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АПФ, 1—3/1986 ;— Библиографија радова објављених y ._,,'Архиву за правне и' друштвененауке" y периоду оД 1906—1941, по аутбрима (стр. 202—271)правосуђа. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр . 1, стр. 56—60; бр. 2, стр. 150— 153, (СДЖ); О извршењу узајамних обиигација по пољсжом Закону о облигацијама и нашем Грађ. законику. бр. 5—6, стр. 528—531, (Ч); Ин- тересантни случај из француске јуриспруденције. 1939, XXXVIII, бр., 4, стр. 349—355; бр. 6, стр. 523—527, (СПЖ); 1940, к. II, књ. XL, бр. 2, стр. 144—148, (СПЖ); Да ли власник куће одговара ако ce његов станар по- вреди зато што двориште није осветљено. бр. 3, стр, 235—236, (СХ); Удовичко уживање и брачна вертаост. бр. 4, сгр. 329—331, (СХ); Потра- живање конкубине. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 3, стр. 231—233, (СХ); Може ли муж тражити накнаду штете због убиства жене. бр. 4, стр. 309—311, (СХ); Ko може побијати брачност рођења. бр. 5, стр. 354—361, (Ч); Ша- мар као разлог за прекид брачне заједнице. бр. 6, стр. 404—405, (СХ); О правном однооу између разведених родитеља и њихове деце, 1941, к. II, књ. XLII, бр. 3, стр. 167—175, (Ч).АЋИМОВИЋ, МИОДРАГ: Војми судови с погледом на постојеће за- конодавство и предстојећу реформу. 1921, к. II, књ. II, бр. 1, стр. 17— 32, (Ч); Устројство и поступак војних судова y Србији. 1923, к.. II, ка. VII, бр. 5, стр. 321—330; бр. 6, отр. 418—427, (Ч); Неколико актуелних кривично-правних питања; 1937, к. II, књ. 35, бр. 3, стр. 193—209, (Ч).АЏИЋ, СВЕТОЗАР: О значељу § 81 Финансиског законика за 1933/ /34 годину. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 1—2, стр. 135—138, (АХ); Право породице чиновничког приправника на пензију. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 4, стр. 383—385, (АХ); Откада ce неуспели практички учитељски ис- пити рачунајд y збир испига за престанак службе по тачки 6 § 14 Ч. з. бр. 6, стр. 579—580, (АХ); Један случај признања професорског испита. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 3, стр. 263—265, (АХ); Јавност претреса y дисциплинском поступку je ограничена. 1935, к. II, кљ. XXXV, бр. 1—2, crp. 138, (АХ); Дисциплинска одговорност ученика средњих школа. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 3, стр. 251—253, (АХ); Државном службенику треба одобрсње да би некога тужио суду. бр. 5, стр. 436—437, (АХ); Ме- њање и укидање административних одлука. 1939, к. II, књ. XXXVI, бр. 1, стр. 60—61, (АХ); Административни судови оу везани тужбом v адми- нистративним споров! ivia. 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 6, стр. 527—529, (АХ); О ништавности административних одлука по изричним законоким прописима. 1940, к. II. књ. XL, бр. 6, стр. 488—490, (АХ).БАДАЈ, АЛЕКСАНДАР: Скупна одговорност за штету нанесену каз- неним делима y нашем будућем праву. 1921, к. II, књ. II, бр. 3, стр. 183—188, (Ч).БАЈАЛОВИЋ, ЉУБОМИР: Уредба о заштити земљорадника од 1934 године и остали односни проииси y светлости меничног права. 1935, к. II, књ, XXXI. 6d. 3. стр. 265—272, (Ч).БАЈИЋ, СТОЈАН: О штрајку са заузимањем фабрика. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 5—6, стр. 616, (Ч).БАЈКИЋ., ВЕЛИМИР: Народна банка и ситне менице, 1911, књ. X, бр. 6, стр. 424—433, (Ч); Обртни по.рез на банкарске и мењачке радње, 1906, књ. I, бр. 1, стр. 61—70, (Ч); Економско-финансиске студије о ра- ту, 1913, књ. XVI, бр. 3, стр. 161—172, (Ч); Оснивање акционарских дру- штава y Србији, бр. 5, стр. 365—373, (Ч); 1914, XVII, бр. 1, стр. 48—57, (Ч); Акционарско друштво и политичка власт, 1926, к. II, књ-. XII, бр. 5—6, стр. 383—398, (Ч).БАКИЋ, ЉУБ. А.: Чиновничко питање y Црној Гори, 1921, к. II, књ. III, бр. 6, стр. 464—472, (Ч); О правосуђу y Црној Гори. 1923, к. II, књ. VI, бр. 2, стр. 161—176, (Ч).БАКОТИЋ., ЛУЈО: Укњижење терета и ограничења опстоји y сна- зи све док није изричито брисано и делује према укњижеком власни- ку. 1907, књ. III, бр. 2, стр. 153—158, (СХД Једна феудална парница y XX вијеку. 1907, књ. IV, бр. 3, стр. 177—186; бр. 4. стр. 305—313, (Ч); Женидба и удадба y Сјеверној Далмацији. 1909, m. VII, бр. 2, стр. 114— 120; бр. 3, стр. 185—192, бр. 4, стр. 286—168; 5—6, стр. 353—357, (Ч); Зна- менити сукоб између једне адвокатске коморе и Врховног суда. 1910, књ. IX, бр. 5—6, стр. 321—338, (Ч); Државио-правни положај Далмације према Хрватској и Аустрији. 1910, књ. IX, бр. 4, стр. 251—270; бр. 5—6, 205



АПФ, 1—-3/1986— Библиографија радова објављених y „Архиву за правне и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)стр. 365—385, (Ч); О оргаиизаци-ји судова. 1926, к. II, књ. XII, бр. 2, стр. 133—134, (ПП).БАЈТИЋ, АЛЕКСАНДАР: Два случаја фактичких службеника. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 5, стр. 401—404, (АХ); Појам државног слджбеника и појам дневничара по Закону о чиновнвдима од 1931. 1941, к. II, књ. XLII, бр. 3, стр. 213—216, (АХ).БАРТОШ, МИЛАН Ф.: Праини положај странаца. 1927, к. II, књ. XV, бр. 1—2, стр. 84—-95, (Ч); Значење теорије о највећем вал«!ењу обавеза y српском међународном меничном праву. 1928, к. II, књ. XVI, бр. 1, стр. 39—48, (Ч); Дужности за очување права y српском међународном менич- ном праву. бр. 4, стр. 296—301, (Ч); Повреда страног закона као основ за касирање. 1928, к. II, књ. XVII, бр. 1—2, стр. 71—87, (Ч); Пољско гра- ђанско право. бр. 4, стр. 284—300, (Ч); Изигравање права у међународ- ном приватном праиу. 1929. к. II. књ. XVIII, бр. 1, стр. 37—45, (Ч); По треба доношења закона о међупокрајинсксм оукобу закона. 1929, к. II, књ. XIX, бр. 1—2, стр. 74—81, (ПП); Доказивање страног закоиа. бр. 4, стр. 304—308, (ПП); Дејство међународних уговора код cautio iudicatum solvi. бр. 6, стр. 466—471, (ПП); Проблем стечених права y међународ- ном приватном праву. 1930, к. II, књ. XX, бр. 1, стр. 10—27, (Ч); Менич- ни закон према Хашком регДеману, бр. 3, стр. 222—228, (П1Т); Јединство стечаја по новом Стечајном закону. бр. 4,'стр. 292—298, (ПП); Дакази- вање односа руоких избеглица. бр. 5, стр. 372—379, (ПП); Законска уза- јамност у ауторском праву, бр. 6, стр. 453—460, (ПП); Класификација правних сдноса. 1930, к. II, књ. XXI, бр. 1—2, сгр. 75—89, (Ч); Формал- ни или фактички реципроцитет код извршења пресуда. бр. 3, стр. 211— 216, (ПП); Право странаца на отварање радње. бр. 5, стр. 373—378. (1Ш); Опасност код продаје аутомобила на кредит. 1931, к. II, књ. XXII, бр. 1, стр. 25—34, (Ч); Права странаца на непокретнссти. бр. 5, отр. 402— 409, (ПП); Сукоб приватних закона y кривичном праву. 1931, к. II, књ. XXIII, бр. 1—2, стр. 68—92, (Ч);, Појам страног акциоиарског друштва. бр. 4, стр. 296—310, (ПП); Право странаца на отварање радње. бр. 5, стр. 363—366, (ПП); Идеалистичка и територијалистичка концепција. 1932, к. II, књ, XXV, бр. 1—2, стр. 33—50, (Ч); Хипотека у страном нов- цу. бр. 3, стр. 196—203, (Ч); Толеранција v брачним однослма. бр. 4, стр. 280—283, (Ч); Мала напсшена на примедбу г. Љуб. Радовановића. бр. 5, стр. 370—375; Locus regît actum y брачном праву. бр. 6, стр. 431—445, (МПХ) : Светска економска криза u х“еђдиародни приватно-правни од- носи. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 2, стр. 136—139, (ПП); Питање реалне су- својине на зградама. бр. 5, стр. 395—400, (Ч); Обавезност шеријатског права. бр. 6, стр. 499—503, (Ч); Изједначење колизионих норми брачног права у словенским земљама. 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 1—2, стр. 74— 87, (Ч); Први конгрес правника словенсзсих држава. бр. 4, стр. 265—285. (Са др И. Пржићем), (Ч); Националитет трговачких друштава. бр. 6, стр. 490—495, (Ч); Брачна правила појединих цркава. 1934, к. II, књ. XXVIII. бр. 1 стр. 55—60, (П1Г); За чрквени или грађански боак. 1934. к. II, књ. XXIX, бр. 3, стр. 227—232, (ПП); Неправилно публиковање уредаба. бр. 5, стр. 410—416, (ПП); Женевски менични текстови као ме- ђунарсдни обичај. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 6, стр. 535—540. (МПХ); Међунарсдна хстелијерска одговорност. * 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 3, стр. 272—279. (ПП); Прећутна хипотека ЛЈГквидационе банке. бго. 4, стр. 504—508, (ГШ); Привредне задруге у Србији. бр. 5, стр. 504—-508, (ПП); Стални изабрани оудови као класни смлови. бр. 6, стр. 612—615, (ПП); Неколико речи о истом питању. Уз (СХ) Мил. Ж. Живадиновића. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 6, стр. 583—586. (СХ); Државчи интернацнонали- зам v тпажбешгм ,одно1сима. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 1—2, стр. 104— 108, (ПП); Концепција овојине v предоснови јутословенског Грађанског закоиика. бр. 3, стр. 257—261, (ПП); Сигурност циркулације покретности y Предсснсви. бр. 5,стр. 444—448, (ПП); Међупокрајински су-кзб Закона о наслеђу. 1937, к. II, књ. XXXIV,- бр. 1, стр. 62—69, (ПП); Изигравање комисиоралног пакта. бр. 3, стр. 255—261, (ПП); Оопственичка стварна службенсст. бр. 4, стр. 364—358, (ПП); Концентрација хипотека. 1937, к. II, књ. XXXV, 6p. 3, атр. 243—247, (ПП); Појава нових и.ченованпх уго- 206



ЛПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављенихy ,,Архиву за правне и друштвененауке"' y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)вора, кроз административне законе. бр. 6, стр. 528—532, (11:11); Став Јгроф. Периђа y међународном приватном праву. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 27—32, (Ч); Ванпарнично '' решавање споро-ва. бр. 3, с;гр. 319—322, (ПП); Веципроцитет код држава са више правних подручја. бр. 6, стр. 602—607, (ПП); Ограничење својине и промета приватног земљиш*  та. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 1—2, стр. 115—120, (ПП); Спорови поје- динаца и етраних држава. бр. 3, стр. 210—216, (Ч); Потребне допуне уписа породичне задруге y земљишне књиге. бр. 4, стр. 329—334, (ПП); Сумњиво доба уиога код завода под заштитом. бр. 5, стр. 428—431, (Till); Псводом питања да ли œ рок засгарелости може ома-врати уна- пред уговором. бр. 5, стр. .441—443, (СХ); Криза -Мбђунаподног приватиог права. 6d. 6. стр. 486—493, (4): Пјретхопно уговарање затма и кушлжнс и продаје. 1939. к. II,.књ. XXXVIII, бр. 1, стр. 64—65, (CX): Тужбс за накнаду шгете иротив службеника. бр. 2, стр. 143—149, (П11); Скраћење парница око повраћаја принада?ежности. бр. 4, стр. 339—349' (1111); Кри вично девизно законодавство и приватно правни послови. бр. 5—6, стр. 572—577, (Ч).БАРУХ, АВРАМ: Прима1ње факдуре на којој je Штампана клаузула о плаћању интереса без преговора, сматра œ да je дат пристанак на интерес. 1937, књ. XXXV, бр. 6, стр. 548—550, (СХ).БАУЕР, ХАНС I.: Обустава кривичног поспупка пред среским оу- дом. 1935. к. II, књ. XXXI, бр. 1—2, стр. 111-—116, (Ч); Стварна надлеж- ност по кривичним делима из Закона о заштити јавне безбедности и поретка држава. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 3, стр. 239—241, (Ч); Нео- тварање и обустава иотраге. 1939, књ. XXXVIII, бр. 1, стр. 57—77, (Ч); Пословна квуижица je јавна исправа. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 6, стр. 408 -410, (СХ).БЕГОВИЋ, МЕХМЕД: Брак y Арабији пре Ислама. 1932, к. II, књ. XXV, бр. 1—2, стр. 77—83, (Ч); Q изворима шеријатског права. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 1, стр. 6—27, (Ч); Значај мехра (венчаног дара) у ше- ријатском праву. бр. 5, отр. 380—386, (Ч); Орвагаизација ислламсж[& вбр- ске заједаице v Кпаљевини Југаславији. 1933, к. II, књ. XXVII. бр. 5, стр. 375—385, (Ч); 0 адопцији y шеријатском праву, -1934, књ. XXIX, бр. 1—2. стр. 29-—34, (Ч); Форма исладкжог брака. 1935, књ. ХХХ, бр. 1,' стр. 50—57, (Ч); О реформама породачног права муслимана у Египту. 1935, к. II, књ. XXXl, бр. 6, стр. 553—560, (Ч); Утврђивање брачнасти деце v. теријатском праву. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 6, стр. 525—534, (Ч) ; Карактеристике шеријалгсжог наследног ир-ава. 1938, к. II, књ.. XXXVI, бр. 1—2, атр. 76—80, (Ч); Положај женоких ородника у‘ шеријатоком наследном праву. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 5, crp. 395—406, (Ч); Може ли прелаз на ислам паслуж-ити .као узрок за развод бјрака. 1939. к. II, књ. XXXVIII, бр. 5—6, стр. 577—580, (Ч).БЕЛИН, МАТИЈА: Правни положај жене y Хрватској и Славонији «’Bin je бчак проглашен неваљалим по кан. 1099 § X. 2 Cod. iur, can. 1939, к. II, кн,. XXXVIII, бр. 2, отр. 107—130, (Ч).БЕЛИН, РАДМИЛО:- Упоредни преглед режим-а окућја у југссло- веноком и режима породичиог добра y француском законодавсгву. 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 3, сгр. 190—204, (Ч),БЕЛАМАРИЋ. ФРАНЕ, Примзна § 110 Гр. зак. 1936, к. II;. књ. XXXII, бр. 5, ctd. 496, (СХ).БЕРДОВИЋ, ВЛАДИМИР: Негативни сукоб надлежности између судоке и управне власти. 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 3, стр. 129—138, (СХ); Заједно са М. Подићсм.БИЗУКИДЕС, ПЕРИКЛЕС: Развитак грчког грађаноког права у то- ку сто година од устанка за сслобођење до данас. 1930, к. II, књ’. XXI, бр. 3, стр. 161—168, (Ч).БИЛИМОВИЋ, АЛЕКСАНДАР: Универсална концепција екологије. 1923, к. II, -књ. VI, бр. 4, стр. 241—257, (Ч); Веза између жетвеиог при- носа и извоза пшенице и кукуруза, 1932, к. II, књ. XXIV, бр. 5, стр. 360—373; бр. 6, стр. 432—441, (Ч); Неколмко модерних струја y економ- . 207



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објавлених y „Архиву за правне и друштвененауке“ у периоду од 1906—1941, по аугорима (стр. 202—271)ској теорији. 1934, к. II, књ. XXIX, бр. 5, стр. 368—383, (Ч); 1935, књ. XXXI, бр. 1—2, стр. 13—28, (Ч); Статистички институт за економска про- учавања на Универзитету y Софији. бр. 6, стр. 615—620, (ЕФХ); Инди- кативне и нормативне науке, 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 4, стр. 289— 297, (Ч).БЛАГОЈЕВИЋ, БОРИСЛАВ Т.: Закон о заштити ауторског права и тонфилм. 1933, к. II, књ. XXVII, br. 3, стр. 229—233, (Ч); Нека питања поводом ступања на снагу грађанског парничног поступка. бр. 5, стр. 407—412, (Ч); Егзекватура страних преоуда по Закону о извршењу и обезбеђењу. 1934, к. II, књ. XXIX, бр. 1—2, стр. 86—106, (Ч); Реформа трађанско судског поступка y Француској. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 1—2, стр. 156—163, (СЗ); Примена новог грађанског парничног посгуп- ка. бр. 6, стр. 600—612, (Ч); Грешке при публикацији закона и уредаба. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 5, стр. 476—480, (1111); Социалне тежње ново- га извршног права. 1938, к. II, књ. XXXIV, бр, 2, стр. 146—157, (Ч); По- јам лица без држављанства. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 4, стр. 303—317, (Ч); Правни положај лица без држављанства. бр. 6, стр. 507—527, (Ч); Чињенице постанка уговора о раду као посебне правне категорије. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 237—240, (Ч); Савремене тенденције развоја приватног права. бр. 5, сгр. 498—513, (Ч); Тумачење изузетака. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 5—6, стр. 471—476, (Ч); Законско наслеђи- вање v својину између брачних другова. 1939. к. II, књ. XXXIX, бр. 3, стр. 222—237, (Ч); Један поглед на данашње стање материје облигацио- них vroBopa. 1940, к. II, књ. XL, бр. 5—6, стр. 436—448, (Ч).БЛАГОЈЕВИЋ, БОРИСЛАВ ИВ.: Решавање сукоба законика и оста- лих правних извора према одредбама y Душановом законику. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 3, стр. 241—245, (Ч); Совјетски федерализам. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 5, стр. 378—381, (Ч).БЛАГОЈЕВИЋ, ВИДАН 0.: Преношенје апотеке. 1922, к. II, књ. V, ctd. 367—370, (АХ); Итало-грчки спор. 1923, к. II, књ. VII, бр. 5, стр. 375—382, (МПХ); Један случај из праксе власти и суда за станове. бр. 1, стр. 53—55, (СХ); Може ли бити главне клетве против садржаја јав- не исправе. 1927, к. II, књ. XV, бр. 6, стр. 500—503, (СХ); Финансијски закон за 1928—29 год. 1928, к. II, књ. XVI, бр. 6, стр. 478-483, (ПП); Колико су обавезне примедбе опште оеднице Касационог суда како за ниже судове тако и за сам Кас. суд. 1928, к. II, књ. XVII, бр. 3, стр. 230—236, (СХ); Признање по белешци код Духовног суда y бракоразвод- ној парници. 1930, к. II, књ. XX, бр. 5, стр. 391—393, (СХ); Питање ра- зумевања § 939 грађ. зак. у вези са обавезношћу примедаба Касацио- ног суда за нижи ауд. 1932. к. II, књ. XXV, бр. 1—2, стр. 117—124, (СХ); Тапија je доказ о својини љмања на које ce односи. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 1, стр. 60—64, (СХ); Примена § 317 крив. суд. поступка. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 2, стр. 156—158, (СХ); Раскидање закупа због рђавог понашања закупца према закуподавцу. бр. 3, стр. 250—253, (СХ); Нежењени сопственици нових зграда ослобођени од пореза, не плаћају порез на нежењена лица. бр. 6, стр. 513—515, (СХ); Реферати изасланика Министра финаноија о нађеном стању при извршеном прегледу не могу ce увек сматрати као потпун доказ о материјалној одговорности дотич- ног лица y см. § 377. Срп. грађ. суд. поступка. 1935, к. II, књ. XXIX, бр. 1—2, стр. 147—151, (СХ); Обезбеђеља административним путем нз принадлежности државних службеника. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 1, стр. 64—67, (АХ); Појам задругара у обавезним изабраним судовима по срп- ском грађ. суд. поступку. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 1—2, стр. 78—91, (Ч); Суд није властан да застане са суђењем спора који ce води по парничном поступку, док ce не оконча други спор који ce води по прет- ходном ванпарничном поступку. бр. 4, стр. 403—404, (СХ); Објашњење § 92 и 93 Гр. пп. y вези § 6 ст. 3 истог поступка. бр. 6, стр. 626—630, (СХ); Неблаговремени одговор на тужбу. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 5, стр. 447—453, (Ч); Недовољност разлога и предлога y правним лекови- ма.' 1936, к. II, кљ. XXXIII, бр. 1—2, стр. 127—131, (СХ); Успела заштита закона без правних последица. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр; 2, стр. 182— 183, (СХ); Делимична извршност грађанских пресуда. бр. 5, стр. 426— .208



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y „Ар.хиву за правне и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)436, (Ч); Истраживање материјалне истине y грађанском и ванпарнич- ном поступку. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 1—2, стр. 33—54, (Ч); НаДело непосредаости пред призивним оудом. бр. 4, стр. 342—343, (СХ); Кад ce не може одредити прво (друго) рочиште. бр. 6, стр. 532—539, (СХ); Крат- ка паралела између уводног дела Меџела и завршног дела Богишићевог Црногорског имовиноког законика. 1938, к. II, тсњ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 81—86, (Ч); Застарелост потраживања предазимача, када je поред рада уложио и материјал, цени ce по § 93 оа ГЗ. бр. 3, стр. 327—328, (СХ); Надлежност оуда за испуњење уговора мора ce исправом утврдити —§ ГрПП, јер je y противном тужба следујб. 'оишту месну надлежност ту- женога. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 3, стр. 257—259, (СХ); По § 123 Tplin може ce аутор-претходнок именовати само од онога ко буде ту- жен посредпик-држалад које ствари или којег стварног права. бр. 4, стр. 337—340, (СХ); Институцијом сметања поседа може ce користити само онај фактички држалац који je као такав самовласно исгионут тиз државине трећег лица. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 1, стр. 65—67, (СХ); Начело непооредности важи и за призивни суд. бр. 3, стр. 251— 254, (СХ); Обавезни покушај мирења парничара пре спора и одређива- ње највишег износа такса и намега према претпредлоту француског Законика о оудском грађанском поступку. бр. 5—6. стр. 595—598, (Ч); Надлежност за против тужбу. 1939, к. II, књ. XXXIX бр. 1—2, стр. 138—139, (СХ); Судија појединац, надлежан за главни спор, надлежан je и за главно или споредно мешање, као и за међупредлог за утврђење. бр. 5, стр. 444—448, (СХ); Пошто ce и непријављени радник уреду за осигурање сматра осигураним на дан ступања на посао, то овакав рад- ник оштете из радног односа не може остваривати преко редовног су- да, већ преко уреда, бр. 6, стр. 529—532, (СХ); Реквизиције извршене од стране српске и црногорске војске за време прошлог рата ниоу обу- хваћене доедбом о накнади ратне штете. 1940, к. II, књ. XL, бр. 1, сгр. 58—62, (ÇX); Мораторни интерес признат решењем Министарског саве- та застарева по § 93оа ГЗ, a не по § 928д ГЗ. бр. 2, стр. 148—149, (СХ); Право општине града Београда на тужбу за наплату водоводне и тро- тоарске таксе застарева за Пет година. бр. 5—6, стр. 493—496, (СХ); При- ликом јавне продаје државна власт није ни y каквсм правном односу са купцем. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 1—2, стр. 122—124, (СХ); Уоовсхр о адвокатској награди није исправа из § 928в ГЗ па ce застарелост на- граде адвоката и y овом случају има ценити по § 9286 од II ГЗ. бр. 1—3, сто. 124—127, (СХ); Значај и примена § 369 ГРПП. бр. 5, стр. 383— 387, (ПП); Општина београдска за тротоароку такод привилегисана je и преча y наплати од интабулисаних поверилаца. 1941, к. II, књ. XLII, бр. 3. стр. 216—218, (СХ).БОГИШИЋ, ВАЛТАЗАР: Десетина судских записа из Паштровића. 1906, кж I. бп. 5. стр. 393--408: бп. 6. стр. 489—504, (Ч).БОГОСАВЉЕВИЋ, ЕМИЛИЈАН: Примедбе y погледу пројекта За- кона о уређењу и надлежиости оудова. 1921, к. II, књ. II, бр. 3, стр. '207—212, (ПП).бОДИ АЛЕКСАНДАР Д.: Министапска одговопност поц Уставо-м •од 1869. 1910, књ. X, бр. 3, стр. 189—198; бр. 4, стр. 303—310; 1911, књ. XI, бп. 1. стр. 64—67; бр. 3, стр. 215—219; 1912, књ. XIII. бр. 1, стр. 45—48, (Ч); Истопија министароке одговскрности у Србији. 1912, књ. XIII, бр. 4, стр. 298—310, (Ч); Закон о продужењу рокова плаћања по обавезама из Грађаноког, Трвовачког и Меничног законика од 1 октобра 1912. 1913, књ. XV, бр. 5—6, стр. 460—469, (АХ); Рокови за жалбе и незадовољства изјављена Државном савету против решења административних власти и Закона о пропдженл/ покова плаћања од 1 октобра 1912. 1913, књ. XVI, бр. 1, стр. 65—73, (АХ); Како Државни савет примењује уредбе. бр. 3, стр. 225—236, (АХ).БОПЧЕВ, СТЕФАН: Замонско уређење породичне задруге y Бугара. 1906, књ. I, бр. 3, стр. 275—280, (Ч).БОРЕМОВИЋ, АРСЕН: Телесне повреде из § 180 Крив. законика. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 3, стр. 209—226, (Ч). 209



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y „Архиву за правне и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)БОРИСАВЉЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР: Да пи je потребно законодавно објашњенЈе чл. 50 и 51у вези са чл. 49 Закона о непосредном порезу. 1906, књ. I, бр. 2, стр. 157—167, (Ч).БОШКОВИЋ, НИКОЛА Ив.: Без утицаја оу по право на конвенцио- налну казну разлози из којих je доцња код обавезне уговорне стране наступила. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 5, стр. 407—408, (СХ).БРАЈКОВИЋ, ВЛАДИСЛАВ: Конзуларна служба y нашем помор- ском праову. 1929, к. II, књ. XIX, бр. 1—2, стр. 95—102, (ППХ); О сукобу на мору. 1930, к. II, књ. XXI, бр. 5, стр. 365—373, Спасавање и поaia- гање на мору. 1931, к. II, књ. XXIII, бр. 4, стр. 283—296, (Ч); Квази уговори y трговачком праву. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 3, стр. 224— 235, (Ч).БУЛАТОВИЋ, МИЛИЈА: Потстрекавање и помагање из § 66 ВКЗ, 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 5, стр. 425—432, (Ч); Застарелост по војном кривичном законику. 1940, к. II, књ. XL, бр. 4, стр. 308—314, (Ч); Осо- бито лак случај v светлу војног правосуђа. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 1—2, стр. 52—55, (Ч).БУШАТЛИЋ, X. А.: Нешто о надлежности склапања мешовитпх бракова помуслимањених лица. 1922, к. II, књ. V, бр. 6, стр. 458—463, (СХ); О устројетву и надлежности шеријатских судова y Босни и Хер- цеговини. 1923, к. II, књ. VII, бр. 2, стр. 116—124, (ПП); Да ли je доста 20 година или je потребно 21 година живота за проглас пунољетности. 1925, к. II. књ. XI, бр, 1, стр. 60—64, (СХ); Човек и ж'ена. бр. 4, стр. 303—308, (M3); У правно неваљаном браку рођена деца наслеђују свога оца, a његова жена (њихова мајка) не наслеђује га. 1926, к. II, књ. XIII, бр. 1—2, стр. 129—131, (СХ); Спорови о сродству и наследству по шеријатско-судском поступку. 1927, к. II, књ. XV, бр. 5, стр. 416—419, (СХ).БУЋИЋ, МИОДРАГ А.: Криминални побачај и сопиалне имплика- ције побацивања. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 6, стр. 587—594, (Ч); Нео- бичан случај привидног чедоморства. 1938, к. II, кљ. XXXVII, бр. 5, стр. 407—112, (Ч).ВАГНЕР, С.: Изузетност од грађанског судства ужива и све чинов- ничко особље страног посланства. 1907, књ. III, бр. 3, стр. 243—244, (СХ).ВАСИЉЕВИЋ, ТИХОМИР: Правне последице условне осуде код ко- је казна није била извршена. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 5, стр. 430—435, (Ч); Могућност супсидиј арне тужбе v коивичном псступку против мла- ђих малолетника. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 1—2, стр. 110—113, (Ч); Улога судије и његова припрема y борби противу криминалитета, 1938,. к. II, књ. XXXVII, бр. 6, стр. 509—519. (Ч); Личност и рад др Божидара В. Марковића. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 5—6, стр. 407—412. (Ч); Ура- чунавање притвора и истражиог затвора у новчану казну. 1939, к. II,. књ. XXXIX, бр. 1—2, стр. 65—69, (Ч); Питawe организације, нацлежности и поступка судова за малолетнике y позитивнсш законодавству. 1940, к. II, књ. XL, бр. 1, стр. 26—40, (Ч); Нема места судској рехабилитацији лица оотђених по Закону о сузбијању злоупотреба y службеној дуж- ности. бр. 3, стр. 244—245, (СХ); Код кривичног дела преваре y виду заната из §—A 337 КЗ суд je код одмеравања казне дужан да примени пропис §-а 337 y вези §-а 62 КЗ. бр. 4, стр. 318—319, (СХ); Значај брзине и узроци спорости Кривичног судског поступка. 1941, к. II, књ. XLII, бр. 2, стр. 90—108, (Ч).ВАСИН, ПАВЛЕ: Стандардизација y служби контроле производње. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 1, стр. 41-45, (Ч).ВЕКИО. ЂОРЂО дел: Криза правие науке, 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 3, стр. 177—190, (Ч); Homo juridicus и недовољност права као жи- вотног правила. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 2, стр. 115—134, (Ч).ВЕЛИЧК.ОВИЋ, Љ. Б.: Једна погрешна и противуставна одредба y нашим законима. 1910, књ. X, бр. 4, стр. 275—287, (Ч).ВЕГНЕР, АЛЕКСАНДАР: Бугарска пољопривреда на „колхозним” путовима 1940, к. II, кљ. XLI, бр. 3, стр. 214—220, (ЕФХ).210



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених у „Архиву за правне и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)ВЕРК, ХУГО: О извршењу предратних увовора. 1921, к. II, књ. II, бр. 1, стр. 64—69, (Ч); Устројство Касационог суда. 1923, к. II, књ. VI, бр. 2, стр. 130, (Ч); Прилог кодификацији поглавља о избраним судо- вима y нацрту иовов, заједничког за1коника о судском поступку y гра- ђанским парницама. 1926, к. II, књ. XIII, бр. 1—2, стр. 92—104, (ПП).ВЕРОНА, АЛБЕРТ: Неколико расматрања de lege lata i de lege ferenda приликом првог решења Стола седморице y поморско-правним пословима. 1922, к. II, књ. V, бр. 2, стр. 81—97, (Ч); Прави смисао чл. 436. француског Code de com. 1926, к. II, К1њ. XIII, бр. 4, стр. 258—281, (Ч); Рад око унификације поморског права. 1927, к. II, књ. XIV, бр. 1— 16, (Ч); Пабирци по новијој светској поморској јудикатури. бр. 3—4, стр. 282—288, (Ш1Х); Из домаће поморско правне јудикатуре. бр. 5, стр. 382—388; бр. 6, стр. 485—491, (ППХ); Предлог конвенције о потражива- њима због губитка људских живота на мору или телесиих озледа пут- ника. 1927, к. II, књ. XV, бр. 3, стр. 282—-237, (ППХ); Што ћемо iy 'ери кодификације са поморским правом? 1929, к. II, књ. XVIII, бр. 2, стр. 118—124, (ПП).ВЕСЕЛ, ЈОСИП: Накнада за неправедно одређени притвор и истраж- ни затвор. 1927, к. II, књ. XIV, бр. 1, сгр. 47—57, (ПП); Паушалне кле- вете по Закону о штампи. 1932, к. II, књ. XXIV, бр. стр. 27—45, (Ч); Члан 55 Закона о штампи и општи принципи нашег кривичног права. 1932, к. II, књ. XXV, бр. 4, стр. 261—268, (Ч); О ваљаности генералие пуно- моћи обзиром на прописе нашег грађаноког и процесуалног права. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 1—2, стр. 77—88, (Ч).ВЕСЕЛИНОВИЋ, БОЖИДАР В.: Нема места суђењу по кратком поступку, кад тужилац поднесе оверен препис приватне исправе. 1929, к. II, књ. XVIII, бр. 5, стр. 371—374, (СХ); Да ли je ранија, више од 24 г., савесна, законита и ниодкога узнемирена државина једног земљиш- та од утицаја за пресуђење спора о својини истог... 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 2, стр. 177—180, (СХ);ВЕСНИЕ, МИЛЕНКО: ПЈреуређење наших казнионица. 1906, књ. II, бр. 2, стр. 81—89, (Ч); Луј Рено, 1907, књ. III, бр. 2, стр. 119—127, (Ч); Анексија Босне и Херцеговине и јмеђ. право. 1909, књ. VII, бр. 4, стр. 273—285, (Ч).ВЛАДИСАВЉЕВИЋ, МИЛАН: Материјална концепција судскефунк- ције. 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 3, стр. 217—221, (Ч); Рудолф Смвнд и право као социална динамична вредност. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 2, стр. 137—143, (Ч); Тумачење чл. 1, Закона о добровољцима. 1934, к. II, књ. XXIX, бр. 6, стр. 514—516, (АХ); Сувереност и међународно право. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 1—2, сгр. 51—68, (Ч); Појам устава. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 3, стр. 228—243, (Ч); Парламентаризам по одредбама Устава. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 4, стр. 312—333, (Ч); Разматрање о начелу поделе власти. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 6, стр. 534—542, (Ч); Демократија и федерализам. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2. стр. 169— 173, (Ч); Покушај јкласификације држава. бр. 5, стр. 487—498, (Ч); Реал- на унија као стварна савезна држава. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 5— 6, стр. 509—514, (Ч); Постанак државе. 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 3„ стр. 214—221, (Ч); Бановина Хрватока. 1940, к. II, књ. XL, бр. 2, стр. 130—135, (Ч).ВЛАЈИЋ, П. К.: Народни суд y окруву пожаревачком. 1923, к. II, књ. VII, бр. 2, стр. 129—132, (СХ); Ако je уговор куповине и продаје уведен y јавне књиге, сматра ое да оу трећа лица... 1924, к. II, књ. IX, бр. 2, стр. 146—149, (СХ); Првостепени суд као поротни ... бр. 4, стр. 312—313, (СХ); Пројекат Закона о судијама. 1925, к. II, књ. XI, бр. 2, отр. 143—146, (ПП); Полицијски надзор рачуиа ce од дана издржане или опроштене казне. бр. 3, стр. 236—237, (СХ); Колизија уговора куповине и продаје са поравнањем, закљученим пред прив. судом. 1926, к. II, књ. XIII, бр. 1—2, стр. 132—134, (СХ); Уговори о наслеђивању између не- супруга не морају испуњавати услове једног пуноважног тестаиента. 1927, к. II, књ. XÏV, бр. 1, стр. 64—68, (СХ); Издржавање као алимен- тарна обавеза..'. 1928, к. II, књ. XVI, бр. 4, стр. 320—321, (СХ); При 211



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објав.\>сних y „Архиву за правне и лруштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)оцени надлежности меродавна je вредност главне тражбине, a не и ин- терес. бр. 6, стр. 493—495, (СХ); Извршна пресуда изабраног суда мо- же ce поништавати v свако доба због прекорачења надлежности. 1933, к. II, књ. XXVII, бр.'б, стр. 508—512, (СХ).ВЛАЧИЋ, ЉУБОМИР: Позакоњење ванбрачне деце, 1907, књ. IV, бр. 1, стр. 51—55, (Ч); О браку свештених лица, монаха и монахиња y Аустрији. 1910, књ. X, бр. 1, стр. 72—75, (СХ); Примедбе на „Пројекат основног Закона о верама и међуверским односима. 1928, к. II, књ. XVII, бр, 1—2, стр. 108—119; бр. 3, стр. 217—223, (1Ш); Примедбе на брачна правила српске православне цркве. 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 5, стр. 396—407, (Ч).ВЛАТКОВИЋ, ВИЋКО: О правној заштити странке y случају када je она првостепеном одлдком бана чпућена на тджбу управном судд, 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 4, стр. 328-331, (АХ).BOJTÉX, ЉУБИЦА: Време за које je удовица уживала спорно имање по ochobv удовичког уживања, не рачуна ce v рок застарелости y смислу § 930 a ГЗ. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 5, стр. 405-106, (СХ).ВОШЊАК, БОГОМИЛ: Федерализам или децентрализација. 1920, к. II, књ. I, бр. 6, стр. 401—405, (Ч); О покрајипсксш уређењу. 1921, к. II, књ. II, бр. 1, стр. 25—31, (Ч).ВУКАШИНОВИЋ, БОЖ.: Приговор по царинскнм и монополскид кривицама. 1925, к. II, књ. XI, бр. 5—6, стр. 470—474, (СХ); Напредовање чиновника по Закону о чиновницима... 1926, к. II, књ. XIII, бр. 1—2, стр. 120—125, (АХ).ВУКАШИНОВИЋ, ВУКАШИН: Пленарне сједнице и начелне одлу- ке Великог суда y Подгорвди. 1925, к. II, књ. X, бр. 5—6, стр. 418—425, (ПП); Имовинско правни статсс женске v Црној Гори. 1934, к. II, књ. XXIX, бр. 1—2, стр. 7—14, (Ч).‘ВУКИЋЕВИЋ, НЕМАЊА: Међународни привредни институт v Ри- му. 1914, књ. XVII, бр. 2, стр. 103—119, (Ч).ВУКОВИЋ, В.: Сметање поседа и права пољске службености, 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 4, стр. 368—369, (СХ).ВУКОСАВЉЕВИЋ, СРЕТЕН: Постанак приватне зе.мљишне својине y нас. 1940, к. II, књ. XL, бр. 2, стр. 91—100, (Ч).ВУКОТИЋ, Б.: Двије ријечи о „извршивању пресуда судских" као одговор г. Николи Пахорукову. 1924, к. II, књ. IX, бр. 3, стр. 229—240. Садржи и одговор Н. Пахорукова, (СХ).ВУКОТИЋ, ПАВЛЕ: Нема дела из § 316 ст. 1 КЗ ако су врата била затворена дрвеном кључаницом. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 3, стр. 266— 267, (СХ).ВУКЧЕВИЋ, МИЛОРАД: Црна Гора и Урједба о убрзању рада код судских и иследних власти. 1923, к. II, књ. VI, бр. 1, стр. 49, (Ч).ВУКЧЕВИЋ, РАДОЈЕ: Процесне претпоставке и приговори на пр- вом рочишту по грађ. парн. поступку. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 4, стр. 312—326, (Ч); Мериторио решавање парнице на првом рочишту по грађ. парн. поступку. бр. 6, стр. 489—497, (Ч); Један интересантан сукоб над- лежности. 1934, к. II, књ. XXIX, бр. 6, стр. 517—519, (СХ); Гарантно писмо једне банке није јемство већ са.мостална обавеза. бр. 6, стр. 524—525, (СХ); Услови за отварање стечаја цене ce по моменту кад суд по тра- жењу решава, a не по маменту кад je само тражење суду предато. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 1, стр. 67—68, (СХ); Кад постоји кдћна заједница. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 1—2, стр. 91—102, (Ч); 1936, књ. XXXII, бр. 3, стр. 243—252, (Ч); Апотекарска концесија не може бити предмет сте- цмшног, ни извршног поступка. 1937, к. II, ка. XXXIV, бр. 5, стр. 468— 470, (СХ); Државни савет и § 20 извршног поступка. 1940, к. II, књ. XL, бр. 1, стр. 56—58, (СХ); СтараДац поппсаног имања који своју законску дужност није уредно обављао одговара по § 800 и 805 ГЗ... бр. 3, стр. 242—244, (СХ); Наше правосуђе. 1941, к. II, књ. XLII, бр. 1, стр. 37—44, (Ч).212



