
Б Е Л Е Ш K E
МЕЂУНАРОДНИ АРБИТРАЖНИ КОНГРЕС У ПАРИЗУ. — У Па- ризу je од 11 до 13 маја 1961 одржан Међународни арбитражни конгрес који je организовао француски Комитет за арбитражу. На конгрес je по- зван релативно мали број држава са намером да ce обезбеди ефикасност рада и лакше изналажење заједничких ставова и решетва по питањима којима ce овај Конгрес бавио, као и да ce утру путеви за даљ,е шире међународне састанке на овом плану. На Конгресу су учествовали пред- ставници Енглеске, САД, Француске, Италије, Белгије, Холандије, Саве- зне Републике Немачке, Шведске, Швајцарске, Турске, Грчке и Југо- славије.Југословенску делегацију сачињавали су др. Милан Бартош, др. Ми- хаило Константиновић, др. Алекоандар Голдштајн, др. Славко Стојковић, др. Мирко Бесаровић, Александар Канизаревић и Ђорђе Лупшић.Као што je то уобичајено код оваквих конгреса, припремљени рефе- рати по питањима којима ce Конгрес бавио били су подлога рада Конгре- са. Рад Конгреса био je подељен на четири жомисије које су свој посао обављале y веома радној и конструктивној атмасфери. Скоро да нмје било учесника који није узимао реч и учествовао y дискусији a многи су то чинили и по више пута. Свака комисија je завршила свој дводневни рад доношењем резолуције које су садржавале жеље и препоруке Коми- сије и које су, пошто су прочитане и усвојене на завршној пленарној седници Конгреса, послате као препоруке Конгреса државама које су учествовале y његовом раду, као и разним' међународним организацијама које ce посредно или непосредно интересују или баве цроблемима међу- народне арбитраже.I. Прва комисија бавила ce питањем „Аутономни и процедурални карактер компромисорне -клаузуле. — Раздвајање ништавости ове клау- зуле од ништавости главног уговора”. Реферат по овој теми поднео je Ф. Клајн (F. Klein, Швајцарска), a раду комисије je председавао Ж. Ело (G. Helleaux, Фраицуска). — Референт je обрадио и указао на неколико ва- жних питања. Теориски јасно уочени и изложени ироблеми и богат упоредноправни преглед решења усвојених y правима појединих држава били су довољна подлога за дискусију о аутономности компромиссрне клаузуле уопште, .а посебно са аспекта међународног- приватног права и њеног подвргавања закону различитом од онога који je надлежан за главни уговрр, взао и материјалној независности компромисорне клау- зуле y односу на главни уговор и следствено томе о утицају неваљаности овога на компромисорну клаузулу и обрнуто. Ова и друга питања била су предмет веома плодних дискусија и корисних обсервациј.а, с обзиром на различита решења к-оја поједина права познају. Резултат рада ове комисије je било доношење препорука по најважнијим питањима.Прва препорука je Конгреоа да ce компромисорна клаузула има сматрати аутономним споразумом странака чија ваљаност није подвргнута ваљанррти главног уговора. Ово са разлога што компромисориа клаузула, која ce налази y главном уговору странака, има своју специфичну функ- цију која има за циљ да омогући суђење путем арбитара спорова који би могли настати из таквог уговора, a y вези његове ваљаности, извр- шеља или раскида.Даље, заузето je становиште, засновано на аутономности компроми- сорне клаузуле, да су арбитри овлашћени, са резервом накнадне судске контроле, да провере своју инвеституру и да одлуче о постојању и ва- љаности споразума о арбитражи.



322 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАКао практичан резултат ових закључака Конпрес je усвојио и пре- паручује једну компромисорну клаузулу као тип-модел, y циљу избе- гавања двосмислености и нејасности које ce сада појављују код компро- мисорних клаузула. Ова клаузула гласи: „Сви опарови који могу настати из овог уговора, a y погледу његовог тумачења, извршења или раокида, биће решени путем арбитраже (са навођењем услова арбитраже). Под условом судске контроле ваљапости одлуке која буде донета, арбитри су квалификовани да решавају како о постојању и ваљаности споразума о арбитражи, тако и о т1оетојању и ваљаности овог уговора, a y случају ништавости, раскида ил веважности, да ce изјаене о последицама које из овога произилазе”.II . Тема друге комисије je била „Уједначавање правилника о по- ступку арбитражних центара”. Реферат je поднео др. О. Глоснер (О. Glossner, 3. Немачка), a раду комисије je председавао А. Боасари (А. Boissarie, Француска). — У реферату je указано на различитост арбитра- жних центара црема њиховом карактеру и природи и с тим y вези и на различитост правилника о арбитражном суђењу. Посебно je указано на значај императивних праписа једне државе на правилник о арбитражном поступку једног арбитражног центра и на тешжоће које они представљају за уоатлашавање правила поступка. Такође je истакнут велики значај и утицај узанси и обичаја y овој материји, који са своје стране спреча- вају жељено усаглашавање правила поступка. Но и поред свих ових препрека, треба тежити томе да правила поступка буду што еластични- ја и шира. У том циљу су донете и конкретне препоруке, поеебно шго ce тиче правила о поиретању поступка, припреми расправе, расправи и одлуци:а) Покретање поступка. Конгрес je усвојио и препоручио извесне принципе чије прихватање би поаредно утицало на хармоиизирање пра- вила поступка. Тако y погледу тужбеног захтева „најпростија форма захтева може бити молба упућена препоручено арбитражном центру; са- држински треоа да прецизира као минимум идентификовање обе странке. граница арбитражног споразума, природу -опора и предмет захтева”. У погледу одговора на тужбу: „његот рок, за који je пожељно да je штс краћи, треба да ce одреди y Правилнику арбитражног центра, могућно- шћу изузетног продужења из оправданих разлога; његова садржина, која треба да одговара оној из тужбе, може да садржи поред осталог и про- тивтужбени захтев”.б) Припрема расправе. И овде je истакнуто и усвојено неколико принципа чије би прихватање довело до усаглашења арбитражног 'суђе- ња y овој његовој фази и то:Арбитражни суд треба, било да je реч о арбитру појединцу или арби- тражном већу, да буде лице које управља и руководи поступком.2) Странке треба да писмено размењују мемоаре и закључке y року који одреди арбитражни суд.3) Изузев претходног споразума странаха, арбитражни суд одређује језик арбитраже, одлучујући, када томе има места, о преводима на језик еваке од странака.в) Расправа. У погледу расправе иредложени су следећи принципи на којима би требало да ова буде регулисана y Цравилницима арбитра- жних ценатара: усменост расправе; утврђивање места расправе с спора- зумом странака, a ако овог нема од арбитражног центра; нејавност ра- справе; излагање захтева сваке стране преко професионално квалифи- кованог заступника; лично присуствовање (факултативно) странака (ове могу, штавише, бити праћене њиховим техничким саветницима, и по одо- брењу арбитражног суда лицима заинтересованим за спор); y случају непојављивавва на редовно уручен позив, овлашћења арбитражног суда да евентуално води ‘поступак, као контрадикторан; саслушавање сведо- ка, позваних од једне стране или арбитражног суда; могућ-ност арбитра- 



