
ПРИКАЗИ 561.који ce састоји y томе што ce правила механички примењују a често ce не води рачуна о измењеним друштвеним факторима.Пошто je циљ аутора ове збирке био да ce концепције америчког прав- ног система приближе не само странцу стручњаку него и обичном човеку, објављени чланци на популаран начин дају објашњење често врло сложе- них институција америчког правног система, који као и енглески, почива на 
common law-y. Ово ce одразило и на ниво појединих чланака, тако да су y жељи да ce што више приближе обичном човеку, аутори исувише упростили излагања о правним институцијама и тиме често одузимали научну вред- ност излагања. Међутим, и поред ове констатације књига даје пресек кроз многе гране америчког права и као таква представља допринос изучавања упоредног права. С друге стране, ова збирка може изванредно да послужи онима који на једном месту желе да добију што потпунију слику о аме- ричком праву, a исто тако да послужи и као добра почетна информација свима који желе дубље да ce баве изучавањем америчког права.

Др. Јелена Вилус

LES GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE COMMERCIALE, Paris, 1962, Sirey, 520 pp.Ово колективно дело млађих француских правника, y издању Биб- лиотеке трговачког права a y редакцији проф. Уена (Houin) пружа могућ- ност да ce упознамо са најзначајнијим одлукама француских судова из области трговачког права. Мада je трговачко право писано право, каже ce y предговору, његово изучавање ce не може одвојити од проучавања суд- ске праксе, која не само да га примењује него врло често врши прилаго- ђавања законских решења y додиру са нужностима економске еволуције и потребама праксе.Књига представља збирку интересантних коментарисаних судских одлука, јер поред разматрања одлуке y питању често даје и став раније судске праксе.Састављачи збирке нас обавештавају да су због обима књиге морали да жртвују извесне области трговачког права и да не прикажу судске одлуке које ce на њих односе. To су оне области које интересују не само трговачко право већ истовремено и грађанско односно процесно право: индустријска и трговачка својина, трговачки судови, итд. С друге стране, није ce желело да књига добије карактер историјске еволуције судске праксе по појединим питањима, већ су дате само оне одлуке које изражавају данашњи, важећи став судске праксе по појединим питањима, што свакако представља посебно значајну вредност ове књиге.Књига je подељена на осам глава: I. Извори трговачког права; П. Трго- вачки акти и трговци; Ш. Трговачке књиге. Трговачка имовина (Fonds de commerce). Трговачко име. Трговачки закуп; IV. Трговачка друштва; V. Трговачки ефекти; VI. Банкарске и берзанске операције; VII. Трговачки уговори, и VIII. Стечај и судско поравнање.Ова књига представља несумњиво допринос систематичком и продуб- љеном упознавању француског позитивног права y области регулисања тр- говине и трговачких односа. Трговачко право еволуира врло брзо, те je судска пракса морала да преузме улогу носиоца те еволуције, ма колико ce законодавац иначе трудио да je такође прати честим променама и до- пунама трговачког законодавства.
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