АПФ, 1—3/1986 — Бпблиографија радова објављених y „Архиву за правне и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)ВУЛОВИЋ, СВЕТ. ВОЈ.: Одлука судије поједивда y кривичним споро- вима. 1924, к. II, књ. VIII, бр. 3, стр. 206—209, (ПП).ВУЛОВИЋ, ВЕЛИСЛАВ: Одредбе закона о чиновницима y погледу министара одноопо државних подсекретара. 1926, к. II, књ. XII, бр. 3, стр. 221—238, (ПП).ВУЧКОВИЋ, ПЕТАР: Вредност терета убележених по рудар. књи- гама за предратну Краљевину Србију. 1931, к. II, књ. XXIII, бр. 1—2, стр. 113—125, (СХ); Тропжови парничарима у грађанским споровима не могу ce одмеравати по правилнику о награди адвоката. 1932, к. II, књ. XXIV, бр. 3, стр. 242—243, (СХ); За доношење одлуке по сукобима над- лежности ореских оудова y грађанским споровима надлежан je Апела- циони, a не Касациони суд. бр. 6, стр. 481—482, (СХ); Нема места забра- ни од стране банке на њене акције које од акционара нису сасвим упла- ћене. бр. 6, стр. 482—483, (СХ); Општински суд надлежан je за одобра- вање забрана од 500 дин. 1932, к. II, књ. XXV, бр. 3, стр. 220—223, (СХ); Осудно решење изречено на основу (менице пуноважна je исправа y смислу § 377 грађ. оуд. пост., иако ■није пастала извршна. бр. 3, стр. 223—224, (СХ); Један чест сукоб надлежности између судова. бр. 4, стр. 292—295, (СХ); Формуларни угавори о закупу и § 192 грађ. суд. поступ- ка. бр. 5, стр. 389—391, (СХ); Грађанска одгаворност интабулационог протоколисте за погрешно дат извештај о теретима. 1932, књ. XXVI, бр. 2, стр. 152—154, (СХ); Суд цени благовременост зато што су y питању преклузивни рокови. бр. 3, стр. 247-—249, (СХ); Закон о тапијама «роз- судску праксу. 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 1—2, стр. 137—141, (СХ); Јед*  но судоко решење к> надДежности. бр. 3, стр. 244—247, (СХ); Извод из трговачких књига као основ 10безбеђења. 6, стр. 523, (СХ); Сукоб над- лежности редовних и војних судова y вези са примером § 62 и 64 Крив. законика. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 1, стр. 68—73, (СХ); Поништај та- пије. бр. 2, стр. 161—164, (СХ); Обавеза накнаде штете по § 385 срби- јанског гр. оуд. пост. бр. 5, стр. 446—448, (СХ); Изрицање пресуде y од- суству окривљеника. бр. 6, стр. 518—522, (СХ); Нема места примени § 108 ip. п. п. за случај за суд, после издања платног налога, утврди да je тужени умро. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 3, стр. 252—253, (СХ); Нема места тражењу уверења о наглавици приликом судске потврде договора о купопродаји непокретног имања. бр. 5, стр. 447—448, (СХ); Заједница живота и имања оклапа ce задруга између малолетног синовца и пуно- летних стричева, те није условљена одобрењем старатељоког оудије y погледу малолетника. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 3, стр. 295—299, (СХ); Конфесионални судови не суде о важности и разводу брака закључе- ног код друге конфесије. 1936, к. II, >књ. ХХХШ, бр. 3, стр. 270—275, (СХ); Премештај приватног чиновника y друго место није разлог за от- каз закупног добра, 1937, к. II, књ. XXXV, бр, 4, стр. 353, (СХ); Про- даја ствари узабрањених од полициских власти има ce извршити по прописима новог ИП. 1937, к. II, књ. XXXVI, бр. 5, стр. 537—538, (СХ); Уговор закључен између супруга y погледу издржавања по закону je допуштен, иако je он састав1ни део уговора о одвојеиом животу супруж- ника. 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 4, стр. 366—368, (СХ); У случају пре- временог исељења закупац je »бавезаД на плаћање закупне цене све до истека уговорног рока. 1940, к. II, књ. XL, бр. 1, стр. 65—67, (СХ).ВУШОВИЋ, ИВАН: Правни појам казне y народу. 1933, к. II, књ.. XXVI, бр. 2, стр. 126—135, (Ч).ГАВРИЛОВИЋ, МИХ.: Суспендовање првог српоког Устава (фебру- ар-март 1835 г.). 1906, књ. I, бр. 4, стр. 342—347; бр. 5, стр. 409—421, (Ч).ГАГИ, РАД.: Примена тач. в., г. и д. чл. 5 Закона о изменама и допунама y Закону о устројству судова од 30 јаиуара 1922. год. 1925, к. II, књ. X, бр. 5—6, стр. 435—438, (СХ); Противзакони поступак су- да y грађанском спору. 1925, к. II, књ. XI, бр. 3, стр. 238—239, (СХ); Инвалидски закон. 1926, к. II, књ. XII, бр. 4, стр. 303—308, (ПП).ГЕРАСИМОВИЋ, ДРАГОМИР Д.: Возар одговара за своје људе са- мо према онима које превози. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 4, стр. 354— 355, (СХ); Лвде које врши службу машинисте шада y оообље које врши важније послове. бр. 5, стр. 459—460, (СХ); Отказ закупа због рушења 213-



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y „Архиву за правне п друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)зграде. бр. 6, стр. 546, (СХ); Потраживање тужениково које потиче из истог основа из кога и тужбено тражење, може бити предмет против- тражења. 1938, к. II, асњ. XXXVI, бр. 3, сгр. 337—338, (СХ); Потражи- вања трговца преада нетргавцу за продату робу не застаревају по § 928 6 ГЗ ако je издата признаница, већ по § 928 ГЗ. бр. 4, стр. 433—434, (СХ); Засгареиост права правозаступника на напиату аегове награде — § 928 6 ГЗ. бр. 5, стр. 536—537, (СХ); Кумалација багателних спорова. бр. 6, стр. 622—623, (СХ); Посредовање за купопродају непокретности je грађански посао, 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 3, стр. 267—268, (СХ); Самосталност парнице за поништај пресуде изабранога суда, бр. 4, стр. 353, (СХ); Повреда прописа о застарелости није разлог за поништај пре- суде изабраног оуда. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 1, стр. 73—74, (СХ); Поништај преоудс избраног суда због недостатка изворника. бр. 2, стр. 171—173, (СХ); Без утицаја су на прекид застарелости послови, обавље- ни од адвоката после отказа пуномоћија ако то нису неопходни. бр. 3, стр. 266—267, (СХ); Ншптење решења избраног суда на основу § 691 Гр. П. бр. 3, стр. 267—268, (СХ); У смислу § 357 Гр1Ш тужба ce може уступити другом надлежном суду и без приговора ненадлежности. 1939, к. П, књ. XXXIX, бр. 1—2, стр, 147—148, (СХ); Право невине стране на капару. бр. 3, стр. 265—267, (СХ); Пазакуп зависи од суцбине закупа. бр. 3, стр. 267—268, (СХ).ГЕРШИЋ, ГИГА: Српско-аустријски царински спор са гледишта међународног права. 1906, књ. Î, бр. 1, сгр. 6—23; бр. 2, стр. 124—137, (Ч); Царински савез и клаузула највећег повлашћења, 1913, књ. XV, бр. 5—6, стр. 368—385, (Ч).ГОДИНА, ДИОНИС: Наше ново ванпарнично право, његов исто- риски развитак и појам. 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 1, стр. 53—59, (Ч); Основна начела ванпарничног постипка. 1934, k. II, књ. XXVIII, бр. 4, стр. 334—342, (ПП).ГОЂЕВАЦ, АНКА: Саветодавно мишљење Сталног суда међународ- не правде поводом аустро-немачке Цариноке уније. 1931, к. II, књ. XXIII, бр. 5, стр. 367—378, (МПХ); Основна правна начела на којима почива јуриспруденција Сталног суда међународне правде y Хагу. 1932, к. II, књ. XXV, бр. 1—2, сгр. 83—95, (Ч); Међународно правосуђе да- нашшице. 1934, к. II, књ. XXIX, бр. 5, стр. 397—405, (Ч).ГОЛУБОВИЋ, ДРАГИША И.: Кад сопственик куће отвори на истој прозоре који гледају у кућу и двориште граничара муслимана, нема злоупотребе права. 1941, к. II, књ. XLII, бр. 1, стр. 62—64, (СХ).ГОЉАС, ЈАНКО: Међународна јавна помсћ. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 3, стр. 245—260, (Ч); Међународиа јавна помоћ v Југославији. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 1—2, стр. 88—96, (Ч).ГРГИЧЕВИЋ, МАТО: Положај председника окружних судова по новом судиском закону. 1928, к. II, књ. XVII, бр. 4, стр. 300—307, (1111).ГРБИЋ, ГОЈКО: Теорија куповне снаге. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр.5, стр. 436—447, (Ч); Манојлеокова теорија протекционизма. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 4, стр. 400—411, (Ч).ГРЕБЕНАЦ, ПЕТАР М.: Реформа немачког кривичног законодав- ства. 1911, књ. XII, бр. 1, стр. 49—62, (Ч).ГРОЛ, ВОЈИСЛАВ: Сразмерно претставништво и политичке сгран- ке. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 4, стр. 317—325, (Ч); Теорија институције Мориса Ориуа. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 4, стр. 313—339, (Ч).ГРОСМАН, ВЛАДИМИР К.: Правна природа Друштва народа. 1931, к. II, књ. XXII, бр. 2, стр. 121—136, (Ч).ДАБИЋ, ЉУБ А.: О војничком нехату. 1921, к. II, књ. II, стр. 31— -41, (Ч).ДАВИДОВИЋ, ЈОВО: Конкубинат није исто што и бракоразводни узрок прељуба према брачвдм правилима. 1940, к. II, књ. XL, бр. 2, стр. 148—151, (СХ); Једнострано раскидаиЈе брачне заједнице без оправ- 214



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y ,,Архиву за правне и -друштвененауке" y периоду од 1906—1941, uo ауторима (стр. 202—271).даног разлога јесте навоИење на прељубу остављеног илм отстрањеног брачног друга. 1940, к. II, књ. XLI, бр, 1—2, сцр. 112—115, (СХ).ДАВИНИЋ, АЛЕКСАНДАР: Члан 235 Закона о чиновницима и ос- талим службеницима грађанског реда. 1924, к. II, књ. IX, бр. 2, стр. 144— 146, (АХ); Како ce има разумети право надзорне власти министра фи- нансија y примењивању чл. 24 Закона о државним Трошариноким так- сама. 1925, к, II, књ. XI, бр. 1, стр. 58—59, (АХ); Отварање стечаја тргов- цима. 1928, к. II, књ. XVII, бр. 4, стр. 316—-318, (СХ); Рачунска парница. 1929, к. II„ књ. XIX, бр. 4, стр. 287—304, (Ч); Противу коначних решења бања тужба ce подноси управном суду. 1931, к. II, књ. XXII, бр. 1, стр. 65—69, (АХ); Пензија државних службеника. 1932, II, књ. XXIV, бр. 4, стр. 275—295, (Ч); Спровођење y живот Закона од 5 децембра 1931 год. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 3, стр. 227—233, (Ч).ДАНИЋ, ДАНИЛО Ј.: Члан 32 Закона о уређењу главгаог државног рачгноводотва y противности je са одредбама и духом Уотава. 1912, књ. XIV, бр. 2, стр. 98—106, (Ч); Пројекат Закона о управним судовима. 1921, к. II, књ. III, бр. 6, стр. 473—476, (1111); О правном карактеру администра- тивног спора. 1922, к. II, књ. IV, бр. 2, стр. 106—120, (Ч); Умишљај с по- гледом на пројекат казненог заканика за Краљевину СХС од 1922. 1923, к. II, књ. VI, бр. 5—6, стр. 422, (Ч); Устав немачке републике с погле- дом на модериу Немачну. 1923, к. II, књ. VII, бр. 6, стр. 401—418, (Ч); Један случај повреде судијске незагвисности. 1923, к. II, књ. VII, бр. 1, стр. 45—51, (АХ); Један случај погрешно употребљене дискреционе вла- сти. 1924, к. II, књ, VIII, бр. 1, стр. 63—68, (АХ); Федерализам правосуђа y нашој држави. 1926, к. II, књ. XIII, бр. 1—2, стр. 80—91, (Ч); Да ли председници отптина могу y исто вр'еме бити и народеи посланици? 1927, к. II, књ. XIV, бр. 2, стр. 131—135, (ПП); Законодавна овлашћења из финансиских закона. бр. 5, стр. 388—394, (АХ); О уредбама. 1928, к. II, књ. XVI, бр. 2, стр. 109—122; бр. 3, стр. 201—213, (Ч); О појму судоке власти. 1932, к. II, књ. XXIV, бр. 6, стр. 441—449, (Ч); Један случај зах- тева за заштиту закона. 1935, .к. II. књ. XXXI, бр. 4, cnp. 400—402, (СХ); Право y немачком Трећем Рајху. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 6, стр. 501— 515, (Ч); Француска револуција и парламентарни режим. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 5, стр. 414—426, (Ч); О кривичној одговорности правних ли- ца. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 4, стр. 376—382, (Ч); Питање права репре- зентације y наслеђу потомака адоптивног сина за случај кад je овај умро пре усвојитеља. бр. 5, стр. 530—533, (СХ); Један поглед на позако- њење ванбрачн!е деце. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 1, стр. 5—20, (Ч); Начело представљања y наследном праву rro српоком грађаиоком зако- нику. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 1—2, стр. 29—41, (Ч).ДАРВАШ, ЕРНЕСТ: Теоријска основица позитивног ауторског пра- ва. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 2, стр. 141—'146, (Ч).ДЕМАЈО, САМУИЛО: Приликом поравнања о продаји и куповини непокретног имања, продавац не мора доказати да je сопотвеник има- ња које продаје. 1929, к. II, XVIII, бр. 5, стр. 369—371, (СХ); Пагоница за накнаду штете по полиси осигурања може ce вдити само по ре- довном, a не по кратком поступку. бр. 6, стр. 466—467, (СХ); Уништај и развод брака по јеврејском брачном праиу. 1929, к. II, књ. XIX, 1—2, стр.. 58—74, (Ч); Једна интересаншна издлука Касационог суда из области конвенције о узајамиој правној помоћи измебу наше Краљевине и Че- хословачке републике. бр. 3, стр. 218—219, (СХ); Амортизација акција на доносиоца. бр. 5, стр. 396—397, (СХ); Уредност трговачких књига. бр. 6, стр. 471—472, (СХ); Прече право наплате. 1930, к. II, књ. XX, бр. 4, стр. 308—310, (СХ); Парница за исплату осигурања по полиси осигура- ња живота може ce водити само по редовном, a не по кратком поотуп- ку. 1930, к. II, књ. XXI, бр. 4, стр. 297—298, (СХ); Жена има право на издржавање од мужа и без одлуке душвног ауда. бр. 6, стр. 480—482, (СХ); Тужеии не мора именовати сведоке y одговору на тужбу. 1931, к. II, књ. XXII, бр. 2, стр. 149—150, (СХ); По Закону о издавању тапија, тапија ce мора поднети суду... бр. 2, стр. 150—151, (СХ); Кад ce доказ поднесе уз акт тражења обезбеђења... бр. 2, стр. 151, (СХ); Одговор- ност ортака који je иступио, за обавезне ортачке фирме. 1932, к. II, 215



АПФ, 1—3 1986 — Библиографија радова објављених v „Архиву за правне и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)књ. XXIV, бр. 3, стр. 241—242, (СХ); Реферат о спору око наслеђа пок. Менке Крсмановић. 1932, к. II, књ. XXV, бр. 3, стр. 214—220, (СХ).ДЕМЧЕНКО, ГРИГОРИЈЕ: Материјалне нормР. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. Л. 2, стр. 102—106, (Ч); Нормативне начке и право. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 1—2, стр. 17—29, (Ч).ДЕНКОВИЋ, ДРАГАШ. Б.: Дневничарска награда и постављање за приправника. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 1—2, стр. 123—126, (АХ); Ре- активирање и пензиске принадлежности. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 5, стр. 463—466, (АХ); Управно-судска заштита поводом разрешења оп- штиноких часника. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 1—2, стр. 134—137, (СХ); Пензија градског службеника и доношење градског статута. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 6, стр 470—472, (СХ); Асистентска служба и стаж за по- лагање судског испита. 1941, к. II, књ. XLII, бр. *1,  стр. 52—53, (АХ).ДЕСПОТОВИЋ, ЖАРКО Б.: О пројекту румунског грађанског за- коника. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 6, стр. 536—53*9,  (СПЖ).ДЕСПОТОВИЋ, ТОМА: Има ли места жалби на решење Окружног суда о одређиванд- притвора по од. 4 § 98 новог Крив, суд. пост. 1930, к. II, књ. XXI, бр. 1—2, стр. 139—142, (СХ); Могу ли ce наплатити гото- ви издаци и награда старатеља стечајне масе из куповине некретни- на... 1932, к. II, књ. XXIV, бр. 5, стр. 395—398, (СХ).ДИАМАНТ, ЕРНЕСТ: Хрватско-угарски заједнички трговачки закон y нашој примени. 1921, к. II, књ. III, бр. 2, стр. 129—135, (СХ); Карак- терне црте трговачког права 1923, к. II, књ. VI, бр. 3, стр. 209, (Ч); § 36 Претпредлога Трговинског законика. 1925, к. II, књ. X, бр. 1, стр. 59— 63, (ПП).ДИВАЦ, МИЛЕНКО Н.: Пунолетни син који je неспособан за рад и привређивање, има право на издржавање од свога оца, иако je осу- ђиван за дело покушаја лишења живота извршено према ацу. 1940, к. II, књ, XLI, бр. 3, 239—240, (СХ); Акцепт који не одговара § 98 Менич- ног закона обавезује потписника грађански. 1941, к. II, књ XLII, бр. 1, стр. 61—62, (СХ).ДИМИТРИЈЕВИЋ, БРАНИСЛАВ: Стајалиште законодавства према радничким и послодавачким коалицијама. 1924, к. II, књ. VIII, бр. 1, стр. 15—23; бр. 2, стр. 91—107; бр. 3, стр. 173—185, (Ч).ДИМИТРИЈЕВИЋ, ДРАГАН Н.: О одговорности јавно-правних тела за штету нанетд радњама њихових органа. 1928, к. II, књ. XVII, бр. 6, стр. 486—487, (СХ); Признање правно неважног тестамента, не чини теста- менат пуноважним. 1929, к. II, књ. XIX, бр. 4, стр. 312—315, (СХ).ДИМИТРИЈЕВИЋ, ДУШАН: Може ли таст иуповажно усвојити зета, 1908, књ. V, бр. 2, стр. 218—224, (СХ); Уговорна казна. 1926, к. II, књ. XIII, бр. 1—2, стр. 30—71, (Ч).ДИМИТРИЈЕВИЋ, ЈОВАН: Поступак при дисциплинској одговор- ности адвоката. 1933, к. II, књ. XXVI,*  бр. 6, стр. 512—515, (СХ); О мак- симуму казне код среског суда y случају поврата и реалног стицаја кривичних дела. 1933, књ. XXVII, бр. 4, стр. 323—328, (СХ); Тротоарска je такса y Београду терет на имању. 1934, к. II, књ. XXVIII, br. 6, str. 522—525, (СХ); Троткови правне помоћи пред иностраним судовима. 1934, к. II, књ. XXIX, бр. 1—2, стр. 159—160, (СХ), Поступак и надлежност по жалби због ништавности „преоуда берзанских судова. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 2, стр. 158—162, (СХ); Војна коитрола je увек надлежна по туж- бама за накнаду штете причињене y администрацији војске и морнарице. бр. 5, стр. 442—443, (СХ); 0 основама за жалбу на одлуке општинских судова. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 3, стр. 284—285, (СХ); Случај сукоба надлежности између правичног и замолног суда ... бр. 5, стр. 492—493, (СХ).ДИМИТРИЈЕВИЋ, ЉУБИША: Смртна казна. 1925, к. II, књ. XI, бр. 1, стр. 29—41; бр. 2, стр, 130—143, (Ч).ДИМИТРИЈЕВИЋ, МИХ.: Правни обичај y Затоњу. 1913, књ. XV, бр. 2, стр. 134—140; бр. 3, стр. 219—231, (Ч).216



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y „Архиву за правне и- друштвенеиауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима Гстр. 202—271)ДОГАНЏИЋ, ГОЈКО: О § 52 Крив. зак. с обзиром на територију, зако- нодавство и судску праксу. 1923, к. II, књ. VII, бр. 1, стр. 35—45, (Ч).ДОЛЕНЦ, МЕТОД: Кривично-правно законодавСтво после преврата и Словенци. 1921, к. II, књ. III, бр. 3, стр. 219—229, (ПП); Италијански пројекат за Кривични закон и ми. 1922, к. II, књ. IV, бр. 3, стр. 232—236, (4): Проблем кривично-правне заштите плода утробе 1924, к. II, књ. VIII, бр. 4, стр. 241-—255, (Ч); О законодавној техници. 1924, к. II, књ. IX, бр. 3, сгр. 204—208, (1111); Ооновне идеје нацрта Казненог закоиика за Не- мачку републику. 1925, к. II, књ. XI, бр. 3, стр. 182—193, (Ч); Казнено- правна заштита електричне енергије y нашој Краљевини. 1927, к. II, књ. XIV, бр. 1, стр. 16—23, (Ч); Казненоправна заштита ауторских права. бр. 3—4, стр. 169—182, (Ч); О индисирецианим деликтима. 1927, к. II, књ. XV, бр. 5, стр. 341—356, (Ч); Вештачка стерилизација као казнено-прав- ни пробаХем. 1928, к. II, књ. XVI, бр. 5, стр. 333—342, (Ч); Преглед нови- јих мера против одуговлачења кривичног поступка правним лековима. 1928, к. II, књ. XVII, бр. 3, стр. 161—170, (Ч); Осрвт на Десети међуна- родни конгрес за кривично право и извршавање казна y Прагу (1930). 1930, к. II, књ, XXI, бр. 5, стр. 321—333, (Ч); Да ли има осудиих пресуда без осуде иа казну. 1931, к. II, књ. XXII, бр. 4, стр. 272—278, (Ч); Улога приватног тужиоца y кривичиоправној истрази. 1931, к. II, књ. XXIII, бр. 6, стр. 17—24, (Ч); „Повраћај y пређашње стање” по нашем судском кривичном поступку. 1932, к. II, књ. XXIV, бр. 1, стр. 5—27, (Ч); Осврт на реферате и задатку и значењу институције истражног судије за V конгрес правника Краљевине Југаславије. 1932, к. II, књ. XXV, бр. 5, стр. 344—352, (Ч); О протеривавау и (конфинацији y казненом праву. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 1—2, стр. 5—18, (Ч); Приватни учесник y ранијем и садашњем законику о судском крив. поступку. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 6, стр. 497—503, (Ч); Индустријска шгшјунажа y нашем законодав- ству. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 193—198, (Ч); НЈеколико при- медаба к темстадији Законика о судсгшм кривичном поступ-ку. бр. 5, стр. 478—487, (Ч); Начелно одређење пајма „почетак стдског кривичног поступка”. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 4, стр. 292—303, (Ч); Божидар Марковић покретач институције условне осуде. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 5—6, стр. 391—398, (Ч).ДОМАНОВИЋ, ЗОРАН: Предлог за измену т. 4 § 311 КЛ. 1941, к. II, књ. XLII, бр. 2, стр. 124—126, (ПП).ДОМИЦЕЉ, А.: Суштина разлике јавне и приватне службе. 1930, к. II, књ. XXI, бр. 1—2, стр. 100—108, (ПП).ДРАГОВИЋ, НИКОЛА М.: Једна цресуда Великог суда y Подгори- ци. 1925, к. II, књ. XI, бр. 1, стр. 64—68, (СХ); Једно решење Великог суда y Подпарици... бр. 4, стр. 326—328, (СХ); Велики суд у ТТодгорици примењује указ о аш-јестији од 23 септембра 1925. год. 1926, к. II, књ. XII, бр. 1, стр. 71—79, (Ч).ДРАГУТИНОВИЋ, ДРАГУТИН K.: У споровима за поништај теста- мента извиђа ce вредност спора. 1906, књ. II, бр. 2, стр. 165—166, (СХ); Нема места примени § 175 Казненог законика, кад опдужени не подно- си лекарску сведоџбу за доказ да je и он од тужиоца повређен. бр. 2, стр. 166—167, (СХ); Апелациони оуд није надлежаи да расматра таресу- ду првостепеног оуда којом je оптужеии .ооуђен да ce преда родитељи- ма да га казДе. бр. 4, стр. 333—334, (СХ); Право на .откуп нема брат продавца, кад он с њим није смесничар или заједничар, a продавац има сина. 1907, књ. III, бр. 1, стр. 70—73, (СХ); За покушај хотимичног убиства с предумишљајем не може ce досуђивати робија са оковом. бр. 2, стр. 164—166, (СХ); По § 141 Трговиноког законика притежатељ ме- нице дужан je да подигне регресну уужбу код суда y року од петнаест дана. бр. 3, стр. 244—247, (СХ); Извесна ce лица могу, према своме положају и друштву, y место казне затвора, осуђивати на новчану каз- ну и за оне иступне кривице, за које закон предвиба једино казну затвора. бр. 4, cip. 330—331, (СХ); Увреда наиета иа жељезничкој прузи y пољу, пред радницима, јавна je и каживива по .§ 213 казненог закони- ка. бр. 4, стр. 331—333, (СХ); Циљ je наређења § 79 Трговачког законика217



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y >гА.рхиву за правне и друштвене науке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271') ------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------да ce од малопетника отклони штета... 1907, књ. IV, бр. 3, сгр. 255— 259, (СХ); Оцена поступка, из којих ce изводи да ли je опдужепи изаз- вао против себе кривично ислеђеие, и да ли je према томе одижоран за кривичне трошкове. бр. 3, стр. 259—261, (СХ); Стоји само депо одво- ђења девојке, a не и дело наоилне обљубе. бр. 3, стр. 261—264, (СХ); Наређење § 859 Грађ. законика треба тако разумети да изрази „у суд- ске руке" не значе суц y најужем смислу... 1910, књ. X, бр. 4, стр. 315—323, ((СХ); Питање о искључењу вештака из вештачења, као прет- ходно, расправља ce особним формалним решењем. 1911, књ. XII, бр. 3, стр. 235—237, (СХ); По нашем грађанском судском поступку позива- њу у заштиту има места само до закључног извићања спора код прво степеног суда. бр. 4, стр. 310—314, (СХ); Сама државина не легитимира имаоца менице као њеног солственика, ако га као таквог не означујс преноси. 1912, књ. XIII, бр. 3, стр. 232—238, (СХ).ДРАШКОВИЋ, М. СЛОБОДАН: Привредна теорија и привредни жи- вот. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 2, стр. 128—146, (Ч).ДРЈБЕВИЋ, СЕКУЛА: Организација црногорских редовних грабан- ских сгудова v свом историском развитку. 1910, књ. IX, бр. 5—6, стр. 386—412, (Ч).ДУКАНАЦ, ЉУБОМИР С.: Наука о финансијама на прекретници. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 227—231, (Ч); Објективности еко- номске науке. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 6, стр. 493—509, (Ч); Порески клиринг. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 2, стр. 153—159, (ЕФХ); Еконо- мија и политика. бр. 4, стр. 298—313, (Ч); Противречности у теорији вас- питне заштите. 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 5, стр. 395—409, (Ч); Новије из.мене y Закону о непосредним порезима. 1940, к. II, књ. XL, бр. 2, стр. 132—143, (ЕФХ); Уредба о финансирању Бановине Хрватске од 30. марта 1940. год. бр. 4, стр. 320—324, (ЕФХ; Ново привредно уређење Југославије. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 4, стр. 300--307, (ЕФХ).БЕЛОШЕВИЋ, БРАТИСЛАВ М.: Сме ли суд да пита гласача за ко- га je гласао. 1913, књ. XV, бр. 5—5, стр. 457—458, (СХ); Ниј1е самовлаш- ће из § 195, већ крађа из § 221 Крив закона, 1913, књ. XVI, бр. 2, стр. 149—151, (СХ); Смртонооно повређење y § 180 ал II Крив. зак. 1914, књ. XVII, бр. 3, стр. 218—220, (СХ); Да ли je залагање на послугу примљене ствари присвајање y смислу § 318 Кривичног закона. 1934, к.; II, књ. XXIX, бр. 3, стр. 239—244, (СХ); Још један пример кад залагање пове- рене ствари не представља кривично дело утаје. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 1—2, стр. 138—143, (СХ); Који je суд надлежан да цеви уредност и иокреносг позива мужа жени за продужење брачног живота. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 4, стр. 351—353, (СХ); Слободно судиско уверење и прописи материјалног права. бр. 6, стр. 555—557, (СХ); Од којег мо- мента почиње тећи рок за подношење предлога за гоњење код дела из § 276 КЗ. 1939, k. II, књ. XXXVIII, бр. 1, стр. 77—79, (СХ); Поверење, злоупотреба поверења и навобење на обљубу код дела из § 276 КЗ с об- зиром на праксу наших оудова. 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 1—2, стр. 148—150, (СХ).БЕНДИЋ, ВОЈИСЛАВ: Кад ce има сматрати да престаје служба државног службеника који je позван на одслужење обавезног кадров- ског рока. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 1, отр. 73—75, (АХ); С којим да- ном има да донесе управна власт одлуку о унапређењу државног служ- баника по § 254 Ч. з. бр. 4, стр. 382—383, (АХ); Може.ли ce стављањем ван снаге решења о отпуштању задржати y активној служби, кад je пресуда Држ. савета о поништају отшуштања већ извршена тиме што je службеник пензионисан. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 6, стр. 567—569, (АХ); Обавезност мишљења лекарске ксмисије при доношењу решења о боловању. 1939, к. II, ињ. XXXVIII, бр. 3, стр. 250—251, (АХ).ЂОРЂЕВИЋ, АНДРА: Прибављање својине по нашем Грађаноком законику. 1906, књ, I, бр. 1, стр. 24—29, (Ч); Окупација (присвајање) као начин прибављања својиАе. бр. 3, стр. 247—254; бр. 4, стр. 333—341, (Ч); Налазак изгубљених ствари и блага као начин прибављања својине. 1906, кљ. II, бр. 1, стр. 9—18; бр. 2, стр. 100—107, (Ч); Одвајање плодова218



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y „Архиву за правче и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, но ауторима (стр. 202 —271)као начин прибављања својине. бр. 4, стр. 292—297, (Ч); Спојидба по- кретних ствари и прерада туђе ствари као начин прибављања својине. 1907, књ. III, бр. 1; бр. 2, сдр. 113—118, (Ч); Капара или задавак. 1908, књ. V, бр. 1, стр. 1—5, (Ч); Породично право наслеђа y данашњим романским и германским државама. 1908, књ. VI, бр. 3, стр. 192— 204, (Ч); Породично право наслеђа y данашњим романским и герман- ским државама: Француско пра®о, бр. 4, стр. 272—284, Ит-алијаискр пра- во, бр. 5, стр. 368—378/Аустријско право, бр. 6, cip. 460—468. Немачко право. 1909, књ. VII, бр. 3, стр. 193—200, (Ч).ЂОРЂЕВИЋ, ВЛАДИСЛАВ: Ркж за повраћај царииоких дажбина наплаћених при увозу на неизвесну продају није предвиђен y Царин- сксм закону. 1941, к. II, књ. II, књ. XLII, бр. 1, стр. 53—57, (АХ).ЂОРЂЕВИЋ, ЈОВАН: Дигијева општа теорија о држави. 1934, к. II, књ. XXIX, бр. 1—2, стр. 76—85, (Ч); Теорија демо-кратије и њена крити- ка. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 3, стр. 219—240, (Ч); Савремрна француска демократија. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 1—2, стр. 237—257, (Ч); Општи погледи на појам државе и појам друштва. бр. 6, стр. 515—529, (Ч); Руз- велтова реформа Врховног суда. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 4, стр. 358— 367, (Ч); Главне идеје политичке философије y Француској. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 6, стр. 500—507, (Ч); Вредност Диркемове методе за на- учну социологију. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 113—119, (Ч); Универзитетски проблеми на међународној конференцији за вишу на- ставч. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 3, стр 253—256, (УХ); Председнички систем. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 5—6, стр. 514—521, (Ч); Шта je феде- рална држава. 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 1—2, стр. 58—65, (Ч); Амерички федерални устав и федерализам y свету. бр. 4, стр. 318—339, (Ч); Ства- рање нације y америчкој федерацији. 1940, к. II, књ. XL, бр. 3, стр. 206—216, (Ч); Америчке■ политичке страике. 1941, к. II, књ. XLII, бр. 1, стр. 9—15, (Ч).ЂОРЂЕВИЋ, МИЛАН: Анексија Босне и аустријски Устав. 1910, књ. X, бр. 3, стр. 222—228, (Ч).ЂОРЂЕВИЋ, Т. Р.: Један разлог за деобу задруге y Срба. 1909, књ. VII, бр. 5—6, стр. 439—444, (Ч); Полигамија y Јужних Словена. 1924, к. II, књ. VIII, бр. 5—6, стр. 321—328, (Ч); Полиандрија y Јужних Слове- на. 1924, к. II, књ. IX, бр. 2, стр. 81—91, (Ч).БОРИБ, СВЕТ. О.: Постанак домаћих компилација византијског права. 1909, књ. VII, бр. 4, сто. 295—306, (Ч); Значај историје словеиоких права. бр. 6, стр. 426—434, (Ч); Основна питања о Душановом, закони- ку. 1914, књ. XVII, бр. 3, стр. 190—204; бр. 4, стр. 263—278, (Ч).ЂУКНИЋ, М. И.: Француско законодавство о пољопривредном уза- јамно.м кредиту и о пољопривредној кооперацији. 1923, к. II, књ. VII, бр. 1, стр. 56—65, (ЕФХ).ЂУРИЋ, Д.: § 448 a Грађ. зак. 1924, к. II, књ. IX, бр. 5, стр. 392— 395, (СХ).ЂУРИЋ, ЂОРЂЕ: Марксове теорије о вишку вредности. 1911, кљ. XI, бр. 2, crp. 100—112; бр. 3, стр. 177—190; бр. 4, стр. 267—281; бр. 5—6, стр. 388—410, (Ч); Однос статистике према осталим социалним нарочи- то екоиомоким наукама. 1912, књ. XIII, бр. 4, стр. 262—275, (Ч).ЖАН, КСАВИЕ: Мећународно приватно право и упоредно право. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 2, стр. 97—106, (Ч).ЖИВАДИНОВИЋ, МИЛАН Ж.: Када y једаом спору који ce води са ■ доказом главне заклетве, умре тужени, адвокат... 1932, к. II, књ. 24, бр. 5, стр. 389—395, (СХ); Један случај одбијања тужиоца од траже- ња по § 13 и 538 грађ. зак. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 3, стр. 64—-69, (СХ); У парници за побијање правних дела ван стечаја, тужилац, да би утвр- дио оштеНење, није дужан да тражи егзекутивиу наплату... 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 5, стр. 432—434, (СХ); Уговор о закупу je пуноважна исправа за обезбеђење. бр. 6, стр. 516—518, (СХ); Законска претпостав- ка из ал. 2 § 385 орп. Грађ. суд. nđcr. «матра ce за иотиниту само док ce противно не докаже. 1934, к. II, књ. XXIX, бр. 3, стр. 238—239, (СХ); 219