БЕЈГЕШКЕ 323жног суда да одлучи о сдручном вештачењу о одређеним питањима; могућност за арбитражни суд да приступи, ако сматра могућим, покушају лптрења; корисност вођења белешки о расправи, редигованих y форми коју пропише арбитражни суд.г) Одлука. У погледу арбитражне одлуке, финалног акта арбитра- жног суђења, конпрес je препоручио 'следеће: да одлуиа буде доиета y одређеном року, који може да буде продужен, ако томе има места, спо- разумом странака или од арбитраже; да ce y одлуку унесе споразум о арбитражи и хронолошки ток поступка; изузев претходног споразума странака одређивање надлежног закона од стране арбитражнот суда; образложење одлуке.III. Трећа комисија бавила ce темом „Стварање Међуиародног уреда или бироа који би био надлежан да одређује арбитре, утврђује арбитра- жни послупак и региструје одлуке ради њиховот лакшег извршења”. Реферат je поднео П. Ј. Ван Омерен (Р. J. Van Ommeren, Холандија), a раду комисије цредседевао Н. Персон (N. Pearson, Енглесиа). Међународни арбитражни уред или биро, према реферату, није замишљен као једна нова институционална арбитража. To би требало да буде једно тело чија би најважнија улога била тамо где обе странке или једна не желе да ce подвргну некој институционалногј арбитражи. — По предмету рада ове колшсије Конгрес je мишљења „да би било пожељво ствараже међуна- родних уреда чија би ce активност, територијално регионална, односила на омогућавање арбитражног суђења”. Таиође су набројане и одређене функције које би ови уреди требало да врше.IV. Четврта комисија je свој рад посветила питању „Проблем арби- траже између влада или лица јавног црава и лица приватнот права”. Реферат по овој теми je поднео Ж. Ведел (G. Vedel, Француска), a ко- мисији je председавао др. М. Константиновић (Југосл-авија). Рад ове ко- мисије je био посебно интересаниан, a дискусије плодне и значајне. Ре- ферент je истакао да постоје државе чије позитивно законодавство (на пример, Француска) не допуштају арбитражу између владе односно лица јавнот права и приватних лица. Ово ствара знатне тешкоће за међународ- не економске односе y коЈима данас, све чешће владе односно лица јавног права улазе y уговарне односе са цриватним лицима. To je посебно слу- чај када су y питању нове и неразвијене земље где функцију економског развоја држава преузима на себе. Како ове државе тешко пристају на судску надлежност судова држава чије су оне некад можда биле коло- није, a арбитражно суђење није могуће, то ce појављује велика препрека за здраве међународне еканомске односе, кајима арбитража и арбитра- жно суђење свакако y многоме помажу. Тако интереси међународних еко- номских односа захтевају да ce из оних иационалних законодавстава где она псстоји уклони ова препрека арбитражном суђењу. Посебно je јасно и отворено указао на стварни и прави значај и домашај овога тарблема и његову актуелност. проф. Бартош, који je присуствовао раду ове коми- сије. — И по предмету рада ове комисије Конпрес je усвојио извесне пре- поруке y форми жеља. Основна препорука je да ce „уклоне препреке које y извесним законодавствима join забражују y принципу лицима јавног права да прибегну арбитражи”. С тим y вези je указано да не би требало исувише користити резерву уз члан II Женевске конференције од 26 априла 1961. која овлашћује „правна лица јавног права да валуано закљу- чују споразуме о арбитражи”, a која резерва, широко коришћена би могла да доведе до парализовања намере да ce овај проблем као такав уклоии из области међународне арбидраже.У целини пооматрано овај Коигрес je био веома жористан радни оа- станак посвећен стварно најактуелнијим проблемима међународног арби- тражног суђења. Ограничен број представљених држава чинио je још зише важном и тешком улову југословенске делепације и њених чланова који су присуствовали раду појединих комисија. Мишљења и предлози 



324 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАјугословенских делегата су увек са пажнж саслушани, јер ce осећало да од свих присутних делегација једино je југословенска та која би могла да изрази став и мишљење свих оних непредетављених држава, посебно мл-адих афричких и заиских држава, чије учешће y међународним еко- номским односима сваким даном расте. A међународна арбитража je не- сумњиво један од феномена непосредно везаних за ове односе и стога њено што боље решење и регулисање интересује све.
Добросав Митровић

