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ДBE ДЕЦЕНИЈЕ
Годишњице постојања и развоја обично доносе само кон- статаиије прећеног и учињеног, a каткада и критички осврт на све то. Наша годшињица — и то двадесетогодишњица Револу- ције, двадесетогодишњица ослобоћења човека и друштва као целине од система неједнакости, потчињености, заосталости и страха за егзистенцију, једном речју од експлоатације — обеле- жава више од тога. Она, на основу стеченог и оствареног, разви- јајући и усавршавајући основне установе социјалистичке рево- луције, лојачано баца сноп светлости на даље етапе развоја на- шег друштва, етапе. које, прећене и доживљене на максимално хуман начин, воде остварењу социјализма и социјалистичких односа мећу људима.Авадесетогодишњица наше социјалистичке револуције тре- ба да буде и приказ прошлости, и слика садашњости, и перспегс- тива сутрашњице и будућности. Taкo ју je. схватио и замислио и радни колегстив Правног фагсултета y Београду. Ипак, имајући y виду велику улогу права, као једног од свесних елемената y даљем кретању напред нашег друштва, тај колектив посебно посвећује пажњу новим установама y нашем праву, трудећи ce не само да их објасни него и да их формулише и оправда.Живећи и радећи као саставни део нашег друштва, свестан захвалности коју дугује свим оним који су тогсом Револуције и током послератне обнове и изградње допринели да живимо y слободи, свестан свога места и дужности према нашој отацбини, a спреман да ce максимално заложи за даљи напребак y будућ- ности, — радни колектив Правног факултета y Београду жели 



da то све изрази. Зато овај зборник радова представља и знак захвалности и завет будућности, a уз то и доказ спремности, става, стремљења, схватања, борбе мишљења, и свега онога што треба да гсарактерише један научни колектив. Зато овај зборник треба да представља једну од многобројних буктиња, запаљених, изречених и написаних y току ове године сећања, славља и поуз- дања y сутрашњицу, — један допринос револуционарне мисли, активне и борбене, слободне и смеле, наше и свеопште људске.„Анали Правног факултета y Београду"