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених v ,,Архиву за правне и дрхчитвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)Ступање на снагу Закона о извршењу и обезбеђењу. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 1—2, стр. 116—124, (ПП); Муж нема право да тражи од же- ниних наследника да му предају приход од мираза који je доспео, a није наплаћен за време трајања брака. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 4, стр. 388—389, (СХ); Суд je дужан, на захтев сопственика имања, да ски- не забрану са кирије, када овај докажје да имање припада њему, a не дужнику. бр. 5, стр. 489—490, (СХ); Да ли муж има право да тражи од жениних наследника да му предају приход од мираза... бр. 6, стр. 582— 583, (СХ); Још неколико речи о праву мужа на камату од мираза после женине смрти y вези с осталим чињеницама y једном судском спору. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 4, стр. 356—358, (СХ); У спору за поништај јавне продаје после укинуте пресуде по старам Грађ. суд. поступку, суд не одређује прво рочиште, ако то туженик изричито не тражи. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 1, стр. 76—78, (СХ); Ранг повећан.а каматне стопе поcrfe уписа обезбеђења. бр. 3, crrp. 270—274, (СХ).ЖИВАДИНОВИЋ, СТЕВАН Д.: О прописима српског Грађанског законика који одређују наследно право деце позакоњене милошћу вла- даочевом. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 2, стр. 167—174, (Ч); Заблуда о бит- ним особинама ствари. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 4, стр. 412—416, (Ч); Метода и право са гносеолошког гледишта. 1940, к. II, књ. XL, бр. 3, стр. 217—228, (Ч); Порекло облигације y римскам праву. 1940, к II, књ. XLI, бр. 6, стр. 458—467, (Ч).ЖИВАЉЕВИЋ, ДАНИЛО: Кретање државних приреза. 1906, књ. I, бр. 6, стр. 548—551, (Ч).ЖИВАНОВИЋ, ТОМА: Дејство пристанка ловређеног код телес- не повреде и убиства по српском Казненом законику. 1906, књ. II, бр. 4, стр. 314—318, (Ч); Пристанак повређеног искшучује противправност. 1907, књ. IV, бр. 3, стр- 236—240, (Ч); Радња код утаје по спп. Казн. за- конику. бр. 5, стр. 451—461, (Ч); Појам „дела" y српском Казненом за- конику. 1909. књ. VII, бр. 3, стр. 228—235, (Ч); Изнуда y срп. Казн. зак. бр. 3, стр. 219—227; бр. 5—6, стр. 395—401, (Ч); О субјективном (моралном) еле- менту у појму кривичног дела. 1909, књ. VIII, бр. 5, стр. 376—384, (Ч); По- јам узрока y кривичном праву. 1910, књ. IX, бр. 3, стр. 176—187, (Ч); Теорија воље и теорија свести (представе) о умишљају и dolus eventu- alisi. бр. 3, стр. 187—196, (Ч); Dr Franz v. Liszt, 1911, књ. XI, op. 4, стр. 241—242, (Ч); Појам кривичног дела y пројекту немачког Казненог за- коника. бр. 4, стр. 242—246, (Ч); Принципи законодавног регулисања ос- новних проблема позивне тајне. бр. 4, стр. 246—255, (Ч); О појму мере безбедности у кривичном праву. 1912, књ. XIV, бр. 3—5, стр. 222—228, (Ч); Основни кривично-правни појмови у савременим пројектима кри- вичног законика. 1914, књ. XVII, бр. 2, стр. 81—84, (Ч); Криминално- -политичке појам мере безбедности. бр. 3, стп. 172—174, (Ч); Примена општих кривично-правних принципа на мере безбедности с обзиром на савремене пројекте Кривичног законика. бр. 4, стр. 252—262, (Ч); Стање специјалних правних наука са гледишта синтетичког образовања њихо- вих појдгова. 1920, к. II, књ. I, бр. 2, стр. 110—114, (Ч); Дејство заповести претпостављеног и њен положај у кривично-правном систему. 1921, к. II, књ. III, бр. 5, стр. 337—343, (Ч); Посебне личне отежавне и олакшав- не околности, нарочито ванредни облици виности, с погледом на акце- сорну природу саућешћа, 1922, к. II, ка. IV, бр. 5—6, стр. 348—356, (Ч); Положај драговољног одустанка од покушаја y кривично-правном си- стему. 1923, к. II, књ. VI, бр. 5—6, стр. 321—330, (Ч); Превара лажиим мерењем из К.З. и лажно мерење из чл. 8. зак. о сузб. скупоће. 1923, к. II, књ. VII, бр. 1, стр. 1—3, (Ч); Нова деоба права (и правних наука) место традиционалне, римске, 1926, к. II, књ. XII, бр. 3, стр. 169—171, (Ч); Први међународни конгрес за кривично право y Бриселу 1926 год. 1926, к. II, књ. XIV, бр. 2, стр. 81—91, (Ч); Досадашњи рад на изједна- чењу законодавства y Краљевини СХС. 1927, к. II, књ. XV, бр. 3, стр. 161—163, (Ч); Триализам y немачком пројекту Кривичног законика од 1925. бр. 3, стр. 163—176, (Ч); Међународна конференција представника комисија за кривичну кодификацеју y Варшави 1927. 1928, к. II, књ. XVI, бр. 1, стр. 48—54; бр. 3, стр. 214—219; бр. 4, стр. 301—306; бр. 5, 220



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y ,Дрхиву за правне и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)стр. 377—380, (ПП); Правне и правно-тесхријске фикције. бр. 2, стр. 81— 86, (Ч); Е. Feri i V. Lança. 1929. к. II, књ. XIX, бр. 5, стр. 337—339, (Ч); Кривична одговорност моралних (правних) лица. 1930, к. II, књ. XX, бр. 2, стр. 89—92, (Ч); Потреба и разлози уиификације кривичиог права и права уопште словенаких држава. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 3, стр. 177—185, (Ч); Т. зв. ауторитаторно („политичко") и либерално (тобож аутономно) кривично право. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 5, стр. 372—381, (Ч); Заштита ослобођеника v Југославији. 1937, књ. XXXV, бр. 4, сгр. 289—291, (Ч).ЖИВКОВИЋ, РАДОМИР: Уговор о поклону y систему пољсиог За- кона о облигацијама. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 4, стр. 334—337, (Ч); Уговор о раду и социално законодавство. 1938, к. II, књ. XXXV, бр. 1—2, стр. 241—244, (Ч); Појам пдаоћног оообља по Закону о заштити радника и наша судска пракса. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 3, стр. 194—208, (Ч). ЖИВКОВИЋ, ТИХ. М.: Реферат чувара државних шума, као доказ о постојању дела о кривичној одговорности према чл. 133 Зак. о шума- ма. 1907, књ. IV, бр. 5, стр. 471—472, (СХ); Доцнијим тестаментом уни- штава ce ранији само y том случају, ако je он пуноважан. 1908, ињ. V, бр. 5—6, стр. 562—567, (СХ).ЖУЈОВИЋ, МИЛАН Y.: Нови закон о оиштој царинокој тарифи и економске теорије. 1925, к. II, књ. XI, бр. 1, стр. 46—58, (ЕФХ); XXIV Универзални конгрес мира и економска међународна организација. бр. 4, стр. 312—319, (Ч); Економске доктрине и право, 1926, к. II, књ. XII, бр. 5—6, стр. 398—411, (Ч); Мирабо као економичар и финансијер. 1927, к. II, књ. XIV, бр. 5, стр. 361—374, (Ч); Тирго (1727—1781). 1927, к. II, књ. XV, бр. 6, стр. 449—459, (Ч); Робеспијер социјалиста. 1929, к. II, књ. XVIII, бр. 5, стр. 334—346, (Ч); О једној теорији пољопривредног раз- витка. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 221—2T1, (Ч); Значај при- вредних ступњева. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 5—6, стр. 607—612, (Ч).ЗАРИЋ, МИЛИВОЈЕ: Дужник je обавезан да ce користи према сви- ма верницима уредбом о ликвидацији земљорадничких дугова. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 6, стр. 625—626, (СХ).ЗДРАВКОВИЋ, ЗДРАВКО: Рочиште не може да ce одржи без пар- ничиих списа. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 3, стр. 242—244, (СХ).ЗИМОЊИЋ, МИЛИВОЈЕ: Самим тим што je отац једном сину дао извесно имање иа обделавање, a другог задржао y кући код себе, с тим друтим сином није образовао задружни однос, 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 6, стр. 525—529, (СХ).ЗОБКОВ, МИХАИЛО: Државно тужиоштво. 1924, к. II, књ. IX, бр. 1, стр. 48—55, (ПП); Шеријатски судови. 1924, к. II, књ. VIII, бр. 1, стр. 49—59, (ПП); Minimum Existentiae. 1927, к. II, књ. XIV, бр. V, стр. 433— 499, (Ч).ЗОЊИЋ,. МИЛОШ Б.: Ужитак на планинама бив. Европске Турске. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 3, стр. 208—214, (Ч).ИВАНОВИЋ, МИЛА К.: Један управни спор пред грађанским су- дом. 1936, к. II, књ. XXXII; бр. 2, стр. 181—184, (СХ); Одговориост ца- ринских посредника као комисионара странака... бр. 5, стр. 484—489, (АХ); Питање „редовдих дажбина” y царинском кривичном праЈву. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 5, стр. 447—453, (Ч); Ледан случај неправилне при- мене царинских кривичних санкција и двоструко кажњавање за исто дело. бр. 6, стр. 552—556, (АХ).ИВАНОВИЋ, ТИХОМИР М.: Улог по уложној књижици није исто што и полог вотовине... 1934, к. II, књ. XXIX, бр. 5, стр. 429—433, (СХ); Нарећење чл. 7, тач. 2 Уводног закона за Стечајни закон y вези § 48 ст. II. Стечајног закона... 1935, к. II, исњ. XXX, бр. 1, стр. 68—69, (СХ); И код тражбине где рок плаћања није уговорен, наплата мораторног интереса може ce тражити засебном тужбом, без тражења осуде за глав- ни дуг. бр. 3, стр. 247—249, (СХ); Потраживање уреда за осигурање рад- ника при расправи депозита дужниковог имају исти ранг према оста- 221



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених v „Архиву за правне и друштвененагке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)лим порериоцима као и државна пореза. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 1, стр. 79—82. (СХ); Један случај примене § 2 тач. 3. Закона о побијању правних дела изван стечаја. бр. 3, стр. 276—278, (СХ); Заштита закона може ce тражити и противу пресуда и решења изречених по старом крив. суд. поступку. бр. 5, стр. 496—499, (СХ); По § 528 Грађ. зак. умр- лог задругара не наслеђује задруга као таква, већ задругари посебице. 1936, књ. XXXIII, бр. 4, стр. 358—360, (СХ); Деоба задружне имовине не претставља посебан основ за прибављање својине појединих задру- гара на имању које им je припало y део. бр. 6, сгр. 570—571, (СХ); Из- јава синављева, да je задовољан тестаментом свога оца, којом je искљу- чен из маслеђа, не може ce побијати по § 7 Закона о побијагву правних дела изван стечаја. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 2, стр. 173—174, (СХ); Када je y црквеним мњигама за уписивање рођених стављено да je де- те ванбрачно, презумтативан отац не мора поднети тужбу y омислу § 114 Срп. грађ. зак. да би утврдио његову нетачност. бр. 4, стр. 37—373, (СХ); И за ванбрачно дете рођено на другој територији, не може ce остваривати захтев за признање очинства на подручјч Србије. бр. 5, стр. 470—471, (СХ); И фудицијарни правни посао je пуноважан сснов за стицање права овојине. бр. 6, стр. 560—561, (СХ); Уговорна залога јача je од доцније стављене судске забране иако je заложена ствар по уговору остала на чувању код дужника. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 1—2, стр. 151—153, (СХ); Деца умрлог задругара и пре навршене 15 го- дине имају права иа део задружног имања које je приновљено после слгрти њиховог оца. бр. 4, стр. 346—347, (СХ); Иако je купац непокрет- ног имања, пре него што je потпуно испунио уговор пао под стечај, продавац не може по § 553 Г. з. тражити раскинуће купно-продајног уговора. бр. 5, стр. 451—452, (СХ); По гарантдај меници за покриће те- кућег рачуна, потписници на меници не могу одговарати за већу суму од о-не iKoja ce утврди y спору између дужника и повериоца. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 3, стр. 328—329, (СХ); Иако спорно имање држи тужени, тужилац ce ипак. може ксрисшти ранијом државином и дока- зивати да je одржајем стекао право својине. бр. 6, стр. 612—613, (СХ); Кад je уговором о куповини и продаји предвиђено да ће ce нсти рас- кинути... 1938, к. II, књ. XXXVIÎ, бр. 1—2, стр. 141—142, (СХ); Држава плаћа законски интерес предузимачу ако га не исплати на врсме. бр. 6, стр. 540—542, (СХ); По истеку рока из § 930a Г.з. губи ce право на тужбу... бр. 6, стр. 542—-544, (СХ); Кад су цеоије извршене истог дана и једновремено достављене цеоусу онда цеснонари имају право једна- ког ранга. 1939, књ. XXXVIII, бо. 1, стр. 67—68, (СХ); Констатација патернитета. бр. 2, стр. 164—165, (СХ); Унука од кћери умрлог има пра- ва да са сдовом ужива заоставше имање на равне делове. 1939, к. II, књ. XXXIX бр. 3, стр. 253—254, (СХ); За исплату наслеђене имовине женском детету умрлог задругара... бр. 4, стр. 355—356, (СХ); Доцнија тапија, нздата на основу јавпе продаје, јача је од раније тапије по ос- нову купснпродајиог уговора. бр. 6, стр. 533—535, (СХ); Иако ванбрачно дете није y црквеним књигама уведено на име презсмптивног оца ... 1940, књ. XL, бр. 3, стр. 244—246, (СХ).ИВИЋ, АЛЕКСА: Израда законика за Кнежевину Србију (од 1829— 1843). 1921, к. II, ка. III, бр. 3, стр. 177—197, (Ч); Неуспсли покушај штампања законика за Србију године 1828. 1931, к. II, књ. XXIII, бр. 5, стр. 361—363, (Ч); Бегство Коистантина Радофиникина из Србије. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 141—143, (Ч); Инструкција првом дипло- матском претставнику y Србији Кнеза Милоша. 1940, к. II, књ. XL, бр. 5—6, стр. 388—391, (Ч).ИЛИЋ, АНАНИЈЕ: Да ли дете из првог брака. зачето и рођено v одсчству мужа, има право на породичну пензију. 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 3, стр. 236—240, (АХ); Да ли лице које je постављено и ступило на дужност прзог дана y месецу ича право на принадлежности тога ,\te- сеца. бр. 6, стр. 506—508, (АХ); Да ли je тачком 24 § 62 Фин. Зак. за 1932'33 годи-iy дерогиран § 55 Чин. зак, 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 3, стр. 291—292, (АХ); На звање које почиње са IV гр. 1. ст. не може ce поставити чииовник који није провео y IVrp. 2 ст. 3 године. бр. 5, стр.222



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y „Архиву за правне и друштвененауке" у периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)516—517, (АХ); Да ли диплома, стечена иа страни, има своје правно дејство од дана кад je издата или од дана кад je нострификована? бр. 6, стр. 625—626, (AX); He може ce бити истовремено контрактуални ч,и- новник v два државна надлештва. 1936, књ. XXXII, бр. 3, стр. 274—276, (АХ).ИЛИЋ, ИЛИЈА: Када je y питању прогон за дело из § 276 КЗ, тро- месечни рок за подношење предлога за гоњење... 1941, к. II, књ. XLII, бр. 3, сгр. 220—221, (СХ).ИЛИЋ, МИХАИЛО: Ko треба да оверава посланичка пуномоћства. 1921, к. II, књ. III, бр. 4, стр. 279—287; бр. 5, сгр. 343—353, (Ч); Парла- ментарна хроника. 1924, к. II. књ. VIII, бр. 4, стр. 297—309; Опозивање Председника републике. бр. 5—6, стр. 423—431, (Ч); Обавезно гласање. 1924, к. II, књ. IX, бр. 2, стр. 103—119. (Ч); Председаиштво скупштине y ванредном сазиву. бр. 2, стр. 138—143, (ПХ); Закључење претреса о владиној декларацији. бр. 3, стр. 226—229, (ПХ); Отварање Народне скупштине. бр. 4, стр. 302—312, (ПХ); Одређивање броја народиих по- сланика. бр. 5, стр. 383—390, (ПХ); Предлагање и подношење кандадат- ских листа. бр. 6, стр. 457—463, (ПХ); Полициска забрана новина. 1925, к. II, књ. X, бр. 1, стр. 1—17, (Ч); Опет о председништву Скупштине y ванреднсм сазиву. бр. 2, стр. 133—145, (ПХ); Због чега оуд може да одбаци кандидатоку лисиу. бр. 3, cip. 220—225, (ПХ); ПопуњаваиЈр уп- ражњених места y скушптинским одборема. 1925, к. II, књ. XI, бр. 4, стр. 309—312, (ПХ); Университетски наставници и члан 57 Закона о чи- новнвдима. 1926, к. II, књ. XIII, бр. 3, стр. 217—220, (АХ); Да ли je указом о расписивању обласних избора повређен закон? бр. 5—6, стр. 461-464, (АХ); Наименовање чланова Санитетског савета ири Министар- ству народног здравља. 1927, к. II, књ. XIV, бр. 2, стр. 140—143, (АХ); Административне власти и законитост указа y вези оа питањем откад текгу нове принадлежности приликсм унапређења оудија. бр. 3—4, стр. 291—294, (АХ); Једна незгодна одредба y вези са чиновничким законом. бр. 5, стр. 394—395, (АХ); Да ли je joui y важности други став чл. 146 Закона о чиновницима? 1927, к. II, књ. XV, бр. 1—2, стр. 114—117, (АХ); Уредба о обавезном практичном стажу за медицинаре и лекаре. бр. 3, стр. 237—240, (АХ); Предлог уредбе о измени Закона о чиновницима и законско овлашћење за њено издавање. бр. 4, стр. 322—328, (АХ); Два случаја непостојећих адмиииктративиих аката. 1928, к. II, књ. XVI, бр. 2, стр. 137—141, (АХ); Неколико питања гу вези са начелом законитости. бр. 3, стр. 161—179, (Ч); Пуиа пензија државних службеника. бр. 4, стр. 315—319, (АХ); Разрешење државних службеника од дужности по пре- станку службе. 1928, к. II, књ. XVII, бр. 1—2, стр. 126—132, (АХ); Пре- станак службе државних службеника услед нејављања на дужност y прописаном року. 1929, к. II, књ. XVIII, бр. 4, стр. 301—305, (АХ); Дис- циплинско и административно отпуштагње државних службеника. бр. 5, стр. 321—334, (Ч); Кандидовање за народне посланике чиновника поли- циских финансиских, шумарских и аграрне реформе. Верификовање посланичког мандата лица без посланичке способности. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 1—2, стр. 125—129, (ПХ); Забрана даљег излажења новина. бр. 3, стр. 290—291, (АХ); Нрипадају ли дневнице народним посланици- ма издатим суду? 1936, к. II, књ. 33, бр. 1—2, стр. 109—113, (ПХ); По- стављање професора универзитета без избора од стране универзитет- ских власти. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 156—160, (Ч) ; Трајање скупштинског периода и крајњи рок за вршење скупштинских избора. 1938, кљ. XXXVII, бр. 4, стр. 334—337, (ПХ); Основна обележја новог општиноког уређења y Немачкој. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 5—6, стр. 502—504, (Ч).ЈАБЛАНОВИЋ, J.: Je ли Ерар Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца одговоран за штете почињене у вези са железничким прометом за ра- нијег режима аустроугарске државе? 1923, к. II, књ. VII, бр. 6, стр. 456—465, (СХ); Извршио наплаћивање приватних потраживања против државе. 1928, к. II, књ. XVI, бр. 2, сгр._ 142—146, (СХ); Грађанскоправна одговсрност државе из неправилног вршења службе. 1930, к. II, књ. XX, бр. 6, стр. 437—441, (СХ). 223



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y .Дрхиву за правне и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)ЈАКШИЋ, ГРГУР: Први српско-грчки савез (1867—1868). 1922, к. II, књ. VIII, бр. 5—6, стр. 338—385, (Ч); Историја тајне конвенције. 1924, к. II, књ. IX, бр. 3, стр. 176—184; бр. 4, стр. 272—284; бр. 5, стр. 362— 378; бр. 6, стр. 423—437, (Ч); 1925, књ. X, бр. 1, стр. 17—32; бр. 2, стр. 101—112, (Ч); Један сукоб између И. Гарашанина и М. Блазнавца. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 139—140, (Ч).ЈАНИЋ, ЂОРЂЕ: Одлука Држ. савета о једном случају неслагања пра- вилника за извршење законских одредаба и тих законских одредаба. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 4, стр. 357—358, (СЗ).ЈАНИЋИЈЕВИЋ, Ж.: Кривични моменат код увреде. 1911, књ. XII, бр. 5, стр. 370—385, (Ч).ЈАНКОВИЋ, БОР. JL: За опасност тражбине по тач. 4 § 393. гр. пост. није потребно да je треће лице ставило једну забрану на hmobhhv дуж- некову... 1909, књ. VIII, бр. 6, стр. 478—483/ (СХ).ЈАНКОВИЋ, БРАНИМИР М.: Имовински односи између оца и сина који je и по навршеној 21 години остао да живи и ради на очевом имању. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 6, стр. 480—481, (СХ); ПримЈзна указа ојзнштој амнестији... 1941, к. II, књ. XLII, бр. 1, стр. 65—66, (СХ); Ублажавање казне од стране вишег суда поводом правног лека, бр. 2, стр. 144—145, (СХ).ЈАНКОВИЋ, ДРАГОЉУБ: Буџет и штедња. 1926, к. II, књ. XII, бр. 1, стр. 66—70, (ЕФХ); Привредна и социална ситчација v годинама 1923—1925. бр. 4, стр. 308—315, (ЕФХ).ЈАНКОВИЋ, ДРАГОСЛАВ: Вођи и учесници Првог устанка. 1940, к. II, књ. XL, бр. 4, стр. 299—308, (Ч).ЈАНКОВИЋ, ДРАГУТИН: О колективним уговори.ма. 1921, к. II, књ. II, бр. 5—6, стр. 399—406, (Ч); Правна природа синдикалног увовора. 1922, к. II, књ. V, бр. 6, стр. 417—437, (Ч); Нешто о својини и поjwv злоупотребе права. 1923, к. II, књ, VI, бр. 2, стр. 105—116, (Ч); Социо- лошка школа и њена објективна теорија о изворима облигација. 1924, к. II, књ. VIII, бр. 4, стр. 255—299; бр. 5—6, стр. 355—370, (Ч); Покушај једне теорије уговорних статуса. 1925, к. II, књ. X, бр. 5—6, стр. 334— 347, (Ч); Правна природа одвојеног брачног живота. 1926, к. II, књ. XII, бр. 1, стр. 12—22, (Ч); Стицање држављанства пореклом и натурализацијом. 1931, к. II, књ. XXII, бр. 2, стр. 89—111, (Ч); Дух и језик закона. 1932, к. II, књ. XXIV, бр. 3, стр. 173—182, (Ч).ЈАНКОВИЋ, ДУШАН Ж.: Губитак часних права. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 6, стр. 575—579, (ПП).ЈАНКОВИЋ, P. С.: О изменама „Правила о поступањч у неспорним (ванпарничним) делима. 1911, књ. XII, бр. 4, стр.. 317—322, *(СХ).ЈАЊИЋ, АТАНАСИЈЕ Р.: Може ли ce нови кривични законик за Краљевину Југославију применити при оцени питања о застарелости приватне тужбе. 1932, к. II, књ, XXIV, бр. 2, стр. 153—156, (СХ); Недо- стаци скраћеног стечајног поступка. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 1—2, стр. 113—121, (ПП); Пресељење предмета извршења. 1938, к. II, књ, XXXVII, бр. 4, стр. 354—355, (СХ); Упис y именик адвоката на основу права сте- ченог по уредби о олакшању стажа рато.м ометених. бр. 6. стр. 355—356, (СХ); Правни лекови по Стечајном закону. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 1—2, стр. 41—51, (Ч).ЈАСИНСКИ, М.: Уговори српских владара са Дубровником као споменици старог српског права. 1930, к. II, књ. XXI, бр. 3, стр. 169— 178, (Ч)ЈЕВТИЋ, ЉУБОМИР: Нови таксени рБжим код Државног савета и управних спорова, 1940, к. II, књ. XL, бр. 4, стр. 325—329, (АХ); Из- мене y новом таксеном режиму за Државни савет и управне судове. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 1—2, стр. 106—109, (АХ); Могућностн унифика- ције прописа о пензијама. 1941, к. II, књ. XLII, бр. 3, стр. 203—208, (АХ).ЈЕВТИЋ, СЕЛИМИР: Колузиони затвор. 1935, к. II, кјљ. XXX, бр. 4, стр. 319—323, (Ч).224
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А11Ф, 1—3 1986 — Бнблиографија радова објављених y ,,Архиву за правне п друшгзененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)(ЕФХ); Десет година рада Друштва народа на санирању светске привре- де. бр. 5, стр. 378—332, (ЕФХ); Привредни савет. бр. 6, стр. 476—480, (ЕФХ); Светска привредна криза. 1931, к II, кн.. XXII, бр. 1, стр. 56—65, (ЕФХ); Народна привреда v 1930. бр. 2, стр. 140—145, (ЕФХ); Излаз из кризе. бр. 3, стр. 241—245, (ЕФХ); Наша спољна трговина. бр. 4, стр. 325— 328, (ЕФХ); Законска стабилизација динара. бр. 6, стр. 483—487, (ЕФХ); Новчана политика и криза. 1931, к. II, књ. XXIII, бр. 1—2, стр. 103—109, (ЕФХ); Девети конгрес привредника. бр. 3, стр. 215—218, (ЕФХ); Енглеска новчана криза. бр. 4, стр. 301—304, (ЕФХ); Друга Балканска конференци- ја. бр. 5, стр. 378—382, (ЕФХ); Теорија и пракса. бр. 6, стр. 454—457, (ЕФХ); Репарације. 1932, к. II, књ. XXIV, бр. 1, стр. 50—54, (ЕФХ); При- вредни живот y 1931, бр. 2, стр. 134—139, (ЕФХ); Поремећаји новца и њихови узроци. бр. 3, стр. 198—213, (Ч); Југословенска привредна аутар- хија. бр. 4, стр. 317—324, (ЕФХ); Проблем дизања цена на ниво из *1929.  год. бр. 5, стр. 382—384, (ЕФХ); Развој аграрне кризе y 1930-31. години. бр. 6, стр. 471—473, (ЕФХ); Питање земљорадничких дугова. 1932, к. II, књ. XXV, бр. 1—2, стр. 104—107, (ЕФХ); Отклањање новчаних поремећаја. бр. 4, стр. 248—261, (Ч); Сарадња балканских земаља на научном прогчава- њу привреде. бр. 5, стр. 375—379, (ЕФХ); Санирање банака. 1933, к. IÏ, књ. XXVI, бр. 4, стр. 318—322, (ЕФХ); Проблем цена, 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 3, стр. 233—235, (ЕФХ); Повећање важности домаћег тржишта кагш- тала. бр. 5, стр. 419—422, (ЕФХ); Поводом законске девалвације чехосло вачке круне. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 4, стр. 243—245, (ЕФХ).ЈОВАНОВИЋ, ВАСИЛИЈЕ: Вештачко мишљење v грађанским парнп- цама. 1911, књ. XII, бр. 6, стр. 480—482, (СХ).ЈОВАНОВИЋ, ВЕЛИМИР IL: О застарелости потраживања из лшра- торних меница предатих за наплату Ликвидационој банци. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 1, стр. 66—68, (СХ).ЈОВАНОВИЋ, ВЛАДИМИР: Ера страних зајмова у Србији. 1906, књ. II, бр. 3, стр. 196—216, (Ч); Проблем Блиског истока и пан-германска опасност. 1909, књ. VIII, бр. 2, стр. 97—111; бр. 3, стр. 177—190, (Ч); Европ- ски ареопаг и аустро-угарски вето. 1913, књ. XV, бр. 2, стр. 81—93. (Ч); Светски рат са политичко-економског гледшпта. 1921, к. II, књ. II, 5р. 6, стр. 359—381, (Ч).ЈОВАНОВИЋ, ДРАГОЉУБ С.: 0 социалном духу y економији. 1924, к. II, књ. VIII, бр. 5—6, стр. 37—380, (Ч); Општа привредна криза. Дванае- стине за Јшрил-јили. Невоље западне Маћедоније. 1925, к. II, књ. X, бр. 3, стр. 225—231, (ЕФХ); Опште економско стање y вези са биланси.ма ба- нака за 1924 год. бр. 4, стр. 300—304, (ЕФХ); Смерови и средства Закона о пољопривредном кредиту. бр. 5—6, стр. 426—430, (ЕФХ); Путеви наше економске политике. 1925, к. II, књ. XI, бр. 2, стр. 81—103, (Ч); Јесење бриге наше привреде. бр. 3, стр. 226—231, (ЕФХ); Општи поглед на 1925 годину. бр. 5—6, стр. 461—464, (ЕФХ); Савремени аграрни проблеми. 1930, к. II, књ. XX, бр. 1, стр. 1—10; бр. 2, стр. 107—120, (Ч); Постанак и раз- вој социјалне политике. 1931, к. II, књ. XXIII, бр. 1—2, стр. 24—41. (Ч); Еволуција радничког пнтања. 1932, к. II, књ. XXIV, бр. 2, стр. 99—115, (Ч); Технократија. 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 4, стр. 285—292, 64): Орга- низовани капитализам. 1934, к. II, књ. XXIX, бр. 6, стр. 490—500, (Ч).ЈОВАНОВИЋ, ДРАГОСЛАВ Б.: Још једно тумачење § 125 Каз. зако- ника. 1913. књ. XV, бр. 3, стр. 203—218, (Ч); Указно и одборско законо- давство. 1924, к. II, књ. IX, бр. 1, стр. 28—42, (Ч); Посланичке дневнице. бр. 2, стр. 134—138, (ПХ); Аутономија Университета и чиновнички закон. 1925, к. II, књ. X, бр. 1, стр. 32—39, (Ч); Странци y државној слгжбп. 1926, к. II, књ. XII, бр. 1, стр. 22—39, (Ч); Државни подсекретари. 1927, к. II, књ. XIV, бр. 5, стр. 346—360; бр. 6, стр. 461—480, (Ч); Нов преглсд разрешених рачуна и поновљење спора y главној контроли. 1929. к. II, књ. XVIII, бр. 3, стр. 161—173, (Ч); Укидање закоиа. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 151—154, (Ч).ЈОВАНОВИЋ, ЖИВКО: Противправност напада код нужне одбране. 1911, књ. XIII, бр. 1, стр. 49—53, (Ч).ЈОВАНОВИЋ, ЈАНИКИЈЕ: Pater est is, quern nuptiae demonstrant. 1922, K. II, књ. IV, 6p. 3, стр. 229—232, (Ч); Може ли привремени судија,. 226
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АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y „Архиву за правне и друштвененауке” y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)на пенсију. бр. 5, стр. 345—355; бр. 6, стр. 452—459, (Ч); Олакшавне и отежавне околности y кривичним делима. 1910, кљ. IX, бр. 4, стр. 241— 251, (Ч); Обустава кривичне парнице до расправе y грађанској парници питања цриватно-правног од кога зависи кривица. 1910, књ. X, бр. 2, стр. 81—89, (Ч); Посмртно имање и наследник. 1913, књ. XV, бр. 2. стр. 94— 103; бр. 3, стр. 161—176; бр. 4, стр. 245—263, (Ч); Ретроактивност кривич- них закона. 1920, к. II, књ. I, бр. 1, стр. 1—13, (Ч); Право на законски део и тестаторово право слободног располагања имањем. бр. 4, стр. 241— 255, (Ч); Својина,њен правни и социјално-политички значај. 1921, к. II, књ. II, бр. 1, стр. 1—25; бр. 2, стр. 81—99, (Ч); Двадесет шесто поглавље предоснове Грађанског законика о уговорима о упораби (пораби). 1937, к. II. књ. XXXV, бр. 1—2, стр. 9—13, (Ч).ЈОВАНОВИЋ, П. М.: Прибављање покретних ствари y својину по § 221 Грађ. зак. 1911, књ. XII, бр. 6, стр. 468—480, (Ч).ЈОВАНОВИЋ, СЛОБОДАН: Два питања из нашег владалачког права. 1906, књ. I, бр. 1, стр. 30—42; бр. 4, стр. 321—332, (Ч); Парламентарна хроника. 1906, књ. II, бр. 3, стр. 256—263; бр. 4, стр. 325—332; бр. 5, стр. 408—412; бр. 6, стр. 500—510, (ПХ); Нов Скупштински пословник. 1908, књ. V, бр. 1, стр. 49—57; бр. 2, стр. 154—165; бр. 3, стр. 297—302, (Ч); Редовни сазив за 1906. 1909, књ. VII, бр. 1, стр. 67—73; бр. 2, стр. 173—177; бр. 3, стр. 250—255; бр. 4, стр. 339—343, (ПХ); Редовни сазив за 1907. год. 1910, књ. IX, бр. 5—6, стр. 443—450; 1910, књ. X, бр. 1, стр. 59—64; бр. 2, стр. 139—145; бр. 3, стр. 229—239, (ПХ); Ванредни сазив за 1908. 1910, књ. X, бр. 4, стр. 310—315; бр. 5, стр. 390—395; бр. 6, стр. 470—476, (ПХ); Ре- дован сазив за 1908. 1912, књ. XIII, бр. 1, стр. 55—59; бр. 2, стр. 139—146; бр. 3, стр. 219—227, (ПХ); Редован сазив за 1909. 1912, књ. XIII, бр. 4, стр. 311—315; бр. 5—6, стр. 430—138; 1912, књ. XIV, бр. 2, стр. 120—127; 1913, књ. XV, бр. 1, стр. 57—63, (ПХ); Редован сазив за 1910. 1913, књ. XV, бр. 4, стр. 317—321; бр. 5—6, стр. 437-440; 1913, књ. XVI, бр. 1, стр. 54—55, (ПХ); Парламентарна хроника. 1920, к. II, књ. I, бр. 1, стр. 51—62, (Ч); Изборни закон за Уставотворну Скушптину. бр. 3, стр. 208—215, (ПХ); Енглески федерализам. бр. 4, стр. 255—260, (Ч); Привремени пословник за Уставотворну скупштину. бр. 6, стр. 446—451, (ПХ); Оверавање пуномоћ- ства у Уставотворној скупштини. 1921, к. II, књ. II, бр. 1, стр. 56—61, (ПХ); Заклетва чланова Уставотворне скупштине. бр. 2, стр. 126—129, (ПХ); Ванредни сазив од 2 јула до 20 октобра 1921. 1922, к. II, књ. IV, бр. 1, стр. 52—59; бр. 2, стр. 120—125, (ПХ); Оставка Председника Скуп- штине. 1924, к. II, књ. VIII, бр. 5—6, стр. 442—448, (ПХ); Je ли наша држава стара или нова. 1927, к. II, књ. XIV, бр. 5, стр. 337—346; бр. 6, стр. 449—460, (Ч); Ладислав Полић као правни писац. 1928, к. II, књ. XVI, бр. 1, стр. 1—6, (Ч); Посланичка неодговорност. 1929, к. II, књ. XVII, бр. 6, стр. 408—412, (Ч); Плурализам. 1931, к. II, књ. XXII, бр. 4, стр. 265—271, (Ч); О референдуму. 1931, к. II, књ. XXII, бр. 6, стр. 405—412, (Ч); Из немачког чиновничког и изборног права. 1932, к. II, књ. XXIV, бр. 5, стр. 425—432, (Ч); Једна социјалистичка теорија о држави. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 1, стр. 1—6, (Ч); Дводоми систем y нашем Уставу. 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 6, стр. 449—455, (Ч); Келсенова критика марксизма. 1934. књ. XXIX, бр. 1—2, стр. 1—7, (Ч); Сјејес (1748—1836) 1936, књ. XXXIII бр. 5, стр. 401—408, (Ч); Перић и владалачкој власти. 1938, к. II, кљ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 6—10, (Ч); Сршкићев нацрт Закона о бановинској самоуправи. 1938, књ. XXXVII, бр. 4, стр. 289—291, (Ч); Дункманова со- циологија религије. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 1, стр. 1—4, (Ч); Кри- вична одговорност министара по Уставу од 1931. године. бр. 5—6, стр. 484—488, (Ч); Политичка социологија. 1940, к. II, књ. XL, бр. 1—2, стр. 1—8, (Ч).ЈОВАНОВИЋ, СТОЈАН: Може ли учесник као супсидијарни тужи- лац преузети ранију квалификацију оптужнице или оптужницд. 1932, к. II, књ. XXIV, бр. 6, стр. 473—175, (СХ).ЈОВИЋ, ЈОВАН Л.: О праву удовичког ужитка на свекровом имању. 1925, к. II, књ. XI, бр. 2, стр. 149—153, (СХ); Одговорност државе за несрећне случајеве на железници. 1930, к. II, књ. XX, бр. 1, стр. 65—67, (СХ); Обустава по српском Грађанском поступку. 1931, к. II, књ. XXII, бр. 2, стр. 136—139, (Ч).228



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y „Архиву за правне и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)ЈУГОВИЋ, Б.: Црна Гора. Из историје државног права. 1913, књ. XVI, бр. 2, стр. 120—126, (Ч).ЈУРКОВИЋ, ЈОСО: Судска контрола уставности закона. 1930, к. II, књ. XXI, бр. 3, стр. 193—200, (Ч).КАВЧНИК, ИВАН: Пријеказ Закона о уређењу и надлежности судо- ва. 1921, к. II, књ. II, бр. 1, стр. 62—64, (ПП); Око изједначења закона. бр. 4, стр. 288—293; 1921, књ. III, бр. 3, стр. 229—236; 1922, књ. IV, бр. 5—6, стр. 434—438, (ПП).КАЛДЕРОНЕ, БУЗЕПЕ: Правно-политички основ југосповенског Ус- тава од 28. јуна 1921 (члан 26 Устава). 1929, к. II, књ. XIX, бр. 4, стр. 249—253, (Ч).КАЛЕЗИЋ, МИЛУТИН: Нека спорна питања из припремног поступ- ка. 1938, к. II, m. XXXVII, бр. 5, стр. 416-Л28; бр. 6, стр. 520—528, (Ч).КАСАНОВИЋ, ЈОСИФ: О штрајку државних службеника. 1910. књ. IX, бр. 2, стр. 130—137; бр. 3, стр. 219—225; бр. 4, стр. 284—294; бр. 5—6, стр. 418—430, (Ч).КАТАНОВИЋ, БОЖА: Првостепени суд дужан je да y записнику о саставу поротног суда... 1926, к. II, књ. XII, бр. 3, стр. 243—244, (СХ).КЕЦОЈЕВИЋ, СЕКУЛА Н.: Подизање и рушење грађевине као чин сметања поседа. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 6, стр. 550—555, (СХ).КНЕЖЕВИЋ, ДРАГАН: Треба ли мењати неке одредбе нашег Зако- ника о судском поступку v грађанским парницама. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 6, стр. 545—552, (1Ш).КНЕЖЕВИЋ, ДРАГУТИН: Судска одлука у грађанским споровима и њен одјек код парничара. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 4, Стр. 326—333, (ПП); Нека спорна питања у другостепеном призивном делању код гра- ђанских парница. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 3, стр. 294—300, (Ч); Може ли ce издати платни налог на основу застареле менице, 1938, књ. XXXVII, бр. 4, стр. 304—309, (Ч); Пресуда због изостанка или пропуштања код статусних спорова. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 3, стр. 238—239, (ПП).КОВАЧЕВИЋ, ЖАРКО: Градови као опште управне власти. 1932, к. II, књ. XXV, бр. 1—2, стр. 95—100, (ПП); Надзор над самоуправом градо- ва. бр. 4, стр. 283—288, (ПП); Градови као старатељске власти. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 6, стр. 495-99, (ПП).КОВАЧЕВИЋ, СЛАВКО О.: Једна погрешна примена § 158 Вој. крив. законика. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 3, стр. 288—289, (СХ).КОЈИЋ, ЖИВОЈИН: Одобрено обезбеђење може ce правдати и кри- вичном пријавом. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 6, стр. 577, (СХ).КОЈИЋ, МИХАИЛО Б.: Једна одлука Државног савета. 1927, к. II, књ. XIV, бр. 3—4, стр. 289—291, (СХ).КОЈИЋ, СЛАВКО СТ.: Употреба знака Црвеног крста за фабричке и трговачке жигове. 1922, к. II, књ. V, бр. 1, стр. 56—62, (МПХ).КОНИБ, РОДОЉУБ: Надлежност општинских судова y погледу Одобравања обезбеђења. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 4, стр. 331—333, (ПП); Достављање грађанских тужби и судских одлука туженицима-правним лицима. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 3, стр. 237—243, (Ч); Неправилно по- стављени државни службеник има право на награду за рад до поии- штења акта. бр. 5, стр. 456—457, (СХ); Уклањање недостатка способног сти бити парничном страиком по § 107 Гр. п. п. 1938, к. II, кб. XXXVI, бр. 3. стр. 335—337, (СХ); Судска пракса о стварној надлежности за пресуђење спорова из уговора о најму између трговаца и њихових на- мештеника. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 4, стр. 344—347, (СХ); Један случај неправилног разумевања и погрешне примене прописа § 29 КЗ. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 2, стр. 173—-175, (СХ); Застарелост водовоц- них такса београдске општине. 1940, к. II, књ. XL, бр. 4, стр. 340—341, (СХ); За провођење извршења на новчаним принадлежностима — над- лежан je срески суд... 1940, к. II, књ. XLI, бр. 1—2, стр. 130—133, (СХ); Извршенику-државном и приватном службенику, ради законског издр- жавања жене и |малолетне деце... 1941, к. II, књ. XLII, бр. 3, стр. 218— 220, (СХ). 229