ПРОБЛЕМИ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ У ВЕЛИКОЈ 
БРИТАНИЈИ И БРИТАНСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ НАРОДА. — Овим пробле- мима посвећује свој бр. 16 за 1961 периодична публикациј-а Freedom and 
Science (A Bulletin of the Committee on Science and Freedom, Manchester). Kao што je већ истакао проф. Валдо (D. Waldo: Administrative State, New York, 1948), Американци и остали савезници y Првом светском рату били су веома изненађени кад ce показало да je аутократски организована Кај- зерова Немачка надмоћиија y ефикасности вођења рата од западних де- мократија. Све до тада je владало непрпкосновено убеђење буржоаске науке да су демократија и ефикаспост синонимни, тако да ефикасност — тај пробни камен сваког доуштвеног поретка и облика политичког режи- ма — до тада није привлачила скоро никакву пажњу. Толико изненађење, које нам данас изгледа доста наивно, покренуло je такву кампању против табуа поистовећивања демократије и ефикасности да je она прерасла y серију истраживања под којим условима и како ce ове две категорије крећу заједничким путем.Поготову je такво испитивање актуелпо ако je његов предмет управ- љање универзитетом y данашњем свету који еве више осваја наука, до тога освајања долази како кроз пораст утицаја њених установа и лич- ности, тако, и још много више, кроз све опсежније уздизање масе дру- штвених делатности и њихових носилаца, што их све више приближава научном нивоу. Кад ce говори често, чак и на страницама дневне штампе, о владавини научника, сматрамо да ту владавину. треба схватити више y другом .смислу. С тим y вези je за нас поготову интересантна ова тема о управљању универзитетима y Великој Британији, због реформе нашег школства, y којој посебно место заузимају универзитети. Ови чланци, као и остали, могу нас инспирисати на увођење извесних мера, као и на одби- ј.ање других мера, односно њихово уклањање. Написи, који оцртавају универзитетско питање, интересантни су и са једног другог угла посма- трања. Они, лоред осталих извора, изазивају утисак да ирети могућност да ce оде y супротну крајност услед превеликог жртвовања ефикасности демократском идеалу. Када ce на овакав пословно-оргаиизаторски, по- негде штавише и на војнички начин расправља о „цитаделама” слободе мисли, не остаје много наде за доследну демоиратску идеју ових аутора y погледу других институција које изискују лгного већу брзину и усклађе- ност делатности. Примера ради навешћемо један одломак првог чланка „Проблем слободе и ефикасности на универзитету” А. П. Paya (Row, бившег проректора Уииверцитета y Аделаиди, Аустралија, и бившег шефа установе за телокомунииацисиа истраживања, итд.): „Једна од не- колико ствари може ce десити кад.а je ефекитвна власт y рукама широког тела људи. Најчешћи резултат ije неинвентиван програм заснован на статус квоу и узајамној заштити [...]. Сећам ce Cep Стафорд Крипса, како ми je 1945 говорио да нииад више не би ушао y коалициону владу. јер кад вели-ки број људи различитих погледа и интереса долази до спо- разума, оно о чему еу одлучили нема иикакве вредности. Најбоља ствар y погледу професионалиог тела јесте да стварна влаот дође y руке два или три мудра човека великог .академског статуса и снаге карактера [...]. Из мог личног искуства произилази да сам сигуран да „Jodrell Bank Radio 



БЕЛЕШКЕ 325Telescope”, сада од међународне репутације, не би пре једне деценије била примљена као учесник Универзитета y Манчестру да није било [...] утицаја професора Bleketa [...] стварна власт y рукама тела од четр- десет, педесет или више профеоора од којих једва да je иеко био изабран због своје умешности y 1администрацији, може изгледати да обезбеђује академску слободу и управљање од стране самих научника, али д.а ли je такав аранжман најбољи 'пут обезбеђеша специјалних служби нације без злоупотребе средстава коју плаћају порески обвезници? Да ли je такав аранжман ефикасан? (с. 6). Даље, писац члаика ce жали д.а говорити. о ефикасност y оквиру универзитета доводи до тога да ce поборник ефи- касности оптужује за прагматизам, као да je то деликт када ce ради о јавним средствима. Најчвршћи отпор заточницима ефикасиости пружају припадници такозваних универзитета „црвене цигље”, вероватпо вајста- ријих енглеских универзитета асоји датирају још из Средњег века, каб на пример Кембриџ. Противници гесла ефикасности тврде да било како изгледао проблем y теорији, y пракси овај систем академске слободе функционише добро. Аутор ce не слаже с тим и настоји да на два при- мера образложи свој ст.ав.Први пример je опадање изучавања које ce врши тто одељењима истот Универзитета што je неминовно под оадашњим условима. Док су држав- не и индустрмске установе прожете јединственошћу, дотле универзитет- ска истраживачка оделења пате од безбројних одбора и различитих те- жњи. Отуда на високој школи научни рад лостаје домен слободних ча- сова или чак ферија. Томе ce придружује неспојивост „тим-система” са структуром отсека. Најдубљи узрок овакве ситуације јесте фикција да су наставна и научна делатност неодвојиве. (3a дискусију je колико je то тачно y иогледу високих и средњих школа, пошто je солидан наставни рад специјално на универзитету немогућ без сталног (рада на науци, као 
и обрнуто. — Уствари много веће мане средљошколске наставе једним делом произилазе, вероватно и због већих недостатака у погледу праће- ња науке код средњошколских наставника — A. С.).Други пример ce оастоји y недостацима квалитета и врсте наставе. Аутор ce слаже са идејом да je на универзитету настава важнији зада- так од научног рада. Међутим, социјалиа револуција je довела на уни- верзитет хиљеде младих људи којима више треба приближити ниво пре- давања и слично. Наставно оообље, које je првенствено именовано због својих постојећих или перспективних резултата y науци, то до сада није могло да оствари. Оно једноставно за то -није спремно.У вези с тим писац ce залаже за опште образовање и за његово ширење баш као један велики одговор на потребе које ставља на дневни ред социјална револуција нашег времена.Пред крај чланка аутор подвлачи да je он писао о лбшим прјавама на универзитету, али да и добре постоје, оамо да пажњу треба усмерити на негативне процесе, збот апатије која постоји y стваралачко-критич- ком смеру.На том 'путу најбоља мера била би y одвајању ауторитативног руко- водства од професионалиог академског окупа. To би ce постигло образо- вањем малог тела академских .твуди, искусних и способних y управљању. Тамо где влада y сваком .погледу једиакост свих руководилаца отсека и где експериментисање и новине зависе од гломазне групе људи против- речних интереса и енергија, иао и способности, — слобода показује осред- њи општи резултат успеха на рачун пореског обвезника, студента и на- ције” — завршава аутор. (Веома занимљив je .и .ауторов начелан став према ефикасности и демократији, и с тим y вези њихов међуообни однос y социјалистичким земљама. Pay каже: „Оно што, поред проблема пуког одржана људске врсте [...] највише интересује земље са наше стране гвоздене завесе јесте како да уредимо наше послове да бисмо могли -обез- бедити и учврстити наш стандард живота a да наставимо да уживамо 



