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René Chapus, DROIT ADMINISTRATIF GÉNÉRAL, Editions Montchrestien,
Paris, 1985, T. I. 911. стр. и T. II. 622 стр.
У првој књизи овог уџбеника управног права Француске проф.
Chapus je после уводног дела y коме расправља о дефиницији предмета
управног права (стр. 5—26) изложио: изворе управног права (стр. 27—
96); организацију управе (стр. 97—328); делатност управе (стр. 329—498);
управно судство (стр. 499—648); режим управних аката (стр. 649—782)
и одговорност јавне власти (стр. 783—892). У другој књизи изложен je
правни режим јавних службеника (стр. 11—280); јавни домен (стр. 281
—424); јавни радови (стр. 425—540) и експропријација (стр. 541—608). Обе
књиге садрже потребну библиографију.
Проф. Chapus и y овом свом делу даје изваиредне суптилне анализе института управног права и посебно критичку анализу управно-судске праксе што омогућује сагледавање у целини система управног
права савремене Француске. Проф. Chapus у овом свом уџбенику примењује правни метод и обухвата општи део управног права Француске
али с обзиром да француско управно право није кодификовано, него ce
појављује као право y непрестаном кретању, његова излагања посебно
имају y виду непрестани развој управе и еволуцију односа управе са
корисницима управе. Овај уџбеник проф. Chapus-a ce придружује савременим класичним уџбеницима управног права Француске бројних францускпх професора управног права ((М. Waline, J. Rivero, A. de Laubadère, G
Vedel и други), и који cy тим својим делима допринели угледу који
теорија француског управног права ужива у читавом свету, без обзира
на савремене различите друштвено-политичке системе. У француској
правној литератури већ су запажени прикази који истичу изузетну врецност овог уџбеника, не само због богатства документације, темељног
сагледавања материје, него и због прецизности и луцидности анализа, a
посебно због потпуног владања обимном материјом управног права. Поред свих ових одлика истиче ce посебно да je проф. Chapus y овом
уџбенику сачувао одлике свог изузетог смисла за критички дух y аиализама управне стварности и развоја управног права, тако да ce и овде
некад одваја од неких устаљених гледишта у теорији управног права
или одређених концепција управно-судске праксе француског Државног
савета.
Уџбеник Управног права који je сада објавио проф. Chapus не
би ce смео изоставити ако ce жели ближе упознати савремено управно
право Француске и тенденције његовог развоја.
Д. Б. Денковић
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Проф. R. Chapus својим књигама увек обогаћује француску правну науку посебно теорију управног права. Почео je изузетно запаженим
делом О одговорности за штету y јавном и приватном праву Француске (Responsabilité publique et responsabilité privé, Librairie générale de
droit et de jurisprudence, Paris, 1954). У тој својој књизи он je насупрот
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