АПФ, 1—3 1986 — Библиографија радова објављених y „Архиву за правне и друштвененауке“ y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)КОНСТАНТИНОВИЋ, МИЛАН: Неколико речп о изменама и допу- нама v Грађанском закону о тестаменту, 1911, књ. XII, бр. 1, стр. 63— 68, (Ч); Званичан акт који управа фондова изда и y коме ce обвеже да ће скинути интабулацију ако јој ce положи извесна сума новца... 1912, књ. XIV, бр. 1, стр.' 53—66, (СХ); Преноси непокретних имања 1923, к. II, књ. VII, бр. 3, стр. 202—211, (ПП); Какав je смисао § 448a Грађ. зак. и како ва судови тумаче? бр. 6, стр. 447—452, (ПП); Како ce између осигураника и осигуравајућег друштва процењује штета пожа- ром причињена. 1940, к. II. књ. XLI, бр. 1—2, стр. 120-121, (СХ).КОНСТАНТИНОВИЋ, МИХАИЛО: Званичан акт који Управа фон- дова изда и y коме ce обвеже да ће скинути интабулацију ако јој ce лоложи извесна сума новаца... 1912, књ. XIV, бр. 1, стр. 53—66, (СХ); Прилог теорији ризика y римском класичном праву. 1924, к. II, књ. VIII, бр. 3, стр. 161—173, (Ч); Забрана злоупотребе права и социализа- ција права. 1925, к. II, књ. X, бр. 3, стр. 169—189, (Ч); Означавање за- кона. 1925, к. II, књ. XI, бр. 5—6, стр. 425—438, (Ч); Извори брачног права. 1938, к. II, књ. XXXVI, op. 1—2, стр. 66—75, (Ч); Одговорност закупаца за пожар. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 5—6, стр. 557—568, (Ч).КОСИЋ, МИРКО М.: Рефарма наставе социално-економских наука. 1921, к. II, књ. III, бр. 1, стр. 42—50, (ПП).КОСТАДИНОВИЋ, НИКОЛА: Питање ситних сеоских газдинстава (сељачко питање). 1935, к. II, ка. XXXI, бр. 1—2, стр. 103—111, (Ч).КОСТИЋ, ЈОВАН Л.: Државно тижпоштво. 1924, к. II, књ. IX, бр. 4, стр. 299—301, (ПП).КОСТИЋ., ЛАЗО М.: Члан 17 Закона о чиновницима. 1923, к. II, књ. VII, бр. 6, стр. 465—470, (АХ); Статистика и право. 1925, к. II, књ. XI, бр. 3, стр. 193—207; бр. 4, стр. 284—-295, (Ч); Чиновници n Ашнистри на расположењу. 1926, к. II, књ. XIII, бр. 5—6, стр. 396—413, (Ч); Повише- ње броја година за чиновничку пензију. 1927, к. II, књ. XIV, бр. 2, стр. 124—131, (ПП); Аутонамија државне статистике. бр. 3—4, стр. 188—218, (Ч); Неуважење владаше оставке. бр. 3—4, стр. 262—273, (ПХ); Сс-пште- ња владе Скупштина. бр. 5, стр. 376—378. (ПХ); Гласачка места. 1927, к. II, књ. XV, бр. 5, стр. 399—410, (ПХ); Статус скупшгинских чпповни- ка. 1928, к. II, књ. XVI, бр, 2, стр. 123—131, (Ч); Премештаји чиновнгжа по казни. бр. 2, стр. 131—134, (ПП); Објављивање службених односа државних чиновника. бр. 5, стр. 391—396, (АХ); Први други потпредсБд- ник Скупштине. 1928, к. II, књ. XVII, бр. 3, стр. 224—226, (ПХ); Нови чиновнички закон. 1931, с. II, књ. XXII, бр. 5, стр. 409—412, (АХ); Прав- на природа чиновничких пензија. 1932, к. II, књ. XXIV, бр. 2, стр. 115— 119, (Чј; Пословници Сената и Скупштине. бр. 4, стр. 314—317, (ПХ); Управа кроз одборе или ко.мисије и привремена vnpaea. 1932, к. II, књ. XXV, бр. 1—2, стр. 17—23, (Ч); Кворум. 1933, к. II,' књ. XXVI, бр. 4, стр. 278—287, (Ч); Негативни (одречни) управни акт. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 6, стр. 473—478, (Ч); Неправнлни, нарочито ништавни управнп акти. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 6, стр. 489—505, (Ч); Неке појаве из наше пар- ламентарне праксе, које говоре y прилог гледишта да je наша држава и парламентарна. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 4, стр. 380—381, (ПХ); Кри- тика статистичких података. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 3, стр. 206— 224, (Ч); Ko заступа пред Парламентом спречене министре? 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. *5,  стр. 454—457, (ПХ); Да ли су наследниии дужни плаћати административне казне оставиоца. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 1—2, стр. 133—134, (АХ); Сарадња Скупштине и Сената y доношењу за- кона. бр. 3, стр. 210—218, (Ч); Каузистика y питању породргчних пензнја државних службеника. бр 6, стр. 493—500, (Ч); Незгоде слепог позајм- љивања законских текстова. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 165— 169, (Ч); Неколико питања v везн примене изборног закона. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 5, стр. 431—435, (ПХ); Утврђивање изборних резглтага. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 3, стр. 239—243, (ПХ).КОСТИЋ, МИЛАН: О извршењу казни лишеља слободе. 1921, к. II, књ. II, бр. 6, стр. 441—453, (Ч).КОШТУНИЦА, ЈОВАН В.: Осигурање граде против пожара од стра- 230



АПФ, 1—3/1986 — Библиографпја радова објављених v „Архиву за правне и друштвененауке" у периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)не закупца. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 4, стр. 36—363, (СХ); Неистини- ти и нетачни подаци y понуди за осигурање сматрају се као лукавство и превара. бр. 5, стр. 459—462, (СХ); Ттета код осигурања противу по- жара. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 2, стр, 175—177, (СХ); Држава нема право на повраћај пензиских принадлежности... бр. 6, стр. 564—565, (СХ); Непоавилно задржана оума од стране државе на име уговорне казне, 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 5, стр. 454—455, (СХ); Нема меничног дуга ако су странке накнадно, ван менице, закључиле споразум о пла- ћању овога дуга. бр. 6, стр. 542—544, (СХ); Хипотекарни поверилац није дужан да плаћа премије осигурања против пожара за дужника... 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 3, стр. 333—334, (СХ).КРАЈИНСКИ, НИКОЛА: Симбиоза различитих социалних група на подручју порока и криминалитета. 1938, к. II, књ. XXXVI, on. 1—2, стр. 208—211, (Ч); Психологија колектива. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 5—-6, стр. 439—444, (Ч);КРБЕК, ИВО: Дискрециона оцена спрам других облика слабије ве- заности правном нормом. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 5, стр. 417—434; бр. 6, стр. 527—545, (Ч); Правна конструкција хрватске кућне задруге. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 47—52, (Ч); Уредба од нужде, изнимно стање и проблем ратификације уредбе. бр. 3, стр. 279—294; бр. 4, стр. 382—400, (Ч); Самотарава и демокрација. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 5—6, стр. 495—500, (Ч).КРЕЧКОВИЋ, РАД.: О попуњавању протскола рођених. 1923, к. II, књ. VII, бр. 5, стр. 385—386, (СХ).КРИКНЕР, ЈОВАН: Економске идеје XIX века. 1910, књ. IX, бр. 5—6, стр. 431-Л43, (Ч).КРСТИЋ, ВИКТОР Д.: Надлежност Државног савета по спорови- ма државинских и о изборном суду. 1923, к. II, књ. VII, бр. 3, стр. 212— 215, (АХ); О надлежности Државног савета за расматрање решења Ми- нистарства унутрашњих дела донесених y споровима приватноправне природе. 1925, к. II, књ. XI, бр. 5—6, стр. 464—470, (Ч).КРСТИБЋ ЂОРЂЕ: Један поглед на пројекат о новом Закону за ко- начно уређење односа на бившим кметовским селиштима. 1926, к. II, књ. XII, бр. 5—6, стр. 411—440, (ПП); Да ли добра манастира Ви- соки Дечани спадају под удар аграрне рефсрме. 1928, к. II, књ. XVI, бтз. 6, стр. 448—460, (Ч); Наслеђе на сеоским добрима. 1929, к. II, лњ. XVIII, бр. 3, стр. 173; бр. 4, стр. 165—282; бр. 5, стр. 346—358, (Ч); Инди- видуална и колективна својина на земљишту и индивидуализам тежака. 1929, к. II, књ. XIX, бр. 6, стр. 428—442, (Ч).KPУШКОВИЋ, АЛ. М.: Примена Закона о заштити јавне безбед- ности и поретка y јужној Србији. 1924, к. II, кљ. VIII, бр. 5—6, стр. 456—459, (СХ); Појединац и друштво. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 4, стр. 291—300, (Ч).КРЏИЋ, МИЛОВАН Р.: Примена § 2 тач. 3 Закона о побијању прав- них дјела изван стечаја. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 2, стр. 191—193, (СХ).КУКОЉАЦ, МИЛ. В.: Обустава поступка по § 236, ст. 3 К. п. за дела која ce прогоне по зваиичној дужности, не може ce изрећи пред Среским судом само зато што прив. учесник на претрес иије дошао. 1932, к. II, Kib. XXV, бр. 6, стр. 476—478, (СХ); Надлежност за састав избраног суда при деоби задружне имовине. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 2, стр. 143—147, (Ч); Једно спорно питање поводом примене ст. 2, чл. 36 уводног закона за Законик о судском поступку y грађанским парни- цама. бр. 6, стр. 504—508, (Ч); Доказ саслушањем странака и § 144 Крив. закона. 1934, к. II, књ. XXIX, бр. 1—2, стр. 64—67, (Ч); Повлачење туж- бе по новом грађанском парничном поступку. бр. 4, стр. 315—320, (Ч); Судско и административно извршење одлука управних власти и других јавноправних установа. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 6, стр. 595—601, (Ч); Контров(ерзе y поступку због сметања поседа. 1938, к. II, књ. 37, бр. 6, стр. 528—533, (Ч); Шта треба урадити за побољшање правосуђа. 1941, к. II, књ. XLII, бр. 3, стр. 208—212, (Ч). 231



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y „Архиву за правне и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)КУЛАШ, Ј.: Долус и кулпа y нашем Кривичном законику. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 1, стр. 45—59, (Ч); Ново кривично право y Немач- кој. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 5, стр. 423—433; бр. 6, стр. 529—543, (Ч); Заштитни надаор. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 5, стр. 409—423, (Ч); Рефор- ма кривичног судског поступка y Нсмачкој. 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 1—2, стр. 101—115, (СПЖ); Методолошки спор у савременом кри- вичном праву. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 4, стр. 265—280, (Ч).КУМАНУДИ, КОСТА: Примедбе Државног савета на предлог За- кона о чиновницима грађанског -реда. 1906, књ. I, бр. 1, стр. 85—90, (АХ).КУРИЛОВ, ИВ. ВЛАД.: Уговор о закупу je пуноважна исправа за обезбеђење. 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 4, стр. 321—322, (СХ).КУЧИЋ, Б.: Поводом нацрта Аграрног закона за Далмацију. 1922, к. II, књ. V, бр. 1, стр. 48—56; бр. 2, стр. 129—135; бр. 4, стр. 297—304; бр. 5, стр. 355—358, (1Ш).КУШЕЈ, Р.: Изједначење брачних права v Краљевини. 1926, к. II, књ. XIII, бр. 5—6, стр. 422—433, (ПП).ЛАВЕРЊ, БЕРНАР: Садашња депресија и психолошка теорија кри- за. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 4, стр. 305—320, (Ч).ЛАЗАРЕВИЋ, АДАМ П.: Један оукоб Грађанског законика са Пра- вилима за неспорна дела и његово решење. 1926, к. II, m. XIII, бр. 4, стр. 317—320, (СХ); Да ли ce деоба може сведопима доказивати без об- зира на вредност спора. 1927, к. II, књ. XIV, бр. 1, стр. 68—71, (СХ); Какав je значај судске одлуке о остављању акта једнога спора y архиву због непоступања по наредби суда за полагање таксе. 1929, к. II, књ. XVIII, бр. з, стр. 218—220, (СХ); И интабулацисни повериоци су дужни да ce пријаве y стечајну масу. бр. 6, стр. 465—466, (СХ); Један поглед на установу социалног осигурања y Немачкој. 1929, књ. XIX, бр. 1—2, стр. 102—107, (СОЦ.Х); О узајамном наслеђивању наших и бугарских по- даника. бр. 5, стр. 391—396, (СХ); О разводу брака између лица еван- гелистичке (лутераноке) вероисповести. 1930, к. II, књ. XX, бр. 2, стр. 144—146, (СХ); О изменама y нашем баштинском праву. бр. 5, стр. 366— 372, (Ч); Разлика радних односа по радаичком и по грађанскол! праву. 1930, к. II, књ. XXI, бр. 1—2, стр. 121—129, (СОЦ. X.); О примени при- говора пресуђене ствари (exceptio rei iudicatae) y споровима због рас- кида уговора о издржавању. бр. 4, стр. 295—296, (СХ); Неколико спор- них питања из Закона о издавању тапија. 1931, к. II, књ. XXII, бр. 1, стр. 39—43, (ПП); Знаци разликовања трговачких и грађанских правних прописа с обзиром на судоку надлежност. бр, 4, стр. 299—309, (Ч); Како треба тумачити § 13 Закона о издавању тапија. бр. 5, стр. 413—415, (СХ); Од два сукцесивна купца истог непокретног имања, јачи je онај који ce je пре убаштинио. бр. 6, стр. 495—498, (СХ); О трговачким по- словима по српском и хрватском Трговачком законодавству. 1931, к. II, књ. XXIII, бр. 3, стр. 172—182, (Ч); Како треба тумачити § 9286 Грађ. зак. у погледу застарелости тужбе... бр. 4, стр. 305—307, (СХ); Да ли ce пропис § 26 новог Закона о издавању тапита односи и на тапије издате по старом законодавству. бр. 5. стр. 383—386, (СХ); Стари и нови Закон о издавању тапија. 1932, к. II, књ. XXIV, бр. 4, стр. 296—307, (Ч); Застапелост права општине на наплату електричне струје. 1932, к. II, књ. XXV, бр. 4, стр. 288—290, (СХ); О убаштињењу на основу одр- жаја и наслеђа. бр. 6, стр. 446—455, (Ч); Одговорност железнипе за ма- њак робе, примљене на превоз. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 3, стр. 239— 243. (СХ); Егзекватура аустријоких пресуда код нас. бр. 5, стр. 420—423, (СХ); О надлежности суда за разматрање решења Државне хипотекар- не банке по жалби интересованих лица. 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 1—2, стр. 135—137, (СХ); Претпоставка својине на кућњем намештају. бр. 3, стр. 240—243, (СХ); О сопшалном осигдпањд за случај болести по не- мачком законодавству. бр. 5, стр. 364—375, (Ч); Обавезност обећања да- тог огласом преко новина. бр. 6, стр. 512—516, (СХ); О одговорности мужа за обавезе женине. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 1, стр. 63—66. (СХ); Теорија тумачења закона и судска пракса. бр. 4, стр. 294—312, (Ч); За доношење одлуке по тражењу задржања и пописа ствари. бр. 4, стр. 353—355, (СХ); О поступку по тужбама због сметања поседа или узне- 232



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y „Архиву за правне и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)мираваља државине. 1934, к. II, књ. XXIX, бр. 6, стр. 519—522, (СХ); Наследно право по Уговорном засону за нови ванпарнични поступак. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 6, стр. 531—535, (ПП); О ствариој надлежности среаких судова за cпоipoBe из уговора о раду. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 3, стр. 292—294, (СХ); О условима за примсну закона о побијањ-у прав- них дела изван стечаја. 1936, к. II, ка. ХХХП, бр.. 1, стр. 75—78, (СХ); 0 тужби за утврђање. бр. 4, стр. 386—388, (СХ); Уговори о задржању својине (pactum reservati domonii). бр. 6, сур. 586—588, (СХ); Новије идајб y наследном праву. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 1—1, стр. 18— 31, (Ч); Застарелост права општине на наплату електричне струје, бр. 3, стр. 268—269, (СХ); О одговорносш општине за накнаду штете при- чињене кривиодм њеиих возилаца (шофера). бр. 5, стр. 454—457, (СХ); О тумачењу својеручног пиоменог тестамента. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 1, стр. 73—76, (СХ); О међународном сукобу Закона о наспеђу. бр. 6, стр, 556—560, (СХ); Право осигураног радника према послодавцу на накнаду штете због несреће при раду. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 3, стр. 257—259, (СХ); Промена имовног стања жене y разводу. бр. 4, стр. 344— 346, (СХ); Утицај отуђења спорног предмета на активну и пасивну ле- гитимацију y парничном и извршном поступку. бр. 5, стр. 396—409, (Ч); Место радног права y систему правних наука 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 231—237, (Ч); За спорове по рудничким стварима надлеж- но je Рудничко веће окружних судова y седишту Апелационог суда. бр. 3, стр. 326—327, (СХ); О појму парничне легитимације. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 1—2, стр. 37-—52, (Ч); Значај парничне легитимације са гле- дишта процесног права и последице њеног иедостажа. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 1, стр. 40—52; бр. 2, стр. 130—137, (Ч); Промена и сукце- сија странака y извршном поступку. бр. 5—6, стр. 589—595, (Ч); О прит- вору дужника. 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 4, стр. 301—318, (Ч); Надлеж- ност за дозволу и провођење привремених наредаба. 1940, к. II, књ. XL, бр. 3, стр. 191—206, (Ч); Алтернаиивна обавеза и алтернативно овлаш- ћење v парничнам и извршном поступку. 1940, к.. II, књ. XLI, бр. 6, стр. -'44—458, (Ч).ЛАЗАРЕВИЋ, ВАСА: Дактилоскопија-метода за утврђивање иден- тичиости код зуди. 1907, књ. III, бр. 3, стр. 218—225; бр. 4, стр. 318— 324; бр. 5—6, стр. 444—460; књ. IV, бр. 1, стр. 65—84, (Ч); О полициским потерницама. 1908, књ. V, бр. 5—6, стр. 527-—538; књ. VI, бр. 1, стр. 72— 80, (Ч); Казнени регистри. 1908, књ. VI, бр. 5, стр. 406—415; 6, стр. 494— 504; 1909, књ. VII, бр. 2, стр. 159—172, (Ч).ЛАЗОВИЋ, РАДЕНКО С.: Судска примена Инвалидског закона. 1926, к. II, књ. XIII, бр. 5—6, стр. 446—451, (ПП); Одбачај тужбе по § 160 Грађ. оуд. пост. 1927, к. II, књ. XIV, бр. 3—4, стр. 294—301, (СХ); Фалсификовање меничне садржине. 1927, к. II, књ. XV, бр. 1—2, стр. 122—126, (СХ); Једно спорно питање из чл. 29 Уредбе о убрзању рада код судских и иследних власти. 1928, к. II, књ. XVII, бр. 5, стр( 403— 411, (СХ).ЛАКИЋ, АНДРИЈА: Код оферталних лицитација држаиу обавезује укупна сума назначена од стране понуђача y писменом оферту, a не сума назначена y списку појединачних цена: 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 2, стр. 154—-160, (СХ); Општински судови и нови Грађански парнички поступак. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 3, стр. 226—-231, (Ч); Да ли дисцип. окривљени судија има право жалбе против решења Првостепеног дис- цштлинског суда. 1934, к. II, књ. XXIX, бр. 1-—2, стр. 157—159, (СХ); Касациони суд сматра да на одлуку првостепеног дисциплинског суда, домету по чл. 41 Закона о судијама редовних судова, окривљеник има право жалбе. бр. 3, стр. 245, (СХ); Пресуде због изостанка. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 2, стр. 129—140, (Ч); Осумњиченик нема право по § 96 од тач. 2 y вези § 108 од тач. 2 К. п. да тражи одлуку крив. већа када ce истражни судија сложи са захтевом приватног учесника y продужењу извиђаја. бр. 4, стр. 349—351, (СХ); Уговорсад о заједници живота и имања може ce окрњити закони део деце. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 6, стр. 630—633, (СХ); О примени застарелости y мандатном поступку. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 2, стр. 190—191, (СХ); Саслушавање сведока 233



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y „Архиву за правне и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)v случају кад суд држи да тај сведок неће моћи дати објективан исказ. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 4, стр. 376—378, (СХ).ЛАПАЈНЕ, СТАНКО: Реферат унив. проф. y ЈЂубљани д-ра Лапај- не о програму V Хашке међународне конференције за међународно приватно право, 1924, к. II, књ. VIII, бр. 1, стр. 59—63, (МПХ); Нацрт Закона за правну помоћ y нашој Краљевини. 1925, к. II, књ. X, бр. 4, стр. 292—296, (ПП); К програму VI ХапШе конференције за међуна- родно приватно право. 1927, к. II, књ. XV, бр. 1—2, стр. 95—110, (ПП); Нацрт униформног међународног приватног права за словенске државе Средње и Јужне Европе. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 4, стр. 375—379, (ПП); Где да законодавац стави наше будуће колизионе норме. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 5—6, стр. 535—538, (Ч).ЛЕВИЋ, РАФАИЛО: Швајцарска и санкције. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 3, стр. 245—251, (МПХ).ЛЕДЕРЕР, ЖЕЉКО: Значење аргентинског пакта од 1933 год. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 4, стр. 370—384, (Ч).ЛЕКО, ДУШАН: Може ли суд одређени истражни затвор на осно- ву '§ a 113 бр, 3. К. п. укинути и пустити окривљене. 1931, к. II, књ. XXIII, бр. 5, стр. 387—389, (СХ); Да ли je радња како државног тужио- ца којп je након пракида једне расправе при главном претресу. 1932, к. II, књ. XXIV, бр. 2, стр. 151—153, (СХ).ЛОВЧЕВИЋ, ЈОВАН: Инсбрушки споразум. 1925, к. II, књ. X, бр. 4, стр. 305—311, (ЕФХ); Државни дуг на дан 1 јула 1932. 1932, к. II, књ. XXV, бр. 1—2, стр. 108—114 (ЕФХ); Расходи y буцету за 1932/33. год. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 2, стр. 139—143, (ЕФХ); Немачки порески бо- нови. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 5—6, стр. 612—616, (Ч); Порез на ратне добити. 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 6, стр. 491—510, (Ч); Фискални односи y савезној држави. 1940, к. II, хњ. XL, бр. 5—6, стр. 397—419, (Ч).ЛОНЧАРИЋ, ЈОВАН: Почетак застарелости права на повраћај y једном конкретном случају. 1906, књ. I, бр. 6, стр. 574—575, (ПП); Како ce води цариноки рат. 1906, кљ. II, бр. 1, стр. 47—53, (Ч); Пристанак повређеног не ништи противправност. 1908, књ. V, бр. 5—6, стр. 548— 551, (Ч),ЛУКИЋ, ЖИВАН: О конвенционалној казни. 1922, к. II, књ. IV, бр. 1, стр. 21—30; бр. 2, стр. 100—106; бр. 3, стр. 183—202, (Ч).ЛУКИЋ, РАДОМИР: Члан 116 Устава и Уредба о Бановини Хрват- ској y светлости теорије о тумачењу. 1940, к. II, књ. XL, бр. 2, стр. 113—130, (Ч); О појму социологије права. 1941, к. II, књ. XLII, бр. 3, стр. 175—203, (Ч).МАЗО, АНРИ: О пољском облигационом законику. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 5, стр. 444—455, (Ч).МАЈСТОРОВИЋ, БОГДАН: Постанак једне законске одредбе о по- ступку код Државног савета. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 1—2, стр. 53— 58, (Ч).МАКЛЕЦОВ, АЛЕКСАНДАР: Кривична дела против јавног морала y Кривичиом законику Краљевине Југославије. 1930, к. II, књ. XXI, бр. 1—2, стр. 34—56, (Ч); Биолошки правац y модерној криминологији. 1932, к. II, књ. XXV, бр. 1—2, стр. 1—17, (Ч); Нормативна теорија виносга y кривичном праву. 1933, к. II, кљ. XXVII, бр. 1—2, стр. 2—14, (Ч); Хритеријум опасности извршиоца y савременом кривичном праву. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 1, стр. 1—15, (Ч); Проблем злочина и психоаиа- лиза. 1934, књ. XXIX, бр. 5, стр. 383—397, (Ч); Извршавање казна и мера безбедности. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 1—2, стр. 28—36, (Ч); Мере безбедности y новом немачком законодавству и y југословенском кри- вичном законику. 1938, к. II, књ. XXXII, бр. 4, стр. 325—341, (Ч); Улсга суда код извршавања казни и iviepa безбедностн. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 1—2, стр. 13—20, (Ч); Типологија злочинца y модерном законодав- ству. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 3, стр. 193—209, (Ч); Статика и дина- мика y типологији злочинца. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 5—6, стр. 436—439, (Ч); Задаци и методе изучавања криминалитета y Југославији.234



АПФ, 1—3'1986 — Библиографија радова објав/ених y ,,'Архиву за правне и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 3, стр. 199—214, (Ч); Немачко кривичво пра- во и рат. 1940, к. II, књ. XL, бр. 5—6, стр. 391—397, (Ч); Скитничење и ње- гово сузбијање. 1940, к.П, књ. XLI, бр. 6, стр. 437—443, (Ч).МАКСИМОВИЋ, БРАНКО: Један пример савременог законодавства о уређењу градова. 1931, к. II, књ. XXII, бр. 3, стр. 225—237, (ПП); По- дела на грађевинске зоне — Бкономоки моменат те поделе и хитијен- ски услови допуштеног искоришћења градилишта према нашем Граће- винском закону и грађевиноком правилнику. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 5, стр. 386—395, (Ч).МАКСИМОВИЋ, ЈОВАН С.: Једно спорно питање из области при- мене новог кривичног поступка. 1931, к. II, књ. XXIII, бр. 3, стр. 203— 211, (Ч); Улога приватног тужиоца y кривично-правној истрази. бр. 6, стр. 439—449, (Ч).МАКСИМОВИЋ, CT.: О ограничењу својине y опште. 1906, књ. II, бр. 6, стр. 467—472, (Ч); О наслеђивању y задрузи. бр. 6, стр. 511—513, (СХ); Ни уговсром усвојења не може ce деци окрњити законити део. 1907, књ. III, бр. 1, стр. 60—64, (СХ); За заштиту законског наслеђа сд лажних усмених тестамената потребно je што пре изјмена § 436 Грађан- ског законика. бр. 3, етр. 238—242, (СХ); Код двостраних теретних уго- вора испуњење обавезе једног угсгворача услов je за испуњење обавезе другог. 1907, књ. IV, бр. 1, стр. 85—88, (СХ); Кад један од садужника по заједничкој обавези не може да плати свој део, онда je друти са- дужник дужан тај део да плати као.јемац. бр. 4, стр. 353-—354, (СХ); Ko je и у ком року дужан да поведе парницу за уништај обзнањеног тестамента. бр. 5,стр. 468—471, (СХ); 0 својини задругара, задружне удовице, приновку и деоби задругара. 1908, књ. VI, бр. 1, стр. 81—86, (СХ); Уговором ce стиче сопственост на непокретност као и тапијом, и ако продавац на ту непокретност нема тапије, a међутим je она несум- њиво његова сопственост. бр. 4, стр. 326—337, (СХ); Надинтабулација на интабулирано примање дужника. 1909, књ. VII, бр. 5—6, стр. 486—488, (СХ); И родитељи убијеног имају право на накнаду издржавања. бр. 4, стр. 344—345, (СХ); Заузећем туђег добра прибавља ce својина на исто застарелошћу дужниковом од 24 годиие и без основа. 1909, књ. VIII, бр. 2, стр. 160—163, (СХ); Да ли жена може тражити издржавање од мужа пре одлуке Духовног оуда из § a 100 Закоиика и y ком случају. бр. 4, стр. 314—317, (СХ); О незастаривости права својине. 1911, књ. XII, бр. 6, стр. 465—468, (Ч).МАЉКОВИЋ, МАНОЈЛО: Појам „иностранства" y грађаноко-прав- нсји смислу. 1929, к. II, књ. XIX, бр. 1—2, стр. 111—117, (СХ).МАНОЈЛОВИЋ, МИЛОРАД С.: Једно спорно питање из меничног права, y вези са другим питањем из Закона о судским таксама. 1932. к. II, књ. XXIV, бр. 4, стр. 326—328, (СХ); Да ли je пропис § 375a старог Српског крив. зак. који предвиђа иступно дело самовлашђа остао и даље на снази поред прописа § 383 новог Крив. зак. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 3, стр. 253—256, (СХ); За расматрање и чување аката о деоби жениног имања пред избраним судовима пре 1 — I —1934 год. остао je и даље надлежан Окружни суд. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 1—2, стр. 136—138, (СХ); Маса или де Cujus-ова заоставштина као парнична странка. 1937, к. II, књ. XXXVII, бр. 3, стр. 274—278, (СХ).МАРИНКОВИЋ, БУРБЕ: Година дана примене новог Граћанског парничког поступка. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 1, стр. 42—50, (Ч).МАРИНКОВИЋ, МИХАИЛО: О условној осуди. 1906, књ. II, бр. 6, стр. 477—483; 1907, књ. III, бр. 1, стр. 35—44; бр. 2, стр. 128—138, (Ч).МАРИБ, КРСТА: Да ли je радња како државног тужиоца који je након прекида једне расправе при главном претресу пред инокосним судијом... 1932, к. II, књ. XXIV, бр. 3, стр. 238—240, (СХ); Може лп приватни учесник као супсидијарни тужилац преузети ранију квалифи- кацију оптужнице... бр. 5, стр. 385—388, (СХ); Како ce врши ублажавање казне по § 71 К.з. 1932, к. II, књ. XXV, бр. 4, стр. 290—292, (СХ).МАРИЧИЋ, ЗДРАВКО: Да ли je срески суд надлежан да цени питање 235



АПФ, 1—3/1986 — Бнблиографија радова објављених y ,,Архиву за правне и друшгвсненауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)постојања порабног уговора без обзира на вредност. 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 3, стр. 268—270, (СХ).МАРЈАНОВИЋ, МИЈ1АН: Потомак може доказивати законитост фили- јације свог претка. 1910, књ. X, бр. 1, стр. 75—76, (СХ); Код тестаменталног наслеђивања нема гстанове репрезентације. 1927, к. II, књ. XV, бр. 3, стр. 240—242, (СХ).МАРКОВИЋ, БОГДАН: Земљораднички кредити y Србији. 1909, књ. VIII, бр. 3, стр. 233—242; бр. 4, стр. 312—324; 1910, књ. IX, бр. 2, стр. 138—144; бр. 4, стр. 294—302, (Ч).МАРКОВИЋ, БОЖИДАР: Треба ли пороту укинути или реформисати. 1906, књ. I, бр. 2, стр. 105—117; бр. 3, стр. 260—274; бр. 4, стр. 357—370; бр. 5, стр. 459—479; бр. 6, стр. 536—547, (Ч); Седница Међународне комисије за казнене заводе. 1907, књ. IV, бр. 2, стр. 132—140, (Ч); Средства за замену кратковремене казне лишења слободе. 1908, књ. V, бр. 1, стр. 16—28; бр. 2, стр. 143—153; бр. 3, стр. 284—296; бр. 4, стр. 379—391; бр. 5—6, стр. 466—479; 1908, књ. VI, бр. 1, стр. 60—71; бр. 2, стр. 97—113; бр. 4, стр. 306—317; бр. 5, стр. 356—367; бр. 6, стр. 469—480; 1909, књ. VII, бр. 1, стр. 46—66; бр. 2, стр. 130—149, (Ч); О правним лековима (правним средствима) уопште. 1926, к. II, књ. XII, бр. 1, стр. 1—12, (Ч); Невоље нашег правосуђа. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 198—203, (Ч). МАРКОВИЋ, БОЖИДАР С.: Проблем основа и интерпретације при- ватног права y светлу учења социолошке школе. 1931, к. II, књ. XXIII, бр. 3, стр. 182—202, (Ч); Теорија права y филозофском систему Баруха Спинозе. бр. 5, стр. 349—361, (Ч); О методи y приватном праву, 1934, к. II, бр. 2, стр. 99—121, (Ч); Солидаризам и право. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 4, стр. 305—318, (Ч); Демократија и њено приватно право. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 4, стр. 325—337, (Ч); Правичност као мисао и правно искуство. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 3, стр. 218—229, (Ч); Правичност и правни поредак. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—Т., стр. 106—110, (Ч); Правичност као извор права. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 1, стр. 20—29, (Ч); Један поглед на филозозфију права y савременој Француској. бр. 5—6, стр. 461—466, (Ч); Улога судске праксе и њено обрађивање. 1940, к. II, књ. XL, бр. 2, стр. 100—112, (Ч); Аналогија и дело Живана Спасо- јевића. бр. 3, стр. 185—191, (Ч); О појму позитивног права. 1940, к. II, ка. XLI, бр. 4, стр. 261—265, (Ч).МАРКОВИЋ, ЛАЗАР IL: О једној незаконитој надлежности. 1906, књ. II, бр. 1, стр. 54—58, (Ч); Треба ли порески одбор да образложи своју оцену приликом разреза пореза. бр. 6, стр. 423—425, (ПП); О правној природи јавног трговачког друштва. 1907, III, бр. 5—6, стр. 390—399, (Ч); Дужност трговаца да објављују добијени мираз и правни значај те објаве. 19Ù7, књ. IV, бр. 5, стр. 437—450, (Ч); О еволуционизму y праву. 1908, књ. VI, бр. 5, стр. 416—426; бр. 6, стр. 505—513, (Ч); Проблем правних личпости. 1910, књ. IX, бр. 2, стр. 113—122; бр. 3, стр. 200—209, (Ч); О појму државине. књ. X, бр. 6, стр. 449—461, (Ч); О незастаривости права својине. 1911, књ. XII, бр. 4, стр. 249—264, (Ч); О организаци1и баштинских књига y Немачкој. 1912, књ. XIII, бр. 1, стр. 17—39, (Ч); Да ли министри за дела учиљена y званичној дужности, могу бити оптужени редовним судовима. бр. 5—6, стр. 376—392, (Ч); Веридба или заргчеље. 1912, књ. XIV, бр. 3—5, стр. 170—180, (Ч); О незастаривостп својине. бр. 3—5, стр. 240—247, (Ч); Спор Марићев са општином града ■ Београда. бр. 6, стр. 349—360; 1913, књ. XV, бр. 1, стр. 63—70, (СХ); Законом утврђени услови за правне послове закључене са државом, не могу ce мењати ни наређењима других органа, ни приватном вољом. 1913, Kft. XV, бр. 5—6, стр. 441—444, (СХ); Једно питање из наследног права. 1913, књ. XVI, бр. 1, стр. 27—39, (Ч); Још једна примедба поводом спора о протоколнсању фирме. бр. 5, стр. 391—393, (СХ).МАРКОВИЋ, МИЛАН Ст.: Идеја о миру и ново међународно право. 1906, књ. I, бр. 1, стр. 71—74, (Ч); Како стоји с парламентаризмом y Европи. бр. 2, стр. 178—188, (Ч); La recherche de la paternité y Белгији. бр. 3, стр. 285—286, (Ч); Народна иницијатива y законодавству. бр. 3, стр. 287—288, (Ч); Дневнице за посланике немачког Државног Сабора. 236



АПФ, 1—3/1986.— Библиографија радова објављених y ,,Архиву за правне и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)бр. 5, стр. 480—482, (Ч); Женевска конвенција. бр. 6, стр. 552—556, (Ч); Нова Женевска конвенција. 1906, књ. II, бр. 2, стр. 158—164, (Ч); Рад правничких удружења на развићу права. бр. 3, стр. 246—255; бр. 6, стр. 492—499, (Ч); Друга Хашка конференција, 1907, књ. III, бр. 1, стр. 57—59, (Ч); Узакоњавање уставних начела. бр. 2, стр. 81—86, (Ч).МАРКОВИЋ, МИЛИВОЈЕ: Злоупотреба права y грађанском пар- ничном поступку. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 1, стр. 49—61, (Ч); Појам правног стандарда y Англо-америчком праву. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 3, стр. 177—194, (Ч); Правни стандард y француском праву. бр. 5, стр. 361—377, (Ч).МАРКОВИЋ, НИК.: Судија појединац надлежан je за расматрање решења о прекиду истраге за сва преступна дела из чл. 36 Уредбе о убрзању рада. 1922, к. II, књ, IV, бр. 4, стр. 295—298, (СХ).МАРКОВИЋ., ТИХОМИР Ј.: Колебање светске привреде. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 5, стр. 518—521, (ЕФХ); Монетарна ситуација y свету. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 1—2, стр. 123—-133, (ЕФХ); Привредне кризе y модерној економији. 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 1—2, стр. 91—101, (Ч); Немачка и Југоисток Европе. 1941, к. II, књ. XLII, бр. 1, стр. 44—52, (ЕФХ).МАРКОВИЋ, ЧЕД.: Пристанак повређеног не искључује против- правност. 1907, књ. III, бр. 1, стр. 45—46, (Ч); И деца изван задруге наслеђују оца који je умро y задрузи. бр. 3, стр. 207—217, (Ч); Чинов- ничка пензија и њен губитак услед осуде. бр. 4, стр. 310—317, (Ч); Суд има да цени уставност закона. 1907, књ. IV, бр. 5, стр. 411—417, (Ч); Реверс. 1908, књ. V, бр. 5—6, стр. 539—547, (Ч); Положај и улога судије. 1920, к. II, кљ. I, бр. 3, стр. 199—208; бр. 4, стр. 267—274, (Ч); Новчана репарација моралне штете. 1921, к. II, књ. III, бр. 2, стр. 81—92; бр. 3, стр. 198—205; бр. 4, стр. 257—279, (Ч); Поштење и морал y праву. бр. 6, стр. 442—459; 1922, књ. V, бр. 4, стр. 241—256; бр. 5, стр. 325—330, (Ч); Неколико примедаба на пројект Казненог законика. бр. 6, стр. 448—450, (ПП); Примедбе на предлог Закона о поступку y грађанским парницама (грађански парнични поступак). 1926, к. II, књ. XIII, бр. 3, стр. 206—217, (ПП).МАРТИ, ГАБРИЕЛ: Изједначење судске праксе путем Врховног суда y упоредном праву. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 5, стр. 465—478, (Ч).МАТАНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР К.: Из кривичног и грабанског права ■Црне Горе. 1920, к. II, књ. I, бр. 5, стр. 351—362; бр. '6, стр. 434—445; 1921, књ. III, бр. 4, стр. 287—293; бр. 5, стр. 354—360, (Ч); У Црној Гори Кућа наслеђује своје умрле чланове. 1925, к. II, књ. X, бр. 4, стр. 311—315, (СХ); Право прече купње y законодавству Србије и Црне Горе. 1926, к. II, књ. XIII, бр. 1—2, стр. 71—88, (Ч); Старешинство и старатељство y кућној заједници и Црној Гори. бр. 3, стр. 192—202, (Ч); Правни положај домаћина у кућној заједници Црне Горе. бр. 5—6, стр. 413—422, (Ч); Дуговинске обавезе и накнаде штете y кућној заједници Црне Горе. 1927, к. II, књ. XIV, бр. 5, стр. 397—402, (СХ); Кућа Црне Горе с погледом на задругу Србије и Хрватске. 1927, к. II, књ. XV, бр. 1—2, стр. 65—84, (Ч); Наследно, обичајно право y Црној Гори, 1928, к. II, књ. XVI, бр. 5, стр. 349—358; бр. 6, стр. 461—468, (Ч); Службености (сервитути) по Општем имовинском законику. 1929, к. II, књ. XIX, бр. 5, стр. 340—350, (Ч); Стогодишњица Правитељствујушчег сената црногорског и брдског Великог суда. 1931, к. II, књ. XXII, бр. 3, стр. 177—184, (Ч); Кућна заједница Црне Горе. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 1, стр. 10—22, (Ч).МАТИЈЕВИЋ, ИВО: Правни карактер градске штедионице бпштине града Сарајева. 1929, к. II, књ. XIX, бр. 1—2, стр. 32—45; бр. 3, стр. 197—-208, (Ч); Принудна наплата приватних потраживања од државе. 1931, к. II, књ. XXII, бр. 3, стр. 203—214, (Ч); О одговорности чиновника за штету по Закону о чиновницима. 1931, књ. XXIII, бр. 5, стр. 330—349, (Ч). МАУРОВИЋ, ИВАН: Дух и језик закона. 1932, к. II, књ. XXIV, бр. 1, стр. 1—5, (Ч); Неколико ријечи о једној критици Предоснове Опћег г-рађанског законика. 1938, к, II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 32—36, (Ч).МЕДЕНИЦА, БЛАЖО: Да ли ce Гл. контрола појављује као тужилац 237