326 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАповластице демократског друштва. Суштински проблем je како бити ефи- касан и слободан, и ja верујем да je ово тажође проблем са којим ce сусрећу универзитети. Највећи део нас зна шта значи бити ефикасан и слободан, на пример y индустријској и јако иасељеној земљи. Бити ефи- касан значи произвести доста цродајних добара на конкурентском тржи- шту; то значи да овако или онако морамо уложити адекватне напоре за наша телевизиска nocrpojeiöa и здравствене службе помоћу најбољих инструмената и доброг руковођења. Шта ce подразумева под слободом — то je нејасније и без сумње да комунистичке земље имају одређене сло- боде које ми немамо. Можда je суштина слободе коју ми имамо y томе да поседујемо правно и друштвено усвојено право да можемо покушати да изменимо поредак правила који регулише наше животе и који исто тако често нужно ограничава наше слободе, иао и да опозовемо људе који до-носе правила, било да оу они чланови парламента или локалних већа” (с. 3).Следећи чланак Брајса Вилијемса (Brice Williams) „Г. Pay и ефи- касност универзитета” je критички поглед на схватања дата y претход- ном напису. Писац сматра да ce из искуства бившег проректора може извући више него што и он сам мисли. Неопходно je, при том, одвојити његово гледиште о неефикасности од резултата анализе узрока и после- дица које je он учинио.Карактеристичан je пример y вези са ефикасноигћу универзитета коју аутор даје већ на почетку чланка. На једној скорашњој конференци- ји о продуктивности један професор je био запитан „шта универзитети чине да би повећали своју продуктивност?” Чланови конференције, нај- већим делом инжењери, помислили су да je питање изразито шаљиве природе. Међутим, вероватно тако не мисле даваоци финансиских сред- става за универзитет, јер кад je један од њих запитао руководиоца једне катедре како стоји ствар са .билаисом активе и паоиве и кад му je исти одговорио да то није могуће проценити, давалац je рекао: „Сматрате ли ви да ми морамо да дајемо сав тај новац a да иикад не сазнамо шта ce с њим дешава?”Међутим, има ту и других питања y потледу којих би ce могло ди- скутовати. Најире удвостручавање броја студената (редовних) на британ- ским универзитетима y времену од 1920 — 1955, док ce академско собље отприлике утростручило. Какве су последице ових промена на квалитет студија? У погледу тог испитивања до сад нису чињени довољни напори. Највише наставника сматра да свако повећање наставног особља y одно- су на студенте представља задовољавајућу појаву.Када ce говрри о заостајању универзитета за државним и привред- ним научним установама, онда, аутор сматра, -насупрот Рауу, то не значи да je универзитет постао неефикасан. Напротив. To значи да су поменуте установе извукле на површину потенцијале научних капацитета за рад и индустрију. A то указује да су универзитети од прошлости одмакли баш y ефикасности формирања научника и инжењера. Исто тако, шгсап ce не слаже са тврђењем Paya да квалитетно научно истраживање има мањи замах на универзитету него y државним и цривредним институ- цијама., Дисциплином и довољним финансиским оредствима универзитети често успевају да савладају издвојена изучавања y посебним институти- ма или. оделењима Универзитета, која раде не водећи рачуна о могућ- ностима узајамног коришћења постигнутих резултата.Такође ce Вилијеж ие слаже са идејом сепарације наставе и на- учног истраживања. To би највише дошло y обзир на после дипломским студијама. Свођење научног рада на слободне чаеове je no њему, лоша појава која долази због рђаве орпанизације и уопште неповољне средине на универзитету. Премда je добро инсистирати на продуктивности уни- верзитета, треба водити рачуна да je карактер универзитета сасвим разли- чит од природе организације за постизање пословне добити. Исто тако,



327БЕЛЕШКЕ треба истаћи да већина британских универзитета нису потпуно оамо- управни.Због свега тога Вилијемс je против стзарања ауторитативног тела, како предлаже Pay, комитет проректора и декана са одређеном мером власти изнад професионалног нивоа који би распоређивао различите функције универзитеета као што су настава и истраживање. Вилијемс ce пита који степен власти Pay смацра као потребан. Вилијемс смадра да Pay тврди да би овај комитет требалв да одлучује по свт-гм .академским про- блемима y односу на оредње и виооке школе. Међутим, Вилијемс мисли да би јак комитет са мање ауторитативним путевима делања (као што то и бива на неким универзитетима) веома добро послужио на великим универзитетима за координацију и зближавање факултета y чвршћу универзитетску заједницу.Прилог Перси Смита (Percy Smith), поред делимичног слатања са цриказаним излагањима, исгиче да универзитет треба да буде организо- ваи више као заједница .а мање иао пословна корпорација, нарочито због принципа јавности.Џорџ Полани (Georg Polany), уредник овог часописа, износи на по- четху свог чланка „Виссжо образовање y Британији — предлог за јавно испитивање” као мото два цитава која су y ствари сасвим два суцротна става о одиосима универзитета према друштвеној заједници. Пошто je Британска лабуристичиа партија предложила јавно иопитивање стања на универзитету и пошто je отворена дискусија о том питању, писац сли- ковито оцртава како су универзитети од Другог еветског рата еволуи- рали од самодовољних приватних корпорација за потребе уске мањине y јавну службу. Питање je сад иако ce томе прилагодити. У одељку „Раз- витак универзитета и државно финансирање” .анализира ce проблематика универзитетскот комитета за додељивање средстава. Т.акође ј-е веома инте- ресантан одељак y коме ce расправља о односу државе и универзитета. У чланку ce најрочито инсистира на проблему пораста бpoa студената и потреби за још већим његовим порастом на знатном развитку неунивер- зитетских институција за виооко образовање, на питању постизања њихо- ве задовољавајуће релације према универзитетима, као и на указивању на неупућеност јавности y ова пит-ања.Ову збирку чланака сматрамо занимљивом и њено 'Консултовање корисним за нас, нарочито y овом тренутку.
Александар Стојановић

МЕЋУНАРОДНА НАСТАВА УПОРЕДНОГ ПРАВА. — Веома инте- ресантна и значајна појава нашег времена су ове чешће и разноврсније форме универзитетске наставе која тежи да Кма међународни карактер. Интензитет овот карактера je различит, a гвегова ширина ~ je обично y сразмери са прогресивношћу одређене уииверзитетске наставе. Национални универзитетски центри су добили тај карактер са појавом и мотућношћу студирања странаца на домаћим универзитетима. Ова појава je све ма- совнија и има значајно прогресиван карактвр. Но она има и својих недо- статака и то, што je парадоксалио, баш тамо где највише користи. Сту- денти држава y којима’ још не постоји или je тек у .зачетку универзи- тетско образовање принуђени су да одлазе y дру.ге, данас y овом погледу монополистичке земље и да тамо стичу заједно са домаћим студентима, под другим условима, одвојени од оредине којој 'припадају, уииверзитетско образовање. Разни утицаји којима су они за то време изложени могу да имају ванредно значајног a често и негативног дејства на њихово фор- мирање, и поред иначе виооког иаучног нивоа саме универзитетске наставе. A y области хуманитарних наука не треба пренебрегнути ни важан иде- олошки утицај коме су непооредно или посредно подвргнути.



