Критике, прикази, извешта]и
разних научних дисциплина. Y
сваком CAyMajy треба поздравити
jeAHo овакво дело и зажелети да
га HMajv и остале планинске це
лине у Haiiioj земл>и. Аутор je
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редовни професор за регионалну географщу Природноматематичког факултета у Београду.
Joean Трифуноски

ИСТОРША PYMYHCKOr ПРАВА
Liviu Marcu i grapa autora, Istoria dreptului románese, vol. II,
Bucuresti 1987, 501 str.
Beh у два наврата, 1981. и
1984. године, у овом часопису
смо писали о Исторщи румунског права трупе аутора Koja je
обухватила среднювековнн период
и раздобл>е новог времена закл>учно са половиной XIX века.
Да би заокружили oeaj поcao, поменути аутори су се напослетку позабавили и историjoM румунског права од половине
XIX века до закл>учно 1944. го
дине. На око 500 страна дали
су богат материал из ове области
и поделили га на два периода.
Док први (стр. 15—229) износи
збиваша до завршетка првог светског рата, дотле друга (стр.
231—448) говори о меЬуратном
раздобл>у и годинама кад се Румуниja укл>учила у систем соцщ алистичких земал>а. Сваки од
ова два дела почин>е општим погледом у коме су изнети економско-друштвено стан>е, политичка
ситуащца, правые структуре и
извори, да би се потом прешло
на државну организащцу. Ту су
обраЬени уставно право, админи

стративно право, судске органи
заций, државне финансы е, BojHa
организацща и меЬународно пра
во. Ту су напослетку и правне
институщце у нajyжeм смислу
у KojuMa се говори о граЬанском праву, трговинском праву,
кривичном праву, процесном пра
ву, науци о праву и изучававьу
права.
Кн>ига je богато попрапена се
лективном библиографщом (стр.
449—478), а индекс предмета (стр.
479—495) олакшава коришЬен>е
квъигом.
Треба рейи да je овим делом
заокружен целокупан поглед на
право у pyMyHCKoj држави, преко феудалног, постфеудалног и
капиталистичког друштва до преласка Румушце на couHjaAHCTH4Ko
ypebeae. Нема сумнье да he у
OBoj кььнзи Hahn многе занимл>иве странице не само историчари права него и сви они Kojn
ce HHTepecyjy за односе у румунском судству кроз векове.
Милан Банку

ВОКАТИВ Y БАЛКАНСКИМ .ГЕЗИЦИМА
Jem Ivar Qvonje, Über den Vokativ und die Vokativformen in den
Balkansprachen und im europäischen Sprachareal — Modern greek and
balkan Studies, Suplementary volume 1, University of Copenhagen 1986.
Y 6aAKaHOAOUiKoj лингвистичKoj литератури се често говори о
вокативу као jeAHoj од 3ajeAHH4ких црта балканских je3HKa Koja

на карактеристичан начин употпун>ава слику о н>иховим подударностима, иако сама не представл>а неку изразиту балканску
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