ЛПФ, 1—3/1986 — Библнографија радова објављених y „Архиву за правне и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)y административном спору код Држ. савета по банским решењи.ма о службеним односима бановинских службеника. 1940, к. II, књ. XLI, бо. 6, стр. 467—470, (АХ).МИЈАТОВИЋ, СТАНОЈЕ: Из живота нашег народа са правног гле- дишта. 1909, књ. VIII, бр. 1, стр. 43—49; 1910, књ. X, бр. 1, стр. 42—51; бр. 2, стр. 132—139; 1912, књ. XIII, бр. 1, стр. 41—44; 1912, књ. XIV, бр. 3—5, стр. 248—250, (Ч).МИЈИН, ЂОРЂЕ С.: Правни значај процене y билансу акционарских друштава. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 5, стр. 513—516, (ПП).МИЈОВИЋ, АЛЕКСАНДАР: Неки спорни случајеви примене смртне казне. 1908, књ. VI, бр. 4, стр. 318—325, (Ч).МИЈУШКОВИЋ, JOB. В.: Да ли оптуженог, с обзиром на § 53 Каз. зак. треба решењем пустити испод суђења или пресудом извинити казне. 1929, к. II, књ. XIX, бр. 3, стр. 219—222, (СХ); Да ли, поред дела убиства из § 167 од. II, тач. 1, 2 и 4 Крив. Зак. има још и дела крађе или утаје... 1934, к. II, књ. XXIV, бр. 4, стр. 357—359, (СХ); За одре- ђивање надлежности суда, по споровима за поништај пресуде избраног суда... 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 5, стр. 465, (СХ); Уз призивно писмо не мора ce приложити пуномоћје адвоката који га je сигнирао. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 3, стр. 278—279, (СХ); Претплата за електричну струју претставља двострани правни посао између одређених лица. /. бр. 4, стр. 378—379, (СХ); Допуштеност pactum-a reservati dominii. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 5, стр. 457—459, (СХ); Спор на тражбинама окр. уреда за осигурање радника од приноса за осигурање радника није y надлежности редовних судова. бр. 6, стр. 545, (СХ); Je ли допуштена непосредна тужба против јемаца? 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. *5,  стр. 454—455, (СХ); За пресуђење спора да ли народном посланику који je издат суду, припадају дневнице за то време нису надлежни редовни судови услед недопустивости редовног правног пута. 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 4, стр. 365—366, (СХ); Да ли уговор о купопродаји простог права истраживања руда и копова представља уговор на срећу... бр. 5, стр. 455—457, (СХ); По Закону о радњама и намештеници с месечном платом, уколико _су помоћно особље, сматрају ce најамним радницима и као такво имају право на награду за прековремени рад. бр. 6, стр. 536—539, (СХ); За утврВивање државних потраживања... 1940, к. II, књ. XL, бр. 4, стр. 338—340, (СХ); Нема прекорачења права y смислу §-а 806 Г. з. кад je штета причињена подношењем основане кривичне пријаве. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 1—2, стр. 133—135, (СХ).МИКИЋ, ЉУБИША: О споразуму са француским портерима. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 5, стр. 406—410, (ЕФХ).МИЛАДИНОВИЋ., ЖАРКО: Појам самоуправе. 1907, књ. III, бр. 3, стр. 201—206, (Ч); Може ли ce само једанпут тражити обнова парнице ради развода брака. 1912, књ. XIII, бр. 5—6, стр. 449—451, (СХ); Да ли треба одлуке судова и других власти објављивати са пуним имени.ма странака (партија)? 1913, књ. XV, бр. 5—6, стр. 453—456, (СХ); 0 мини- стрима на располагању. 1926, к. II, књ. X, бр. 3, стр. 216—220, (ПП); Нови пројекти законски. бр. 5—6, стр. 409—411 (ПП); Смер интерпелације. 1925, к. II, књ. XI, бр. 5—6, стр. 384—388, (Ч); Право о пчели. 1926, к. II, књ. XII, бр.5—6, стр. 360—370, (Ч).МИЛАШ, НИКОДИМ: Инфамија y казненом црквеном праву. 1906, књ. I, бр. 1, стр. 1—5. Судска надлежност у брачним споровима. бр. 2, стр. 118—123; бр. 3, стр. 239—246, (Ч); Брак између хришћана и не- хришћана. 1906, књ. II, бр. 3, стр. 240—245; бр. 4, стр. 284—291, (Ч); Грчко-римско законодавство. 1907, књ. III, бр. 5—6, стр. 400—411; 1907, књ. IV, бр. 4, стр. 293—304; бр. 5, стр. 369—378; 1908, књ. V, бр. 2, сто. 121—130; бр. 3, стр. 233—236; бр. 4, стр. 361—367; бр. 5—6, стр. 480-486; 1908, књ. VI, бр. 1, стр. 39—49, (Ч); Народна црквена автономија y Сибињској митрополији. 1908, књ. VI, бр. 4, стр. 265—271, (Ч); Патронатско право. 1909, књ. VII, бр. 5—6, стр. 361—368; 1909, књ. VIII, бр. 1, стр. 12—20, (Ч); Застарелост y црквеном казненом праву. 1910, књ. X, бр. 4, стр. 249—257, (Ч); Неизгладиви карактер свештенства у православном црквеном праву. 1911, књ. XI, бр. 1, стр. 1—10; бр. 2, стр. 81—90, (Ч);238



АЛФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y „Архиву за правпе и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима 'стр. 202 —271)Заклетва новоизабраног епископа владаоцу. 1911, књ. XII, бр. 1, стр. 17—21, (Ч); Аутокефалност солинске далматинске цркве, 1912, књ. XIV, бр. 3—5, стр. 145—150, (Ч); Сомолични епископов суд над свештеницима. 1913, књ. XV, бр. 1, стр. 1—6, (Ч); Правило: „Nullum crimen, nulla pena, sine lege" y црквеном казненом праву. 1913, књ. XVI, бр. 1, стр. 1—10, (Ч); Безбрачност епископа. 1920, к. II, књ. I, бр. 1, стр. 39—51, (Ч); Икономија. 1924, к. II, књ. IX, бр. 4, стр. 241—252, (Ч).МИЛАН (МИЛАЋЕВИЋ), Р.: Гарантна писма. 1922, к. II, књ. V, br. 2, стр. 149—151, (СХ); Сопствена вучена меница или соло меница не вреди, ако je од издаваоца потписана преко текста... 1924, к. II, књ. VIII, бр. 1, стр. 71—73, (СХ); Има ли приватни тестамент законске вредности y случају кад je потпис вештачењем доведен y сумњу. 1930, к. II, књ. XX, бр. 3, стр. 224—229, (СХ); Вредност вештачког мишљења техничке полиције, y случају када ce оно не слаже са мишљењем вештака... 1932, к. II, књ. XXIV, бр. 6, стр. 478—480, (СХ).МИЛАЧИЋ, СТЕВАН Р.: Застарелост права наплате згодитка по Закону о исплати ратне штете. 1930, к. II, књ. XX, бр. 4, стр. 305—308, (АХ); Потреба за једном буџетском реформом код нас. 1932, к. II, књ. XXV, бр. 6, стр. 465-—472, (ЕФХ); Јединство у француском државном буџету. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 3, стр. 214—227, (Ч); Ратни дугови уочи Светске економске и монетарне конференције. бр. 5, стр. 411—416, (ЕФХ); Улога министра финансија y спремању и извршењу буџета. бр. 6, стр. 481—494, (Ч).МИЛИЋ, ИВО: Примедбе законском предлогу о судском поступку y грађанским парницама. 1926, к. II, књ. XIII, бр. 4, стр. 298—311, (ПП); Примедбе на законски предлог о извршењу и обезбеђењу. 1928, к. II, књ. XVII, бр. 6, стр. 468—477, (ПП); Процесно право Хорацијевој сатири I. 9. 1936, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 125—127, (Ч); О 30-годишњици Фридјунговог процеса. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 5—6, стр. 398—403, (Ч); Међународно приватно право новог Грађанског законика Краљевине Италије. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 1—2, стр. 91—96, (СПЖ).МИЛИН, МИЛЕНКО К.: Правно посматрање постанка Међународне организације рада и њених карактерних обележја. 1930, к. II, књ. XX, бр. 1, стр. 44—57; бр. 2, стр. 127—133, (Ч); Став Пољске према мањинском проблему и пољско-немачка Декларација од 5. новембра 1937. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 3, стр. 322—326, (МПХ).МИЛИКИН, ЂОРЂЕ: Нема места доношењу пресуде због пропуштања иако je одговор на тужбу неблаговремен. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 2, стр. 163—164, (СХ).МИЛИЋЕВИЋ, МИЋА М.: Таст може да усини зета. 1909, књ. VII, бр. 5—6, стр. 482—486, (СХ).МИЛИЋЕВИЋ, РАДМИЛО: Правни положај Босанаца и Херцеговаца у Србији са гледишта наследног права. 1908, књ. VI, бр. 2, стр. 152—162; бр. 3, стр. 237—250, (Ч); Надлежност Берзанског суда. 1910, књ. IX, бр. 3, стр. 210—219, (Ч).МИЛОБАР, ФРАН: Демокрације и тоталитарне државе. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 5—6, стр. 450—461, (Ч).МИЛОВАНОВИЋ, ВЛАД. Б.: Правни положај адвокатског практи- канта (приправника) по његовом опредељењу и Закону о јавним право- заступницима. 1921, к. II, књ. Ш, бр. 2, стр. 135—138, (СХ); Признањс оптуженог као доказно средство y кривичном поступку. 1922, к. II, књ. V, бр. 2, стр. 151—154, (СХ).МИЛОВАНОВИЋ, МИЛОВАН: Значај судске медицине. 1924, к. II, књ. IX, бр. 6, стр. 437—450, (Ч); Утврђивање самоубиства уопште. 1929, к. II, књ. XVIII, бр. 2, стр. 91—99, (Ч); Убиство или самоубиство. 1929, к. II, књ. XIX, бр. 3, стр. 161—177, (Ч); Хомицидогена улога убијених y убиству. 1930, к. II, књ. XXI, бр. 6, стр. 417—423, (Ч); Узроци заблуда приликом идентификације. 1931, к. II, књ. XXIII, бр. 4, стр. 249—265, (Ч); Истовремена убиства и самоубиства. 1932, к. II, књ. XXIV, бр. 6, стр. 449—455, (Ч); Наше законодавство са судско-медицинске... 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 1—2, стр. 47—58, (Ч). 239



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y ,Лрхипу за правне и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (cip. 202—271)МИЛОВИЋ, АЛЕКСАНДАР: Да ли треба новелирати § 418/11 КП? 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 1—2, стр. 152—154, (СХ); Да ли треба урачунати издржани истражни затвор y издржану казну осубенику који са призивом и ревизијим није успео. бр. 5, стр. 456—460, (СХ); Злоупотреба права код грађанских пресуда, донетих на основу безусловног потпуног признања. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 1, стр. 70—72, (СХ); Спор о раскиду уговора о закупу код среског суда... бр. 4, стр. 367—369, (СХ); Спор о накнади штете учињене злонамерном паљевином... 1939, к. II, књ. XXIX, бр. 1—2, стр. 146—147, (СХ); Један случај примене условне осуде над окривљеником који je већ осуђиван због злочинства и налази ce y специјалном поврату. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 5, стр. 410—411, (СХ).МИЛОЈЕВИЋ, ДРАГОМИР, IL: О надлежности избраног суда. 1923, к. II, књ. VII, бр. 3, стр. 216—222, (СХ); О обавезама малолетника. 1924, к. II, књ. IX, бр. 6, стр. 450—457, (ПП); Наследно право ло пројектованом Грађанском законику. 1925, к. II, књ. X, бр. 5—6, стр. 411—417, (1111).МИЛОЈЕВИЋ, М. Б.: Царинско питање y Турској, 1907, књ. IV, бр. 4, стр. 303—309, (Ч).МИЛОЈКОВИЋ., БОРИСЛАВ A.: О реформи нашег кривичног законо- давства. 1910, књ. IX, бр. 1, стр. 23—27; бр. 5—6, стр. 412—418, (Ч); Итам Сандук. 1925. к. II, књ. XI, бр. 2, стр. 153—157, (СХ); Против изигравања „кратког суђења". бр. 5—6, стр. 474—480, (СХ); О трговачком рачуну. 1930, к. II, књ. XX, бр. 4, стр. 283—289, (Ч); Један случај одговорности чиновника и државе за накнаду штете по Закону о штампи. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 1—2, стр. 134—140, (СХ); Да ли je мебународно право, материјално и формално једно између држава, a не изнад држава. бр. 5, стр. 412—416, (Ч); Оправка закупљеног добра. 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 5, стр. 432—436, (ПП).МИЛОШЕВИЋ, МИХАИЛО: Две одредбе о самоуправним финанси- јама у Фин. закону за 1931/32 год. 1931, к. II, књ. XXII, бр. 6, стр. 487—492, (АХ); Буџетска ситуација Францчске. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 3, стр. 231—235, (ЕФХ).МИЉКОВИЋ, М.: Критички поглед на XX главу Казненог законика. 1907, књ. IV, бр. 2, стр. 113—121, (Ч); О убиству. 1909, књ. VII, бр. 2, стр. 99—113; бр. 3, стр. 212—227; бр. 4, стр. 301—316; бр. 5—6, стр. 402—411; 1909, књ. VIII, бр. 1, стр. 30—43; бр. 2, стр. 135—145; бр. 3, стр. 190—203; бр. 4, 272—278; бр. 5, стр. 355—366, (Ч); Тумачење § 125. Казн. зак. 1910, књ. X, бр. 4, стр. 267—275, (Ч); Појам крађе De lege ferenda. 1912, књ. XII, бр. 6, стр. 409—431, (Ч); О преиначавању пресуда на штету оптуженога. 1913, књ. XV, бр. 4, стр. 264—284, (Ч); О саучешћу код посебних (специјалних) кривич. дела (delicta propria). 1913, књ. XVI, бр. 5, стр. 337—355; бр. 6, стр. 414—432, (Ч).МИРКИН-ГЕЦЕВИЋ, Г.: Парламентарна влада и Уставотворна скуп- штина. 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 6, стр. 481—488, (Ч).МИРКОВИЋ., ЂОРЂЕ: Ограничење поморског наоружања. 1932, к. II, књ. XXIV, бр. 2, стр. 119—134; бр. 3, стр. 214—232, (Ч); О природи правних односа који везују капетана брода за власника или опремитеља. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 2, стр. 110—125, (Ч); Правни појам брода. 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 1—2, стр. 33—53, (Ч); Правна природа трго- вачких друштава. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 1, стр. 41—55; бр. 5, стр. 415—430, (Ч); Државни надзор над друштвима деоничког облика. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 5, стр. 412—429; бр. 6, стр. 516—531, (Ч); Удели код друштва са ограниченом одговорношћу. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 6, стр. 581—585, (Ч); Природа односа који везују органе за заједницу којој припадају са гледишта учења о пуномоћству, социолошког и правног органског схватања. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 4, стр. 341—358; бр. 5, стр. 434—447, (Ч); Природа односа који везују органе за заједницу којој припадају са гледишта неоорганског схватања, учења о самосталном посреднику и теорије претстављања. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 1—2, стр. 31—47, (Ч); Природа односа који везују органе за заједницу којој припадају са гледишта теорије присвајања. бр. 4, стр. 334—346; бр. 5, стр. 409—422, (Ч); Престанак трговачких друштава. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 2, стр. 157—168, (ПП); Уклањање чланова управе. 1938, к. II, књ.240



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова оојављених y „Архиву за правне п друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)XXXVI, бр. 1—2, стр. 86—92, (Ч); Одлучивање о удаљавању од дужности члана управе деоничарског друштва због стављања под судску истрагу. бр. 6, стр. 582—587, (Ч); Право гласа банака као држалаца стварно туђих акција. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 5—6, стр. 580—589, (Ч).МИРКОВИЋ, ЉУБОМИР: Новији правци y праву заштите жигова y Француској. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 5, стр. 516—518, (СПЖ).МИРКОВИЋ, МИЈО: La carta del lavoro. 1929, к. II, књ. XIX, бр. 1—2, стр. 9—32, (Ч); О народноекономском појму трговине. 1930, к. II, књ. XX, бр. 5, стр. 359—364, (Ч); Карл Бихер. 1930, к. II, књ. XXI, бр. 6, стр. 405—413, (Ч); Циљеви спољне трговинске политике. 1931, к. II, књ. XXIII, бр. 6, стр. 412—417, (Ч); Финансиско стање државних желе- зница. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 1, стр. 47—53, (Ч); Занатски покрет, 1933, к. II, ка. XXVII, бр. 1—2, стр. 27—33, (Ч); Изградња сељачког поседа y Немачкој. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 1, стр. 15—22, (Ч); Систем главног наследника на сељачком поседу. бр. 6, стр. 479—489, (Ч); Покушај реорганизације Енглеске. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 6, стр. 505—516, (Ч); Шта знамо, a шта не знамо о нашој пољопривреди. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 4, стр. 398—400, (ЕФХ); О продуктивности инвестиција y јавним радовима бр. 6, стр. 620—625, (ЕФХ); Организација привреде и админи- стративна организација земље. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 1, стр. 69—73, (ЕДХ); Утицај сељака на цене. бр. 5, стр. 480—484, (ЕФХ); Стављање граница капиталистичкој делатности. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 3, стр. 261—264, (ЕФХ); Регулисање сељачких дугова. бр. 4, стр. 347—352, (ЕФХ); О почетку преокрета y конјунктури. бр. 5, стр. 448—453, (ЕФХ); Пут екоиомске науке. 1936, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 217—220, (Ч); Враћање окућја y Хрватску. 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 5, стр. 436—442, (ЕФХ); Сузбијање скупоће и контрола цена. 1940, к. II, књ. XL, бр. 1, стр. 49—54, (ЕФХ); Организација контроле цена, бр. 5—6, стр. 480—484, (ЕФХ).МИРКОВИЋ, НИКОЛА: Палестина и питање јеврејске имиграције. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 3, стр. 250—254, (ЕФХ); Привредна страна аншлуса. 1938, к. II, књ, XXXVI, бр. 4, стр. 421—423, (ЕФХ); Основне дрте y демографском развоју Југославије. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 4, стр. 349—356, (ЕФХ).МИТРИНОВИЋ, СВЕТИСЛАВ: Уступање тражбина (цесија) (§§ 864— —871 Грађанског законика). 1912, књ. XIV, бр. 181—207, (Ч).МИТРОВИЋ, АЛЕКСАНДАР: Женидба и удадба y Сјеверној Далма- цији. 1906, књ. I, бр. 6, стр. 524—531, (Ч); Један јубилеј (Cesare Lombroso). 1906, књ. II, бр. 3, стр. 217—239, (Ч); Неколико правних обичаја и појмова y Сјеверној Далмацији. 1907, књ. III, бр. 5—6, стр. 384—389; 1907, књ. IV, бр. 2, стр. 87—112; бр. 3, стр. 209—216; бр. 4, стр. 334—343; бр. 5, стр. 392—402, (Ч); Прилози проучавању народног живота y Сјеверној Далма- цији. 1908, књ. V, бр. 1, стр. 74—81; бр. 2, стр. 173—181; бр. 3, стр. 237—243, (Ч); Pactum antichereticum y Сјеверној Далмацији. 1908, књ. VI, бр. 1, стр. 13—24, (Ч).МИТРОВИЋ, ВЕЛИЗАР: Повратно дејство стечаја на учињене по- клоне. 1908, књ. V, бр. 4, стр. 400—412, (Ч); Историја менице, њен еко- номски и правни развој. 1909, књ. VII, бр. 1, стр. 27—37, (Ч); Поништај теретних уговора y стечају. бр. 4—5, стр. 445—453; 1909,_ књ. VIII, бр. 1, стр. 58—70, (Ч); Менично право y стечају. 1912, књ. XIII, бр. 2, стр. 104—117; бр. 4, стр. 276—288, (Ч); Менична такса. 1914. 1914, књ. XVII, бр. 3, стр. 161—171, (Ч); Менична неспособност сељака. 1920, к. II, књ. I, бр. 6, стр. 423—434, (Ч); Материјално-правни услови стечаја. 1925, к. II, књ. X, бр. 6, стр. 241—258, (Ч); Дејство стечаја y погледу личних повери- лаца. 1925, к. II, књ. XI, бр. 1, стр. 1—20; бр. 2, стр. 104—114, (Ч); О седамдесетогодишњици д-ра Живојина Перића. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 3—5, (Ч).МИТРОВИЋ, ЧЕДОМИЉ: Добрачна бременитост (трудноћа) жене од другога није законски узрок за развод брака по нашем закону. 1906, књ. I, бр. 1, стр. 81—84, (СХ); Може ли ce сведоцима доказивати брачно стање? 1906, књ. II, бр. 3, стр. 264—268; бр. 4, стр. 337—341, (СХ); О правној способности сведока при венчању. бр. 5, стр. 386—396, (Ч); 241



АПФ, 1—3/1986 — Бпблиографија радоса објављених y „Архиву за правг.е и друштвененауке" v перноду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)Може ли свештеник бити рашчињен кад му je осуда за злочинаштво- путем милости опроштена. 1907, књ. IV, бр. 4, стр. 354—359, (СХ); Реверс. 1908, књ. V, бр. 5—6, стр. 539—547, (Ч); О рашчињењу и помиловању свештеника осуђених за кривична дела. 1908, књ. VI, бр. 3, стр. 215—225; бр. 4, стр. 293—305, (Ч); Може ли ce развести брак на истеку пето- годишњег одвојеног живота и на захтев само једне брачне стране? 1909,- књ. VII, бр. 1, стр. 74—78, (СХ); Бракоразводни суд y Србији. 1911, књ. XII, бр. 2, стр. 111—122; бр. 3, стр. 190—200; бр. 4, стр. 287—297, (Ч); Дом за малолетнике. 1913, књ. XVI, бр. 4, стр. 289—297, (Ч); Положај и улога судије и принцип јединства цркве. 1920, к. II, књ. I, бр. 4, стр. 260—267, (Ч); Један случај сукоба надлежности вероисповедних судова- за брачне спорове. 1921, к. II, књ. III, бр, 5, стр. 394—398, (СХ); Супрушко неверство. 1923, к. II, књ. VII, бр. 3, стр. 161—180, (Ч).МИХАИЛОВИЋ, ЈОВАН: Спољна трговина неутралних држава. 1940, к. II, књ. XL, бр. 3, стр. 228—232, (ЕФХ); Привредно зближавање балкан- ских земаља. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 1—2, стр. 96—106, (ЕФХ).МИХАИЛОВИЋ, МИХ. Ј.: Судство, судско законодавство и судска пракса y Црној Гори. 1926, к. II, књ. XIII, бр. 1—2, стр. 111—120, (ПП).МИХАИЛОВИЋ, МИЛЕНКО Т.: За развод брака грађанског, и ако je између супружника закључен и црквени брак, надлежан je Окружни суд. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 5, стр. 477—478, (СХ); По споровима из неоправданог обогаћења по § 85 Мен. зак. рок за улагање правних лекова износи 15 дана. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 6, стр. 547—548, (СХ); Није допуштен редован правни пут за спорове општинских службеника прогив општине због неисплаћеног дуга. 1939, књ. XXXVIII, бр. 1, стр. 74—75, (СХ).МИХАЛИЋ, АДОЛФ: Осигурање раденика на случај болести и не- срећних случајева. 1908, књ. VI, бр. 3, стр. 177—191, (Ч).МИШИЋ, ДУШАН IL: Благовременост одустанка y случају предлога (§ 89, К. з.). 1931, к. II, књ. XXII, бр. 4, стр. 329, (СХ); Интересантна примена § 360 Г. с. п. — достављање пресуде лепљењем на контраоасу. 1931, к. II, књ. XXIII, бр. 1—2, стр. 127—128, (СХ); § 386, 392/4 Г.с.п. n надприбелешке. 1933. к. II, књ. XXVII, бр. 3, стр. 243, (СХ); Доказна страна интабулационих и земљишних књига. 1934. к. II, књ. XXVIII, бр. 2, стр. 158—161, (СХ); Случај када ce не примењује § 193 већ § 658 Г. п. п. 1934, к. II, књ. XXIX, бр. 4, стр. 340—341, (СХ); Случај када није обавезно суђење пред избраним судом. бр. 6, стр. 522—524, (СХ); Услоз да ce жалилац казни због обести по § 622/Ш Г. п. п. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 2, стр. 157—158, (СХ); Начела из § 531 и 532 из Г. з. везују и уговоре о осигурању живота, бр. 4, стр. 348—349, (СХ); Интересантна примена. § 655 Г. з. y § 10 истог закона. бр. 6, стр. 545—546, (СХ); § 109 Г. з. и право напуштене жене на издржавање. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 1—2, стр. 151—152, (СХ); Привремено женино издржавање и скинуће заЗране. бр. 3, стр. 294—295, (СХ); Погрешан захтев за један случај из против тужбе. бр. 5, стр. 518—520, (СХ); Дан доспелости одређује вредност страног новца. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 2, стр. 188—190, (СХ); У паулијанском спору понпштен пренос има утицаја на све сопственике. бр. 4, стр. 389—392, (СХ); § 276 Грађ. суд. пос. и § 479 Грађ. пар. пост. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 1—2, стр. 135—136, (СХ); Да ли je истражни судија позван по закону да указује правну помоћ среском судији... 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 4, стр. 356—357, (СХ); За право на накнаду штете потребни су ови елементи... 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 3, стр. 266—267, (СХ); О надлежности и поступку код депознта. бр. 4, стр. 347—348, (СХ).МЛАДЕНОВИЋ, МИЛОШ: Шта je геополитика? 1934, к. II, књ. XXIX, бр. 4, стр. 303—315, (Ч).МОГАН, ЈУЛИЈЕ: 0 бродовласнику и његовој одговорности. 1921, к. II, књ. II, бр. 2, стр. 114—126; бр. 3, стр. 188—197, (Ч).МОГАЛНИЦКИ, АЛЕКСАНДАР: Кодификација грађанског и кри- вичног права y Пољској. 1925, к. II, књ. X, бр. 5—6, стр. 439—445, (СЗ).МОРАВАЦ, П. М.: Оснивање акционарског друштва. 1913, књ. XVI,. бр. 2, стр. 204—219, (Ч); Упис акција и уплата основне главнице. 1914,. књ. XVII, бр. 2, стр. 120—135, (Ч).242
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АПФ, 1—3/1986 — Библиографнја радова објављених y „Архиву за правнс идруштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)сжитка. — Престанак својине. — Однос наследника према оставиоцу. 1941, к. II, књ. XLII, бр. 2, стр. 128—141, (СХ).ПЕРИЋ, НИНКО.: Менична способност по српском законодавству. 1909, књ. VIII, бр. 4, стр. 288—296; бр. 5, стр. 384—392; бр. 6, стр. 452—465; 1910, књ. IX, бр. 1, стр. 27—37, (Ч); Породични савет (чл. 100—110 Зак. о старатељству). 1911, књ. XI, бр. 3, стр. 202—214, (Ч); Правни положај ланбрачне деце по немачком грађанском закону, 1911, књ. XII, бр. 1, стр. 37—49; бр. 3, стр. 214—225, (Ч); Увод y изучавање правних наука. 1912, књ. XIV, бр. 1, стр. 28—33, (Ч); Деоба приновка и приплода (517. Грађ. зак.). 1914, књ. XVII, бр. 4, стр. 241—251, (Ч).ПЕРКОВИЋ, ЛОВРО.: Je ли изрицање казне губитка службе y пре- суди излишно поред изречене казне губитка часних права? 1932, к. II, књ. XXV, бр. 6, стр. 483—485, (СХ); Један случај губитка и поновног добијања пензије. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 1, стр. 53—57, (АХ); Може ли Државни савет обавезати управну власт на унапређење државног службеника? 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 1—2, стр. 99—104, (АХ); Растава од стола и постеље и породичне пензије (§ 147 Ч. з.). 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 6, стр. 502—504, (АХ); Прелаз служитеља y службу званичника (§ 67 Ч. з.). 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 1, стр. 60—63, (АХ),; Један случај престанка тужбе због убиства. бр. 6, стр. 515—518, (АХ); Проглашење мртвим и право на активне односно пензијске принадлежности (§ 150 Ч. з.). 1934, књ. XXIX, бр. 1—2, стр. 133—134, (АХ); Разрешеље службеника који ce пензионише по дисциплинској пресуди... бр. 4, стр. 332—340, (СХ); Пензионисање по Чиновничком закону врши ce по споразуму са министром финансија (§ 128 Ч. з.). 1934, књ. XXIX, бр. 5, стр. 426—429, (СХ); Одлука о престанку службе y случају тач. 2 § 104 Ч. з. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 2, стр. 155—157, (СХ).ПЕРУНОВИЋ, РАДОСАВ Ј.: Да ли су злоупотребе официра y служби кажњиве као преступ по т. 5 § 133 Каз. зак. или као иступ? 1929, к. II, књ. XVIII, бр. 1, стр. 59—62, (СХ); О неизвршењу и непотпуном извршењу службене заповести претпостављеног као крив. делу из § 41 Војнрг кривичног законика. 1930, к. II,. књ. XX, бр. 6, стр. 469—474, (СХ); Да ли утаје које изврши државни службеник при вршењу јавне службе, y више махова, претстављају једно дело из § 319 Крив. зак? 1932, к. II, књ. XXIV, бр. 1, стр. 56—60, (СХ); Један случај убиства суђен y Окружном суду за град Београд и y Војном суду за официре. 1932, к. II, књ. XXV, бр. 5, стр. 385—389, (СХ); Један случај примене § 64 Кривичног зак. код војних судова. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 2, стр. 164—106, (Сл).ПЕТКОВИЋ, ИВАН Д.: О примени новог кривичног поступка по правним лековима по Закону о штампи. 1931, к. II, књ. XXIII, бр. 6, стр. 461—464, (СХ); За развод ранијег хришћанског брака, кад један од супружника пређе y ислам, није надлежан Шеријатски суд. 1932, к. II, књ. XXV, бр. 1—2, стр. 124—127, (СХ); Државни тужилац може преузети на претресу гоњење од кога je раније одустао... бр. 6, стр. 479—483, (СХ); О одговорности издавача и штампара по Закону о штампи за наплату новчане казне. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 4, стр. 305—309, (СХ); Новчана казна изречена за дела по Закону о штампи не може ce y случају ненаплативости заменити затвором. 1933, к. II, књ. XXVI. бр. 4, стр. 337—338, (СХ); За наплату новчане казне од издавача — чл. 40 3. о ш. — потребна je осуда овога y пресуди. бр. 4, стр. 338—339, (СХ); Нарушење законог дела y корист женске деце по § 478 Гр. зак. може ићи само до изравнавања женске деце са мушком, a не преко тога. бр. 5, стр. 423—425, (СХ); Одлуку о кривици призивни суд може донети само после одржаног јавног претреса, a не y седници. 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 5, стр. 429—432, (СХ); О застаревању права на подизање тужбе по чл. 89 од II Закона о штампи. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 2, стр. 134—137, (СХ); О плаћању таксе за правии посао, склопљен пред избраним судом. бр. 3, стр. 254—257, (СХ); Изврдавалац гарантног писма нема права приговора претходне тужбе. бр. 4, стр. 356—356, (СХ); Суд није дужан доставити оптужницу y поступку по Закону о штампи. бр. 6, стр. 445—446, (СХ); О обавези банке баике као издаваоца гарантног писма. 1934, к. II, књ. XXIX, бр. 1—2, стр. 67—72, (Ч); Појам оштећеника по § 6 К. с. п. бр. 1—2, стр. 153—157, (СХ); Недељивост приватне тужбе 247



АПФ, 1—3.1986 — Библиографија радова објављених v „Архиву за правнс и друштзеиенауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)по Закону о штампи. бр. 5, стр. 405—410, (Ч); Обнова спора завршеног извршном пресудом по старом поступку може ce одобрити само по одредбама старог Гр. пост., a не новог парничног пост. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 1, стр. 69—74, (СХ); Уредба о заштити земљорадника не односи ce на земљораднике над чијом je имовином пре 20 априла 1932. отворен стечај. бр. 5, стр. 443—447, (СХ); За расправу брачних спорова (уништај и развод брака) између припадника Мојсијеве вере на подручју Касаци- оног суда у Београду, надлежни су јеврејски духовни судови. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 1—2, стр. 146—151, (СХ); О правном дејству неблаго- времено поднетог одговора на тужбу. бр. 4, стр. 367—370, (Ч); Егзекватура италијанских пресуда. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 2, стр. 145—157; бр. 3, стр. 259—269, (Ч); Роком y сталном кадру не прекида ce службенички однос. бр. 4, стр. 392—394, (СХ); Повреда стварне надлежности као разлог за ништавност пресуде по § 336 тач. 7 KC11. бр. 5, стр. 454—461, (Ч); Кад суд не констатује да je дело учињено из нечасних побуда или да показује као карактер учиниочев, мора ce изрећи блажа врста пред- виђених казни. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 1—2, стр. 138—140, (СХ); Надлежност сталног избраног суда Трговачке коморе мора бити писмено и изречно уговорена. бр. 3, стр. 269—270, (СХ); Недостатак овлашћења мужа удатоЈ жени да води парницу. бр. 4. стр. 366—367, (СХ); Призивни суд, кад мења одлуку првога суда о доказима, мора спровести доказни поступак по § 582 Гр. п. п. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 5, стр. 473—476, (СХ); О колизији § 928 Срп. гр. зак. и § 85 Меничног зак. бр. 6, стр. 542—545, (Ч); Поклон на случај смрти y нашој судској пракси. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 1—2, стр. 155—162, (СХ); Рок за одговор на тужбу може ce продужити. бр. 3, стр. 229—237, (Ч); Ако Aiaca изгуби спор, онда парничне трошкове не плаћа заоставштина, већ наследници који нису успели. бр. 6, стр. 541—542, (СХ); Неподударност одредаба Гр. ПП са одредбама материјалног права. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 3, стр. 300—309, (Ч); Малолетни задругар преко 15 год. не тече приновак за себе, већ за свога оца задругара. бр. 4, стр. 428—432, (СХ); О надлежности рудничких већа за спорове о принадлежностима рударских службеника. бр. 6, стр. 616—618, (СХ); Важност меничног олонжа. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 1—2, стр. 149—150, (СХ); Кад два лица доводе право својине непокретног добра од истог лица, прече je y праву оно које je пре убаштињено, мада друго лице mia ранију судску пресуду. бр. 3, стр. 263—266, (СХ); Рок застарелости може ce уговоро.м унапред скратити. бр. 5, стр. 440—441, (СХ); Оштећеник није дужан тужити поред општине и службеника за штету насталу превозом трамвајем. бр. 3, стр. 264—266, (СХ); Власник биоскопа дужан je прибавити од аутора музичког дела дозволу за извођење тонфилма. 1939. к. II, књ. XXXIX, бр. 3, стр. 226—236, (СХ); Аутор идејне скице за зграду има искључиво право да по овој скици изради планове за зграду. бр. 4, стр. "363—364, (СХ); Извршна пресуда Крив. суда о приватно-правним потраживањима... бр. 6, стр. 541—543, (СХ); Кућевласник не одговара ако ce станар повреди зато што двориште није осветљено. 1940, к. II, књ. XL, бр. 1, стр. 63—64, (СХ); У случају да ce материјалне прилике измене може ce тражнти повећање законског издржавања деце. бр. 3, стр. 246—247, (СХ); Кад застари тужба за неправедно обогаћење по меници онда престају све обавезе акцептанта. бр. 4, стр. 334—336, (СХ); Власник. ресторана не- посредпо je одговоран за штету насталу због покварене хране. бр. 5—6, стр. 499—500, (СХ); Извршење ради обезбеђења пленидбом садржи и одузимање ствари, ако ce тражи. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 1—2, стр. 129—130, (СХ); Поочил! ce не може уговором о усиновљењу одрећи права из § 150 Г. з. да усињеника може отпустити испод родитељске власти. бр. 4, стр. 312—314, (СХ).ПЕТРОВИЋ, АЛЕКСАНДАР: И тужилац, a не само тужени може ce послужити главном заклетвом y делу оних лица од којих своје право доводи. 1908, књ. VI, бр. 4, стр. 257—259, (СХ); Плате нижег судског особља. 1909, књ. VIII, бр. 2, стр. 158—160, (Ч); Старатељство y немачком праву. 1911, књ. XII, бр. 3, стр. 200—213; бр. 4, стр. 304—310; бр. 5, стр. 362—369, (Ч).ПЕТРОВИЋ, БОРИВОЈЕ Д.: Криминално политичке мере y Кри- 248