328 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАПојава и стварање националних универзитетских центара међуна- родног карактера je једна даља етапа y међународном ширењу универзи- тетског образовања. Ови центри су по својој природи намењени првен- ствено или искључиво млађим факултетски образованим људима који y овим центрима стичу даља допунска знања и усавршавања. Поред орга- низованог и специјализованог програма наставе и полагања завршних испита који слушаоцима доносе дипломе, које за сада нису стекле неки посебан статус, младим интелекгуалним радницима, национално већ фор- мираним, остаје довољно времена за лични и студијски рад и усавршавањеОва форма организације универзитетске наставе међународног ка- рактера посебно je значајна за друштвене науке које су no свом давнашњем карактеру највише националне.Сви ти центри, као што су они y Стразбуру, Хагу, Хамбургу, Торину, Нансију, Болоњи, Београду, иначе различити пo карактеру, величини, сврси, па и степену међународног карактера, представљају користан оквир стручног и иаучног уздизања младих научних радника, као и исто толико корисних међусобних сусрета, упознавања и размена мишљења између младих људи разних политичких, верских и других убеђења. Но и поред свег значаја који ови универзитетски национални центри међу- народног карактера имају, остаје чињеница да су они национални по органима који их оснивају, издржавају и њима управљају, што све има одређених реперкусија на облик и садржину насгаве, макар ова на први поглед изгледа потпуно слободна од националних утицаја. Ову „нацио- налност” наставе показује и предавачки кадар, који je no правилу из землае y којој ce налази центар.На искуствима и манама ових, данас иначе најмногобројнијих и још увек најзначајнијих универзитетских центара међународног карактера. родила ce идеја о вишој, следећој фази међународне наставе из области друштвених наука. Није свакако случајно да je ова нова идеја настала y области правних наука — y упоредном праву. Join 1954 известан број чланова Међународног удружења за правне науке ce y Међународном комитету за упоредно право заложио за идеју стварања једног међуна- родног центра за наставу упоредног права. Тај центар je имао да буде y што већој мери међународни и то како по слушаоцима који y њега долазе и по -наставницима који на њему држе предавања, тако и по осни- вачима и лицима која њиме управљају. Овако зажшљен универзитетски центар требало je да представља једну втппу, „међународнију” фазу y организацији међународне наставе друштвених иаука, конкретно наставе упоредног права.Тако je 11 априла 1958 створен Међународни универзитет за упо- редне науке y Луксембургу који je почео са радом 11 августа 1958. Овај Универзитет требало je да обухвати више факултета за поједине хума- нистичке науке, али je ce задржало на оснивању и раду факултета за упоредно право и факултета за упоредну економију, с тим што je овај први имао за предмет све правне системе света, a други je остао регио- налног карактера.Упоредно право je свакако било погодно тле за стварање једног међународног универзитетског центра за његову наставу. Значај проуча- вања упоредног права, схваћеног било као самосталне научне дисциплине било као научног метода, јесте многостран и добро познат.Међународни факултет за упоредно право y Луксембургу одржавао je до сада два пута годишње сесије које су обично трајале шест недеља (пролетња март—април, летња август—септембар). Сесије и њихов про- грам организовала je управа Факултета (на челу са деканом) састављена од професора и извесног броја личности делегираних од владе Луксем- бурга, која je обезбеђивала и иовчана средства. После летње сесије I960, због узајамног .неразумевања и неслагања највећи број професора npe- кинуо je односе са овим Факултетом, оснивајући ново Међународно удру- 



БЕЛЕШКЕ 329жење за наставу упоредног права, које je продужило започету н-аставу упоредног црав-а оснивањем Међународног факултета за наставу утаоред- ног права. Ово Удружење организовало je y току ове тодине две сесије, и то пролетњу y Мадриду и летњу y Хелсинкију. Ново стално седиште овог Факултета, почев од следеће сесије (март 1962), je y Стразбуру (Француска). Фапултет y Луксембургу je и даље остао, с тим што није одржана пролегња сесија, a летњу je организовао са нешто мањим бројем слушалаца и мање п-ознатим професорима.Оваква ситуациј-а y организацији међународне наставе упоредног права показује да с једне стране ова преживљава извеону, свакако при- времену кризу, a са друге -стране да су ова настав-а, њена -потреба и дооа- дашња искуства указали да je -ce она стабилиз-овала и да ће као такв-а и даље постојати. Два међународна универзитетска центра за наставу упоредног права, макар израсли из извесних сукоба -интереса, жеља и људских слабости, ипак показују да -ce -ове већи б.рој и професора и слушалада интересују за ову наставу, поклања јој своје време, пажњу и добру вољу. Њихова будућа сарадња, до ко-је ће свакако доћи, биће само један корак д-аље y развијању међународне наставе упо-редног права, која. je већ данас стекла стварне светске -азмере, као и упоредиог права као таквог.Настава упоредног пр-ава организована je на следећи начин!. Познати професори разних грана права, a -поссоно компаратисти, долазе из својих земаља и држе програмом мредвиђена предавања. Слушаоци су свршени правници из разних држава света. Настава ce обавља к-роз три семестра. Услов за упис y први je дипло-ма националног правног факултета, a y наредне, дипл-ома о успешно положеним испитима претходно-г семестра.Предмети наставе y сваком од ових семестара разликују -ce и по форми и по -садржини, a и између истих семестара y разним сесијама постоје та-кође разлике и то како због различ-итости предмета из којих ce држе предавања, тако и због непрестане флуктуације професора.У тарвим почетним -сесијама, било je мало лутања y погледу н-аставе упоредног права, али je данас она добила свој чврст и могло би ce рећи, са извесним усавршавањима, -коначан облик и оквир. Први семестар, који je no правилу најпосећенији, посвећен je Уводу y упоредно право и уводу y велике светске правне системе, П-оред ових сталних предмета постоје и други који ce из сесије y сесију мењ-ају.Увод y упоредно право посвећен je осиовама ове правне дисциплине, њеном историјату, правној природи и схватањима кој.а о њ-ој постој-е, као и нужности и користи изучавања упоредног права. У току првих сесија одржано je и више предавања о односу упоредиог прав-а и .неких других грана права или правних дисциплина (упоредно право и унификација права, упоредно право и међународно приватно право, упоредно право и филозофија тарава, итд.). Предавања из овог предмета углавном су држали познати француски професори René David и René Rodière.Увод y велике светске inpaBHe системе обухвата увод y романско право, увод y право common law-a и увод y социјалистичко право. У оквиру ових предмета излагане су основне концепције и дух сваког -од -ових прав- них система, с-а краћим освртом на историјат, основне правне институције, са посебним нагл-аском на оне својствене том правном систему. Посебно ce посвећује пажња изв-орима права, организацији и улози судства и својини. У настави -ових предмета учествовао je већ и број професора. Увод y право common law-a излагали су ирофесори С. Ј. Hamson (Енгле- ска) N. К. Lipstein (Енглеска), -М. A. Kiralfy (Енглеска), D. Thompson (Енглеска), и други. Увод y ро-ман-ско прав-о држали су професори А. Von Meheren (Енглеска), René David (Ф-ранцуска), K. Neumayer (Швајцарсиа), I. Kirch (Холандиј-а), Garcia-Gallo (Шпанија), и други.



