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ктуалното част-
ното  право и не-
говата доктрина 
наследяват древ-
норимската тра-

диция, оформената в раз-
личните правни семейства. 
Нашият обучителен модел 
проследява древната тра-
диция като общ корен на 
по-доброто разбиране на 
съвременните тенденции. 

Дейността предвижда 
лекции, срещи на екс-
перти и обучаващи се, 
както и подготовка на ста-
тии в областта на римс-
кото право и / или влия-
нието му върху по-къс-
ните правни кръгове. 
Работата ще бъде ръково-
дена и оценявана от 
Международен експер-
тен съвет.  
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Идеята за настоящата школа бе предложена от профе-
сорите Алесандро Корбино, Карла Мази Дория, Козимо 
Кашоне, Константин Танев, Леонид Кофанов, Лихонг 
Дзанг, Михал Скжейпек и Освалдо Саки по време на VІІІя  
семинар  Римско право и актуалност, проведен в София 
и Хасково от 6 – 12 октомври, 2012.  

 

Проектът се насърчава и подкрепя от ЦЕИ; УНСС: Меж-
дууниверситетски център за изучаване на римското право 

и романистичната традиция към Университета за нацио-
нално и световно стопанство, Регионален център за дис-

танционно обучение, Хасково; Юридически факултет, Уни-
верситет на Неапол, Федерико ІІ; Международен рома-

нистичен център Копанело; Център за изучаване на римс-
кото право, Москва, РАН; Юридически факултет, Карлов 

университет, Прага. 

 
 
 
Учебната програма зависи 
от темите на научните изс-
ледвания на студентите. 
Всеки студент потвърж-
дава темата си с регистра-
ционната форма (краен 
срок – до средата на март). 
Очакваме потвържде-
ние на участието в най-
кратък срок, дори и те-
мата да не е все още 
уточнена.  

Участието в школата пред-
полага студентите да зап-
латят такса участие от 100€, 
дължима към момента на 
регистрацията, в деня на 
пристигането.  
Проектът поема другите 
разноски на лекторите и 
студентите. 
Обучението се извършва в 
град Хасково, България, от 
28 април, до 4 май, 2014 и 



включва: 1. Пътуване Со-
фия – Хасково, настаняване 
(28.04); 2. лекции (29.04 – 
01.05); 3. Индивидуални 
консултации (02, 03.05); 4. 
Заминаване 04.05.  
Лекторите могат свободно 
предлагат своите лекции 
до 40 минути с тема, свър-
зана с общата проблема-
тика на школата (история 
на римското право, ius 
commune, рецепция и рим-
ско влияние върху днеш-
ните правни семейства, 

включително правото на 
ЕС), имайки пред вид тема-
тиката, предложена от сту-
дентите. 
Приемаме окончателните 
варианти на статиите до 1 
юни. 
Експертният съвет ще 
представи своите оценки 
до 30 юли. Той предлага на 
най-добрите пет от студен-
тите да публикуват стати-
ите си в международни из-
дания. 

 
 
 
 
 

 
Моля, изпратете регистрационните форми! 
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