
190 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАМоже ce закључити да je A. Гамс написао једну заиста занимљиву и поучну књигу, која, иако je y основи научнопопуларизаторског каракте- ра, ипак јасно изражава и пишчева теоријска уверења и почива на очиглед- но добро савладаној грађи. С обзиром на занимљивост свог предмета и на непостојање сличних списа, књига ће свакако изазвати жив интерес чита- лаца, a она то и заслужује.
др Paд. Д. Лукић

REVUE DE L’EST. ECONOMIE ET TECHNIQUES DE PLANIFICATION, 
DROIT ET SCIENCES SOCIALES. VOLUME 1 — 1970 — No 1. EDITIONS DU 
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, PARIS. Нацио- нални центар за научна истраживања француског Министарства народног образовања почео je издавати нов часопис за друштвене науке под насло- вом Revue de L’Est. Главни уредници часописа су Е. Залески (Eugène Zale
ski) директор одељења за научна истраживања наведеног Центра и М. Лсаж (Michel Lesage) професор Правног факултета y Лилу. У увод- ној речи, уређивачки одбор y чије.м су саставу и други француски истакнути економисти и правници, истиче да проучавање економских, прав- них и друштвених проблема источних земаља свакако није посебна научна дисциплина и да та чињеница можда не оправдава покретање специјализо- ваног часописа који би био посвећен економским и друштвеним пробле- мима источних земаља. Међутим, уређивачки одбор сматра да „Совјетски Савез, Источна Европа, Социјалистичка Азија, друге колективистичке зем- ље стварно пружају примени метода различитих друштвених наука веома богат терен, који заслужује да буде обилно коришћен". Часопис има дво- јак задатак. Прво, да упозна јавност о научним истраживањима која су о тим земљама постигнута у Француској. Други задатак часописа je да постане гласило y коме ће сарађивати стручњаци нстока и запада и тако допринесе потребном научном дијалогу између научних истраживача. Због обезбеђеља слободе изражавања и обезбеђења објективности у дијалогу, Уређивачки одбор наглашава, да неће одговарати за гледишта изнета у по- јединим чланцима која буду објављена y часопису.Часопис ће излазити тромесечно a поред чланака садржаваће још и друге рубрике као што су: дискусије о појединим проблемима, прикази књига и научних колоквија, конгреса, сусрета и других видова научне де- латности на проучавању друштвених наука y социјалистичким земљама. Иако je часопис првенствено намењен економским и правним наукама, Уређивачки одбор истиче да ће часопис посветити пажњу и другим науч- ним дисциплинама, посебно ради анализе политичких и друштвених проб- лема, како би ce што више обезбедила научна истраживања социјалистич- ког друштва y целини. Први број садржи следеће чланке: „Уставни основи Чехословачке федерације” проф 3. Јичински (Zdenek Jicinsky) и В. Кнап (Viktor Knapp), професори Правног факултета — Праг); „Партиципација и конфликти y радним односима у социјалистичком свету (Г. Кер — Guy Caire, проф. Правног факултета y Нантеру); „Планификација и функциони- сање y индустрији Источне Европе”; Ј. Г. Зиелински (Janusz G. Zielinski), професор Правног факултета у Варшави; „Произвођачки савези и проблем концентрације предузећа y СССР Е. Залески (Eugene Zaleski), директор одељења за научна истраживања француског националног центра за науч- на истраживања; „Правни режим земљишта намењеног пољопривреди y праву Социјалистичке Републике Румуније” (Salvatore Bradeanu, управ- них одељења за грађанско право Института за правна истраживања Ака- демије наука Румуније) и „Хулиганизам y Совјетском Савезу" (Nadine Marie), асистент одељења за упоредно правна истраживања Националног центра за научна истраживања Француске.



ПРИКАЗИ 191Поред тога овај број садржи и неколико врло актуелних приказа новије литературе из социјалистичких земаља (СССР, Мађарске, Пољске) од којих ce истиче приказ проф. М. Лсажа који je дао поводом књиге И. Ковача (I. Kovacs, New Elements in the Evolution of Socialist Constitution Budapest, Akadémiai Kiadô, 1968) y коме ce расправља о актуелном проблему односа партије и власти y социјалистичкој држави.Бележећи појаву овог часописа верујемо да ће допринети бољем уза- јамном упознавању научно-истраживачког рада у области друштвених на- ука, који je постигнуг y капиталистичким и социјалистичким земљама. Без узајамног објективног упознавања са решењима економских и друш- твених проблема не може бити ни објективног дијалога између научника капиталистичких и социјалистичких земаља. Уколико часопис успе да пру- жи објективно упоредно приказивање друштвене стварности капиталистич- ког и социјалистичког света, утолико ће више допринети потребном дија- логу неопходном за развој економских и друштвених наука.Д. Ђ. Денковић

Doucouloux-Favard Claude; LES SOCIETES ANONYMES EN DROIT FRAN
ÇAIS, ALLEMAND ET ITALIEN, Paris 1969 pages 230. Акционарска дру- штва y француском, немачком и италијанском праву. — Најоштрије рече- но, предмет упоредне студије француског аутора Клода Дукулу-Фавара (Claude Doucouloux-Favard) јесте двострук. To je, с једне стране, судска контрола приликом конституисања трговачких друштава по немачком и италијанском праву, a са друге, анализа француског закона који почев од 24. VII 1966. год., уз одсусгво одредби о судској контроли, регулише мате- рију о акционарским друштвима. Њен циљ je, да изношењем позитивних страна поменуте контроле истовремено покаже оправданост решења усво- јених у италијанским и немачким прописима и несавршеност француског закона.У складу са тако одређеним предметом и циљем, писац je своју књигу поделио на две мање-више независна дела. У првом нас упознаје са органи- зацијом судске контроле и њеним дејствима по италијанском и немачком праву, док нас y другом информише о решењима наведеног француског закона. Можда на први поглед изгледа чудно да ce y једном упоредном реду прибегава оваквом методу приликом излагања проблема. Међутим, логика ауторове концепције je несумњива када ce има y виду чињеница да ce принципи на којима почивају француски прописи о акционарским друш- твима битно разликују од решења прихваћених y немачком и италијанском праву. Стога их je заиста било неопходно изложити y засебном делу.У краћем уводу аутор говори о разлозима који су га надахнули да напише своју студију. Наиме, увођење судске контроле приликом консти- туисања трговачких друштава y француско право, још увек je предмет бројних дискусија. О поменутом питању нарочито живо je расправљано приликом реформе ове гране француског права 1966. године. Надахнут за- конодавствима Немачке и Италије, првобитни текст који je поднет фран- цуском Парламенту, и који je требало да постане закон о трговачким дру- штвима, предвиђао je интервенцију судске власти y смислу провере зако- нитости приликом оснивања друштва. Објављени текст, међутим, није rd- ворио о судској контроли. Ипак, живот трговачких друштава не одвија ce тако неконтролисано, јер иако ново француско законодавство које ce односи на акционарска друштва не познаје судску контролу, оно ипак оставља широко отворена врата за прихватање ове институције, с тим што je провизорно замењује једном контролом индиректног и апостериорног карактера.