330 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАПредавања из увода y социјалистичко право била су посвећена со- цијалистичком праву уопште, његовим основама, карактеристикама и особеностима, као и уводу y права појединих социјалистичких држава. Предавања су држали С. Ф. Кечекјан (СССР), Б. Т. Благојевић (Југосла- вија), S. Rozmaryn (Пољска), J. Hazard, (САД), Павлов и Туманов (СССР).Као сталан предмет y овом семестру појављује ce и Упоредно међу- народно приватно право. У оквиру овог предмета излаже ce потреба и значај проучаваша међународног приватног права на упоредноправном плану и врши ce упоредноправно проучавање појединих института свој- ствених овој грани права као и колизиона правила. Предавања су др- жали H. Е. Yintema (САД), P. G. Validas (Грчка), F. Schwind (Аустрија), A. Ehrenzweig (САД), M. Graveson (Еиглеска).Један од сталнијих предмета на овом семестру je Увод y упоредно уставно право који предаје белгиски професор Ganhof Van der Mersch.Ha првом семестру je одржан и низ предавања из предмета сродних или везаних за упоредно право, но то увек и углавном на једном инфор- мативном нивоу. Одржавана су по једно или два предавања, као, на при- мер, еволуција унификације права, савремена правна мисао, упоредно право и социологија, упоредно право и историја права, итд. Посебно je било покутаја да ce као сталан предмет уведе увод y права Средњег Истока, који предмет je y више сесија и предаван.Као факултативни предмети често су и на првом и на другом се- местру држана предавања — уводи y права појединих држава. To су по правилу била предавања од једног или два часа, где су излагани основни подаци о правном систему једне земље, њеном уставном уређењу, изво- рима права, појединим гранама права, итд. На овај начин су до сада излохжени основи националних правних система скоро свих европских и великог броја ваневропских земаља. Ова предавања нису стекла форму сталносии, већ су држана ad hoc и то по правилу y току првих сесија. Ова форма наставе упоредног црава није прихваћена јер ce показала као исувише општа, a немогуће je слушаоцима одржати неограничен број оваквих предавања, посебно с обзиром на велики број држава и на вре- менски период трајања једне сесије.На другом семестру настава упоредног права има други облик. Основна форма наставе y овом семестру je да један професор држи низ предавања о појединим правним институцијама или питањима. Ова пре- давања имају чист упоредноправни карактер и служе као одлична илу- страција примене упоредноцравног метода y прочавању конкретних пи- тања. Неке теме су ce задржале кроз више сесија y наставном програму, док су друге предаване само y току једне сесије.Наставни програм je подељен на наставу из области јавног права и наставу приватног права. Сваки слушалац ce опредељује за једну или ДРУГу, чиме ce омогућује већ извесна специјалност и задовољава већ фор- мирани интерес слушалаца.У овом семесгру y току разних сесија најчешће су из области при- ватног права држана предавања о темама: грађанскоправна одговорност y упоредном праву, брак y упоредном праву, имовинскоправни режим y упоредном праву, наслеђивање y упоредном праву, уговори y упоредном право, осигурање y упсредном праву, трговачка друштва y упоредном право, трговачка купопродаја y упоредном праву, арбитража y упоредном праву, појам и гранпце приватне својине y упоредном праву, итд. Преда- ваља су држали многи познати професори као, например, Т. Ascareli (Италија). М. March (Енглеска), G. Marty (Француска), R. David (Францу- ска), B. Wortley (Енглеска), Н. Müller (3. Немачка), K. Zweyaert (3. Не- мачка), Е. Kaden (Швајцарска), Sola Canizares (Шпанија), K. Neumayer (Швајцарска), A. Kiralfy (Енглесжа) и многи други.



