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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРАТА ПО ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО
съвместно с Катедрата по теория на държавата и правото и политология
на Юридическия факултет на Московския държавен университет „М. В.
Ломоносов“ организират
кръгла маса на тема

QUO VADIS, JUSTITIA?
Развитието на правните системи през погледа на
юридическите факултети
14 март 2019 г.
Ректорат, Конферентна зала

9:30 – 10:00 Откриване на кръглата маса
Приветствие от проф. дюн Георги Митов, зам. декан по научната дейност
на Юридическия факултет
Встъпителни думи на проф. д-р Даниел Вълчев, Ръководите на КТИДП

10:00 – 11:00 I. Панел
Модератор: Проф. д-р Даниел Вълчев
Проф. дюн Елизавета Фролова, МГУ – Историко-теоретические юридические науки: проблемы методологии
Проф. д-р Янаки Стоилов, КТИДП – Йерархия и конкуренция между
съвременните правни системи
Проф. д-р Благой Видин, КМПМО – Действие на международното
право във вътрешния правов ред на България
Проф. дюн Малина Новкиришка-Стоянова, КТИДП – Законодателна
политика, законодателство, правно образование – размисли за Древния
Рим и съвременността

Дискусия
11:00 – 11:30 Кафе-пауза
11:30 – 13:00 II. Панел
Модератор: Проф. д-р Тенчо Колев
Проф. дюн Вихър Кискинов, КТИДП – Правната система на информационното общество: Теория, модели, образование. Нова научна парадигма.
Доц. Александър Пищулин, МГУ – Проблемы формирования критериев научности в теории государства и права
Доц. Александър Наумов, МГУ – Применение философского парадокса всемогущества для решения некоторых теоретико-правовых
проблем
Гл. ас. д-р Симеон Гройсман – Правна теория и политическа власт
(български поглед върху либертарно-юридическата теория на В. С. Нерсесянц)
Проф. Мария Славова, ЮФ на СУ, КАПН – Кодификация на административното право
Доц. Наталия Киселова, ЮФ на СУ, ККПН – Постдемократичният
български парламентаризъм.
Дискусия
13:00 – 14:00 Обедна почивка
14:00 – 15:00 III. Панел
Модератор: Проф. д-р Янаки Стоилов
Гл. ас. д-р Мирослава Манолова, КНПН – За целите на наказанието.
Ас. Михаил Матеев, КТИДП – Мировото правораздаване, помирителното съдопроизводство и медиацията. Исторически аспекти и актуални
проблеми.
Ас. Тихомир Рачев, КТИДП – За необходимостта от римското право в
съвременното юридическо образование.
Любомир Стоянов, докторант, КТИДП – Значение на процесуалното
право за механизма на правно регулиране в съвременните правни системи
Заключителна дискусия по основни тези от конференцията

Нашите гости

Елизавета Александровна Фролова

Доктор на юридическите науки, професор в катедрата по теория на
държавата и правото и политология на Юридическия факултет на
МГУ. Работи в катедрата от 2004 г., член на дисертационния съвет на
МГУ и на експертната комисия на университета по юридически науки.
Основна област в изследванията на проф. Фролова са историята на
политическите и правните учения, теорията на държавата и правото и
правната философия, методологията на разграничаването на правните
концепции. Сред разработваните от нея въпроси са тези за плурализма
в правната теория, проблемите на разбирането за правото и типовете
право, логиката в правната наука, съотношението между теорията и
философията на правото и между правосъзнанието и идеалите за
правото. Автор на изследвания за политико-правните учения в Русия от края на XIX. и началото на XX. в. от неокантианското направление: «П.И. Новгородцев о праве и государстве»
(2001), «Неокантианская философия права в России в конце XIX – начале XX века» (2013),
«Проблемы теории и философии права» (2015, 2018), «Методология и философия права: от
Декарта до русских неокантианцев» (2017, 2018).
Води лекционни курсове по История на политическите и правните учения, Философия на
правото, „Методология на познанието на правото. Философия. История. Теория“, „Философия
на правото: Европа и Русия“; „Проблеми на философията на правото: история и теория“.
Автор на учебника «История политических и правовых учений» (2017, 2018) и съавтор на
отпечатани лекционни курсове: «Философия права», «Социология права», «Современное
правопонимание», учебников: «История политических и правовых учений», «Теория и методология юридической науки».

Александър Владимирович Пищулин

Кандидат на юридическите науки, доцент в катедрата по теория на
държавата и правото и политология на Юридическия факултет на МГУ
(от 2017 г.), преди това асистент (постъпва през 2010 г.).
Като аспирант в същата катедра защитава дисертация на тема „Правният позитивизъм в съвременното разбира за правото“ през 2010 г.
Изследва тематиката за разбиранията за правото и съвременната
държавност. Води курсове по теорията на държавата и правото и по
философия на правото.

Александър Евгениевич Наумов

Кандидат на юридическите науки, доцент в катедрата по теория на
държавата и правото и политология на Юридическия факултет на
МГУ. През 2011 г. защитава дисертация на тема „Злупотребата с право:
теоретико-правен аспект“.
Области на научни интереси: методологически науки на юридическата
наука, разбирането за правото; логика, език и юридическо мислене;
паралелни правопорядъци и каноническо право. Води курсове по
теория на държавата и правото, социология на правото, юридическа
техника, дисциплините „Право и политика“ и „Противоправно поведение и правонарушение“.
Организатор на интелектуални конкурси (олимпиади) в сферата на
юридическото образование. Автор на юридически задачи. Сътрдуник в управлението по
работа с талантливи младежи в Московския държавен университет.

