
IN MEMORIAM

ДР. МИОДРАГ АЋИМОВИЋ (1875-1961)24 децембра 1961 умро je y Београду др. Миодраг Аћимовић, професор универзитета y пензији. Тога дана нестао je из реда професора Београдског правног факултета један племенити човек и веома цењени научник и учитељ.Професор др. Миодраг Аћимовић рођен je 31 марта по старом ка- лендару y чиновничкој породици y Светозареву. Детињство je провео и школу учио највећим делом y Крагујевцу. Права je студирао и дипломи- рао на Великој школи y Београду. После je постао судски официр. Но, жеља за науком и. научним радом одвела га je на даље студије y Берлин. Тамо je он y времену од 1903 до 1908 ђак познатог професора кривичног права Франца фон Листа, код кога je стекао и степен доктора правних на- ука одбранивши докторску дисертацију Војне крађе и утаје.У времену од 1903, када ce налази y редовима завереника, до 1920 др. Аћимовић остаје y војсци и као официр узима учешћа y ратовима тога раздобља.Приликом оснивања Правног факултета y Суботици (1920) др. Аћи- мовић je изабран за редовног професора кривичног процесног права. У току две деценије осам пута je био декан овог факултета. 1941 избегао je y Беоо- град. За време рата он je пензионисани професор универзитета, припада оном броју професора и културних радника који су одбили да потпишу антикомунистичку декларацију. После ослобођења професор др. Аћимо- вић je опет за катедром, високо цењен од својих сарадника и ђака. Углед који ужива доводи и до његовог избора за декана. У седамдесет другој го- дини старости, професор др. Миодраг Аћимовић je 1947 пензионисан.У својој дугој каријери научног и просветног радника професор Аћи- мовић je предавао поред кривичног процесног права и кривично право као и међународно јавно право. Вредно je писао. Треба ce сетити његовог рада y Летопису матице српске y 1929. Морална криза y нашем савременом дру- 
штву. Но, његово ће име остати најизразитије забележено y области самог кривичног права. Међу бројним радовима које je оставио за собом, на пр. 
Кривична дела против живота и тела, О кратким временским казчама, 
Функционалност y кривичном поступку, и др., посебно ce истиче његов уџ- беник Кривично право -, општи део који je јако цењен и y научним и y стручним круговима.Остаје једно дивно сећање испуњено тугом при свакој помисли на npo- фесора др. Миодрага Аћимовића. Др. Драг. Димитријевић


