
БЕЛЕШКЕ

ИНФОРМАЦИЈА О НАУЧНОМ ПРАВНОМ ЖИВОТУ У СССР (окто- бар-децембар 1965). — Институт за упоредно право, користећи ce подацима добијеним од Института државе и права Академије наука СССР, жели да обавести наше правнике о развоју научне правне мисли y СССР (за период октобар-децембар 1965) с тим што ће покушати да и убудуће пружи нашим правницима овакве информације.
Конференција y Тацинској СССР — У организацији Правне комисије при Министарском савету Таџијске ССР, Свесавезног научно-истраживач- ког института совјетског законодавства (Москва) и Правног факултета Таџијског универзитета ова конференција била je посвећена проблему систематизације законодавства Таџијске ССР. У реферату „Садржина и задаци систематизације законодавства Таџијске ССР” дат je осврт на до- садашње искуство и проблеме систематизације и кодификације y Таџикис- тану и предложено оснивање јединства Свесавезног методолошког цент- ра за припрему предлога по питању систематизације и разматрања искус- тва савезних република по овом питању.У другом реферату, посвећеном припреми хронолошког зборника по- зитивног законодавства Таџијске ССР, истакнуто je да досадашње искус- тво потврђује целисходност издавања хронолошког зборника.На конференцији су такође покренута и друга питања од интереса за рад на пословима систематизације законодавства, као на пр.: проблеми систематизације адиинистративног законодавства, питања систематизаци- је са аспекта односа Свесавезног и републичког законодавства и др.
Конференција y Киргиској ССР. — Октобра 1965 y граду Фрунзе одр- жана je конференција посвећена питањима јачања борбе с преступницима и даљег усавршавања законодавства ове Републике. У раду конферен- ције узели су учешћа научни радници и практичари Киргиске Републике и представници научних установа из Москве. У поднетим рефератима ука- зано je на неке недостатке кривичног и кривичнопроцесног кодекса Кир- гиске ССР и дати предлози за њихово усавршавање.
Проблеми правног регулисања привредних односа. — Новембра 1965 одржана je проширена седница Научног савета Свесавезног научно-истра- живачког института совјетског законодавства уз учешће научника и рад- ника правних служби министарстава, ресора и предузећа. Седница je била посвећена питањима даљег развитка правне науке и совјетског законо- давства. У дискусији по рефератима покренуте су три групе питања: (а) проблеми ефикасног усклађивања административних и економских мето- да руковођења народном привредом; (б) улога привредног уговора као ин- струмента за регулисање односа између социјалистичких организација; (в) мере за јачање социјалистичке законитости.
Конференција посвећена теоретским и методолошким проблемима 

правне науке. — Новембра 1965 Правни факултет Молдавског универзи- тета организовао je конференцију посвећену теоретским и методолошким проблемима правне науке. У раду Конференције узели су учешће прав- 



134 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАници виших школа из више градова: Москве, Лењинграда, Еревана, Ха- ркова и др.У поднетим рефератима расправљана су општетеоријска питања као на пр.: филозофске основе правне науке; питања узајамних односа тео- рије и праксе y совјетској правној науци; питања методологије истражи- вања конунистичког друштвеног самоуправљања и др. Осим тога y дру- гим рефератима као и y дискусији разматрана су и питања посвећена ме- тодолошким проблемима појединих грана правне иауке: грађанског про- цесног права; принципи социјалистичког права; нека питања методологије и методике правних истраживања, и др.
Правни проблеми науке управљања. — Децембра 1965 y Институту државе и права AH ССР одржана je конференција посвећена актуелним теоретским проблемима науке управљања. Конференцији су присуство- вали научни сарадници сектора права научно-истраживачких установа АН ССР и савезних република, научни радници института економике и фило- зофије АН СССР, статистике, кибернетике, као и представници Президи- јума Врховног совјета СССР и РСФСР, Министарског савета СССР и РСФСР и др.На пленарном 'заседању конференције били су поднети реферати: ос- новни путеви усавршавања рада апарата државног управљања, правна пи- тања управљања индустријом; правни проблеми усавршавања управљања пољопривредом. У дискусији по рефератима покренута су више питања, као на пр.: општетеоретски проблеми науке управљања; методологија нау- ке управљања; усавршавање система науке управљања народном прив- редом и розвој науке управљања y европским социјалистичким земљама; усавршавање форми организације научног рада; усавршавање апарата др- жавног управљања и др. На закључном пленарном заседању дат je сажет преглед резултата Конференције.
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