
ЗБОРЫИК НА ДОКУМБИТИ ЗА ДРЖАВНО-ПРАВНМОТ РАЗВИТОЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (1945— 1963), ТОМ I, книга 

1 и  2, Скопје 1970, стр. 484.

Во издание на Институтот за 
содиолошки и политичко-правни ис- 
тражувања — Скоп je во 1970 година 
излезе од иечат ккигата „Зборник 
йа докумекти за државно-правкиот 
развитой на Социјалистичка Репуб·' 
лика Македонија (1945—1963)“, том' 
I, книга 1 и 2 со избор на докумен
ты и уводни коментари од ироф 
д-р Александар Христов. Во збор- 
никот е објавен избор на најкарак- 
теристични документы за државно - 
правниот развој на Социјалистичка 
Република Максдонија во периодот 
1945—1963 година, односно до усво- 
јувањето на последниот Устав на 
СРМ. Истиот е поделен во две кни 
ги. Во двете книги во соодветни 
7(блови се објавеии документы коп 
во суштина претставуваат законо* 
давно-правни акты за организацијз 
л дејност на највисоките органы на 
власта во Републикава (почнувајкп 
од АСНОМ), вклучувајќи го и суд- 
ството.

Во првата книга се објавени 28 
документы поделены на два дела. 
Првиот дел ги содржи документите 
кои во суштина се уставни текстовы, 
h вториот дел документите со зако- 
нодавно-правен карактер донесены 
сд Народното собрание на Македо
нка. Во втората книга (продол
жение од првата) се објавени 105 
документы во пет дела. Третиот дел 
содржи документы од Президиумот 
на АСНОМ и Президиумот на На
родното собрание на Народна Ре* 
публика Македонија, четвртиот — 
документы од Владата на НРМ, пет- 
тиот — од Извршниот совет нд 
НРМ, шестиот од републичката уп
рава и седмиот документа за право-

су дств ото и организацијата на су- 
довите во Народна Република Ma 
кедонија.

Овој зборник на документа може 
да се оцени како многу корисеи за 
научните проучувања на државно- 
правната историја на Македонија и 
претставува своевиден придонес не 
само за правната туку и за исто- 
риската. Законодавно-правните акта 
кои се донесувани од 1945—1963 
юдина навистина се објавувани и 
во службените гласници, но избор от 
на документите е направен многу 
умешно, така што читателот има 
прегледност при нивното ползување.

Поделбата на документите си ?  
ред одделни институции од нашыог 
државно-правен систем и прикажува 
њето на секоја државно-правна ив· 
ституција во својот историскы раз- 
EP1TOK почнувајќи од нејзината ге- 
иеза, па cè до периодот на кој се 
однесува материјалот од овој збор 
пик, е доста добро решение во из- 
давањето на документа особено κα
ι а се сака да се следи и да се прс- 
З'чува историскиот развиток на др- 
жавно-правниот систем.

Поради немање можности да би
дат објавени сите документа за др- 
жавно-правниот развој на Македо- 
i-ија се цитирани по одделни доку
мента од важност за државно-прав- 
тшот развиток на Македонија со 
што се овозможува целосно запо- 
знавање со развиток на државно- 
правното устройство од периодот 
што е опфатен во него. Освен тоа, 
позитивно е што кон секој дел од 
сбјавенмте -документа се даденл 
уводни забелешки кои не претенди- 
раат на анализа на законодавно-
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правните акти, туку овозможуваат 
воведување и полесно запознавањс 
ка читателот со материјалот.

Зборникот не содржи научен 
апарат вообичаен при објавува- 
ь>ето на документи, но со оглед на 
карактерот на документите, тоа ни- 
ту било можно ниту пак било по 
требно. Станува збор за докумекти 
чие дешифрирање не е потребно, 
а поради немање лични и географ

ски имиња нормално е што е изо*
ставено изготвувагьсто и на взкви 
регистри.

Бидејќи историјата на Македо
нка од 1945 година наваму е рела* 
тивно малу проучувана, зборникот 
ќе биде многу корисен во приста* 
пувањето кон проучувагье на овој 
период за што веќе се чувствува 
потреба.

II. В.

Бранно Панов, ТЕОФИЛАКТ ОХРИДСКИ KAKO ИЗВОР ЗА СРЕДНОВЕКОВ- 
НАТА МСТОРИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД, Култура, Скопје, 1971, 404.

Проучувањето на средновековно- 
то минато на нашиот народ посте- 
пено но сигурно го зазема своето 
право место во македонската исто- 
риографија. Ценет придонес во тој 
поглед претставува монографијата 
на Бранко Панов, Теофилакт Охрид- 
ски како извор за средновековната 
историја на македонскиот народ, 
објавена во едицијата „Современа 
општествена мисла“ кон крајот на 
1971 година.

Во своето дело (работено како 
докторска дисертација) авторот, врз 
основа на темелно проучување на 
писмата и на житијата на Теофи 
л акт Охридски, дава ценет придэ 
нес кон појаснувањето на одделгш 
прашања од социјално-економската 
и политичката историја на маке дои- 
скиот народ во крајот на XI и по· 
четокот на XII век.

Како што истакнува во уводог, 
имало повеќе причини што го нате- 
рале авторот да се зафати со едчо 
специјално изучување на Теофилакг 
Охридски. Една од главните причи
ни била таа што досегашните ис· 
тражувачи, тргнувајќи од неиауч- 
ното гледиште дека во разгледувл- 
ниот период не постоеле етнички.

политички и културни разлики меѓу 
населението на Бугарија и Маке- 
донија, не нашле за потребно да ja 
изучуваат историјата на македоч- 
скиот народ во време на византи* 
ското господство одделно од исто- 
ријата на бугарскиот народ.

Поред увод, книгата содрлш и 
три глави, заклучок, список на пол- 
зувани извори и литература, пред
метен регистер и список на скра 
теници.

Во првата глава*. Теофилакт Ох
рид ски како историски извор (11— 
67), дадени се биографски белешки 
за Теофилакт Охридски. Според ав
торот, Теофилакт Охридски бил на
значен за архиепископ во Охрид во 
првите години од владеењето на им* 
ператорот Алексеј I Комнен или 
поточно околу 1081—1082 година, 
Неговата главна и единствена за
дача била со помош на црквата 
да го натера тамошното население 
„да ги трпи без отпор своите госпо
дари“. Како претставник на визан- 
тиската феуд а лно-духовна власт. 
преку својата политичка и литера- 
чурна дејност, тој настојувал да ги 
сочува интересите на византиската 
феудална држава во Македонија. Во
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