ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ПРАВОТО –
СЪВРЕМЕННИ НАЦИОНАЛНО- И МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ
ПЕРСПЕКТИВИ
Конференция в рамките на проекта „Йерархия и координация на
източниците на правото в съвременните национални правни системи на
Русия и България“ (2021-2023), финансиран от Фонд „Научни изследвания”
към МОН на Република България и от Руския фонд за фундаментални
изследвания

Пети Октомври 2021 г.
Софийски университет, Ректорат, Конферентна зала

I Панел – 9:00 – 11:00 ч.
Откриване на конференцията
Проф. Янаки Стоилов – Неофициални източници на съвременното право
Доц. Антон Васильев, АлтГУ – Правовая доктрина как источник права в России
Проф. Даниел Вълчев – Понятието „източник на правото” и неговото място сред основните
правни понятия
Проф. Елизавета Фролова, МГУ – Источники права: теоретико-философский аспект
Проф. Лъчезар Дачев – Понятието „източник на правото“ в потестарното учение за правото
Проф. Иван Русчев – Актуални проблеми на източниците на частното право
Проф.

Сергей

Кодан,

УрГЮУ

–

Идеологические

конституционного права в ретроспективной проекции

10:45 – 11:00 ч.
Дискусия
11:00 – 11:30 ч.
Кафе-пауза

и

политические

источники

II Панел – 11:30 – 13:00 ч.
Проф. Виталий Сорокин, АлтГУ – Неформальные источники права в правовой культуре
России и Болгарии
Проф. Нина Гевренова – Недържавните източници на трудовото право, реалност и
предизвикателства
Доц. Евгений Аничкин, АлтГУ – Соотношение международного и внутригосударственного
права России: от буквы до актов толкования
Доц. Иван Стойнев – Международните договори на Европейския съюз като източник на
правото на Съюза в светлината на практиката на Съда на Европейския съюз
Доц. Христо Христев – Soft law в международното право и правото на ЕС

12:45 – 13:00 ч.
Дискусия
13:00 – 14:00 ч.
Обедна почивка

III Панел – 14:00 – 15:30 ч.
Доц. Игор Васев, АлтГУ – Правовой обычай как источник права: прошлое и настоящее
Доц. Симеон Гройсман – Източници, прочит, йерархия – за правото, функциониращо
чрез „четене“
Доц. Рафаил Насыров, АлтГУ – Об исследовании начал автохтонности, рецепции и
компиляции в сравнительном правоведении
Гл. ас. Дилян Начев – Йерархичност и контрол за съответствие между международните
договори и Конституцията на Република България
Ст. преп. Андрей Серебряков, АлтГУ – Обеспечение баланса частных и публичных
интересов в источниках комплексных отраслей права
Доц. Савина Михайлова-Големинова – Връзка и взаимодействие на източниците на
правото в областта на данъчното облагане

15:15 – 15:30 ч.
Дискусия
15:30 – 15:45 ч.
Кафе-пауза

IV Панел – 15:45 – 17:00 ч.
Доц. д-р Венцислав Петров – Някои проблеми на Закона за собствеността като източник
на вещното право
Доц. д-р Ива Пушкарова – Разпознаване на източници, към които препращат бланкетни
норми на НК
Ас. Атанас Шопов – Йерархия на системата на преките източници на правото с оглед на
действието и ранга на международните договори и източниците на ПЕС
Гл. ас. Дим. Стоянов – Базелските правила като особен soft law източник на банковото
право
Гл. ас. Дафина Сърбинова – Специфики в съотношението между източници с различен
произход (право на ЕС, международноправни и вътрешноправни) при уредбата на
международната компетентност на българския съд по граждански и търговски дела
Людмила Костова – Фактическа и юридическа сила на източниците на правото.
Димитър Петров – Законът като източник на правото в несекуларни общества

16:45 – 17:00 ч.
Дискусия
Закриване на конференцията

