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Най-голямото предизвикателство за юристите днес е оцеляването на човечността
Правото е реакция на живота – такъв, какъвто е. То
е близо до нас и до нашите
проблеми, съществува, за да
ги разреши. Така изглежда
правото през очите на юриста и преподавателя Стоян
Ставру. Той специализира в
областта на гражданското,
семейното и медицинското
право. Занимава се и с едно
от най-новите правни направления – биоправото.
Те го привличат с това, че
третират близки до хората
проблеми. „В работата си
се стремя да открия приложението на теоретичните
конструкции в живота. Мотивира ме значението на проблема за човека в неговото
ежедневие“, споделя Стоян.
Той избира професията
си заради две специфични
характеристики на правото.
На първо място, това е необходимостта законът да даде
ясен и категоричен отговор
на всеки въпрос, който възниква в живота.

Колкото и заплетена
да е житейската
ситуация, за съда не
съществуват отговори
като „Не зная“ или
„Зависи“.
Втората характеристика е
свързана с това, че правото
стъпва на постиженията на
останалите хуманитарни
науки. Законотворците имат
силата да решат кои от изложените тези и аргументи
на учените заслужават да
бъдат подкрепени със силата
на държавната принуда. По
този начин правото обединява усилията и формулира
крайния резултат от работата
на останалите хуманитарни
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Преподавателската кариера на Стоян започва през
2005 г. Той става хоноруван асистент в Софийския
университет, където чете дисциплините „Вещно
право“ и „Гражданско право“. От миналата година води
първия в България курс по „Биоправо“, който е част

науки при разрешаването
на значимите обществени
въпроси.
Юристът смята, че правото трябва да бъде подостъпно и разбираемо за
хората. Обикновено то звучи неразбираемо, защото
този, който говори за него,
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Тяхната мисия е дда рработят за постигане на справедр д
ливост и взаимно зачитане на правата в обществото, като насърчават развитието на правосъдието в
България.
Стоян е автор на множество монографии и
статии. Поддържа професионалния правен сайт
ChallengingTheLaw.com.

Често предупреждава своите плините „Вещно право“
студенти:
и „Гражданско право“ на
бъдещите юристи. По-къс„Най-опасният път
но започва да преподава
е този, на който
медицинско право в Нов
стъпваме, когато спрем български университет, а от
да четем законите
учебната 2011–2012 г. година
като хора и започнем
води първия в България курс
да ги интерпретираме
по „Биоправо“. Курсът е част
единствено като
от магистърската програма
юристи“.
„Интегративна биоетика“
във Философския факултет.
Преподавателската кариВъв връзка с курса юрисера на Стоян започва през тът създава професионалния
2005 г., когато става хонору- блог ChallengingTheLaw.
ван асистент в Софийския com. Сайтът има за цел да
университет. Води дисци- се превърне в платформа
за дискусия на горещите
въпроси от света на биоправото, която да спомогне
за търсенето на правилните
ващото майчинство? Какви са ограничеотговори.
нията за създаване на генномодифицираНай-голямото удовлетвони организми? Докъде се разпростират
рение от преподаването за
правата на учените при експериментите
Стоян е събуденото желаим с живи същества – създаване на нови
ние за знание. То може да
видове, клониране, синтезиране на нови
бъде прочетено веднага в
лекарства или стимуланти?
погледа на студента.
Това са само част от въпросите,
които биоправото се опитва да реши.
Споделеното знание
Техните отговори подлагат на изпитае извор на неповторима
ние доскоро канонични и непоклатими
емоция, а вярвам –
юридически постулати, каквито са наи на обещаващо бъдеще,
пример традиционните ни представи за
родителството, семейството и човешсподеля той. Най-голямаката същност.
та му трудност в аудито-

иска да останете с такова
впечатление. Или той самият не го разбира напълно, категоричен е Стоян. А
да говориш разбираемо за
правните казуси, е крайният тест за притежаването
на юридическа компетентност, допълва той. Най-голямото предизвикателство за
правото днес Стоян вижда в
оцеляването на човечността.
Затова той си поставя задачата да не забравя, че дори да
бъдат перфектни професионалисти, хората не могат да
избягат от своята уязвимост.

В ерата на биоправото
Биоправото разглежда обществените отношения, свързани с използването на природните ресурси от човека и
самата биологична природа на хората.
В резултат на бурното развитие на
технологиите обект на биоправото
стават сложни въпроси, които доскоро
са част от научната фантастика. Те
тепърва навлизат в ежедневието на
хората и ще стават обект на все поактивни дискусии.
Може ли човек да бъде замразен след
смъртта си в очакване на по-добри технологични времена, когато ще може да бъде
съживен? Да бъде ли разрешено замест-

Въпреки натоварената си програма
Стоян намира време
за своите хобита
– скално катерене
и японското бойно
изкуство джодо

рията е, когато се сблъска
с хора, не спо собни да
оценят ролята на преподавателя, който е поел
отговорност за тяхното
развитие.
В курсовете няма теми,
които да не са интересни
– и за преподавателя, и за
студентите.

Всеки правен
проблем може
бъде увлекателен,
ако успееш
да го разгледаш
в необходимата
дълбочина.
Ко г ато р а з п о з н а ва ш
една и съща идея в поредица от криви огледала,
ученето става приключение. Започваш да експериментираш с познавателните си способности,
споделя юристът.
По време на лекции
студентите задават много
нестандартни въпроси и
поставят интересни казуси.
Един от най-необичайните
е от сферата на биоправото
и гласи: има ли право да
прекъсне бременността
мъж, който е бил принуден
да участва в нежелан от
него сексуален акт? Въпросът се превръща в сериозна
юридическа провокация.

От аулата
дискусията
преминава в блога
ChallengingTheLaw
и продължава
да бъде коментирана.
Стоян планира да продължи да се занимава с
преподаване, но признава,
че понякога тази професия носи повече разходи
и тревоги, отколкото приходи и печалби.
В България е трудно да
се издържаш и да живееш
от преподаване. Хората,
които го правят, са доказателство за силна мотивация, категоричен е той.
И допълва, че преподаването е нещо, с което, ако
веднъж се захванеш, след
определен момент трудно
можеш да се откажеш.