АПФ, 1—3/1986 — Бнблиографија радова објављених y „Архиву за правне и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)вичном законику Краљевине Југославије. 1930, к. II, књ. XXI, бр. 3, стр. 200—210, (Ч); Једно погрешно гледиште Касационог суда с обзиром на § 686 Грађ. зак. бр. 5, стр. 382—384, (СХ).ПЕТРОВИЋ, БОРИВОЈЕ: Једна интересантна одлука опште седнице Касационог суда y погледу схватања појма продуженог кривичног дела с обзиром на један конкретан случај. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 5, стр. 425—427, (СХ); Инкриминација апсолутно неподобног покушаја y Кри- вичном зак. Краљевине Југославије и схватање овога де леге ференда. 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 6, стр. 486—490, (Ч); За отуђење или трампу Општине града Београда није потребно одобрење Државног савета y смислу чл. 86 тач. 13 ст. II III Закона о општинама, с обзиром на једну одлуку Апелационог суда. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 3, стр. 257—259, (СХ); Једно погрешно тумачење § 10 Закона о Државном правобрани- оштву y погледу заступања дирекције државних железница код среских судова. 1935, к. II, књ. XXXI, књ. 6, 633—634, (СХ); Начелна одлука y погледу грађанске надлежности општинских судова. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 3, стр. 280—284, (СХ); Једно правно тумачење § 10 Закона о државном правобраниоштву од стране Касационог суда y погледу застулања Ди- рекције државних железница код среских судова. бр. 4, стр. 588—589, (СХ); Једна одлука о сметању поседа и тумачење § 505 и 553 Гр. п. п. од стране рекурсног суда. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 3, стр. 341—342, (СХ); Због прекорачења власти може ce управно-судском тужбом нападати дисциплинска одлука. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 2, стр. 160—162, (АХ)ПЕТРОВИЋ, ВИТОМИР: Платни налог на основу застареле менице 1938, књ. XXXVI, бр. 3, стр. 309—315, (Ч).ПЕТРОВИЋ, ЈЕЛЕНКО: Порез на обрт и царинска политика. 1920 к. II, књ. I, бр. 4, стр. 295—302, (ЕФХ); Ko ce сматра за земљорадника? 1925, к. II, књ. X, бр. 2, стр. 81—101; бр. 3, стр. 190—207, (Ч); Јавне касе и приватни повериоци. 1928, к. II, књ. XVII, бр. 1—2, стр. 41—52; бр. 3, стр. 198—213, (Ч)’; Пореска глава по § 471. тач. 4а Грађ. суд пост. бр. 5, стр. 337—352; бр. 6, стр. 442—462, (Ч).ПЕТРОВИЋ, МИЛИВОЈЕ: Обичај одвођења девојака и закони \ Србији. 1907, књ. III, бр. 2, стр. 139—146, (Ч).ПЕШУНОВИЋ, ДУШАН: Уговорно наслеђе по нашем праву. 1923, к. II, књ. VII, бр. 1, стр. 3—23, (Ч).ПИВАРСКИ, В.: Има ли задруге између оца и сина на приновку стеченом за синовљева пунолетства. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 1—2, стр. 109—111, (СХ).ПИРКМАЈЕР, O.: К пројекту Закона о држављанству. 1928, к. II, књ. XVI, бр. 5, стр. 372—377, (ПП); Повод предлога Закона о личним именима. 1929, к. II, књ. XVII, бр. 1—2, стр. 98—108, (ПП).ПИТАМИЦ, ЛЕОНИД: Нова теорија о правној моћи. 1924, k. II, књ. VIII, бр. 2, стр. 81—91, (Ч); Уставно-судска криза y Сједињеним Државама Америке 1937 год. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 143—146, (Ч).ПЛАКАЛОВИЋ., БУДИМИР: 0 врстама казни лишеља слободе. 1930, к. II, књ. XX, бр. 4, стр. 289—291, (Ч); Пуномоћеник који je специјалним пуномоћјем овлашћен да y вези и за рачун свога властодавца закључује уговор о продаји и куповини... 1935, к. II, књ. XXX, бр. 4, стр. 345—348, (СХ); Пресуда због изостанка или пропуштања. 1935, к. II, кљ. XXXI, бр. 3, стр. 260—264, (Ч); Када je y питању недопустивост редовног правног пута судови нису везани за основ спора који je тужилац y тужби означио. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 2, стр. 185—188, (СХ).ПЛИВЕРИЋ, МЛАДЕН: О рјешавању питања опсега накнаде штете y југословенској предосиови и y чехословачкој основи Грађ. законика. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 36-42, (Ч).ПОЛИТЕО, ИВО: Штампа, јавност и судови. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 5, стр. 408—413, (Ч); Из радног права. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 5, стр. 437—440, (СХ); Слободна правна сарадња. 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 6, стр. 488—490, (Ч).ПОЛИЧЕВИЋ, МИХАИЛО: О застарелости хипотекованог (интабул.) 249



науке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)интереса по нашем Грађанском законику. 1906, књ. II, бр. 1, стр. 39—46, (Ч); Хипотековани интерес не застарева по нашем Грађанском законику за три године. бр. 5, стр. 374—385, (Ч); О уговорима о осигурању живота. 1907, књ. IV, бр. 6, стр. 500—516, 1908, књ. V, бр. 1, стр. 58—65; бр. 2, стр. 192—201, (Ч); Теорија меничнога покрића. 1909, књ. VIII, бр. 2, стр. 145—158; бр. 3, стр. 206—211; бр. 4, стр. 262—272; бр. 5, стр. 366—376, (Ч); Правна теорија о акту административне власти. 1911, књ. XII, бр. 2, стр. 122—140, (Ч); Надлежност y административним споровима. бр. 3, стр. 181—190, (Ч); Устројство правосуђа у старој српској држави y XIII и XV веку. 1923, к. II, књ. VI, бр. 3, стр. 193—209?; бр. 4, стр. 262—280; бр. 5—6, стр. 330—355, (Ч).ПОП-ХРИСТИН, АНТ.: Турско наследно право по ханефијској школи. 1912, књ. XIV, бр. 1, стр. 16—28; бр. 2, стр. 88—98; 1913, књ. XV, бр. 1, стр. 46—56, (Ч).ПОПОВ, ИГОР: Лажан исказ и заклетва y поступку пред изабраним одбором сачињава кривично дело из § 144 y в. § 148 ал. 1 Кз. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 3, стр. 245—246, (СХ); Који je суд надлежан да одбаци као недопуштени правни лек изјављен против друтостепене одлуке кривичног суда. бр. 6, стр. 491—492, (ČX); Да ли je секретар одбора за подизлље цркве државни службеник по § 14 т. 3 КЗ. и да ли исто својство има члан управног одбора задруте? 1941, к. II, књ. XLII, бр. 3, стР: 223—224, (СХ).ПОПОВИЋ, ВОЈИСЛАВ: Двоструко опорезивање и опорезивање пре- дузећа са огранцима у више држава. 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 3, стр. 237—249; бр. 4, стр. 339—349, (Ч).ПОПОВИЋ, ЂОРЂЕ ПФАФ: Када поверилац испусти залогу, па ce услед тога не може да измири из ње, одговарају јемци за дуг, ако су ce обавезали солидарно поред дужниковог добра. 1908, књ. VI, бр. 2, стр. 163—168, (СХ); Бранилачка награда (браниоца по званичној дужности). 1909, књ. VII, бр. 3, стр. 259—262, (СХ); За постојање дела увреде није потребно да ce спомене увређено лице већ je довољно да ce може несумњиво погодити. 1909, књ. VII, бр. 4, стр. 325—327, (СХ); Када молилац сам пријави фирму за протоколисање нема места примени казне из чл. 37 Зак. о такс. 1910, књ. IX, бр. 1, стр. 68—71, (СХ); Једно питање из приватног права. бр. 2, стр. 104-—113, (Ч).ПОПОВИЋ, ЂОРЂЕ Т.: Регрутни спискови не могу бити предмет фалсификата. 1911, књ. XI, бр. 3, стр, 225—230, (СХ).ПОПОВИЋ, ЂУРА: Међународноправни положај папства и латерански уговори од 11 фебруара 1929 год. 1929, к. II, књ. XIX, бр. 5, стр. 350—362: бр. 6, стр. 443—451, (Ч); Појам правних фикција и њихова примена v међународном праву, 1931, к. II, књ. XXII, бр. 4, стр. 279—299, (Ч); Индивидуа као субјект међународног права. 1931, књ. XXIII, бр. 1—2, стр. 53—68, (Ч); Начело правне једнакости држава v међчнародној за- једници. 1933, к. II, књ. XXVI. бр. 3, стр. 201—213, (4): Балканске конференције. 1934. к. II, књ. XXIX, бр. 1—2. стр. 35—47. (Ч); Положај међународног права y општој класификацији наука. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 176—181, (Ч); Правна природа међународних уговора. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 3, стр. 215—224, (Ч); Сила и право. бр. 5—6, стр. 466—471, (Ч).ПОПОВИЋ, ЈЕВРА М.: Прилог к тумачењу § 125 Каз. зак. 1911, књ. XI, бр. 2, стр. 113—122, (Ч); О проширењу одредаба „Уводних пра- вила" и „части прве" Криминалног (казненог) законика Краљевине Србије на цело подручје Краљевине СХС. 1921, к. II, књ. III, бр. 4, стр. 313—315, (ПП); Може ли ce државински спор расправити на основу § 466 Законика о поступку судском y грађанским парницама. 1921, к. II, књ. II, бр. 3, стр. 214—218, (СХ); Нешто о § 6. Грађ. суд. пост. 1921, к. II, књ. III, бр. 6, стр. 480-—485, (СХ); Могу ли парничари споразумно изнети caoi спор пред суд који je релатшзно надлежан? 1922, к. II, књ. IV, бр. 5—6, стр. 441—446, (СХ); О броју 174 таксене тарифе. 1924, к. II, књ. VIII, бр. 3, стр. 225—227, (СХ); Кодентар § 244a Грађ. суд. пост. 1925, к. II, књ. X, бр. 2, стр. 148—150, (СХ); Може ли ce основ за стицање својике 250



АПФ, 1—3/1986. — Библиографија радова објавл.ених y ,,Архиву за правне и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)доказивати сведоцима без обзира на § 242 Грађ. суд. пост. 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 5, стр. 387—396, (Ч).ПОПОВИЋ, МИЛ. Д.: Докле, до ког момента и до ког стадијума спора има места позивању у заштиту, по нашем грађанском судском поступку. 1906, књ. I, бр. 4, стр. 348—356, (Ч); Дужник по меници која je по § 928 Грађ. зак. застарела као меница, има права да према при- тежиоцу исте менице, употреби све оне одбране које би могао употребити и наспрам лица које je притежаоцу поменуту меницу уступио. 1907, књ. III, бр. 4, стр. 325—329, (СХ); Одлуке о престанку службе y случају тач. 2 § 104. 4в. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 3, стр. 244—247, (АХ).ПОПОВИЋ, МИЛЕНКО Б.: О правној одговорности завереника. 1907, књ. IV, бр. 2, стр. 150—153, (Ч).ПОПОВИЋ, МИОДРАГ IL: Објективна одговорност y србијанској судској пракси. 1935, к. II, ка. XXXI, бр. 5, стр. 521—524, (СХ); Црквени судови су надлежни да оцењују уредност и искреност позива мужа жеии за продужење брачног живота. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 3, стр. 338—340, (СХ).ПОПОВИЋ, НЕНАД: Један случај експропријације пред судом. 1928, к. II, књ. XVI, бр. 1, стр. 63—65, (СХ); Како Касациони суд тумачи §§ 21, 22 и 23 Стрц. зак. 1928, к. II, књ. XVII, бр. 4, стр. 318—319, (СХ); Примене § 452 Epab. еуд. пост. 1930, к. II, књ. XX, бр. 2, стр. 146—147, (СХ); Обустава казне затвора y смислу § 288 крив. суд. пост. бр. 4, стр. 310—312, (СХ); Овера рукописа y смислу § 98 Менич. закона. 1931, к. II, књ. XXII, бр. 1, стр. 69—71, (СХ).ПОПОВИЋ, РАДОВАН Ст.: Принцип одбијања пасиве код пореза на наслеђе. 1913, књ. XV, бр. 2, стр. 120—133, (Ч).ПОПОВИЋ, РЕЉА: Дим. Хр. Столнов: Положениото на женитв при позаконното наслвдване споредв наи — старото римско правр. СрвдецБ, 1909. 1910, књ. X, бр. 1, стр. 52—59; бр. 2, стр. 123—132; бр. 3, стр. 213—222 (Ч); Condicio impossibilis y римском тестаменту. 1921, к. II, књ. II, бр. 4, стр. 270—284, (Ч); Интерполације y пандектама. 1922, к. II, књ. IV, бр. 4, стр. 257—273, (Ч); Ислужени чиновници и нови закон о чиновницима. 1923, к. II, књ. VII, бр. 3, стр. 200—202, (ПП); Нека питања из Јустинијанове кодификације. 1928, к. II, књ. XVI, бр. 3, стр. 179—190; бр. 4, стр. 277—289, (Ч); Ропство y римском праву. 1929, к. II, књ. XVIII, бр. 6, стр. 412—429, (Ч); Император Хадријан и ius respondendi. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 119—125, (Ч).ПОПОВИЋ, С.: Захтев по § 1327 аустријског Општег грађанског законика пристоји осим жене и деце усмрћенога свима особама... 1909, књ. VIII, бр. 1, стр. 77—82, (СХ).ПОПОВИЕЋ СЛАВОЉУБ Б.: Периодска повишица je једна врста напредовања. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 1—2, стр. 126—127, (СХ); Судије шеријатских судова са школском спремом која одговара спреми потпуне средње школе могу напредовати и даље од V положајне групе. бр. 5, стр. 453—454, (АХ); Унапређење државних чиновника по скраћеном року. 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 3, стр. 249—253, (АХ); Закони и уредбе добијају обавезну снагу даном публикације односно по протеку vacatio legis. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 6, стр. 473—-475, (АХ).ПОПОВИЋ, ТОДОР Љ.: Један случај друкчијег разумевања § 473 Граћ. зак. 1927, к. II, књ. XV, бр. 4, стр. 329—330, (СХ).ПРЖИЋ, ИЛИЈА: Заштита мањина према одредбама уговора о миру 1919—1920 године и суверено право држава. 1922, к. II, књ. IV, бр. 3, стр. 203—212; бр. 4, стр. 281—288; бр. 5—6, стр. 414—434, (Ч); Пољски Устав од 17 марта 1921 год. 1922, к. II, кљ. V, бр. 5, стр. 382—387, (СЗ); Проблем ваздухопловног права. 1924, к. II, књ. VIII, бр. 5—6, стр. 448—456, (MX); Два уставна пројекта за друге владе кнеза Михаила. 1924, к. II, књ. IX, бр. 1, стр. 42—48, (Ч); Француски Парламент. 1925, к. II, књ. X, бр. 3, стр. 233—236, (СЗ); Два уставна пројекта за друге владе кнеза Михаила. 1925, к. II, књ. XI, бр. 3, стр. 207—-219; бр. 4, стр. 295—303, (Ч); Сувереност држава над ваздушним простором. 1926, к. II, књ. XII, бр. 1, стр. 62—66, (МПХ); Седма скупштина Друштва народа. 1926, к. II, 
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АПФ, 1—3'1986 — Библиографија радова објављених y „Архиву за правне и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)књ. XIII, бр. 5—6, стр. 451—455, (МПХ); Осма скупштина Друштва народа. 1928, к. II, књ. XVI, бр. 1, стр. 55—59, (МПХ); Институт за међународно право y 1928 г. бр. 5, стр. 381—388, (МПХ); Мађарски оптанти и румунска аграрна реформа. 1928, к. II, књ. XVII, бр. 1—2, стр. 52—71, (Ч); Спор поводом „лотуса". бр. 6, стр. 477—482, (MIÎX); Келогов пакт. 1929, к. II, књ. XVIII, бр. 2, стр. 124—130, (МПХ); Девета скупштина Друштва народа. бр. 3, стр. 210—214, (МПХ); Ватиканска држава. бр. 4, стр. 288—296, (МПХ); Наши односи са Грчком. бр. 5, стр. 359—366, (МПХ); Поводом Шесте панамеричке конференције. бр. 6, стр. 454—461, (МПХ); Спор око пред- ратних зајмова пред Хашким судом. 1929, к. II, књ. XIX, бр. 1—2, стр. 81—91, (МПХ); Поступак по молбама упућеним Друштву народа. бр. 3, стр. 208—214, (МПХ); Изједначење одредаба о међународном ваздухо- пловном саобраћају. бр. 5, стр. 381—387, (МПХ); Десета скушитина Дру- штва народа. 1930, к. II, књ. XX, бр. 1, стр. 57—62, (МПХ); Кодификација међународног права. бр. 4, стр. 272—283, (Ч); Ревизија Статута Сталног суда међународне правде. бр. 5, стр. 379—386, (МПХ); Уједињене државе Европе. 1930, к. II, књ. XXXI, бр. 1—2, стр. 108—116, (МПХ); Британски предлог за измену пакта Друштва народа. бр. 3, стр. 216—220, (МПХ); Девети међународни правни конгрес за ваздухопловство. бр. 4, стр. 283— —291, (МПХ); Једанаеста Скупштина Друштва народа. 1931, к. II, књ. XXII, бр. 1, стр. 49—56, (МПХ); Тумачење грчко-бугарске конвенције о узајамном исељавању. бр. 3, стр. 237—241, (МПХ); Савојн и Жексу. бр. 4, стр. 310—318, (MÏIX); Прва балканска конференција. 1931, к. II, књ. XXIII, бр. 1—2, стр. 92—103, (МПХ); Начело народности. бр. 6, стр. 418—439, (Ч); Институт за Л1еђународно право y 1931 год. бр. 6, стр. 450—453, (МПХ); Дванаеста скупштина Друштва народа. 1932, к. II, књ. XXIV, бр. 1, стр. 45—49, (МПХ); Јапанско-кинески сукоб. бр. 3, стр. 232—238, (МПХ); Грчко-бугарски дугови пред Сталним судом међународне правде. бр. 6, стр. 466—470, (МПХ); Појам мањина. 1932, к. II, књ. XXV, бр. 1—2, стр. 60—77, (Ч); Положај Пољака y Данцигу. бр. 1—2, стр. 100—104, (МПХ); Рад на међународној конвенцији о пленидби ваздухо- плова. бр. 3, стр. 203—210, (МПХ); Стални суд међународне правде као другостепена инстанција y међународном правосуђу. бр. 6, стр. 460—465, (МПХ); Новији пактови о ненападању y Источној Европи. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 1, стр. 41—46, (МПХ); Мала Антанта. бр. 4, стр. 313—318, (МПХ); Тумачење Статута Мемеха. бр. 5, стр. 400—406, (МПХ); Први конгрес правника словенских држава. 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 4, стр. 265—285, (Са М. Бартошем), (МПХ); Државно и мсБународно право. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 1, стр. 22—41, (Ч); Прва катедра за мир ла Правном факултету. бр. 2, стр. 148—151, (МПХ); Римска конвенција о пленидби ваздухоплова. бр. 3, стр. 239—242, (МПХ); Накнада штете при- чињене на земљи ваздухопловшш саобраћајем. бр. 4, стр. 342—348, (МПХ); Грчко-француски спор око светионика. бр. 5, стр. 434—438, (МПХ); Искљу- чива надлежиост држава y области међународнога права. 1934, к. IÎ, књ. XXIX, бр. Р-2, стр. 14—28, (Ч); Стални суд међународне правде као другостепена инстанца y спору будашпештанског универзитета против Чехословачке. бр. 1—2, стр. 121—127, (МПХ); Спор око суверености над источним Гренландом. бр. 3, стр. 232—236, (МПХ); Берлински пројекти Конвенције о ваздухопловном праву. бр. 4, стр. 326—331, (МПХ); Издавање криваца y међународиом праву. бр. 5, стр. 416—425, (МПХ); Правне последице марсељског атентата. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 1, стр. 57—63, (МПХ); Признање нових држава и влада. бр. 4, стр. 332—336, (МПХ); Напори за ублажавање ратних свирепости. бр. 5, стр. 435—442, (МПХ); О изворима међународног права. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 1—2, стр. 36—51, (Ч); Мањинске школе y Албанији. бр. 3, стр. 279—282, (МПХ); Међународна одговорност за непријатељску пропаганду протпв Данцн- шког устава пред Сталним судом међународне правде. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 1, стр. 63—69, (MIÎX); Репресалије y време мира. бр. 3, стр. 269—-274, (МПХ); Декларација великих начела међународног права, 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 6, стр. 559—566, (МПХ); Наша аграрна реформа пред Сталним судом међународне правде. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 5, стр. 458—463, (МПХ); Један прилог теорији санкција y међународном праву. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 4, стр. 338—342, (МПХ); Универзалиост 252



АПФ, 1—-3/1986 — Библиографија радова објављених y „Архиву за правне и друштвененауке" y периоду бд 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)и релативност међународног права. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 182—185, (Ч); Прилог теорији о субјектима међународнога права. бр. 6, стр. 607—610, (МПХ); Нео-неутралност. 1939, књ. XXXVIII, бр. 1, стр. 53—56, (МПХ); Међународни кривични суд. бр. 5—6, стр. 504—509, (Ч); Италијанско ратно право. 1940, к. II, књ. XL, бр. 5—6, стр. 420—436, (Ч); Оснивање Правног факултета y Србији. 1940, књ. XLI, бр. 1—2, стр. 1—17, (Ч).ПРИБИЋЕВИЋ, СТОЈАН: О повреди белгиског неутралитета 1914. 1929, к. II, књ. XVIII, бр. 3, стр. 198—209, (Ч).ПРОДАНОВИЋ, ДИОНИСИЈЕ: Употреба правних лекова y стечајном поступку. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 1, стр. 37—41, (Ч); Одређивање јавног претреса пред Окружним односно Апелационим призивним судом. 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 3, стр. 204—217, (Ч); Састав кривичног већа зборног суда кад je y питању кривац старији малолетник. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 6, стр. 498—504, (Ч); Свечано обећање као кривоклетство. 1934, к. II, књ. XXIX, бр. 1—2, стр. 55—63, (Ч); Приватни учесник као супсидијарни тужилац. бр. 4, стр. 287—303, (Ч); Прописи кривичног судског поступка које треба укинути односно изменити или допунити. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 4, стр. 323—332, (ПП); Стављање под суц и оптужница по Закону о штампи. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 2, стр. 157—167, (Ч); Притвор, издржан пре изречене пресуде, урачунат y изречену казну по право- снажности пресуде на основу §§ 420 и 294 КП. 1938, к, II, књ. XXXVI, бр. 4, стр. 436—438, (СХ).ПРОКОПИЈЕВИЋ, МИЛОШ: Важност ранга и оцене при унапређи- вању државних службеника. 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 1—2, стр. 65—74, (Ч); Надлежност власти опште управе по државинским предметима. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 5, стр. 521—529, (АХ).ПРОТИЋ, БОЖИДАР: Члан 18 о Државном савету и управним судовима. 1927, к. II, књ. XV, бр. 3, стр. 193—210; бр. 4, стр. 293—319, (Ч); Надлежност Државног савета код уговора по Закону о државном рачуно- водству. 1929, к. II, књ. XVIII, бр. 1, стр. 15—37; бр. 2, стр. 99—118, (Чј; Члан 26. Закона о Државном савету и управним судовима. 1929, књ. XIX, бр. 4, стр. 272—287; бр. 5, стр. 363—377, (Ч); Обнова административног спора. 1930, к. II, књ. XXI, бр. 5, стр. 333—350; бр. 6, стр. 436—455, (Ч); Надлежност Државног савета и управних судова. 1931, к. II, књ. XXII, бр. 5, стр. 372—394, (Ч); Примена тач. 3. чл. 70 уредбе о набављачким задругама државних службеника. 1932, к. II, књ. XXV, бр. 3, стр. 165—182; бр. 4, стр. 269—280, (Ч); Надлежност Државног савета као другостепеног и последњег управног суда. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 6, стр. 504—525, (Ч).ПРОТИЋ, ПЕТАР Ф.: He може ce продужити поступак код суда, месно надлежног, на правном подручју Великог суда y Подгорици по тужби предатој суду другог правног подручја. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 6, стр. 566—567, (СХ); Удата сестра не може конкурисати y насле- ђивањи очинства са својом сестром која je остала y кући. 1937, књ. XXXV; бр. 4, стр. 351—353, (СХ).ПУЉЕВИЋ, ТОМАШ: Поводом новог Закона о тапијама. 1931, к. II, књ. XXII, бр. 1, стр. 44-49, (ПП).ПУТНИК, ДУШАН: Незаконитост наредбе министарства којом ce штите приватни, a не јавни интереси. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 5, стр. 400—401, (АХ).РАДЕНОВИЋ, МИОДРАГ: У предметима извршења, странке заступане адвокатом немају право на накнаду трошкова по Правилнику о наградама адвоката. 1940, к. II, књ. XL, бр. 4, стр. 341, (СХ).РАДИВОЈЕВИЋ, ВЛАСТИМИР: Шта ce може доказивати сведоцима y трговачким споровима? 1924, к. II, књ. IX, бр. 1, стр. 67—72, (СХ)- РАДИЋ, ЉУБО: О појму и називу кооперације. 1930, к. II, књ. XX, бр. 1, стр. 28-44, (Ч).РАДОВАНОВИЋ., ЉУБОМИР: О важности заклетве. 1921, к. II, књ. II, бр. 3, стр. 213—214, (АХ); Надзор државе над ошитином. бр. 4, стр. 302—307; бр. 5—6, стр. 421—429, (АХ); Закон о заштити јавне безбедности поретка y држави. 1921, к. II, књ. III, бр. 3, стр. 244—247, (АХ); Решење Министра унутр. дела по споровима из гл. XVI, гр. суд. пост. 253



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y „Архиву за правне и друштвененауке" у периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)и државинским не може изазвати административни спор. бр. 5, стр. 390—393, (АХ); Редукција чиновника. бр. 6, стр. 475—480, (АХ); О адми- нистративном судству. 1922, к. II, књ. IV, бр. 1, стр. 30—52, (Ч); Адми- нистративни спор. бр. у случају лицитације о закупу државног имања. бр. 2, стр. 125—128, (АХ); Закон о Државном савету и управним судовима. бр. 3, стр. 213—226, (ПН); Преношење апотеке. бр. 4, стр. 290—295, (АХ); Уредба о пословном реду y Државном савету и управним судовима. 1925, к. II, књ. V, бр. 2, стр. 135—144, (АХ); Објективан административан спор. бр. 3, стр. 189—213; бр. 4, стр. 273—297, (Ч); Поводом питања о преношењу апотеке. бр. 5, стр. 370—372, (АХ); Један погрешно решен административан спор. бр. 6, стр. 450—458, (АХ); Члан 282 финансиског закона за 1922—23. 1924, к. II, књ. VIII, бр. 2, стр. 143—147; бр. 3, стр. 214—217, (АХ); Одговорност државе по чл. 180 цар. закона. 1924, к. II, књ. IX, бр. 6, стр. 463—468, (АХ); Законодавна власт и њене функдаје. 1925, к. II, књ. X, бр. 1, стр. 39—52; бр. 2, к:тр. 112—127; бр. 3, стр. 208—216; бр. 4, стр. 281—291; бр. 5—6, стр. 386—409, (Ч); Пензионисање официра по новом Закону о устројству војске и морнарице. бр. 6, стр. 431—435, (АХ); Надлежност Државног савета y споровима потеклим из уговора закључених са државом. 1925, к. II, књ. XI, бр. 4, стр. 319—325, (АХ); О надлежности Државних савета за расматрање решења министра унутрашњих дела донесених y споровима државинским. 1926, к. II, књ. XII, бр. 2, стр. 149—153, (АХ); Санкција за неизвршење одлука Државног савета. бр. 3, стр. 239—240, (АХ); Разврставање чинов- ника који немају спрему за струку y којој служе. бр. 5—6, стр. 456—460, (АХ); Управни уговор. 1926, к. II, књ. XIII, бр. 3, стр. 181—192; бр. 4, стр. 281—298, (Ч); Управни акт Државног савета. бр. 4, стр. 314—317, (АХ); Правни положај општинских деловођа и благајника. 1927, к. II, књ. XIV, бр. 1, стр. 59—64, (АХ); Управни акт Државног савета. 1927, к. II, књ. XV, бр. 5, стр. 382—399; бр. 6, стр. 459—487, (Ч); Једна пресуда Државног савета по спору због неправилне лицитације. 1928, к. П, књ. XVII, бр. 5, стр. 399—403, (АХ); Откуп пензије. 1931, к. II, књ. XXIII, бр. 6, стр. 457—460, (АХ); Дисциплински отпуст из службе по § 88 Зак. о народним школама. 1932, к. II, књ. XXV, бр. 3, стр. 210—214, (АХ); Толеранција y брачним односима. бр. 5, стр. 365—370, (ПП); Неке примедбе на малу напомену г. д-ра М. Бартоша. бр. 6, стр. 456—460, (ПП); Престанак службе административним путем по Чин. закону од 1931 год. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 2, стр. 143—146, (АХ); Преглед рада опште седнице Државног савета на изједначењу праксе y прошлој години. бр. 4, стр. 322—328; Уредбе и набавке према Закону о државном рачуно- водству. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 1, стр. 23—41, (Ч); Право на пензију удовице из римокатоличког брака, одвојене од стола и постеље. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 1, стр. 70—73, (АХ); Трошарина на ракију. бр. 4, стр. 367—370, (АХ); О стављању правоснажних управних аката ван снаге. 1940, к. II, књ. XL, бр. 3, стр. 233—235, (АХ); Преглед новијег законо- давства. бр. 4, стр. 314—318, (Ч).РАДОВАНОВИЋ, МИЛИН: Занатско питање. 1906, књ. I, бр. 4, стр. 371—379; бр. 5, стр. 452—458, (Ч).РАДОВАНОВИЋ, МОМЧИЛО: Један случај акцесије код закупа. 1909, књ. VIII, бр. 4, стр. 296—303, (Ч).РАДОВИЋ, РАДЕ: Смендова теорија интеграције и њен начелни значај за уставну теорију и уставно правну науку. 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 4, стр. 299—317, (Ч); Природно правна теорија монархиског ancoav- тнзма y политичкој философији војвођанских Срба. 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 5, стр. 409—425, (Ч); Демократско природно право у политичкој п правној философији Боже Грујовића. 1940, к. II, књ. XL, бр. 1, стр. 40—48, (Ч); Либерално природно право y политичкој философији Јована Стејића и Димитрија Давидовића. бр. 5—6, стр. 449—464, (Ч).РАДОЈИЧИЋ, СПАСОЈЕ: Битни услови за стечај. 1906, књ. I, бр. 3, стр. 227—238; бр. 5, стр. 435—451, (Ч); Кад купац хипотекованог доора добије судом потврБену тапију без терета, онда ce хипотека која je на продатом добру постојала према њему гаси и ако није y интабу- лационим књигама скинута. 1907, књ. III, бр. 2, стр. 158 164, (СХ); Заједничка обавеза. 1907, књ. IV, бр. 6, стр. 481—490, (Ч); Принудно 254



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y „Архиву за правне и друштвененауке" у- периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)поравнање y стечају. 1908, књ. V, бр. 4, стр. 353—360; бр. 5—6, стр. 439—450; 1908, књ. VI, бр. 1, стр. 50—59; бр. 2, стр. 114—:129; бр. 3, стр. 226—236; бр. 5, стр. 379—396; 1909, књ. VII, бр.1,стр.38—45; бр. 2, стр. 121—129, (Ч); Извештај г. Министру правде са међународне конференције y Хагу за изједначење меничног права који je поднео г. Спасоје Радојичић, делегат Краљевине Србије. 1911, књ. XII, бр. 1, стр. 1—17; бр. 3, стр. 169—180; бр. 4, стр. 264—287, (Ч); Изједначење меничног права. 1913, књ. XVI, бр. 5, стр. 356—364; бр, 6, стр. 433—442; 1914, књ. XVII, бр. 1, стр. 35—47, (Ч).РАДОЈКОВИЋ, МИЛОШ М.: Дефиниција нападача. 1934, к. II, књ, XXVIII, бр. 2, стр. 190—209, (Ч); Србија и међународни положај Бердапа од Париског конгреса до светског рата. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 5, стр. 482—503; бр. 6, стр. 561—581, (Ч); Међународни положај Белгије. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 185—192, (Ч); Француска и народни покрет y Аустрији 1848. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 5—6, стр. 478—484, (Ч).РАЈС, P. А.: Бештак пред судовима и y судским истрагама. 1921, к. II, књ. III, бр. 6, стр. 435—442, (Ч).РАЈЧЕВИЋ, ВИТОМИР: Паралела између предбележбе заложног права по Закону о земљишним књигама и досадање прибелешке као средства обезбеђења. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 4, стр. 302—305, (СХ); Има ли места примени § 278 ГЗ y односу на земљиште земљорадника који ужива заштиту y смислу § a 471 ГСП, a сем употребљеног земљишта нема довољно земље за наглавицу. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 3, стр. 233—235, (СХ).РАНКОВИЋ, Д.: Позакоњење ванбрачне деце доцнијим браком. 1907, књ. III, бр. 4, стр. 337—340, (СХ); Поротници гласају и онда о кривичној одговорности оптуженога, кад ce ислеђењем на главном претресу покаже да не стоји представљено кривично дело. бр. 5—6, стр. 491—492, (СХ); О правној одговорности завереника. 1907, књ. IV, бр. 1, стр. 46—50, (СХ); Може ли ce тестаментом располагати y виду фидеикомиса и законим делом. бр. 2, стр. 165—168, (СХ); Који je суд надлежан за расправљање спорова о адвокатским наградама до 200 Дин. 1909, књ. VII, бр. 1, стр. 79—80, (СХ); О усменом тестаменту. 1921, к. II, књ. II, бр. 3, стр. 222—226, (СХ).РАСТОВЧАН, ПАВАО: Двије примједбе за Уводни закон за Трговачки закон. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 5—6, стр. 568—572, (Ч).РИБАРЖ, ОТОКАР: Да ли je наша Краљевина нова или стара држава. 1923, к. II, књ. VI, бр. 4, стр. 241—262, (Ч).РИСТИЋ, АЛЕКСАНДАР Д.: Границе војног кривичног и војног дисциплинског права. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 1—2, стр. 98—114, (Ч).РИСТИЋ., АНДРИЈА М.: Правни послови закључени од умно оболелих лица ништавни су и онда ако њихово оболење није још званично констатовано. 1930, к. II, књ. XX, бр. 3, стр. 232—235, (СХ); Може ли Касациони суд сам донети одлуку о доказаној снази једног доказа пре но што je овај y опште оцењен од нижих судова? 1931,. к. II, књ. XXII, бр. 3, стр. 246—248, (СХ); Геополитичке силе на Средоземном мору. 1937, kJ. II, књ. XXXV, бр. 1—2, стр. 55—75, (Ч);; Да ли je пропис § 151 Зак. о шумама меродаван за грађанске судове y споровима због накнаде штете? 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 4, стр. 360—363, (СХ).РИСТИЋ., BEЛ: По нашем Грађанском законику пренос интабу- лисане тражбине важи према трећима и ако није уписан y интабулаци- оне књиге. 1912, књ. XIII, бр. 5—6, стр. 439—449, (СХ).РИСТИЋ, НИКОЛА: Судови с непотпуним колегијумом. 1906, књ. I, бр. 2, стр. 194—196, (СХ); Исхрана судских притвореника. бр. 6, стр. 560—563, (СХ).РОЗЕНБЕРГ, ВЛАДИМИР: Покушај проучавања ликвидности југо- словенских новчаних завода. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. .1—2, стр. 96—109, (Ч). РОЗЕНДОРФ, РИХАРД: Ново југословенско деоничко право са гле- дишта упоредног права. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 1—2, стр. 59—68, (Ч).САВИЋ, СЛОБОДАН: За позакоњење доцнијим браком, довољна je 255



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y „Архиву за правне и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)очева изјава и по мајчиној смрти. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 3, стр. 268—270, (СХ).САВКОВИЋ, ЈОВАН: Усменост у грађанском парничном поступкч. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 4, стр. 33—348; бр. 5, стр. 464—482, (Ч); Прво рочиште y нашем грађанском парничном поступку. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 3, стр. 224—237, (Ч); Поступак y споровима који цроистичу из закупних уговора. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 1, стр. 39-Л8, (Ч).САГАДИН, СТЕВАН: Из праксе Државног савета. 1922, к. II, књ. Il, бр. 5, стр. 373—378, (АХ); Из праксе Државног савета. 1925, к. II, књ. X, бр. 1, стр. 64—69, (АХ); Прелаз из ниже категорије у вишу, бр. 2, стр. 146—148, (АХ); Неке напомене на одлуке Државног савета. 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 5, стр. 422—428, (АХ); О примени чл. 22 Закона о Државном савету и управним судовима. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 4, стр. 348—353, (АХ); Уговори и набавке према Закону о Државном рачуно- водству. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 4, стр. 287—295, (Ч).САМУРОВИЋ, МОМЧИЛО: Да ли наследницима удове припада не- подигнути интерес са уложене књижице на којој je она имала право ужитка. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 4, стр. 316—318, (СХ).САИЧИБ, РАДОМИР Н: За решавање по молби за одлагање извр- шења казне лишења слободе дуже од три месеца није надлежан Окружни већ Апелациони -суд. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 4, стр. 439—440, (СХ); Урачунавање времена после изрицање првостепене пресуде y издржану казну. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 3, стр. 270—272, (СХ).САЈОВИЦ, РУДОЛФ: Неколико напомена к одређењу појма штете. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 62—66, (Ч).САРКА, СВЕТИСЛАВ: Може ли адвокатски приправник бити брани- лац на Окружном суду? 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 1, стр. 57—60, (СХ).СЕЧАНСКИ, ДИМ.: Условно убаштињење уведено у интабулационе књиге о уговору продаје и куповине. 1925, к. II, књ. X, бр. 3, стр. 231—233, (СХ); О пречем праву откупа. 1926, к. II, књ. XII, бр. 2, стр. 153—157, (СХ).СИКАР, ЕМИЛ: Основни елементи југословенске породичне задруге. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 6, стр. 564—575, (Ч).СИЛВИ, МИХАИЛО: Правозаступништво y Не.мачкој. 1908, књ. V, бр. 2, стр, 307—315, (Ч); Принудна извршења y Немачкој. 1909, књ. VI, бр. 6, стр. 481—493; 1909, књ. VII, бр. 5, стр. 467—480, (Ч); Један не- предвиђени случај v Казненом законику и Законику о шумама. 1910, књ. IX, бр. 3, стр. 196—200, (Ч).СИМИЋ, ВЛАДИМИР: Погрешно тумачење § 261 и § 272 Кривичног судског поступка. 1922, к. II, књ. V, бр. 3, стр. 224—230, (СХ); Кривично поступање по тзв. лакшим кривичним делима. 1940, к. II, књ. XL, бр. 3 стр. 173—176, (Ч).СИМОНОВИЋ, МИЛОРАД: Општи поглед на савремене правне теорије о држави. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 1—2, стр. 55—68, (Ч).СИНЂЕЛИЋ, Ст, Ј.: Суђење по кратком поступку. 1923, к. II, књ. VI, бр. 2, стр. 111—129, (Ч).СЛИЈЕПЧЕВИЋ, ПЕРО: Херман Вендел (1884—1936). 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 1, стр. 1—20, (Ч).СМИЉАНИЋ, ЈОВАН Д.: По § 24 Крив. зак. није предвиђено да одбрана путем силе употребљене ради одбијања против правног напада... 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 1, стр. 84—85, (СХ); За примену § 32 од. II Крив. зак. довољно je да je средство радње или предмет на коме ce радња извршује... бр. 2, стр. 193—194, (СХ); Насилна обљуба над женским малолетним лицем. бр. 4, стр. 394—396, (СХ); Особито тежак случај према пропису § 75 од. II КЗ. бр. 4, стр. 396—397, (СХ); За појам дела из §273 од. I Крив. зак. без утицаја je да ли je обљубом извршена и дефлорација. бр. 6, стр. 589—590, (СХ); За примену начела res iudicata потребно je постојање идентитета парничара, тужбеног захтева и правног основа. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 1—2, стр. 134—135, (СХ); Само саопштење одлуке извршиоцима кривичног дела да извесна лица неће да престану са радом, не представља појам потстрекавања. бр. 3, стр. 256



