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Уважаеми колеги, 

Имаме удоволствието да Ви поканим на традиционните Научни четения, 
организирани от катедрите по теория и история на държавата и правото и по 
наказателноправни науки към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Четвъртото по ред издание на съвместната ни конференция поставя темата „Право 
и религия“, за да разгледа по мултидисциплинарен начин въпросите, чрез които 
религията влияе на функционирането на правните системи в социологически и 
идеологически план. Традиционно разглеждана като един от нормативните регулатори, 
формиращи социалната среда наред с правото, религията не само го предшества 
исторически, но и в хода на развитието на традиционните и на модерните правни 
системи има ключова роля за формирането на неговото съдържание и легитимация. 
Религията подобно на модерното право съдържа в себе си идеята да носи върховните 
принципи за уреждане на живота в обществото, което – от гледната точка на познанието 
за правото, я поставя в двояка светлина: тя е и източник на основни принципи и 
институти, и на противоречия с правните норми. Религията – по различен начин в 
отделните вероизповедания и общества, формулира модели за защита и върховенство 
на правото, но същевременно сама по себе си се явява важен обект на правно регулиране 
– не само за защита на свободата на вероизповеданието, но и поставяйки въпроси във 
връзка с измеренията на останалите човешки права, със семейството, медицината, 
образованието. 

Организираният научен форум си поставя за цел обединяването на усилията на 
специалистите в сферата на теоретичните и наказателноправните изследвания, на 
историята, социологията и философията на правото. Ще приветстваме опитите 
значимите по темата за правото и религията въпроси да бъдат разгледани през призмата 
на правата на човека, международното публично и частно право, сравнителното право 
и особено на отделните действащи и отменени институти на българската правна 
система. 

Предложенията за доклади ще преминат стриктен подбор с оглед своята 
относимост към очертаното изследователско поле, възможността за включване в 
дневния ред на разискванията с оглед ограничеността им във времето, както и 
рецензиране за допускането им до печат в планирания сборник с материали от 
конференцията. 

 

Конференцията ще се проведе на 3 и 4 април 2020 г. в Ректората на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител” № 15. 

 

 

 



 
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
 

 
 

 

Изказвания към участниците в конференцията 

Участниците ще имат възможност за представяне на експозе на докладите в 
рамките на 10 минути. 

Научните доклади на участниците ще бъдат публикувани в научно редактиран 
сборник. 

Организационният екип си запазва правото да ограничи допълнително 
изложенията при повече заявили участие колеги, с оглед възможността за провеждане 
на пълноценна дискусия. Докладите, изпратени от участниците ще бъдат включени в 
сборника след преценка на тяхната относимост към темата на конференцията и спазване 
на поставените изисквания за оформление. 

 

Срокове: 

За заявяване на участие – 15.03.2019 г. (Неделя) 

За представяне на докладите и научните съобщения в изискуемия формат за 
публикуване – 30.04.2020 г. (Четвъртък) 

За да заявите участие в конференцията, моля попълнете и изпратете приложената 
регистрационна форма по електронен път до 15.03.2019 г. на e-mail: 
lawandreligion2020@abv.bg. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЕКИП: 

Проф. д-р Даниел Вълчев – декан на ЮФ 

Проф. д-р Пламен Панайотов –  ръководител на КНПН 

Проф. д-р Янаки Стоилов – ръководител на КТИДП 

Гл. ас. д-р Красимир Манов – КНПН 

Гл. ас. д-р Симеон Гройсман – КТИДП  

  


