
БЕЛЕШКЕ

„НОВЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВУ” (University College London, Септембар 13-26,1990)У организацији Правог факултета Универзитета y Лондону (Faculty of Law University College) и Британског савета (British Council) y Лондону je, од 19. до 26. септембра 1990, одржан међународни научни скуп стручњака из управ- ног права на тему: „Нове тенденције y административном праву - облици правне контроле јавне управе” (New Directions in Administrative Law: The Legal Control of Public Administration"). Скупу je присуствовало тридесетак учесника из целог света, a водили су га професори административног права на University College London и саветници Њеног Величанства: Jeffrey Jowell и Anthony Lester.Тема скупа била je истраживање нових тенденција y административ- ном праву, са посебном оријентацијом на правне и ванправне облике контро- ле управе, између осталоп „законитост и правичност”, „остваривање судске ревизије”, „правна средства и компензација”, „вансудска контрола јавне уп- раве” и др. Излагања и расправе на скупу били су од нарочитог значаја y односу на савремена истраживања y овој области, као и y односу на оствари- вање академских и колегијалних контаката са професорима и стручњацима из управног права из Beлике Британије, Данске, Мађарске, Португала, Кипра, Канаде, Јужне Африке, Нигерије, Индије, Хонг Конга, Малезије, Аустралије итд. Према нашем сазнању, ово je први пут да je успостављена непосредна академска сарадња наше земље са универзитетима, односно правним факул- тетима y Кејптауну и Наталу.Из лагања која су подне ли реномирани британски (Lord Scardon of Quart; Sir Anthony Bradley; Sir Harry Woolf, професори Keith Patchett, Bob Hepple, Malcom Grant и други), аустралијски (проф. Cheryl Sanders), индијски (Soli Sorabjee, Ashok Desai), јужноафрички (Ismail Mohamed) и други стручњаци управног права, показала су не само нове правце y развоју савремене теоријске мисли и праксе административног права y Европи и свету, већ и потребу да ce садржаји научних дисциплина и наставних програма управног права на универзитетима оплемене сазнањима о новим тенденцијама (нпр. „extra-judicial control of public administration") и институцијама (нпр. „public inquires"; „proportionality"; „reasonablility"; -„ombudsman" и др.) административног права, посебно са становишта настанка и уобличавања „међународног”, односно „европског” управног права.Скуп je упознат са стањем и тенденцијама y развоју управног права y нашој земљи.
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