БЕЛЕШКЕ 331Из области јавног права такође je држан низ предавања. Најчешће теме предавања биле су извршна власт, јавна предузећа, неспорни адми- нистративни поступак, админисдративни уговори, зажонодавиа власт, по- литчке партије, административно правосуђе, федерализам, појам закони- тости, обиародовање закона, административни опор, одговорност јавне власти, и излагања иа упоредноправном плану. И овде су предавачи били познати професори као, например, P. Gaudemet (Фравцуска), St. Rozmaryn (Пољска), М. Flamme (Белгија), Б. Благојевић (Југославија), G. Langrod, (Француска), Н. Puget (Француска), М. Thomson (Енглеска). В. Delvaux (Белгија), М. Letourneur, (Француска), Е. М. С. Whinney (Канада), и други.Настава на трећем семестру, завршном степену међународне наставе упоредног права, такође има свој посебан облик. У току семестра, y свакој недељи на наставном програму je један предмет — тема, о којој говоре разни професори са аспекта њеног регулиоања y њиховом нацио- налном' праву. To je систем колективних курсева и до сада су одржани ови курсеви на теме: етечгај, оргагаизација банака, „Trust”, кривица и забрањени акт, јавне слободе, мисија и функције кривичног суђења, фузија трговачких друштава, еволуција својиие на непокретностима, ста- билност запослења, наметнути уговори, правосуђе из области радних односа, радио-дифузија и телевизија y јавном цраву и правни режим инвестирања страног капитала.На предавањима овог семестра узео je учешће велики број професора из целог света, специјалиста за поједина питања. Да поменемо само неке, као М. Ancel (Француока), А. Malstron (Шведска), Т. Rotondi (Италија), Ј. Limpens (Белгија), J. de la Morandière (Француска), R. Houin (Францу- ска), R. Goldschmidt (Венецуела), Knap (Чехословачка), и многи други.Поред предавања, профееори су са слушаоцима држали колоквију- ме на којима су постављана питања и вођене дискусије. На првом семе- стру као обавезна форма наставе постоје семинари којима руководе аси- стенти — млађи правници који су са успехом већ завршили ову тросте- пену наставу упоредног права.На крају сваке сесије слушаоци полажу испите из прсдмега семе- стра на коаге еу били уписани и о томе добијају диплому гаоја je услов за упис на следећи, вшпи семестар. Комисије за испите обично сачињавају по три професора из држава са различитим правним системима.Слушаоци су љу-ди различитог доба старости, углавном између 25 и 35 година, разних професија (универзитетски професори, асистенти, 'суди- је, адвокати, докторанди, правници-практичари из привреде и админи- страције); људи разних политичких и ових других убеђења. Па ипак сви они иалазе заједнички језик, узајамно разумевање и поштовање, непо- средно приближавање до сада утлавном непознато правницима који, формирани y границама свога националног права, на међународном плану силом своје фуикције по правилу ce налазе противстављени једни дру- гима. Далеко од тога да ће ови сусрети младих правника то спречити за убудуће, али већ до оада постигнути резултати, као и опште искуство y овоме, показују да су зближаваша на интелектуалном плану y младо- сти чврст темељ дугогодишње међусобне сарадаве која je несумњиво од интереса и за њихове државе.У просеку, свакој сесији присуствује око 200 слушалаца из најра- зличитих држава света. Тако je на последњим двема сееијама — пролет- њој 1961 (Мадрид) црисуствовао 251 слушалац из 42 државе, a летњој (Хелсинки) 180 слушалаца из 33 државе. У току те исте пролетње сесије држао je предавања 51 ‘професор из 14 држава, a на летњој сесиј.и 45 професора из 17 држава. Грубо рачуиајући може ce речи да je до сада овако организовану наставу упоредног права .кроз разне семестре пратило око 1.500 слушалаца a да je наставу држало око 100 еминентних професора.Управа Факултета je са успехом организовала повољну атмосферу за рад, међусобне контакте и све чинила да боравак слушалаца и про- 



332 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАфесора буде што угоднији. Организоване су разне врсте сусрета са дома- ћим становништвом, које увек и свутде са симпатијом и гостољубивошћу срећу како професоре тако и слушаоце, који су са своје стране увек показивали да чине једно јединство, јер их je исти циљ сакупио, без обзира на њихову боју, расу или националност. За сву ту организацију и потодну атмосферу посебна заслута припада ранијем декану a сада продекану проф. Soli de Canizares-y.Поссбна погодност за слушаоце из оиромашнијих и удаљенијих држава биле су стипендије, које су обезбеђивале половину или цео тро- шак боравка.Јутословенски правници су веома активно учествовали y овој орга- низованој настави упоредног права. Предавања су држали др. Б, Т. Бла- гојевић и др. Б. Златарић, a 17 југословенских правника су до сада прису- ствовали као слушаоци, од чега их je десет већ са успехом завршило испите на сва три семестра и добило diplôme supérieur en droit comparé.Непосредну и сталну сарадњу оа југословенске стране je организовао Институт за упоредно право који y евојој библиотеци има полиграфисана сва предавања која су одржана y току ове наставе, што представља сва- како драгоцен најновијџ правни материјал из разних области права.
Добросав Митровић

РАД КАТЕДРЕ ЗА ГРАЂАНСКО ПРАВО. — Катедра je y току школ- ске године одржала 19 седница на којима су ce расправљала нарочито следећа питања: настава на општем и докторандском курсу (сада III ступ- њу студија), наставни програми предмета са I, II и III ступња студија, потребе Катедре за hobi-lm кадровима, путовање чланова Катедре y ино- спранство, питање вежби, предлагање за унапређење наставника y виша звања и сл. Катедра je значајну пажњу посветила наставним програ- мима за предмете: Породично право, Увод y грађанско (имовинско) право, Оулигационо право, Наследно право, Међународно привредно право, Гра- ђанско процесно право и Ауторско право и право индустријске својине. За предмете Међународно привредно право и Ауторско право и npаво инду- стријске својине утврђени су први пут наставни програми, a такође су извршена усклађиваша програма осталих предмета са наставним програ- мима ових предмета.Настава je y току целе школске године обављана редовно и без за- стоја на свим предметима. Студентима са заосталим испитима и ванред- ним студентима пружена je значајна помоћ организовањем предиспитних вежби из Грађанског права I део. За ванредне студенте била je органи- зована настава из Породичног права од прве половине деце.мбра 1960 до краја школске године.Поред наставе на општем курсу y школској 1960/61 години били су организовани, y оквиру иаставе на III ступњу, и курсеви за слушаоце III ступња студија.Општи семинар за грађанско право одржао je y току школске године 21 састанак. На овим састанцима су читани семинарски радовл који су углавном били посвећени анализи одобраних случајева из наше судске праксе. Већи број радова који су били читани и дискотовани на састан- ip-iMa семинара повољно су оцењени y смислу чл. 86 Статута факултета. Од марта месеца 1961 оастанцима семинара присуствовали су и студенти III ступња студија, што je y многоме повећало број учесника y семинару. Рад y семинару je укључен y насваву III ступња. Семинаром je руково- дио шеф Катедре проф. др. М. Константиновић.