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y „Архиву за правне и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)275—276, (СХ); Одговорност оца за ствари које je снаја донела y кућу приликом удаје за сина под очевом влашћу. бр. 5, стр. 463—464, (СХ); Ванбрачност детета не може ce утврђивати недоласком туженика иа рочиште. бр. 6, стр. 572—573, (СХ); Право удовичког уживања терети чисту заоставштину мужевљеву. бр. 6, стр. 573—574, (СХ); Свекар ce не може осуђивати на повраћај покретности из мираза. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 2, стр. 174—175, (СХ); За појам кривичног дела крађе из § 316 тач. 1 КЗ није довољно само насилно проваљивање или ускакање у затворени простор. бр. 3, стр. 279—-281, (СХ); Застарелост потраживања неплаћених рата жениног издржавања. бр. 4, стр. 373— 374, (СХ); Примена прописа § 921 Грађ. зак. бр. 4, стр. 375—376, (СХ); Покушај тровања раствореном каменом содом није апсолутно неподобан покушај. бр. 4, стр. 381—382, (СХ); За образовање задруге није потребан писмени уговор. бр. 5, стр. 471—473, (СХ); И нетаксирано судско саслушање о преносу имовине има значај правног посла. бр. 6, стр. 561—564, (СХ); Обавеза свекра да издржава чланове кућне заједнице... 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 1—2, стр. 139—140, (СХ); Ванбрачност детета може ce доказивати без обзира што je брачна заједница још y снази. бр. .1—2, стр. 153—155, (СХ); Примена прописа § 176 Крив. зак. бр. 1—2, стр. 166—167, (СХ); По § 399 ГЗ синовица, претстављајући свога оца, конкурише са стрицем у наслеђу имовине свога оца. бр. 3, стр. 259—261, (СХ); Право претстав- љања y корист потомака усвојеникових. бр. 4, стр. 347—349, (СХ); За постојање крив. дела лишења живота потребно je да je оптужени уми- шљајно деловао. бр. 5, стр. 460—461, (СХ); Застарелост остваривања наследног права. бр. 6, стр. 539—541, (СХ); Окупација пустих земљишта, по § 230 ГЗ, може ce извршити само онда, ако je код сопственика постојала воља за напуштањем тог земљишта. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 3, стр. 331—332, (СХ); Малолетни усињеник док je под влашћу усвоји- теља, нема прече право куповине имовине продате од стране помајке. бр. 4, стр. 423—425, (СХ); Застарелост из § 928 в ГЗ тече од дана свршеног посла. бр. 5, стр. 533—535, (СХ); Усвојеник из § 137 ГЗ искључује из наслеђа имовине свога усвојитеља његову рођену кћер. бр. 6, стр. 613—616, (СХ); За прекорачење нужне одбране потребно je да постоји истовреме- ност напада и против напада. бр. 6, стр. 627—628, (СХ); Родитељи нису криви за штету коју учине њихова деца старија од 7 година, нити ce њихова одговорност може заснивати по § 115 ГЗ. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр, 1—2, Стр. 143—144, (СХ); Ванбрачна жена нема право на накнаду од ванбрачног мужа за вршене домаћинске послове за време ванбрачног живота. бр. 3, стр. 259—260, (СХ); Иако je брак разведен на штету мужа, жени не припада право на издржавање, кад јој то право није признато пресудом Духовног суда. бр. 3, стр. 26—262, (СХ); По § 103 ГЗ није допуштен уговор по коме би ce супрузи споразумели о разводу или поништају брака. бр. 3, стр. 262—263, (СХ); Одговорност командитора по § 30 срп. трг. зак. наступа без обзира на начин манифестовања повреда прописа из §§ 27 и 28 трф. зак. бр. 4, стр. ,341—342, (СХ); Иако пропис § 800 ГЗ даје право на тражење накнаде штете, одговорност за накнаду по § 801 ГЗ постоји само онда ако ce штета догодила кривицом учиниоца услед његове зле намере или небрежења. бр, 5, стр. 443—445, (СХ); Службености на послужном добру... бр. 5, стр. 447—448, (СХ); Пропис § 118 ГЗ није апсолутне природе да женска деца по навршеној 7 год., морају остати код оца, већ могу, ако ce тиче њихове cpelie остати и даље код матере. бр. 6, стр. 544—546, (СХ); Жена нема право на повраћај мираза због одвојеног живота, јер престанком фактичке заједнице живота брак не престаје. бр. 6, стр. 547—549, (СХ); Прекорачеље нужне одбране учињено услед великог и јаког страха из § 24, од. III став посл. КЗ. бр. 6, стр. 559—560, (СХ); Унуци наслеђују свога деду по свом сопственом праву. 1938, к. II, књ. XXXVIII, бр. 1, стр. 69—70, (СХ); За издржавање жене, поред мужа, обавезан je и свекар ако живи заједно са сином. бр. 2, стр. 165—167, (СХ); Дукати нису миразно добро, већ женин накит, којим жена има право слободног распологања. бр. 3, стр. 254—256, (СХ); Уговор о усиновљењу нема законске вредности, ако je од стране надлежног епископа поништено црквено усиновљење. бр. 4, •стр. 360—362, (СХ); Право на накнаду штете за претрпљени страх, тужилац 257



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y „Архиву за правне и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202-Г-271)има само y случају ако су настале рђаве физичке последице. 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 1—2, стр. 142—143, (СХ); Случај прекорачења нужне одбране услед јаке раздражености. бр. 1—2, стр. 150—151, (СХ); Веренипа која je својевољно пристала да са вереником живи ванбрачно, па га потом налусти, нема право на накнаду из § 822 ГЗ. бр. 3, стр. 255—257, (СХ); Отац не може своје ванбрачно дете усвојити ни путем тестамента. бр. 3, стр. 259—262, (СХ); Кад син добровољно прими мајку на издржавање, онда нема права да тражи накнаду за њено издржавање. бр. 4, стр. 357—358, (СХ); Уступање хипотеке... бр. 6, стр. 535—536, (СХ); Предлог за доношење пресуде због пропуштања, кад има приговора из § 334 ГРПП, може ce поднети тек пошто ce ти приговори правоснажно одбаце. 1940, к. II, књ. XL, бр. 2, стр. 151—153, (СХ); Задруга постоји између пунолетних и малолетних сродника и за образовање такве задруге не тражи ce пословна способност малолетника. бр. 4, стр. 331—333, (СХ); Један случај праведне нужне одбране без прекорачења, бр. 5—6, стр. 491—492, (СХ); Пропис § 79 КЗ има ce применити и онда када je један важан део тела учињен трајно слабијим... 1940, к. II, књ. XLI, бр. 1—2, стр. 140—141, (СХ).СМИЉАНИЋ, МИЛИВОЈЕ: Да ли ce може ставити забрана на дневницу народног посланика? 1927, к. II, књ. XIV, бр. 3—4, стр. 301—304, (СХ); О разумевању заједнице живота, као елемента y поjAiv задрхте. 1927, к. II, књ. XV, бр. 1—2, стр. 117—122, (СХ).СМИЉАНИЋ, МИЛОСАВ Б.: О ограничењу употребе главне за- клетве. 1928, к. II, књ. XVI, бр. 3, стр. 230—233, (СХ); О наследничкој недостојности (индигнитету) из § 419. Грађ. зак. бр. 5, стр. 397—406, (СХ\ О задрузи између оца и сина. 1928, к. II, књ. XVII, бр. 1—2, стр. 132—138, (СХ); Кад ce задругари поделе, па опет састану, онда поново образују задругу и без формалног уговора. 1929, к. II, књ. XVIII, бр. 2, стр, 134—142, (СХ).СМИЉАНИН, МИХАИЛО М.: Санирање француских финансија. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 3, стр. 282—290, (ЕФХ).СМИРНОВ, K. М.: Поводом питања о завешталачкој слободи по римском праву. 1921, к. II, књ. III, бр. 2, стр. 93—114, (Ч); Quod principi placut, legis habet vigorem. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 127—133, (Ч); Successio in universum ius y римском наследном праву. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 5—6, стр. 549—554, (Ч).СМИРНОВ, МИХАИЛО: Совјетско бугарска ваздухопловна конвен- ција потписана 11 децембра 1939 y Софији. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 3, стр. 223—228, (МПХ).СОЛДАТОВИЋ, ДРАГ. Л.: Поводом нацрта Закона о правозаступни- цима. 1921, к. II, књ. III, бр. 3, стр. 236—239, (ПП); Примена смртне казне код поротног суђења. 1922, к. II, књ. IV, бр. 2, стр. 128—134, (Ч).СОЛОВЈЕВ, АЛЕКСАНДАР В.: Уговор о куповини и продаји y средњо- вековној Србији. 1927, к. II, књ. XV, бр. 6, стр. 429—448, (Ч); „Градски закон" у средњовековној Србији. 1928, к. II, књ. XVI, бр. 5, стр. 342—349, (Ч); Себров збор. 1928, књ. XVII, бр. 3, стр. 170—177, (Ч); Једно суђење из доба кнеза Лазара. 1929, к. II, књ. XVIII, бр. 3, стр. 188—198, (Ч); Историја права на међународном византолошком конгресу. 1930, к. II, књ. XXI, бр. 6, стр. 413—417, (Ч); Зетска пресуда из године 1445. 1931, к. II, књ. XXIII, бр. 1—2, стр. 41—53, (Ч); О Карађорђевом законику. 1932, к. II, књ. XXIV, бр. 5, стр. 373—382, (Ч); To фоникон. 1932, к. IÎ, ктб. XXV, бр. 1—2, стр. 23—33, (Ч); Значај Дубровника y историји југо- словенског права. бр. 4, стр. 241—248, (Ч); Душанов законик код Паштро- вића. 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 1—2, стр. Т7—26, (Ч); Непознат уговор Дубровника с арбанаским владаром из почетка XIII века. бр. 4, стр. 292—298, (Ч); Приватно-правни уговори XVI века из Пољичке жупе. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 5, стр. 398—415, (Ч); Кажњавање певерне жене y црногорском и византиском праву. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 6, стр. 478—489, (Ч); Сељаци-племићи у историји југословенског права. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 5, стр. 455—464, (Ч); Стогодишњица прве расправе из историје српског права. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 1—2, стр. 1—8, (Ч); Богишићева универзитетска предавања. бр. 5, стр. 385—396, (Ч); Издава 258



АЛФ, 1—3/1986 — Бибдиографија радова објављених у „Архиву за правне и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)по средњовековном српском праву. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2,. стр. 133—138, (Ч); Жене поротници y Душановом законику. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 5—6, стр. 403—407, (Ч).СПАЛАЈКОВИЋ, М.: Консуларна конвенција између Србије и Турске, 1906, књ. I, бр. 2, стр. 150—156; бр. 3, стр. 255—259, (Ч).СПАСОЈЕВИЋ, ЖИВАН: Пренос непокретне имовине путем потврђе- ног уговора. 1912, књ. XII, бр. 6, стр. 431—464, (Ч); Уговор о концесији и спор београдске општине са белгиским безименим друштвом за трам- ваје и осветлење. 1924, к. II, књ. VIII, бр. 5—6, стр. 380—423, (Ч); Живојин Перић као цивилиста. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 10—16, (Ч).СПЕКТОРСКИ, ЕВГЕНИЈЕ: Еволуција правне системастике. 1928, к. II, књ. XVI, бр. 4, стр. 249—263, (Ч); Дух поратних устава. 1929, к. II, књ. XVIII, бр. 2, стр. 81—90, (Ч); Стогодишњица рођења Бориса Н. Чичерина, бр. 6, стр. 401—408, (Ч); Хобес и његов утицај на науку одржави. 1929, к. II, књ. XIX, бр. 6, стр. 417—428, (Ч); Хуго Гроцијускао филозоф. 1930, к. II, књ. XXI, бр. 1—2, стр. 1—10, (Ч); Модерностање науке о држави. 1931, к. II, књ. XXII, бр. 1, стр. 1—8, (Ч);Субјективизам и објективизам y правној теорији. 1931, к. II, књ. XXIII, бр. 3, стр. 161—171, (Ч); Две формуле y модерној теорији о држави. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 4, стр. 269—277, (Ч); Три декларације. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 5, стр. 373—384, (Ч); Руски социолози. 1934, к. II, књ. XXIX, бр. 4, стр. 270—287, (Ч); Стогодишњица руске кодификације y светлости теорије о законодавству. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 3, стр. 185—195, (Ч); Стогодишњица Кетлеове „социалне физике". 1935, к. II, кљ. XXXI, бр. 4, стр. 321—330, (Ч); Стогодишњица Токвилове књиге о демократији. бр. 6, стр. 545—553, (Ч); Живот и личност професора Тара- новског. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 3, стр. 217—228, (Ч); Правне науке и психологија. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 3, стр. 193—206, (Ч); Три датума y историји руског сељаштва. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 2, стр. 105—110, (Ч); Декартов утицај на друштвене науке. 1937, књ. XXXIV, бр. 5, стр. 401—408, (Ч); Постанак теорије о законодавној функцији парламента. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 143—150, (Ч); Шта je социологија. бр. 4, стр. 369—376, (Ч); Шопенхауер и савремена култура. 1938, књ. XXXVII, бр. 1—2, стр. 1—7, (Ч); Нормативне науке, бр. 5, стр. 385—394, (Ч); Монтескије. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 2, стр. 97—106, (Ч); Александар Градовски. бр. 5—6, стр. 488—491, (Ч); Павле Новгородцев. 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 3, стр. 193—198, (Ч); Огист Конт и етатизам. 1941, к. II, књ. XLI, бр. 3, стр. 161—166, (Ч).СРЗЕНТИЋ, НИКОЛА: И због делимичне неисплате куповне цене продавац може тражити раскинуће уговора, и то по § 656, a не по § 553 ГЗ. 1940, к. II, књ. XL, бр. 3, стр. 248—249, (СХ); Држава не одговара за штету коју причини доношењем закона, ако y самом том закону није изричито предвиђена одговорност за накнаду. бр. 5—6, стр. 501—503, (СХ); Ако услов није испуњен, уговорна страна није дужна да изврши условну обавезу, иако je она спречила да услов наступи. бр. 5—6, стр. 501—505, (СХ); Трговина друштвеним утицајем je неморалан правни посао. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 1—2, стр. 138—140, (СХ); Од два купца непокретног имања, пречи je онај који ce први y јавне књиге увео, иако je знао да je исто имање раније продато првом купцу y државину. бр. 4, стр. 314—316, (СХ); Злоупотреба права и службености non aedificandi пред нашим Касационим судом. бр. 6, стр. 475—477, (СХ).СТАЈЕСКАЛ, АЛЕКСА: Закон о пенсионом фонду за удовице и децу умрлих чиновника. 1906, књ. I, бр. 1, стр. 91—96; бр. 2, стр. 197—200; бр. 3, стр. 297—300; 1906, књ. II, бр. 2, стр. 173—177, (Ч).СТАМЕНКОВИЋ, СТЕВ. М.: Судско чиновништво. 1907, књ. IV, бр. 1, стр. 56—64; бр. 2, стр. 154—163; бр. 3, стр. 241—254, (Ч); Кратак поглед на пројект Закона о среским или градским судовима. 1910, књ. IX, бр. 4, стр. 277—284, (Ч).СТАНИЋ, ДУШАН С.: Положај жене y чифчијском односу. 1930, к. II, књ. XX, бр. 2, стр. 120—126, (Ч); Да ли ce пропис § 74 КЗ примењује и код избора казне затвора и новчане казне. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 3, 259



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објавЈ&ених y „Архиву за правне и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)стр. 316—319, (Ч); Есконтна листа je саставни део менице те je камата њоме предвиђена обухваћена платним налогом. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 6, стр. 478—480, (СХ); Какав je однос између прописа § 62 Зак. о принудном поравнању ван стечаја и § 12 у в. § 2 Зак. о извршењу и обезбеђењу. 1941, к. II, књ. XLII, бр. 1, стр. 141—143, (СХ).СТАНКОВИЋ, ДИМИТРИЈЕ: Да ли пропис § 290 Крив. зак. укида бигамију и полигамију наших грађана муслиманске вероисповести. 1932, к. II, књ. XXIV, бр. 4, стр. 324—326, (СХ).СТАНКОВИЋ, МИХАИЛО: Организација контроле цена. 1940, к. II, књ. XL, бр. 5—6, стр. 480—488, (ЕФХ).СТЕВАНОВИЋ, МИЛАН: Усвојење може ce на супрот §§ 136 и 145 Гр. зак. доказивати и сведоџбама сведока (што важи само за ново- ослобођене крајеве). 1908, књ. VI, бр. 3, стр. 251—257, (СХ); О рачунским парницама по Аустријском грађанском судском поступку. 1910, књ. IX, бр. 1, стр. 38—52, (Ч).СТЕФАНОВИЋ, ЈОВАН: Надлежност Државног савета по тужбама y административним споровима о решењима покрајинских управа. 1922, к. II, књ. V, бр. 4, стр. 304—309, (АХ); Административно-судски односи покрајинских управа према управним судовима. 1923, к. II, књ. VII, бр. 2, стр. 125—129, (АХ); Представничка и директна народна влада. бр. 4, стр. 275—285; бр. 5, стр. 345—363; бр. 6, стр. 427—446, (Ч); Да ли уредбе специјалних закона о извршности појединих административних аката искључују надлежност нашег административног судства? 1924, к. II, књ. VIII, стр. 279—287, (ПП); Правна природа аката’ помиловања и могућност административног спора чији je он објекат. 1925, к. II, књ. X, бр. 4, стр. 272—280, (Ч); Начело народне суверености y албанском монар- хиском уставу од 1928. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 154—156, (Ч); Санкција парламентарног режима. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 5—6, стр. 500—502, (Ч).СТЕФАНОВИЋ, ЉУБОМИР В.: Да ли ce службености altius tollendi i non aedificandi могу прибавити оружјем. 1909, књ. VIII, бр. 1, стр.СТЈЕПАНОВИЋ, НИКОЛА: Може ли државни чиновник грађанског реда на основу накнадно стечених квалификација добити вишу поло- жајну групу. 1932, к. II, књ. XXV, бр. 6, стр. 472—475, (АХ); Положајни додатак као пензијски основ. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 3, стр. 235—239, (АХ); Има ли места обновљењу поступка код управне власти — и y случају кад je предмет и административно судски решен. бр. 6, стр. 507—510, (АХ); Важније одредбе финансијског закона за 1933/34 год. y вези са статутом активних државних службеника и пензионера. 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 1—2, стр. 104—113, (АХ); Може ли ce постати званичник и без дневничарске одн. приправничке службе? бр. 3, стр. 235—236, (АХ); По ком ce закону цени време службовања при регулисању пензије? бр. 4, стр. 317—321, (АХ); Важи ли још § 91 Закона о народни.« школама. бр. 6, стр. 504—506, (АХ); Један случај престанка службе не- посредно уредбом. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 3, стр. 245—250, (АХ); Повраћај принадлежности, примљених по поништеним одликама о слу- жбеним односима и грађан. правна одговорност службеника који су такве одлуке спремали. 1934, к. II, књ. XXIX, бр. 1—2, стр. 134—143, (АХ); Случајеви ретроактивности административног акта y вези са прав- ним положајем државних службеника. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 1—2, стр. 97—104, (Ч); Изузетан поступак за разрешење општинских завршних рачуна из периода до краја 1929 год. бр. 3, стр. 264—268, (АХ); Један случај додељивања породичне пензије двема удовицама истог мужа који није муслиманске вере. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 2, стр. 169—172, (АХ); Тужба Главне контроле код Државног савета. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 5, стр. 424—436, (Ч); Обим, задатак и метода обраде административног права на Правном факултету. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 1, стр. 29—40, (Ч); Прејудиционо питање и наше административно судство. бр. 5—6, стр. 521—528, (Ч); Примена начела двостепености y управном поступку y вези са управно судским. 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 6, стр. 510-518, (Ч); Може ли ce водити успешно, административни спор и због повреде 260



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y „Архиву за правне и 'друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)само формалних прописа. 1940, к. II, књ. XL, бр. 1, стр. 54—56, (АХ); Прописи о организацији банске власти, о бановинским службеницима, о управном суду и о рачунском суду бановине Хрватске. бр. 5—6, стр. 466-477, (ПНЗ).СТОЈАДИНОВИЋ, МИЛАН М.: Неспособност за кривичну одговор- ност једног лица услед душевне болести. 1909, књ. VII, бр. 3, стр. 256—259, (СХ); Признањем оптуженога могу ce утврдити више основа подозрења, a тиме добити и доказ за његову кривичну одговорност. 1909, књ. VIII, бр. 4, стр. 327—333, (СХ); Буџет за 1913. годину. 1913, ка. XVI, бр. 1, стр. 74—78, (ЕФХ).Тачка 208 или 209 Закона о таксама. 1907, књ. III, бр. 1, стр. 74—75, (СХ); Помиловање учињено на основу чл. 51 Устава, односи ce на осуде по извршеним пресудама, a не и iio неизвршеним. бр. 3, стр. 242—243, (СХ); Кад je y полици осигуравајућег друштва означен рок до кога ce полица не исплаћује на случај самоубиства осигураниковог, онда друштво није дужно платити полицу пре тога рока. бр. 5—6, стр. 477—483, (СХ); Погрешна примена § 533 Грађ. зак. y вези с § 920 истог законика. 1909, књ. VI, бр. 6, стр. 514—524, (СХ); О регулисању парохија. 1909, књ. VII, бр. 5—6, стр. 454—466, (Ч); Место извода из трговачких књига. бр. 5—6, стр. 492—493, (СХ); Тапија судом утврђена, y погледу својине, искључује друте исправе, мада су оне по времену издања ранијег датума. 1909, књ. VIII, бр. 3, стр. 242—247, (СХ); Кад чиновник. приликом зва- ничног рада кога ишамара, онДа он тиме чини дело јавне увреде части. бр. 6, стр. 470—473, (СХ); Родитељ je дужан да издржава своје неудате кћери до удаје, a не само до пунолетства. 1910, књ. IX, бр. 1, стр. 67—68, (СХ); У случају стицаја кривичних дела по Закону о штампи... бр. 2, стр. 147—150, (СХ); Доцније издато пуномоћије (§ 88 грађ. суд. пост.) веже властодавца само y поведеној парници. бр. 3, стр. 225—231, (СХ); V случају противстајања власти извршена тешка телесна повреда чини два самостална кривична дела. бр. 4, стр. 305—308, (СХ); Куповање хартије за штампање новина од стране уредништва није трговачки посао. бр. 4, стр. 308—310, (СХ); Антидатирање црквених протокола. бр. 5—6, стр. 456—459, (СХ); Капара постоји само y оном уговору, где je она изрично предвиђена или где ce бар из садржине уговора њено постојање не- сумњиво може да утврди. 1910, књ. X, бр. 1, стр. 64—68, (СХ); Право наслеђа као лично стварно право... бр. 1, стр. 68—72, (СХ); Из забра- њене половине плате чиновника за приватна потраживања, управа фондова нема права наплате ради измирења ванредног женидбеног улога. бр. 2, стр. 146—151, (СХ); На непокретно имање које би жена своме мужу приликом веридбе y „мираз" и „сопственост" дала... бр. 5, стр. 398—406; бр. 6, стр. 480—484, (СХ); Уговор ce мбра испунити, ма и доцније, ако y часу закључења није била могућност извршења истог. 1911, књ. XI, бр. 1, стр. 137—147, (СХ); Ko je тестамент писао не мора ce означити. бр. 2, стр. 147—152, (СХ); Завештање важи, и ако je оно неписменом тестатору прочитано од писца тестамента, a не од ког другог сведока. бр. 2, стр. 152—156, (СХ); Удова умрлог чиновника док je y државној служби нема право и на пензију из фонда за децу и удовице умрлих чиновника. бр. 3, стр. 219—223, (СХ); Сроднички однос y грађ. парници, може ce доказивати и сведоцима, a не само изводима из протокола књига црквених. бр. 5—6, стр. 411—412, (СХ); За оцену доказа код иступ- них дела, кад ce ова за ce или уз друга дела код суда суде, важе одредбе крив. суд. пост., a не полиц. уредбе. бр. 5—6, стр. 413—414, (СХ); Лична обавеза не прелази на насељенике обвезаног ни по пристанку њиховом кад противна страна не пристаје. 1911, књ. XII, бр. 1, стр. 73—76, (СХ); Доцније издато овлашћење, уколико истим није што изриком изузето, по § 88 грађ. пост. веже Властодавца само y поведеној парници. бр. 2, стр. 161—167, (СХ); Извод из трг. књига уз обећану допуну заклетве, не може бити доказ о испорученој каквој роби. бр. 3, стр. 225—229, (СХ); Порицање признања као олакшавна околност. бр. 3, стр. 229—232, (СХ); Интабулисано имање више дужника, гарантује за исплату улога дута. и ако y обавези није изрично уговорена солидарност плаћања. 1912, књ. XIII, бр. 1, стр. 59—75, (СХ); При образовању задруге није потребан 261



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y „Архиву за правне п друштвененауке“ y периоду од 1906—1941, по ауторима- (стр. 202—271)искључиво писмени уговор. бр. 2, стр. 149—155, (СХ); Код уговора о усињењу не може бити питања о окрњењу законског дела. бр. 3, стр. 228—231, (СХ); Муж je дужан издржавати своју одвојено живећу жену и ако не постоји парница за развод брака, кад не прима на продужење брачног живота. бр. 4, стр. 315—320, (СХ); Деци и удовици умрлог чиновника који својој породици није задобио право на*  пензију/враћа ce сав улог са интересом и ако он y пензиони фонд дуже време није улагао. бр. 5—6, стр. 452—455, (СХ); Сведоџбом два незаклета сведока испод 16 год. старости, може ce утврђивати основ подозрења из тач. 2 § 123 крив. пост. бр. 5—6, стр. 456—458, (СХ); Истицање застарелости у незадовољству допуштено je, јер то није нов доказ (§ 314 грађ. пост), већ прост навод. 1912, књ. XIV, бр. 3—5, стр. 251—256, (СХ); Удова попадија, преудајом својом, губи право на новчану помоћ. бр. 3—5, стр. 258—263, (СХ); Осуда одвојено живуће жене за блудничење, без утицаја je на право њеног издржавања признато јој решењем духовног суда. 1913, књ. XV, бр. 1, стр. 70—72, (СХ); Да ce може користити застарелошћу на основу дугогодишње државине каквог имања, потребно je да се утврди правни основ по коме je дошло до те државине. бр. 2, стр. 141—145, (СХ); Из досуђене пензије за децу и удовице умрлих чиновника не може ce наплаћивати неплаћени ванредни женидбени улог. бр. 4, стр. 327—329, (Ч); О пречем праву наплате. 1913, књ. XVI, бр. 1, стр. 52—61; бр. 2, стр. 145—149, (СХ); Изјава оца оптуженог, да ће за свога сина награду бранилачку платити браниоцу — обавезна je за суд. 1914, књ. XVII, бр. 1, стр. 61—64, (СХ); Казна, y случају идеалног стицаја (§ 68 Казн. зак.), изриче ce једна заједничка, a не посебице за свако дело. бр. 1, стр. 65—67, (СХ); Назаренство je кажњиво по § 102. Казн. зак. бр. 1, стр. 67—69, (СХ); Деца и удова y рату погинулог официра имају право на пензију према последњој плати његовој. бр. 3, стр. 207—213, (СХ); Право на повећану пензију, по чл. 17 б. Закон о пензи- оном фонду за удовице и децу умрлих чиновника имају и породице умрлих учитеља и свештеника. 1920, к. II, књ. I, бр. 1, стр. 62—71, (СХ); Неколико питања која ce односе на администрацију духовних ссдова. бр. 3, стр. 215—217, (СХ).CTOJAHOBИЋ, ЈОС. К.: Крађа са употребом силе, коју жена изврши према своме мужу, чини дело разбојништва. 1908, књ. VI, бр. 5, стр. 427—429, (СХ); Казна за дела § 100 Кривичног законика. 1909, књ. VII, бр. 4, стр. 345—350, (СХ); Неприкладном државином од 24 год. може држалац непокретног имања... бр. 5—6, стр. 488—491, (СХ); На оно.ч непокретном имању од кога сопственик и.ма судом потврђену тапију... 1909, књ. VIII, бр. 2, стр. 163—169, (СХ); § 930 а. Грађанског законика говори о застарелости права својине. 1912, књ. XIV, бр. 1, стр. 33—52; бр. 2, стр. 107—120, (Ч); Ако je чиновиик, који je на основу § 76. Закона о чиновницима грађанског реда отпуштен из државне службе... 1914, књ. XVII, бр. 2, стр. 147—155; бр. 3, стр. 221—229, (АХ).СТОЈАНОВИЋ, МИРКО: Јавна продаја непокретности и обавеза купца на њој који цену не положи. 1906, књ. I, бр. 5, стр. 423—434, (Ч); Интерес застарева за трн године. 1906, књ. II, бр. 2, стр. 116—128, (Ч). , CTOJKOBИЋ, СЛАВКО: Основи теорије о међународној одговорности држава. 1927, к. II, књ. XV, бр. 1—2, стр. 26—49, (Ч); Неколико примедаба о примени правила LOCUS REGIT ACTUM y нашем брачном праву. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 4, стр. 283—301, (Ч); О признавању страних статутских пресуда и о примени Хашке конвенције о брак\' код нас. бр. 6, стр. 461—481, (Ч).СТОЛПОВИЋ, ДРАГ. Е.: Примењено начело спуштања смртне казне на казну робије. 1907, књ. III, бр. 4, стр. 333—337, (СХ); Отправљање послова у првостепеним судовима. 1909, књ. VII, бр. 5—6, стр. 493—497, (СХ); Малолетни кривци. 1911, књ. XII, бр. 1, стр. 68—72, (СХ).СТРАЖНИЦКИ, МИЛОРАД: О кодификацији трговачког права. 1921, к. II, књ. III, бр. 2, стр. 121—128, (ПП); Рад поткомисије за међународно поморско право. 1924, к. II, књ. VIII, бр. 2, стр. 133—143, (МПХ).СТРЕКАЧЕВ, ГРИГОРИЈЕ: Оптерећење самоуправним дажбинама y Краљевини Југославији y 1932 год. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 2, стр. 151—156, (ЕФХ).262



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених у „Архиву .за правпе и друштвененауке" y перноду од 1906—1941, по аугорима (стр. 202—271)СТРУВЕ, ПЕТАР: Предмет социологије. 1936, к. II, кљ. XXXII, бр. 6, стр. 517—527, (Ч); Економско тумачење историје и историско схватање друштвеног, нарочито економског живота. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 6, стр. 561—578, (Ч); О односу између економског и правног. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 5—6, стр. 444—450, (Ч); Проблеми права и моћи као ■социолошки проблем. 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 1, стр. 1—8, (Ч); Полазни проблеми социологије економског живота. бр. 4, стр. 289—295, (Ч); „Примерна" економска култура и проблеми еволуције својине. 1941, к. II, књ. XLII, бр. 2, стр. 81—90, (Ч).СТРУГАР, САВО: Продужење рока за одговор на тужбу. 1937, к. II, Kit. XXXIV, бр. 3, стр. 246—255, (Ч); Појам вишег помоћног особља. Службопримац нема право на отпремнину y случају стечаја послодавачке фирме. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 4, стр. 348—351, (СХ). 'СУБОТИЋ, ДУШАН: О моменту од кога ce рачуна почетак казне лишења слсбоде. 1906, књ. II, бр. 4, стр. 334—336, (СХ); Неколико речи о намери код утаје. 1908, књ. V, стр. 82—92, (Ч); Спорна примена смртне казне y §§ 191 и 268 каз. зак. 1908, књ. VI, бр. 2, стр. 142—151, (Ч); VII међународни конгрес за криминалну антропологију. 1912, књ. XIII, бр. 2, стр. 118—130; бр. 3, стр. 205—218, (Ч); Иступне кривице по Закону о радњама. 1912, књ. XIV, бр. 3—5, стр. 217—221, (Ч); Отпуст без казне. 1914, к. II, књ. XVI, бр. 6, стр. 401—412; 1914, књ. XVII, бр. 1, стр. 23—34, (Ч); Злочинство као социјална појава. 1920, к. II, књ. I, бр. 5, стр. 321—342; бр. 6, стр. 405—423, (Ч); Деоба злочинаца с обзиром на антисоцијалну вољу. 1921, к. II, књ. II, бр. 3, стр. 161—182; бр. 4, стр. 252—261; бр. 5—6, стр. 349—359, (Ч); Идеја одмазде y казненом праву. 1922, к. II, књ. V, бр. 1, стр. 1—13; бр. 2, стр. 98—110; бр. 3, стр. 169—181, (Ч); Кривично дело и кривац. 1923, к. II, књ. VII, бр. 2, стр. 81—96; бр. 3, стр. 185—194; бр. 4, стр. 257—275, (Ч); Нови предлог Казненог закона (1926). 1926, к. II, књ. XII, бр. 5—6, стр. 333—350, (Ч).СУБОТИЋ, ЂУРА: Право девојачког уживања, мираза, спреме и удомљења с обзиром на могућност њиховог уписа y земљишну књигу. 1932. к. II, књ. XXV, бр. 3, стр. 183—196, (Ч); § 24 Закона о земљишним књигама с погледом на позитивне законе, прописе и пројект новог Грао. закона. 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 3, стр. 221—229, (Ч); Заштита поседа (државине) по новом грађ. парн. поступку. 1934, к. II, књ. XXIX, бр. 3, стр. 216—226, (Ч); О поступку по тужбама због сметње поседа. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 1—2, стр. 153—154, (СХ); Наше задружно право по .Закону о земљишним књигама. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 5, стр. 433—444, (Ч); Власник хипотека. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 4, стр. 310—314, (Ч).СУБОТИЋ, ИВАН В.: Анализа система клаузула о држављанству ■у уговорима о миру са Аустријом и Угарском. 1920, к. II, књ. I, бр. 4, стр. 275—290, (MX); Статут Сталног суда међународне правде. 1921, к. II, K». II, бр. 4, стр. 294—297, (MX); Institut intermediaire international. 1922, к. II, књ. IV, бр. 5—6, стр. 438—441, (MX); Доношење Закона о држављанству. 1926, к. II, књ. XIII, бр. 1—2, стр. 104—109, (ПП); Међу- народна конференција за изједначење речног права. 1931, к. II, књ. XXII, бр. 4, стр. 318—325, (ППХ); Изједначење приватног права балкан- •ских држава. 1932, к. II, књ. XXIV, бр. 4, стр. 308—313, (ПП); Савремена дипломација. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 1—2, стр. 20—33, (Ч).СУПИЋ, МАРКО: Претварање жига v слободан знак. 1935, к. II, XXX, бр. 4, стр. 339—345, (СХ).ТАДИЋ, J. В.: Има ли брат прече право на откуп од свога брата оног дела очевог имања који би му y случају очеве смрти без тестамента y наслеђе припао? 1909, књ. VII, бр. 2, стр. 181—182, (СХ).ТАДИЋ, МИХАЈЛО: О одговорима купаца за накнаду штете код јавних продаја. 1906, књ. I, бр. 2, стр. 138—149, (Ч); Учешће председника -у поротном суђењу. 1911, књ. XII, бр. 5, стр. 392—400, (СХ); Ko je дужан да плати кривичне трошкове y случајевима из § 330 y в. § 328 Кривичног ■судског поступка. 1924, к. II, књ. VIII, бр. 4, стр. 309—315, (СХ).ТАЈТАЦАК, ЖИВКО: Цени ли суд по званичној дужности благо- 263



