СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ПО ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА И
ПРАВОТО
и КАТЕДРА ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ

Научни четения
на тема:

„Санкциите в правото“
Посветени на 140-тата годишнина от приемането на
Търновската конституция

ПРОГРАМА
15 и 16 април 2019 г.
9:00 ч.

15 април
Нова конферентна зала, Ректорат

I Панел: 09:00-10:45
Проф. д-р Пламен Панайотов, Ръководител на КНПН
Проф. д-р Даниел Вълчев, Ръководител на КТИДП − Понятието
санкция и санкциите в гражданското право
Проф. д-р Янаки Стоилов, ЮФ на СУ − За юридическата
отговорност при колективно приети правни актове
Проф. д-р Лазар Груев, ЮФ на СУ − Необходими промени в НК
относно наказването за престъпление
Проф. д.ю.н. Атанас Семов, ЮФ на СУ − Природа и смисъл на
санкционната власт на Европейския съюз
Проф. д.ю.н. Маргарита Чинова, ЮФ на СУ и Десислава Петрова,
преподавател в НИП − Издаване на наказателно постановление
след прекратяване на наказателното производство от
прокурора (преглед на съдебната практика)
Доц. д.ю.н. Антон Васильев, Директор на юридическия институт на
Алтайския държавен университет, завеждащ на КТИДП Искусственный интеллект как субъект правонарушения:
критический анализ
Проф. д.ю.н. Малина Новкиришка-Стоянова, ЮФ на СУ −
Понятието за санкция в класическата римска юриспруденция

ДИСКУСИЯ

Кафе-пауза: 10:45-11:00

II Панел: 11:00-12:30
Проф. д-р Мария Славова, ЮФ
административното наказване

на

СУ

−

Санкции

в

Проф. д-р Дарина Зиновиева, ИДП БАН, ПУ − Принудителни
административни мерки - проблемни практически хипотези
Доц. д-р Наталия Киселова, ЮФ на СУ − Юридическа отговорност
и избирателен процес
Гл. ас. д-р Красимир Манов, ЮФ на СУ − Престъплението като
наказание и наказанието като престъпление. Някои размисли за
необходимостта от алтернативни способи за реакция срещу
престъпленията
Гл. ас. д-р Здравка Кръстева, ЮФ на СУ, КНПН − Превръщането
на “нежеланите” хора във фактически апатриди по време на
Втората световна война: въпросът за поданството на евреите
във Вардарска Македония, Беломорска Тракия и Пирот като
наказание без вина
Гл. ас. д-р Мирослава Манолова, ЮФ на СУ − Наказанието и
ретрибутивната теория или защо наказваме
Гл. ас. д-р Светлин Антонов, РУ − Криминализацията като способ
за противодействие на негативни социални явления

ДИСКУСИЯ

Обедна почивка: 12:30-13:30

III Панел: 13:30-15:00
Доц. д-р Ралица Димитрова, ТУ − Споразуменията за отлагане на
наказателното преследване – приложими извън САЩ?
Доц. д-р Елица Вълчева-Куманова, РУ (в съавторство с доц. д-р
Николина Ангелова-Барболова; доц. д-р Силвия Крушкова) −
Злоупотреба с правото на защита в контекста на социалния
феномен „синдром на родителско отчуждение”
Гл. ас. Петя Хаджийска, ПУ − ,,Ius puniendi” и санкционният
инструментариум в наказателното право
Д-р Димитър Младенов, СГП − Санкциониране на свидетеля в
наказателното производство за депозиране на неверни показания
Гл. ас. д-р Огнян Велев, ИДП БАН, РУ − Мярката за сигурност като
вид санкция по българското наказателно право
Ас. Мария Михайлова, ИДП БАН − Поощрителните норми в Глава
трета от Особената част на НК

ДИСКУСИЯ

Кафе-пауза: 15:00-15:20

IV Панел: 15:20-17:00
Гл. ас. д-р Симеон Гройсман, ЮФ на СУ – За символичната власт
на българското наказателно право
Д-р Виктор Иванов – Същността и бъдещето на юридическата
отговорност
Ас. Атанас Шопов,
ЮФ на СУ – Деликтоспособност на
неперсонифицираните субекти на правото
Стоян Иванов, докторант в ЮФ на СУ −
Санкции за
административни нарушения според Митническия закон на
римската провинция Азия
Методи Тодоров, докторант в ЮФ на СУ − За санкциите при
обжалването в следкласическото римско право (според
императорското законодателство в Теодосиевия кодексCTh.11.30-De appellationibus et poenis earum et consultationibus /
За обжалванията и наказанията при тях и за запитванията)
Десислава Кемалова, докторант в ЮФ на СУ − Алтернативен
прочит на традиционните възгледи за структурата на ПН
Любомир Стоянов, докторант в ЮФ на СУ − Санкцията като
елемент от правното явление на проф. Венелин Ганев
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16 април
Ректорат, ауд. 224
V Панел: 9:00-10:30
Доц. д-р Васил Пандов, ЮФ на СУ − Санкцията в международното
частно право
Доц. д-р Мариета Рабохчийска, ЮФ на СУ – Правен режим и
практика на санкциите, налагани от Европейския съюз
Доц. д-р Манол Станин, ЮЗУ - Ограничаване действието на
санкциите
Доц. д-р Зорница Йорданова, РУ – Предсрочното освобождаване
на председателя и заместник-председателите на Народното
събрание – актуална нормативна уредба и практика на
Конституционния съд
Гл. ас. д-р Ралица Костадинова, НБУ – Условното осъждане като
санкционна последица на престъплението
Гл. ас. д-р Цветана Петрова, АМВР – Особености на личните
основания, изключващи наказуемостта за съставомерни деяния
по Наказателния кодекс
Гл. ас. д-р Елина Маринова, РУ – По някои въпроси, свързани с
изпълнение на наказанието „глоба”
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Кафе-пауза: 10:30-10:50

VI Панел: 10:50-12:30
Гл.

ас. д-р Георги Михайлов, ЮЗУ – Ефективност на
юридическата санкция, обусловена от степента на нейната
определеност

Д-р Борислав Ганчев, хоноруван ас. в ЮФ на СУ – Погасяват ли се
правата, предоставени на ищеца с допълнителната искова
молба, в случай на неподаване на отговор на искова молба
Деляна Бориславова, докторант в ЮФ на СУ - Има ли характер на
санкция
отказът
на
застрахователя
да
изплати
застрахователно обезщетение
Ас.

Доротея Димова-Северинова, РУ – Методология на
юридическата аргументация при налагане на юридически
санкции. Теоретични аспекти на юридическия и логическия
процеси в правоприлагането

Д-р

Наталия Иванова – Проблеми
законотворчество
при
определяне
Наказателния кодекс

на
на

наказателното
санкциите
в

Никола Белчев, адвокат, член на САК и на адвокатската камара в гр.
Берлин, Германия – Дневните ставки като средство за
налагането на наказанието глоба в германското право
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