукобу закона, међународним односима, правним професијама, настави права и унификацији права; 2) Исто- 
рија и филозофија, y чијим оквирима je осам предавања третирало развој правне мисли и права од антике до данас, као и хришћан- ску, муслиманску, индуску и кинеску концепцију права; 3) Велики 
савремени системи права, где je y близу 40 предавања врло детаљно и свестрано третиран проблем односа, с једне стране, система com
mon law-a и система потеклих из римског права, и с друге, запад- них права и совјетског права, које je — и то je једна од најкруп- нијих примедби које ce могу ставити на рад Факултета — било узи- мано као синоним појма „социјалистичко право“ и требало, мада то није случај, да оличава право свих социјалистичких земаља; исто тако, дат je и увод y правне системе око 20 земаља односно група земаља. — Поред ове три групе курсева са ошптом тематиком, биле су организоване још две, на којима су расправљане специјалне теме: 4) Акционарска друштва, где je y оквиру девет тема, које су ce ти- цале увода y право  акционарских друштава, јавног уписа, заштите мањине y друштвима, овлашћења органа друштва, одговорности управљача, надзора, злоупотребе личности, Hoïding-друштава и, нај- зад, национализације, дат на упоредноправној основи преглед цело- купне проблематике акционарских друштава, онако како ce она по- ставља y појединим земљама. — Најзад, последњи курс имао je за предмет 5) Европску заједницу за угаљ и челик (CECA); y неколико предавања изложена je правна структура ове Заједнице, њена прав- на личност y међународним односима и функционисање њеног Суда правде.Систем наставе био je срећно допуњен низом семинара и ве- жби, на којима су слушаоци имали прилике да, путем дискусије са предавачима и руководиоцима научних радова, употпуне своја зна- ња о појединим темама. — Посебно je, ван оквира факултетског рада, био за професоре и слушаоце организован низ успелих предавања на теме из опште културе, историје и упознавања Луксембурга. — Библиотека Факултета, иако још релативно сиромашног књижног фонда, стварала je услове за употпуњавање и продубљивање знања стечених на предавањима и консултовање неопходне литературе. — Успостављању личних веза, као и стварању општег духа који je сједињавао професоре и слушаоце ових курсева, доприносили су бројни, добро организовани и врло занимљиви излети који су омо- гућили упознавање ове мале и лепе земље, њене природе, истори- ских споменика и индустриских капацитета. — Луксембуршка вла- да, као домаћин, пружила je новом факултету оптималне услове за рад. Те могућности биле су на најбољи и најцелисходнији начин искоришћене од стране декана Факултета, F. de Sola Canizares-a, ина- че професора Правног факултета y Паризу и секретара Међунароц- не академије за упоредно право, чијој ce неуморној активности, ор- ганизаторским способностима и неоспорној стручности има умного- ме захвалити што je дошло до оснивања Факултета и успешног почетка његовог рада.Од југословенских професора на овогодишњим курсевима узео je учешћа Бор. Т. Благојевић, професор Правног факултета и рек- тор Универзитета y Београду, иначе члан Врховног савета Факултета за упоредно право, који je одржао два успела предавања: једно по- свећено уводу y југословенско право и друго — национализацији ак- 



БЕЛЕШКЕ 511ционарских друштава y социјалистичким земљама. Посебно успео био je семинар.на коме je проф. Благојевић скоро три часа одгова- рао на питања слушалаца који су ce интересовали за југословенско право, државно и друштвено уређење наше земље и, посебно, раз- лике које постоје y том уређењу и правном систему између Југосла- вије и других социјалистичких земаља. — Курсеве факултета по- хађало je петоро Југословена.Курсеви друге године Факултета одржаће ce y току марта - априла 1959, истовремено кад и нови курсеви прве године.
М. Ј.
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