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добар познавалац неколико светских језика, бавио ce и упоредним кривичним и кривично-процесним правом. Из ових области објавио je
неколико значајних радова: Основикривичногправа, Општидео, Увод;
Кривично право икриминологиЈа; КриминологиЈа и кривични поступак; Докази y савременом југословенском праву
Међутим, научни опус проф. др Драгољуба Димитријевића даје
највећи допринос науци кривичног процесног права, те ce он оправдано
сматра једним од наших најеминентнијих послератних процесуалиста.
Његов уџбеник Кривично процесно право доживео je десет издања.
Учење о кривичном поступку као кривично-процесном односу, на којем
ce заснива ово његово најзначајније научно дело, доследно ce спроводи
y свим његовим научним радовима, a то су: О истини y кривичном
поступку; Кривични поступак као кривично-процесни однос; Окривљеник y претходном кривичном поступку; Малолетник пред кривичним судом; Варијације расправног начела y кривичном поступку;
Појам радње и правни однос y кривичном поступку; За успешниЈИ
кривични поступак; и други.
Професор др Драгољуб Димитријевић уживао je велики углед y
нашој земљи и y иностранству. Недавно je изабран за почасног доктора
правних наука Правног факултета y Тибингену (Немачка). Одржао je
велики број предавања на другим правним факултетима и учествовао на
многим конгресима, саветовањима и научним скуповима, како y земљи,
тако и y иностранству. Бројне генерације студената наших правних
факултета проучавале су кривично процесно право на основу његових
предавања и уџбеника. Поред тога, пружао je драгоцену помоћ многим
дипломираним правницима, руководећи израдом њихових магистарских и докторских дисертација.
Драги професор Драгољуб Димитријевић отишао je заувек из наше
средине, али je за собом оставио научна дела која ће користити и будуће
генерације правника. Нама остаје трајна успомена на њега као врсног
научника и часног, скромног човека. Остаје и наша дубока захвалност за
несебичну помоћ и пажњу коју je указивао својим пријатељима.

Милица Стефановић

CLAUDE-ALBERT COLLIARD (1913-1990)
Смрћу декана Колијара (Claude—Albert Colliard) са Универзитета Paris
1, Panthéon—Sorbonne, француска и светска правна мисао изтубиле су једног
од својих великана. Његово значајно дело и његова изузетна личност,
топлина и пријатељство које je штедро даривао свима, сачуваће трајну
успомену на овог великог човека и универзитетског професора.
Професор С.А. Colliard рођен je y Марсеју 1913. године. У свом
животу, који je посветио универзитету и науци, проф. Colliard je био
декан y Греноблу, a касније професор и продекан Факултета права и
економских наука y Паризу. После универзитетске реформе, Colliard je
постао професор наУниверзитету Paris 1, Panthéon—Sorbonne, накојем je
вршио и дужност директора UER (јединица за наставу и истраживање)
"Развој, међународне, европске и упоредне студије”, односно директора
Центра за студије и истраживања међународног права.
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Подручје научног рада професора Колијара било je релативно
широко. Оно je обухватало нарочито међународно јавно право и административно право. У ред његових капиталних дела спада, пре свега,
књига Јавне слободе, a затим иМеђународне институције. Своје радове
ј е посветио и проблемима као што су: штета y управном праву, привреда
и право y области електричне енергије, дно мора, закони и обичаји који
ce односе на контролу загађивања y Француској, правни режим међународних река, итд. У мањим, али изузетно студиозним расправама и
чланцима, дијапазон интересовања проф. Colliarda je још шири, те су
предмет његове надахнуте анализе и такви проблеми као што су: буџетска процедура и међународне организације, појам аутономне територије y Повељи и пракси ОУН, инострана политика и међународно право,
уређивање спорова y међународним организацијама неполитичког карактера, структура и функционисање међународних организација,
режим јавних предузећа, једнакост и специфичност држава y савременом међународном јавном праву, право простора и сателити за примену,
међународно управљање ресурсима мора, итд.
Величина и дело проф. Колијара не огледају ce само y његовом изузетном научном опусу, већ и y његовој активности као научника и експерта ван
његовог факултета. Ta активнОст по својој свестраносги изазива дивљење, a
по доприносу и заслугама признање. Проф. Colliard je био ч лан Савета Француског друштва за међународно право, члан уређивачког одбора "Француског годишњака за међународно право”, директор ’Тромесечне ревије за
Европско право”, директор радне групе за просторно право y CNRS, Радне
групе за нуклеарно право, Института за упоредно право, првдружени члан
Института за међународно право y Fribourgu, потпредседник Међународног
удружења за уставно право и почасни председник овог удружења, и др.
Посебну активност проф. Colliard je развио y својству члана француске
делегациј е на Генералној скупштини УН (1953,1954), на Ш Конференцији
о праву мора (1981,1982), y својству члана групе једанаесторице правних
експерата предвиђене међународним споразумом оМеђународној организацији телекомуникација преко сателита; консултанта, односно саветника
y раду разних међународних организација (UNESCO, OECD, Европски
савет), a посебно y Европској заједници. Од 1982. године био je представник
Француске y Међународној комисији за права човека.
Посебно подручје деловања проф Colliarda су његове мисије y иностранству. Он je одржао велики број предавања на универзитетима широм
света, курсеве на Академији за међународно право y Хагу, и др. Такође je
био активан учесник огромног 6poja међународних конгреса и скупова.
Велико дело и активност проф. Colliarda нису остали без заслужених признања. Он je носилац титуле doctor honoris causa Универзитета y Лођу, Београду и др., као што je и носилац бројних одликовања
добијених y својој земљи (легија части, и др.), али и y Југославији.
Професор Claude—Albert Colliard je био велики пријатељ наше земље,
a посебно Правног факултета y Београду. Он има огромне заслуге за развој
научне сарадње Француске и Југославије, a посебно за успостављање трајне билатералне сарадње између Универзитета Paris 1, Panthéon—Sorbonne и
нашег факултета. Пријатељи и поштоваоци професора Colliarda из Југославије, као и сви они који познају његово дело, чуваће трајну успомену на
овог угледног професора, знаменитог научника и доброг човека.
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