
IN MEMORIAM

ДР JAHKO ТАХОВИЋ17. септембра 1973. године преминуо je наш професор др Јанко Таховић, тих и миран човек, искрен пријатељ, вредан и неуморан научни радник и врли учитељ својих ђака.Јанко je рођен 5. фебруара 1912. године у Кочанима од мајке Кали- one и оца Борђа, судског тумача за источне језике. Основну школу je учио y Штипу, a гимназију y Куманову и Скопљу. На Правни факултет y Београду уписао ce 1931. године, a дипломирао je у јулу 1935. године. Веома скромног имовног стања, како je сам забележио, за време студија живео je већином од давања кондиција. Кад je одслужио војни рок и отпочео своје службовање, 1937. године уписао ce на докторандски курс из кривичноправних наука. Учитељ му je био наш велики правни фило- зоф и у свету чувени кривичноправни теоретичар др Тома Живановић. Јанко није дангубио. Већ 1938. године положио je усмени докторски испит, a 1939. године одбранио je „с одликом” докторску дисертацију „Основи биолошко-социолошког учења y кривичном праву”. Годину дана касније положио je и судијски испит пред испитним одбором при Каса- ционом суду y Београду.1940. године Таховић je започео своју универзитетску каријеру на Правном факултету y Београду и њој je остао веран до своје смрти. Иза- бран je за асистента на катедри кривичног права за предмет криминална социологија. Доцент je постао 1946. године и што je вредно забележити за предмет Криминална политика и психологија, a нешто касније за Кри- вично право с криминалном политиком. За ванредног професора изабран je 1955, a за редовног професора 1960. године. Како je забележено y хроници Правног факултета предавао je кривично право, јер су наставни планови оставили по страни и судску психологију и криминалну политику као наставне предмете.Научни опус професора Јанка Таховића je и обиман и веома зна- чајан за теорију и праксу југословенског кривичног права. Поменућемо само његова најзначајнија дела. 1946. године објављена je његова „Кри- минологија", предавања за студенте. Следеће 1947. године почиње да излази његов уџбеник „Кривично право” y два тома. Најпре je објављен 
посебни део, a неколико година касније и отити део. Његов уџбеник je забележио три издања, a сигурно je да би их било и више да није обо- лео. 1957. године појавио ce и његов „Коментар кривичног законика”, чије je друго издање штампано 1962. године. Поред ових великих и системат- ских дела Таховић je објавио низ чланака и других написа поглавито из кривичног права. Писао je и на француском језику, a владао je поред француског и енглеским, италијанским, немачким и руским језиком. Био je члап и сарадник наших стручних удружења y земљи и многих удру- жења y иностранству. Поменућемо Société internationale de Criminologie 
(Paris), y коме je био и наш национални делегат, Institute, for the study 
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and treatment of delinquency (London), Association internationale de droit 
pénal (Paris) и Centre français de droit comparé (Paris). Учествовао je на бројним конгресима и састанцима домаћих и иностраних удружења. Био je веома цењен и поштован.Његов уџбеник кривичног права и Коментар кривичног законика су дела изузетне вредности. Веома солидан y своме образовању, познава- лац класике кривичног права и најновијих кретања y нашем и иностраном кривичном праву, Таховић je својим уџбеником и коментаром дао дела трајне вредности. Његова дела биће читана и студирана. На његовим поставкама разрађиваће ce и решавати многа питања кривичног права. И тако ће живети спомен у науци на нама драгог и поштованог профе- сора и учитеља др Јанка Таховића.

Др Драгољуб В. Димитријевић


