Научна конференция на тема
„Правни норми и правни принципи“
15.05.2017 г.
Нова конферентна зала
http://normsandprinciples.blogspot.bg/
ПРОГРАМА
Панел I:
9:00 – 11:00 ч.
проф. д-р Пламен Панайотов – Ръководител на Катедрата по наказателноправни науки,
СУ – Относно системата от принципи на наказателното право
доц. д-р Янаки Стоилов, КТИДП, СУ – За разграничението между правни принципи и
правила.
доц. д-р Бойка Чернева, АМВР и ПУ – Легиспруденцията и принципите на
легислативното обосноваване
проф. дюн Малина Новкиришка, КТИДП, СУ – Praecepta iuris – принципи на римското
право?
проф. дюн Георги Бойчев, КТИДП СУ – Институционалният подход при изследване на
принципите на правото
проф. д-р Стефка Наумова, ИДП на БАН – Принципи на екологичното право и
екологично правосъзнание
проф. дюн Иван Русчев, КГПН, СУ – Задълженията Obliegenheiten по българското право
доц. д-р Диана Маринова, УНСС – Правни принципи на международното морско
частно право
ДИСКУСИЯ
Кафе-пауза:
Панел II:

11:00-11:15
11:15 – 12:45 ч.

доц. д-р Екатерина Салкова и ас. Я. Ройчев, ИДП на БАН – Несъответствия на конкретни
правни норми с принципи на наказателния процес
д-р Гентиан Фетах Кочи – Университет „Александър Моисиу”, гр. Дуръс – Принципи и
норми на иновативните технологии
гл. ас. д-р Здравка Кръстева, КНПН, СУ – Правата - ефективни и практични, а не
теоретични и илюзорни. Поглед към принципите в тълкувателната практика на
Европейския съд по правата на човека
гл. ас. д-р Николета Кузманова, КНПН, СУ – За принципите на наказателното право в ТР
№3/2015 г. на ОСНК на ВКС
гл. ас. д-р Мирослава Манолова, КНПН, СУ – Съответствието на наказанието и
престъплението – правен принцип или правна норма
гл. ас. д-р Красимир Манов, КНПН, СУ – Взаимната обвързаност между принципите на
наказателното право и наказателната политика
ас. Боян Бележков, КНПН, СУ – Принципът на публичността при разглеждане на
наказателни дела за престъпления, извършени от непълнолетни

ДИСКУСИЯ
Обедна почивка:
Панел III:

12:45 – 13:45 ч.

13:45 – 15:15 ч.

гл. ас. д-р Наталия Киселова, ККПН, СУ – Принципът на свободно и доброволно участие
на българските гражданите в избори и в референдуми
д-р Тони Димов, ИДП на БАН – Теоретични и практически аспекти на разграничението
между правните принципи и норми
гл. ас. д-р Мартин Белов, ККПН, СУ – Функции на конституционната аксиология
доц. д-р Ралица Димитрова, ТУ – Корпоративната наказателна отговорност между
класическите принципи и нуждите на практиката
ас. Атанас Шопов, КТИДП, СУ – Правната норма – някои размисли
гл. ас. д-р Симеон Гройсман, КТИДП, СУ – Правните принципи като целеви правни
предписания
ас. д-р Дилян Начев, КТИДП, СУ – Принципи на ПЕС
д-р Стоян Ставру, НБУ – Електронните лица – нови “употреби” на правосубектността
ДИСКУСИЯ
Кафе пауза: 15: 15 – 15:30
Панел IV:
15:30 – 17:30 ч.
Любомир Стоянов, докторант в КТИДП, СУ – Процесуалните норми в контекста на
класификацията на нормите на първични и вторични
Светослав Наумов, докторант в КТИДП, СУ – Справедливостта като съдържателен
елемент на правните принципи
Тихомир Рачев, докт., КТИДП, СУ – Правните принципи и римският граждански процес
Васил Александров, съдия в СГС – Няколко наблюдения върху Corpus Iuris Civilis
Александрина Дончева – задочен докторант в ИДП при БАН – Официалното начало
като принцип на наказателния процес
Георги Стоянов, студент в ЮФ на СУ, III курс – Правният принцип - мъглата и
пътеводния фар в правото
Александър Джуров, студент в ЮФ на СУ, II курс – Косвено институционализираните
правни принципи
ДИСКУСИЯ