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y „Архиву ?а правнс » друшгвенеиауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)временост меничног протеста. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 3, стр. 243—247, (СХ); Да ли ce може одобрити забрана на имовину лица код кога ce налази узабрањено примање дужника, због тога што исто није известило суд, y смислу § 385. Гр. суд. пост., да ce y забрањено примање више не налази код њега. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 2, стр. 165—166, (СХ); Потврда благајника и ликвидатора о пријему новца на благајни банке пуноважна je и обавезује банку на повраћај примљеног новца, иако они нису нарочитим пуномоћјем овлашћени за пријем новца. бр. 5, стр. 448—450, (СХ); Државне благајне неће да изврше исплату узабра- њених сума без специјалног судског налога за исплату и ако за то немају ослонца y закону. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 1, стр. 74—75, (СХ); На исплату депозита положеног суду по извршној судској пресуди. бр. 5, стр. 448—450, (СХ); Један случај погрешног тумачења § 492 Гр. п. п. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 4, стр. 379—381, (СХ); Обуставка поступка услед недостатка пасивне легитимације. бр. 6, стр. 569—570, (СХ); Упис идеалног дела власништва. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 4, стр. 434—436, (СХ); Примена § 320 од. I Гр. п. п. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 4, стр. 356—358, (СХ).ТАНАСИЈЕВИЋ, ДИМИТРИЈЕ: О поновном покретању службеног Зборника закона. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 4, стр. 309—313, (Ч).ТАРАНОВСКИ, ТЕОДОР: Задатак и метода историје права. 1921, к. II, књ. III, бр. 1, стр. 1—16, (Ч); Конференција историка источно- -европских и словенских држава y Варшави. 1927, к. II, књ. XV, бр. 3, стр. 210—225, (Ч); Питање о народним мањинама y Пољској. бр. 5, стр. 356—362, (Ч); Рад К. Кадлеца на историји словенских права. 1929, к. II, књ. XVIII, бр. 1, стр. 1—14, (Ч); Стручни правни моменти v историји права. 1930, к. II, књ. XX, бр. 4, стр. 249—263, (Ч); Фистел де Куланж y историографији српског права. 1930, к. II, књ. XXI, бр. 4, стр. 241—244, (Ч); Лав Петражицки. 1931, к. II, књ. XXII, бр. 6, стр. 429—434; (In memoriam). Социално право y општем теориском систему права. 1932, к. II, књ. XXIV, бр. 4, стр. 261—266, (Ч); Валтазар Богишић. (1834—1908). 1934, к. II, књ. XXIX, бр. 6, стр. 449-455, (Ч).ТАСИЋ, ЂОРЂЕ: Ignorantia legis nocet. 1920, к. II, књ. I, бр. 2, стр. 121—130, (Ч); О природи интерпретативних закона. бр. 5, стр. 363—366, (Ч); Сувереност Уставотворне скупштине и заклетва њених чланова. 1921, к. II, књ. II, бр. 3, стр. 197—207; бр. 4, стр. 261—270, (Ч); Одговорносг државе no принципу једнакости терета. 1921, к. II, књ. III, бр. 1, стр. 32—42; бр. 2, стр. 114—120; бр. 3, стр. 205—218; бр. 4, стр. 294—304; бр. 5, стр. 360—365; бр. 6, стр. 460—464; 1922, к. IV, бр. 1, стр. 10—20; бр. 2, стр. 89—99; бр. 3, стр. 178—182; бр. 4, стр. 274—281; бр. 5—6, стр. 407—414; 1922, књ. V, бр. 1, стр. 35—48; бр. 2, стр. 111—129; бр. 3, стр. 181—188; бр. 5, стр. 334—342; 1923, књ. VI, бр. 1, стр. 16—32; бр. 2, стр. 90—110; бр. 3, стр. 177—192; бр. 4, стр. 280—298, ; бр. .5—6, стр. 355—398, (Ч); О уредбодавној моћи извршне власти по Видовданскодг уставу. 1922, к. II, књ. V, бр. 4, стр. 256—263, (Ч); О ревизији Устава по нашем Уставу. 1923, к. II, књ. VII, бр. 3, стр. 195—200, (Ч); О критичким примедбама проф. Питамица на Келсенове појмове друштва, државе и бога. бр. 5, стр. 330—345, (Ч); О уредбама, нарочито с обзиром на питање о преношењу (делегацији) власти. 1924, к. II, књ. IX, бр. 3, стр. 184—197, (Ч); Када ce има узети да судови цене одн. не цене уставност закона. бр. 6, стр. 401—423, (Ч); О извршењу пресуда судских. бр. 5, стр. 390—392, (СХ); Одговорност за ризик. 1925, к. II, књ. X, бр. 3, стр. 161—168; бр. 4, стр. 259—272; бр. 5—6, стр. 370—386, (Ч); Да ли суд има право да испитује уставност постанка (формалне моменте) закона. 1925, к. II, књ. XI, бр. 4, стр. 253—266, (Ч); О француској (правној) концепцији државе. 1926, к. II, књ. XII, бр. 5—6, стр. 371—382, (Ч); Карактер правила парламентарног режима. 1926, к. II, књ. XIII, бр. 1, стр. 1—7, (Ч); Je ли општина државна функција и има ли она права на вршење те функције или je то функција. 1927, к. II, књ. XIV, бр. 2, стр. 91—110, (Ч); Самоуправа и аутономија. бр. 3—4, стр. 183—188, (Ч); Да ли парла- мент има да примени Устав или закон. бр. 5, стр. 374—376, (ПХ); О слободној оцени (дискреционој власти). 1927, к. II, књ. XV, бр. 3, стр. 177—193; бр. 4, стр. 274—293; бр. 5, стр. 362—382, (Ч); Дискрециона власт 264



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y »Лрхиви за правне и друштвсненауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)У немачком и аустриском праву. 1928, к. II, књ. XVI, бр. 3, стр. 190—201; бр. 4, стр. 289—296, (Ч); Дискрециона власт y немачко-аустриској литера- тури. 1928, књ. XVII, бр. 1—2, стр. 1—16; бр. 3, стр. 178—198, (Ч); Ђорђа за реформу администрације y Сједињеним Америчким Државама. бр. 4, стр. 320—323, (СЗ); О нашем парламентаризму. бр. 6, стр. 425—442, (Ч); Значај Леона Дигија. 1929, к. II, књ. XVIII, бр. 4, стр. 241—253, (Ч); Дискрециона власт по француском позитивном праву и теорији. бр. 6, стр. 430-454, (Ч); Одговорност државе за штете причињене странцима. 1930, к. II, књ. XX, бр. 3, стр. 180—197, (Ч); О начелу једнакости грађана пред законом. бр. 5, стр. 329—346; бр. 6, стр. 426—436, (Ч); О инструкцијама (правилницима). 1930, к. II, књ. XXI, бр. 1—2, стр. 10—34, (Ч); О регио- нализму и економском регионализму, специално у Француској. бр. 4, стр. 257—270, (Ч); О појму административног права и његовом изучавању на правним факултетима. 1931, к. II, књ. XXII, бр. 1, стр. 8—15, (Ч); Појам права. бр. 5, стр. 349—359, (Ч); Пацифизам у правној филозофији. 1931, к. II, књ. XXIII, бр. 4, стр. 241—249, (Ч); Je ли пацифизам против- речан. бр. 5, стр. 325—329, (Ч); Разлика субјективног јавног права и инте- реса. 1932, к. II, књ. XXIV, бр. 4, стр. 266— 275, (Ч); Прилог теорији о санкцијама правних правила и начелу законитости. 1932, к. II, књ. XXV, бр. 3, стр. 161—165, (Ч); Закон нема повратне силе, бр. 6, стр. 413—431, (Ч); О праву надзора министра народне привреде (одн. пољо- привреде) над Главним савезом српских земљорадничких задруга. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 6, стр. 503—507, (АХ); О правном значењу појма катедре (по општој одредби Универзитета од 11 дец. 1931.). 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 1—2, стр. 14—17, (Ч); Француска правна мисао од 1804 до 1880. бр. 5, стр. 353—364, (Ч); Француска правна мисао од 1880 до данас. бр. 6, стр. 456—472, (Ч); Има ли празнина y праву и законима. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 3, стр. 185—190, (Ч); Конструктивна јуриспру- денција y области тумачења. бр. 6, стр. 461—473, (Ч); Интересна јуриспру- денција. 1934, к. II, књ. XXIX, бр. 3, стр. 181—201, (Ч); Теорија установе y Француској. бр. 6, стр. 473—490, (Ч); Методи или школе тумачења. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 4, стр. 277—287, (Ч); О тумачењу кривично- правних и финансиских закона. 1935, књ. XXXI, бр. 1—2, стр. 1—12, (Ч); Платон г. Слободана Јовановића. бр. 5, стр. 433—444, (Ч); Макиавели г. Слободана Јовановића y светлости његове теорије о држави. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 1, стр. 1—25, (Ч); О Енциклопедији права Тара- новског. 1936, књ. XXXIII, бр. 1, стр. 1—5, (Ч); Зашто право обавезује. бр. 4, стр. 297—305, (Ч); Да ли обичај може укинути закон? 1937, к. II, књ. XXXlV, бр. 3, стр. 215—223, (Ч); Г. Живојин Перић као правни филозоф. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—-2, стр. 16—23, (Ч); Значај језика при тумачењу. бр. 3, стр. 273—278, (Ч); Je ли могућа политичка географија? бр. 6, стр. 578—581, (Ч); Модерни релативизам и проблем природног права. 1938, књ. XXXVII, бр. 6, стр. 481—485, (Ч); Социолошка теорија Фоконеа о кривичној одговорности. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 3, стр. 209—215, (Ч); Божидар Марковић као наставник. бр. 5—6, стр. 389—391, (Ч); Прилог питању о техници поделе надлежности у савезним државама. 1939, књ. XXXIX, бр. 5, стр. 385—395, (Ч); Слободна сарадња правника. 1940, к. II, књ. XL, бр. 2, стр. 89—91, (Ч); Теорија и пракса. бр. 4, стр. 273—276, (Ч); Питање адвокатских приправника. бр. 5—6, стр. 465—466, (СП); Случај аналогије y нашем Крив. законику. бр. 5—6, стр. 490—491, (СХ); Прописи предоснове Грађанског законика. 1940, XLI, бр. 1—2, стр. 85—88, (ПП); Две методе два различита резултата. бр. 1—2, стр. 89—91, (ПХ); Правна природа принадлежности породица умрлих војвода по Закону о народном признању. бр. 3, стр. 229—231, (АХ); Појам добро- вољца. бр. 4, стр. 307—309, (АХ); Случај празнине. бр. 5, стр. 398—400, (АХ); Дискусија о индикативним и нормативним наукама. бр. 6, стр. 425—427, (Ч).ТАУБЕР, ЛЕОНИД: Надлежност трговачког суда по новом грађан- ском судском поступку. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 1—2, стр. 68—78, (Ч); Заштита мањина акционара по нацрту југословенског Трговачког зако- ника. 1937, к. II, к,њ. XXXV, бр. 1—2, стр. 76—87, (Ч); Уредба о макси- мирању камата и неоправдано обогаћење. 1939, к. II, кљ. XXXVIII, бр. 4, стр. 358—360, (СХ); Да ли има службеник коме су поверени послови 265



АТ1Ф, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y „Архиву за правке и лруштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)више врсте право на награду за прековремени рад. 1940, к. II, књ. XL, бр. 5—6, стр. 496—499, (СХ).ТЕРЗИЕВ, K. X.: Шефилук (прече право куповине). 1930, к. II, књ. XXI, бр. 1—2, стр. 89—100, (Ч); Продаја из §а 669 Српског грађанског законика. 1931, к. II, књ. XXII, бр. 1, стр. 34—39, (Ч); О запози. 1932, к. II, књ. XXV, бр. 1—2, стр. 50—59, (Ч).ТИМИН, ДРАГ. М.: Може ли судија бити и судија и благајник? 1908, књ. V, бр. 3, стр. 303—306, (Ч).ТИМОШКИН, ВЛАДИМИР: Мере безбедности из § 51 КЗ. 1934, к. II, књ. XXIX, бр. 6, стр. 500—509, (АХ); Примена прописа § 64 КЗ и од. 2 § 286 КП. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 5, стр. 450-452, (СХ); Примена прописа § 2 Крив. зак. 1935, књ. XXXI, бр. 1—2, стр. 143—146, (СХ); Пропис § 126 КЗ обухвата и тешке повреде тела. бр. 5, стр. 517—518, (СХ); Ублажавање казне по § 71/5 КЗ. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 1, стр. 82—84, (СХ); За постојање кривичног дела из § 184/1 КЗ није потребно да смрт оштећенога наступи одмах на месту туче. бр. 3, стр. 286—288, (СХ); Срески суд може изрећи условну осуду и онда када je претрес обављен y отсутности окривљеника. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 1—2, стр. 140—142, (СХ); При изрицању мере безбедности из § 51 КЗ суд не треба да одређује и време њеног трајања. бр. 4, стр. 367—368, (СХ); Рок од три дана за подизање оптужнице због дела из Закона о штампи преклузиван je за државног тужиоца. бр. 6, стр. 574—576, (СХ); Условна осуда због дела корупције. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 1, стр. 83—84, (СХ); Надлежност суда и управних власти за кажњавање шумских криваца. бр. 2, стр. 183—184, (СХ); По смрти молиоца рехабилитације, поступак за рехабилитацију могу продужити његов брачни друг, његова деца и родитељи. бр. 3, стр. 282, (СХ); Паралелне казне. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 4, стр. 291—303, (Ч).ТИНТИЋ, НИКОЛА: Принцип слободне штампе y новијим европским уставима. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 5, стр. 461—467, (Ч); Судска власт према Уставу и законима. 1938, к. II, XXXVII, бр. 4, стр. 314—329, (Ч).ТОДОРОВИЋ, БРАНИСЛАВ: Изналажење ефективне интересне стопе код зајмова. 1906, књ. I, бр. 3, стр. 281—284, (Ч); Из политичке рачунице: Конвертовање. 1906, књ. II, бр. 4, стр. 319—324, (Ч); Из банкарске рачунице: О чистоти злата и сребра. 1907, књ. IV, бр. 6, стр. 577—580*  (Ч); Закон о контроли чистоте израђевина од злата, сребра и платине од 16. маја 1928. године. 1929, к. II, књ. XVIII, бр. 4, стр. 282—288, (ПП); Нови узанси при трговању хартијама од вредности на београдској Берзи од 1 децембра 1930. 1931, к. II, књ. XXII, бр. 2, стр. 145—149, (ПП); Провизија y контокоренту. 1932, к. II, књ. XXIV, бр. 2, стр. 139—151, (ПП); Интеркаларни интерес. 1932, књ. XXV, бр. 5, стр. 379—385, (ПП).ТОДОРОВИЋ, ЂОРЂЕ: О младим преступницима (Juvenile Offenders) y енглеском законодавству. 1913, књ. XV, бр. 4, стр. 311—316; бр. 5—6, стр. 422—436; књ. XVI, бр. 1, стр. 40—51, (Ч).ТОДОРОВИЋ, М. А.: Клаузула највећег повлашћења и извозна пре- мија. 1909, књ. VIII, бр. 4, стр. 278—287, (Ч); Уговор Рампони—Волпати. 1910, књ. IX, бр. 1, стр. 56—66; бр. 2, стр. 96—103, (Ч); Пензија удовице и деце умрлог чиновника. 1913, књ. XVI, бр. 2, стр. 104—119, (Ч).ТОДОРОВИЋ, МИЛАН: § 59 Закона о чиновницима. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 1—2, стр. 120—123, (АХ); Разлози који су изазвали контролисање (ограничење) наше девизне трговине. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 3, стр. 123—227, (Ч); Контрола набавке и употребе платежних сред- става за увозну трговину. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 211—216, (Ч); Кланичне санитетске таксе. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 2, стр. 138—143, (ПП); Мишљења о државним дуговима код меркантилиста или камералиста. 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 4, стр. 295—301, (Ч); Физио- кратска теорија о државним дуговима. бр. 5—6, стр. 603—607, (Ч); Уго- ворна одредба о роковима отказа за подизање улога. 1940, к. II, књ. XL, бр. 5—6, стр. 477—480, (ЕФХ); О правилној употреби државних дугова. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 6, стр. 428—436, (Ч).ТОДОРОВИЋ, ЧЕДОМИР Б.: Решење судије за неспорна дела нема 266



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y „Архиву за правие и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)снагс извршне судске пресуде. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 5, стр. 466—467, (СХ).ТОМАЦ, ДРАГУТИН: Јурисдикција духовних судова y брачним споровима. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 3, стр. 227—231, (Ч); Да ли су грађански судови, при решавању брачних спорова везани ранијом пре- судом католичког црквеног суда? 1940, к. II, књ. XL, бр. 3, стр. 237—242, (ĆX).ТОМАНИЋ, МИТАР: Грађанима исламске вероисповести не про- дужује ce рок за подношење правних лекова услед Божићних празника. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 5, стр. 539, (СХ); Сметање y поседу. бр. 6, стр. 623—625, (СХ).ТОМАНОВИЋ, JL: Насљедно право по Даниловом законику. 1906, књ. II, бр. 1, стр. 1—8, (Ч).ТОМАШИЋ, ДИНКО: Социални положај жена у Србији и његов утицај на намерни побачај. 1929, к. II, књ. XIX, бр. 1—2, стр. 46—58, (Ч); Америчко тржиште рада и идеја о супериорности нордиске pace. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 3, стр. 236—245, (Ч).ТОПАЛОВИЋ, ЖИВКО: Конгрес немачког међународног друштва за кривично право. 1911, књ. XI, бр. 3, стр. 190—202, (Ч); Криминални музеј. бр. 4, стр. 292—298, (Ч); Методолошки основи класицизма и модер- низма y кривичном праву. 1912, књ. XIII, бр. 5—6, стр. 413—430, (Ч); О велеиздаји. 1920, к. II, књ. II, бр. 1, стр. 161—170, (Ч).ТОШИЋ, МИЛ. В.: Две различите одлуке Касационог суда по два y свему једнака случаја. 1909, књ. VII, бр. 3, стр. 262—264, (СХ); Неудате кћери, 'после навршене 21. год. старости немају право издржавања из очевог имања. 1909, књ. VIII, бр. 5, стр. 402—406, (СХ).ТРИВУНАЦ, ДОБРИВОЈЕ: Може ли Апелациони суд, поступајући по примедбама Касационог суда, по кривици H. Н... 1931, к. II, кн.. XXII, бр. 5, стр. 412—413, (СХ); Раскидни услов код уговора о куповини и продаји има особено утврђивати онај који истиче да je уговорен. бр. 6, стр. 493—495, (СХ); Да ли инкриминисана писма... 1931, к. II, књ. XXIII, бр. 1—2, стр. 125—-127, (СХ); Једна погрешна примена чл. 2 т. 7 несп. правила. бр. 3, стр. 218—220, (СХ); За важност усменог тестамента из § 447 Грађ. зак. потребно je да ce утврди да je постојала конкретна .могућност да завешталац прави тестамент y редовној форми. 1932, к. II, књ. XXIV, бр. 1, стр. 54—56, (СХ); Држава има прече право да дужну порезу Н. Н.-а од других пореских објеката наплати из продате куће дужника иако je ова ослобођена плаћања пореза. бр. 6, стр. 476—478, (СХ); Свакодневна ларма (свирањем на грамофону, радио апарату, лумпо- вањем) од стране суседних закупаца y истој згради, као основ за раскид уговора о закупу. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 2, стр. 150—152, (СХ); Један случај уговорног наслеђа. бр. 4, стр. 333—337, (СХ); Да ли потра- живање појединих рата по основу издржавања законите деце од оца и за све раније време до испред три године од дана поflHrHyTè тужбе застарева с обзиром на § 928 Грађ. зак. бр. 6, стр. 510—517, (СХ).ТРИПКОВИЋ, СР. Б.: Да ли ce може узети да je основ подозрења из § 123. тач. 1. крив. пс. довољно доказан сведоџбом једног сведока. 1909, књ. VIII, бр. 5, стр. 399—402, (СХ); Може ли ce пострекивање доказати основима подозрења. 1910, књ. IX, бр. 2, стр. 150—151, (СХ); Код уговора који су везани за лични однос уговарача, права и обавезе које уз њих проистичу не прелазе на наследнике уговарача. бр. 4, стр. 310—313, (СХ); Малолетници који учине злочин који није бешчашће, пре навршетка шеснаесте године старости, да ли треба за време истраге да ce бране из притвора или из слободе. 1911, књ. XII, бр. 1, стр. 72—73, (СХ); Испит сведока je допуштено доказно средство y свим кривичним делима. бр. 3, стр. 232—235, (СХ); Објашњење § 471 грађ, суд. пост. y случају наплате кривичних трошкова из земљорадничког имања. 1913, кч.. XV, бр. 1, стр. 72—73, (СХ); Законски наследници, који су ce одрекли права наслеђа, ипак су носиоци права и обавеза покојникових све цо дана одрицања наслеђа. бр. 2, стр. 146—150, (СХ); Пресуда избраних судова пуноважно обавезује деобничаре, a према трећим лицима немају никакве важности. 1913, књ. XVI, бр. 1, стр. 61-—64, (СХ); Да ли судије267



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y „Архиву за правне и друштгененауке" у периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)и кад одговарају за неразумевање закона. 1921, к. II, књ. II, бр. 4, стр. 300—302, (СХ).ТРОИЦКИ, СЕРГИЈЕ: Могу ли ce смањити брачне сметње због крвног сродства? 1924, к. II, књ. VIII, бр. 2, стр. 123—133, (ПП); О казни за браколомство. бр. 4, стр. 287—297, (ПП); Пројект Казненог закона о духовном сродству. 1925, к. II, књ. X, бр. 2, стр. 128—133, (1111); Побачај плода утробе y православном црквеном и византиском праву. бр. 5—6, стр. 348—369, (Ч); Пројекат Казненог законика о кривичним делима верских представника. 1925, књ. XI, бр. 3, стр. 219—226, (ПП); Међународна заштита религиских права. 1926, к. II, књ. XII, бр. 2, стр. 101—111; бр. 3, стр. 188—209, (Ч); Поводом пројекта Закона о Српској православној цркви. 1926, књ. XIII, бр. 5—6, стр. 433—446, (ПП); Кон- кордат са Литванијом. 1928, к. II, књ. XVI, бр. 6, стр. 483—487, (МПХ); Трулски сабор о крвном сродству. 1928, књ. XVII, бр. 4, стр. 251—270, (Ч); Брачне парнице руских избеглица. 1929, к. II, књ. XVIII, бр. 4, стр. 253—265, (Ч); Суштина и фактори автокефалије. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 3, стр. 186—200, (Ч); Државна власт и црквена автокефалија. 1933, књ. XXVII, бр. 6, стр. 472—486, (Ч); Да ли поједине цркве имају право законодавства y брачним пословима. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 4, стр. 326—333, (ПП); Цариградска црква као фактор аутокефалије. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 1, стр. 20—38, (Ч); Да ли важи y Југославији Конкордат са Србијом од 1914 год? 1938, к. II, књ. XXXVI, op. 1—2, стр. 160—164, (Ч); Управа удовом епархијом. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 1—2, стр. 32—37, (Ч); Позакоњење деце, чије je привидни отац про- глашен за умрлог. бр. 6, стр. 539—540, (СХ); Да ли je епархиски црквени суд надлежан за решавање сумње о патернитету. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 2, стр. 162—164, (СХ); Надлежност православних црквених судова y погледу додељивања деце. бр. 5—6, стр. 554—557, (Ч); Правни положај руске цркве y Југославији. 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 1—2, стр. 25—47, (Ч); Изједначење државног верског законодавства. 1940, к. II, књ. XL, бр. 5—6, стр. 372—388, (Ч).ТРПЕЗИЕ, НИКОЛА: Забелешке о погрешним применама закона. 1907, књ. III, бр. 2, стр. 167—174; бр. 3, стр. 248—256; бр. 4, стр. 341—349; бр. 5—6, стр. 493—503, (СП); Састав судијских колегија ван стаија. 1920, к. II, књ. I, бр. 5, стр. 366—371; бр. 6, стр. 451—456, (СП).ТУЦАКОВИЋ, МИОДРАГ Д.: Школе о интерпретацији права. 1936, к. II, књ. XXXIII, бр. 6, стр. 543—559, (Ч); Бергсонов интуиционизам y философији права. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 3, стр. 22’5—239, (Ч).ЋИРКОВИЋ, СТЕВАН К.: Положај човека y међународном праву. 1928, к. II, књ. XVI, бр. 5, стр. 358—371; бр. 6, стр. 468—478, (Ч); Орга- низовани или оружани мир. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 2, стр. 93—109, (Ч); Међународно-правне последице иступања Немачке из Друштва народа. 1933, књ. XXVII, бр. 5, стр. 412—419, (МПХ); Организациона и правна питања на XIV Скупштини Друштва народа. бр. 6, стр. 495—501, (МПХ); Један правни поглед на кризу Друштва народа. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 2, стр. 121—134, (Ч); XVIII сесија Међународне конференције рада. 1934, књ. XXIX, бр. 1—2, стр. 143—147, (МПХ); Надлежност и поступак Савета Друштва народа по чл. 11 Пакта. бр. 6, стр. 509—514, (МПХ); Сарска област. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 2, стр. 146—154, (МПХ); Турска и начело слободе пролаза и пловидбе кроз Дарданелски морегз. 1935, к. II, књ. XXXI, бр. 1—2, стр. 129—135, (МПХ).УЗЕЛАЦ, ДУШАН: Закон понуде и тражње и законске принудне мере. 1925, к. II, књ. XI, бр. 3, стр. 231—236, (ЕФХ); Правна сигурност садашњих пласмана. 1926, к. II, књ. XII, бр. 5-—6, стр. 446—456, (ЕФХ); Проценат слободног располагања по клирингу. 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 1—2, стр. 88—99, (ЕФХ); Однос државне власти и емисионе банке. 1934, к. II, књ. XXIX, бр. 1—2, стр. 47—54, (Ч).УРОШЕВИЋ, ЛАЗАР: Доказивање сведоцима изузетно од забране изречене y §§ 242—244 гр. пбст. 1921, к. II, књ. III, бр. 1, стр. 50—55, (СХ); Уништај поравнања. бр. 3, стр. 247—250, (СХ).ФАРКАШ, ЉУДЕВИТ: Вакуф некретности y Босни и Херцеговини. 1925, к. II, књ. X, бр. 5—6, стр. 321—333, (Ч); Земљишно законодавство 268



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y „Архнву за правне и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)y Босни и Херцеговини. 1925, књ. XI, бр. 3, стр. 169—182; бр. 4, стр. 266—283; бр. 5—6, стр. 388—399, (Ч); 0 вакуфима и о уређењу управе вакуфских добара v Босни и Херцеговини. 1928, к. II, књ. XVII, бр. 4, стр. 271—283; бр. 5, стр. 352—369, (Ч).ФИЛИПОВИЋ, АНДРА С.: Радно време y првостепеним судовима. 1906, књ. I, бр. 4, стр. 380—388, (СХ); Право трговања y обновљеној Србији до 1835 године. 1908, књ. V, бр. 1, стр. 66—73; бр. 2, стр. 182—191; бр. 3, стр. 244—253; бр. 4, стр. 392—399; бр. 5—6, стр. 513—526, (Ч).ФОТИЋ, КОНСТАНТИН: О једној особеној категорији уговора. 1912, књ. XIII, бр. 2, стр. 130—139, (Ч).ФРАНК, СТАНКО: Развијање науке о нормативним обиљежјима бића кривичног дјела. 1934, к. II, књ. XXVIII, бр. 4, стр. 285—294; бр. 5, стр. 385—398, (Ч); Изграђивање науке о нормативним обиљежјима бића кривичног дјела. 1934, књ. XXIX, бр. 3, стр. 201—216, (Ч); Правна наука и нормативна обиљежја бића кривичног дјела. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 2, стр. 106—121, (Ч); Нормативна обиљежја бића кривичног дјела y односу према правној политици и правној теорији, бр. 6, стр. 469—478, (Ч); Опће значење „посебног дијела" казнених закона. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 203—205, (Ч); Стандарди и директиве у казненом праву. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 5—6, стр. 423—432, (Ч).ФРАНТЛОВИЋ, БОРИВОЈЕ Ј.: Правна средства против одлика о утврђивању пореских основица и разрезу пореза. 1931, к. II, књ. XXIII, бр. 1—2, стр. 109—113, (АХ); Административни спор и Закон о таксама. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 2, стр. 147—149, (АХ); Државни заступник и његов предлог за оцену прихода y поступку за разрез течевине. бр. 5, стр. 417—420, (АХ); Административни спор и полицијско-казнене одлуке. 1933, књ. XXVII, бр. 1—2, стр. 59—65, (Ч).ФУРЛАН, БОРИС: Филозофија права и опште науке о праву. 1931, к. II, књ. XXII, бр. 3, стр. 185—203, (Ч).ХАЏИ-ПЕШИЋ, БОЖИДАР: Има ли места доношењу пресуде због пропуштања иако je одговор на тужбу неблаговремен, ако je предлог за доношење такве пресуде стављен у време, кад je одговор на тужбу већ био предан суду. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 6, стр. 543—545, (СХ); Како треба разумети § 6 Грађ. парн. пост, 1935, књ. XXXI, бр. 5, стр. 520—521, (СХ); Сметање поседа и самовлашће. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 3, стр. 286, (СХ).ХАЏИ-ПОПОВИЋ, АЛЕКСАНДАР: Један случај индигнитета непред- виђен у Грађанском законику. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 1, стр. 60—63, (Ч).ХОРВАТСКИ, МИЛАН: Буџетско наредбодавно право по новом За- кону о државном рачуноводству. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 2, стр. 122—-129, (Ч). ХРИСТИЋ, МИЛАН: Један случај примене Закона о потпомагању индустријских предузећа од 31. децембра 1873. 1906, књ. I, бр. 1, стр. 92—96, (ПП); Одељак други члана 175 Устава од 6. јуна 1903 и Закон о потпомагању домаће радиности (индустрије) од 16 јуна 1898. бр. 6, стр. 564—569, (АХ); Има ли места законодавном тумачењу § 122 уредбе о еснафима? 1906, књ. II, бр. 1, стр. 68, (ПП); Летимичан преглед нашег законодавства о класној лутрији за привредне циљеве. бр. 4, стр. 342—347; бр. 5—6, стр. 514—523, (АХ); О правом домашају чл. 58 Закона о акцио- нарским друштвима. 1908, књ. IV, бр. 4, стр. 413—414, (Ч); Неколико речи о турском Грађанском законику. „Меџеле"-у. 1911, књ. XI, бр. 4, стр. 282—291, (Ч).ХРИСТОДУЛОВ, НИКОЛА Ст.: Како ce дошло до Статута о Лиги народа, који je придодат Версаљском уговору о миру. 1920, к. II, књ. I, бр. 4, стр. 291—294, (МПХ).ЦВЕТКОВИЋ, ГРАДИМИР: Уредба о контроли спољне трговине. 1940, к. II, књ. XLI, бр. 5, стр. 394—398, (ЕФХ).ЦВЕТКОВИЋ, ЖИВОЈИН: Солидаризам као етички принцип. 1938, к. II, књ. XXXVII, бр. 1—2, стр. 90—97, (Ч).ЦЕМОВИЋ, МАРКО IL: Крвна српска заједница и неравноправност269



АЛФ, 1—3/1986 — Библиографнја радова објављених y „Архиву за правне и друштвененауке" y периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)одива по српском наследном праву. 1907, књ. III, бр. 1, стр. 7—20, (Ч).ЦУЉА (ZUGLIA) СРЕЧКО: Кумулација тужби и надлежност суда по грађанском поступку за Војводину. 1922, к. II, књ. V, бр. 4, стр. 264—272; бр. 5, стр. 342—354, (Ч); Писмена исправа — предуслов за ваља- ност правних послова и претходних споразума којима ce отуђују не- кретнине y Војводини. 1923, к. II, књ. VI, бр. 1, стр. 32—48, (Ч); Право- снажност или консумација тужбе y случајевима §§ 98, 244a и 160 Српског грађанског судског поступка. 1923, к. II, књ. VII, бр. 1, стр. 23—35, (Ч).Значај и оправдање лаичког елемента y грађанском суђењу. 1924, к. II, књ. VIII, бр. 3, стр. 186—206, (Ч); Пар примједби ревизиском рекурсу по § 15 ВП-а. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 53—58, (Ч); Првенствени ред принудних заложних права и права на намирење по ИР-и. 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 5—6, стр. 542—549, (Ч).ЧЕЛЕБОНОВИЋ, JAKOB: Кад има места обустави. 1909, књ. VI, бр. 6, стр, 524—527, (СХ).ЧЕЛИНЦЕВ, А.: Суштина ситног сељачког газдинства y економском погледу, 1922, к. II, књ. IV, бр. ,il, стр. 1—10; бр. 2, стр. 81—88, (Ч).ЧОБАНОВИЋ, МИЛАН: Закони део наслеђа и тестаторово право слободног располагања имовином. 1921, к. II, књ. II, бр. 2, стр. 130—135, (СХ).ЧУБИНСКИ, АРСЕН: Теорија застарелости y грађанском праву. 1925, к. II, књ. XI, бр. 2, стр. 114—130, (Ч); Општи део грађанског права Совјетске Русије. 1928, к. II, књ. XVII, бр. 1—2, стр. 87—98, (Ч); Стварно право Совјетске Русије. бр. 6, стр. 462—468, (Ч); Породично и наследно драво Совјетске Русије. 1930, к. II, књ. XX, бр. 6, стр. 441—453, (Ч); Облигационо право Совјетске Русије. 1931, к. II, књ. XXII, бр. 5, стр. 395—401; бр. 6, стр. 461—482, (Ч); Доцније одобрен поступак посредовања не спречава дејствовање раније одобрене забране. 1933, к. II, књ. XXVII, бр. 6, стр. 519—523, (СХ); Однос наследничко интабулисаног и оставиочевог привилегованог повериоца. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 3, стр. 265—270, (СХ).ЧУБИНСКИ, МИХАИЛО IL: Пројекат Српског казненог законика. 1920, к. II, књ. I, бр. 3, стр. 170—187, (Ч); Реформа кривичног законо- давства Краљевине СХС. 1922, к. II, књ. IV, бр. 2, стр. 137—151, (ПП); Право оштећеног и принцип накнаде штете. 1924, к. II, књ. IX, бр. 1, стр. 13—28, (Ч); Предавање кривичних наука и потреба нових институција. бр. 5, стр. 321—336, (Ч); Криминална политика као наука y прошлостч и садашњости. 1926, к. II, књ. XII, бр. 4, стр. 253—269, (Ч); О уговорној казни. 1926, књ. XIII, бр. 3, стр. 202—206, (Ч); Казнено законодавство и економска сфера. 1927, к. II, књ. XV, бр. 4, стр. 257—272, (Ч); Еирико Фери. 1929, к. II, књ. XIX, бр. 1—2, стр. 1—9, (Ч); Хитне потребе нашег кривичног законодавства. 1930, к. II, књ. XXI, бр. 6, стр. 455—459, (ПП); Основни принципи код одмеравања казне. 1935, к. II, књ. XXX, бр. 1, стр. 1—9, (Ч); Појам криминалне политике и њене границе. 1935, књ. XXXI, бр. 3, стр. 222—235, (Ч); Волтер и кривично правосуђе. 1936, к. II, кљ. XXXIII, бр, 4, стр. 305—312, (Ч); Завођење и његове последице. 1937, к. II, књ. XXXIV, бр. 5, стр. 320—325, (Ч); Неке особине криминалитега y Југославији. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 205—208, (Ч).ЧУЛИНОВИЋ, ФЕРДО: О уписима y земљишне књиге. 1931, к. II, 
књ. XXII, бр. 5, стр. 360—372; бр. 6, стр. 447—461, (Ч); Право „окућја" (§ 471 гр. с. п.) п оснизање земљишни.х књига. 1931, књ. XXIII, бр. 4. стр. 265—283, (Ч); Наше земљишнокњижно право. 1933, к. II, књ. XXVI, бр. 1, стр. 27—37, (Ч); Право и народ, 1941, к. II, књ. XLII, бр, 2, стр. 108—117, (Ч).ШАПЧАНИН, САВА М.: 0 правним радњама стечајног дужника извршеним за вре.ме стечаја, 1907, књ. IV, бр. 3, стр. 194—208; бр. 4, стр, 314—323; бр. 5, стр. 403—410, (Ч).ШАУЛИЋ, НОВИЦА: О протоколисању фирме. 1913, књ. XVI, бр. 4, стр. 303—312; бр. 5, стр. 387—391, (СХ); Грађа за историју домаћег права. 1924, к. II, књ. IX, бр. 2, стр, 119—125; бр, 3, стр. 198—204; бр. 5, 270



АПФ, 1—3/1986 — Библиографија радова објављених y „Архиву за правне и друштвепенауке" у периоду од 1906—1941, по ауторима (стр. 202—271)стр. 378—383; 1925, књ. X, бр. 1, стр. 52—58, (Ч); Сентенције црногорског Сената. 1930, к. II, књ. XX, бр. 2, стр. 133—140, (Ч).ШЕЋЕРОВ, CЛABKO: Образложење аграрне реформе с погледом на велике поседе. 1921, к. II, књ. III, бр. 2, стр. 138—141; бр. 3, стр. 239—244; бр. 4, стр. 305—312, (ЕФХ); Економски моменти рата. 1922, к. II, књ. V, бр. 6, стр. 401—416, (Ч).ШИЈАН, ДУШАН: Финансиска управа y Босни и Херцеговини. 1920, к. 'II, књ. I, бр. 2, стр. 135—142; êp. 3, стр. 220—226, (ЕФХ).ШИЛОВИЋ, ЈОСИП: Десети конгрес Међународне криминалистичке удруге. 1906, књ. II, бр. 4, стр. 273—283; бр. 6, стр. 473—476, (Ч).Заштита деце и младежи y нашој држави. 1924, к. II, књ. VIII, бр. 1, стр. 1—15, (Ч).ШКЕРЉ, МИЛАН: Заштита научне својине. 1924, к. II, књ. IX, бр. 1, стр. 1—13; бр. 2, стр. 91—102, (Ч); Друштва с ограниченом одговорношћу. 1926, к, II, књ. XII, бр. 3, стр. 171—188; бр. 4, стр. 285—303, (Ч); Најновији нацрт Меничног и чековног закона. 1928, к. II, књ. XVI, бр. 6, стр. 429—447, (Ч); Резерве y женевским конвенцијама о меници и чеку. 1936, к. II, књ. XXXII, бр. 1, стр. 26—40; бр. 2, стр. 135—145, (Ч); Накнадне набавке по новом Трговачком закону. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 1—2, стр. 58—62, (Ч); Да ли je основан назив „друштво са ограниченом одговорношћу"? 1939, к. II, књ. XXXVIII, бр. 5—6, стр. 531—535, (Ч); Поншптење одлука скупштине по Закону о привредним задругама. 1939, к. II, књ. XXXIX, бр. 1—2, стр. 8—25, (Ч).Управљање пословима привредне задруге. 1940, XL, бр. 4, стр. 276—299, (Ч).ШПЕХАР, МИЛАН: Уредба о конвалидацији бракова y Војводини. 1929, к. II, књ. XVIII, бр. 1, стр. 46—52, (ПП).ШУМАН, ЈАНКО: Нелојална конкуренција и међународно уређи- вање овог питања. 1924, к. II, књ. IX, бр. 1, стр. 25—67, (МПХ); Резултати V међународне Хашке конференције о заштити индустријске својине. 1926, к. II, књ. XII, бр. 1, стр. 52—62; бр. 2, стр. 135—149, (МПХ); О повреди права индустријске својине. бр. 5—6, стр. 460—464, (СХ); Трајање ауторског права. 1926, књ. XIII, бр. 1, стр. 8—30, (Ч); О праву пре- штампавања чланака изашлих y новинама и ревијама. 1927, к. II, књ. XIV, бр. 3—4, стр. 238—262, (ПП); Међународна конференција за заштиту ауторског права, одржана y Риму од 7 маја до 2 јуна 1928. 1928, к. II, књ. XVII, бр. 3, стр. 213—217, (ПП); Интелектуална својина и међународно законодавство. 1930, к. II, књ. XX, бр. 3, стр. 197—209, (Ч); Приступ наше државе Бернској конвенцији за заштиту књижевних и уметничких дела. 1930, књ. XXI, бр. 6, стр. 471—476, (МПХ); Нови аустриски Закон о ауторском праву. 1937, к. II, књ. XXXV, бр. 1—2, стр. 124—132, (СПЖ).ШУМЕНКОВИЋ, ИЛ. A.: О праву удовичког ужитка. 1907, књ. IV, бр. 2, стр. 141—149; бр. 3, стр. 230—235; бр. 4, стр. 344—352; бр. 5, стр. 462—467; бр. 6, стр. 581—588; 1908, књ. V, бр. 1, стр. 101—105; бр. 2, стр. 202—205, (Ч).ШУТЕ, ЕБЕРХАРД: Застарелост тражбине архитеката за њихов хонорар, по упоредном праву европских народа. 1938, к. II, књ. XXXVI, бр. 4, стр. 417—420, (СПЖ).
Мирјана Костић
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БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ У .АНАЛИМА" У ПЕРИОДУ ОД 1983—1985, ПО AУTOPИMA*

* Бпблиографија радова објављених y „Аналима" y перноду од 1953—1983, по avro- piBia, штампана je y „Аналима" бр. 1—4/83.
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