333= БЕЛЕШКЕ
РАД КАТЕДРЕ КРИВИЧНОГ ПРАВА. — У току 1960/61 школске го- дине, Катедра je одржала 15 састанака на којима су разматрана разна питања као: организовање III ступња наставе, наставни програми, орпани- зовање извођења вежби, довођење иових иаставника и асистената итд.Настава на општем курсу одржаваиа je редовио. Пред крај школске године организована je посебна настава за ванредне студенте.Поступајући по одлуци Факултетске управе о организовању наставе на III ступњу, Катадра je крајем године .организовала ову наставу из следећих предмета: Кривично право, Кривични поступак са Криминали- стиком, Правна медицина, Криминологијa са пенологијом.Током школске године био je организован криминалистички течај који су посећивали студенли иоји су испуњавали услове одређене о.д стра- не Факултетске управе. Поред редовне наставе y оквиру овог течаја држане су и вежбе са студентима.Састанци Општег семинара Катедре одржав!аии су редовно и на њима су читани и диекутовани радови доктораиада.У току школоке 1960/61 године неколико чланова Катедре учество- вало je y раду Кјризиинолошког института иа обради појединих тема које ce налазе y ирограму рада Института.
РАД КАТЕДРЕ ЗА ПОЛИТИЧКЕ НАУКЕ. — У току школске 1960/61 године Катедра je одржала 10 састанака. На овим састанцима Катедра je разматрала и решавала већи број питањ-а која су била од иитереса и значаја за рад Катедре и факултета y целини. Активност Катедре y про- теклој школској години била je претежно усмерена на разматрањо про- грама предмета I и II ступња, питања организовања наставе на III ступ- њу. Катедра je велику пажњу поклонила решавању кадровских питања, посебно због извршене реорганизације наставе, као и због постојаља оба- везних вежби на појединим предметима.На Општем курсу рсдовна настава je извођена y складу са предви- ђеним планом. У оквиру ове наставе одржаване су и вежбе на појединим предметима. Редовна настава je на извесним предметима обухватала и се- минаре. У оквиру Катедре организоване су и стручне друпе које о-купљају етуденте са различитих година. Тако су групе за Социолотију и Уставно право одржале неколико састаиака на којима су учествовали поред сту- денат.а и предметни наставиици и асистенти.У летњем семестру организоваиа je настава на III ступњу студија. Она je редовно одржавана.На Општем семинару су редовно одржавани оастанци из појединих предмета, на којима су студенти III ступња читали своје семинарске радове.Катедра ce посебно анражовала y организовању Института за поли- тичке науке.
РАД КАТЕДРЕ ЗА ИСТОРИЈУ ДРЖАВЕ И ПРАВА. — Катедра je y т.оку школске 1960/61 вадине одржала 10 састанака на којима je .разма- трала различита питања из области унапређевва наставе, новог настав- ног проврама и посебно наставе III сту.пњ-а.Настава на Општем курсу из Историје државе и права и Основа римоког права обављана je редовио y току оба семестра. Као и ранијих година, предавања су била боље посећена y зимсвом семестру када je било преко 800 слушалаца. Катедра je успешно аргаиизовала и поподнев- ну наставу за ванредне студенте. На овим предав!ањима запажено je ве- лико интересовање ванредних студената које ce огледало не само y редов- 



334 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАном долажењу и пажљивом праћењу наставе, него и y постављању великог броја питања и живој дискусији. Такође су из предмета Катедре y протеклој школској години биле организоване вежбе са редовним сту- дентима.Општи семинар Катедре одржао je три састанка. На њима су читани и дискутовани радови докторанада. Руководилац Општег семинара био je др. Алберт Вајс.Априла месеца 1961 отпочела je настава из историјскоправних нау- ка на III ступњу.Катедра je радила и на оснивању Института исторископравних нау- ка. У редакцији Института, y припреми je колективан рад „Историја др- жаве и права народа Југославије”.
РАД КАТЕДРЕ ЗА МЕЂУНАРОДНО ПРАВО И МЕЂУНАРОДНЕ 

ОДНОСЕ. — У школској 1960/61 години, Катедра je одрж:ала 13 седница на којима су разматрана ова питања: настава на III ступњу студија, на- ставни програми, програми вежби за студенте са заосталим испитима, одре- ђивање тема за семинарске радове на III ступњу наставе, одређивање тема за студентске наградне конкурсе итд.С обзиром на примену Статута факултета од 1958, y школској 1960/61 години, није било наставе из предмета Међународно јавно право на општем курсу. Међутим y току целе школске године, за студенте са заосталим испитима била je ерганизована настава из овога предмета. За ове студенте су такође биле организоване и вежбе.Катедра je одмах по увођењу наставе III ступња на нашем Факул- тету отпочеле са одговарајућом наставом,Студентска стручна група за међународно тсраво и међународне од- носе одржала je y току школске године 10 радних састанака.Преко целе школске године радио je Општи семинар на коме су читани радови докторанада и. студената III ступња. Семинаром je руко- водио шеф Катедре проф. др. М. Радојковић.
РАД КАТЕДРЕ ЕКОНОМСКИХ НАУКА. — У току школске 1960/61 године Катедра je одржала 11 седница «а којима су била расправљана питања као: наставни планови и програми, распоред наставнпка по пред- метима, испитивачи за поједине предмете, питање уџбеника, студентски наградни темати и сл. Настава на општем курсу као и вежбе одржаване су редовно и по унапред утврђеном плану. Вежбе су изводили асистенти Катедре тако да није било потребно ангажовати лица ван Факултета.Увођење новог предмета — Привредни систем ФНРЈ, као и нов раз- мешгај предмета по годинама захтевали су да ce y наставним плановима појединих предмета учине извесне измене како би ce поститао потребан склад између предмета и како би била избегнута понављања.Катедра je приступила извођењу насгаве на III ступњу студаја. Крајем школске године на Катедри су размотрена л прва искуства стечена y настави на III ступњу, па су y вези с тим учнњене извесне примедбе и предлози упућени надлежнлм органима Факултета.
ОДБРАНЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА НА ПРАВНОМ ФАКУЛ- 

ТЕТУ. — Мирослав Лечујлић, асистент Правног факултета y Београду, од&ранио je 25 фебруара 1961 своју докторску дисертацију „Савремене социјалдемонратске теорије о прелазу из капитализма y социјализам”.



БЕЛЕШКЕ 335Љубиша Лазаревић, асистент Правног факултета y Београду, одбра- нио je 25 маја 1961 своју докторску дисертацију „Положај младих пуно- летника y кривичном праву”.Павле Николић, асистент Правног факултета y Београду, одбраиио je 9 јуна 1961 своју доктороку дисертацију „Скупштински систем вла- давине”.Живота Јовановић, наставник Више управне школе y Београду, одбранио je 24 јуна 1961 своју докторссу дисертацију „Организовање зло- чиначких удружења као посебан облик еаучесништва”.Јулијан Сутор, службеник 'Пољске амбасаде y Београду, одбранио je 1 јула 1961 своју докторску диеертацију „Питање неутралности после Дру- гог светског рата”.Владислав Поповић, виши предавач Правног факултета y Београду, одбранио je 18 јула 1961 своју докторску дисертацију „Изборни систем ФНРЈ”.Вида Чок, .асистент Института за упоредно право y Беодраду, одбра- нила je 4 октобра 1961 своју докторску дисертациЈу „Пр.авни положај жене и Уједињене нације”.
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