P E Г И C T A P

(Бројеви упућују на стране на којима почињу написи)
Административни актн: в. управни
акта
административно право: в. управно
право
алтернативна сбавеза туженика: 378
Богишић, Валтазар: позив да дође за
професора Правног факултета Велике школе y Београду 365
брачни другови: правне последице одвојеног живота 318

Велика школа v Београду: позив Валтазару Богишићу 365
вештачки сателити земље: правни проблеми 94
возарина: право наплате возара од
примаоца робе 169
Грађанско право: 1, 12, 22, 318, 361,
368

Домаћа животиња: одговорност за штету Koiv она причини по нашем и
упоредном праву 368
држава: принципц организације 271
друштвене науке: анализа појмова 152

Еволуционистичко тумачење ' норми:
253
европски проблеми: в. Универзитетски
центар за високе европске студије
економска политика: 105

Законитост: судска контрола управних
аката 61; начело законитости v Србији на почетку XX века 326
злоупотреба права: по француском
праву 1

Институт за правне студије y Ници:
Центар за више студије политичких наука 252
интерфакултетска конференнија правних факултета Југославије y Сарајеву: 430
историја државе и права: 121, 134,
326
Југославија: начело 1единства правног
система 88; интервенција друштва
y пољопривреди 105

Казнено-поправне установе: 298
Келзен, Ханс: његово схватање о појMv политичке науке и о ма-рксистичKoi политичкој теорити 338
класни односи y Србији од 1903—
1914: 121
космонаутика: правни проблеми 94
кривично право: 175, 298
купац: приговори на количину робе
353
Лцшење слободе: извршење казне 298
Марксистичка политичка теорија:
схватање X. Келзена 338
материјална одговорност: војних и
грађанских лица на служби y ЈНА
361; за штету коју причини домаћа животиња 363
Међународни факултет за упоредно
право y Луксембургу: трећа и четврта сесија 248, 249
међународно право: 94
методологија: друштвених наука 152
Наследно право: 318
неблаговременост приговора купца на
количину робе; 353

VII
Објективно тумачење норми; 253
одвојен живот брачних другова: правне последице 318
одговорност за штету: војних и грађанских лица на служби y ЈНА
361; причињену од домаће животиње 368
организација државе: 271
отворене казнено-поправне хстанове:
298
Парламентаризам y Србији: 326
пенологија: 258
подела власти v Србији на почетку
XX века: 326
појмови друштвених наука: 152
пољопривреда Југославије: интервенција друштва y циљу проширења
процеса репродукције и подруштвљавања процеса производње 105
политичка наука: схватање X. Келзена 338
политичке науке: 252, 338
породично право: 318
право: злоупотреба 1
правне норме: њихово тумачење 253
правни послови, фидуцијарни: 22
поавни систем Југославије: уставно
начело јединства 88
Правни факултет y Београду: нови
стат.ут 242; посета проф. Joan Ro
binson 244; предавање проф. Z.
Koczmarcyk-a
245;
предавање
проф. Жана Мејноа 245; предавање
проф. Мориса Дивержеа; одбране
докторских дисертација 252, 435;
позив Валтазару Богишићу да дође за професора Велике школе 365;
рад Катедре за грађанско право
432; рад Катедре кривичног права и Криминолошког института
433; рад Катедре за политичке науке 434; рад Катедре за међународно право и међународне односе
и Института за међународне студије 434; рад Катедре за историју
државе и права 434; рад Катедре
економских наука 435
правни факултети Југославије: интеркатедарски састанак катедара
кривичног права 244; девета интерфакултетска конференциja v Сарајеву 430

правно-политички развитак Србије од
1903—1914: 326
поедставнички систем y Србији v првој половини XIX века: 134
приватна својина: 12
привредно право: 169, 353
приговори купца на количину робе:
353
простор изван ваздушног омотача земље: правни пооблеми 94
процесно право: 49, 378
Радници: њихов правни положај y случају примања мање радње на упоављање 280
радно право: 280
радња (мање) дате на управљање радницима’ 280

Својина: њен појам y социјалистичким и капиталистичким земљама
12
~.ело y Југославији: социјалистички
преображај 105
скупштине y Србији: њихов састав-и
начин образовања y првој половини XIX века 134
службена исправа: фалсификовање 176
социјалистичка својина: 12
Социолошко друштво HP Србије:
годишња скупштина 245
Србија: класни односи од 1903—1914
121; састав скупштина и почетак
представничког система y првој половини XIX века 134; правнополитички развитак од 1903—1914
326
статичко тумачење норми: 253
статут Правног факултета y Београду;
242
субјективно тумачење норми: 253
судска контрола законитости управних аката: 61
судска вагодба; 49
Теорија права и државе: 12, 253 271,
338
тумачење правних норми: 253
Универзитетски центар за високе европске студије v Стразбуру: 250
упоредно право: 248, 249, 368

VIII

управљање мањим радњама: 280
управни акти: судска контрола законитости 61
управно право: 61
уставно поаво: 88

Фалсификовање
175

службене

исправе:

фидуцитарни правни послови: 22
Ха ртије од вредности: 37
хијерархија државних органа: 271

Штета Koiy причини домаћа животиња: одговорност по нашем и упоредном праву 368

