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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

Факултет: Философски 

Специалност: 
Ф Ф Ф 0 1 0 1 1 2 

Философия 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

ФИЛОСОФИЯ НА ПРАВОТО 

 Преподавател: Проф. дфн Стилиян Йотов 

Асистент: проф. дфн Стилиян Йотов 

 

Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения 30 

Практически упражнения (хоспетиране)  

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат 20 

Доклад/Презентация  

Научно есе 40 

Курсов учебен проект  

Учебна екскурзия  

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 30 

  

  

   

Обща извънаудиторна заетост 90 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 150 

Кредити аудиторна заетост 2 

Кредити извънаудиторна заетост 3 

ОБЩО ЕКСТ 5 

 

 

 

 
№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката 

                                                      
1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 

да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  

И 3 4 9 
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1.  
Workshops {информационно търсене и колективно 

обсъждане на доклади и реферати) 
 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 20 

3.  Демонстрационни занятия   

4.  Посещения на обекти  

5.  Портфолио  

6.  Тестова проверка  

7.  Решаване на казуси  

8.  Текуша самостоятелна работа /контролно 20 

9.    

10.    

11.    

12.  Изпит 60 

Анотация на учебната дисциплина: 

Дисциплината би трябвало да доразвие знания, получени по етика и 
политология. Структурата на курса е систематична, като за отправна точка е 
взето развитието на философията на правото след новото време. 
Представени са основните теми и  школи в юриспруденцията, които имат 
значение днес. Темите за правото са съчетани с проблемите на 
справедливостта. 

 

 

 

Предварителни изисквания: 

Няма. Желателно е участниците да са посещавали курс по етика. 

 

 

 

Очаквани резултати: 

Осигуряване на познания по основни теми от философия на правото и 
връзката им с проблеми на справедливостта. Изграждане на умения за 
компетентно осмисляне и обсъждане на проблеми от социалния и 
политически живот. Стимулиране на интерес към изследване на теми с 
интердисциплинарен характер.  

 

 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Лекции: Хорариум 

1 Уводно заседание. а) Право и морал, нрави, 
конвенции; б) Право и власт, насилие, принуда 

2 

2 Господството на правото – rule of law. Правовата 
държава.  

2 

3 Теории на естественото право 2 

4. Правен позитивизъм 2 
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5. Социологически теории на правото. 
Функционализмът 

2 

6. Съществува ли задължение за подчинение на 
правото? 

2 

7. Правото отвъд националната държава? Човешките 
права. 

2 

8. Конституционализъм. 2 

9. Какво представляват правата. 2 

10. Право и свобода. Свободата на словото.  2 

11. Право и равенство. Разпределението на материални 
блага.  

2 

12. Правото и  равенството между половете и в 
семейството. 

2 

13. Отговорност.  2 

14. Философия на наказателното право. Смисълът на 
наказанието. 

2 

15. Философия на частното право. Собственост и 
договор. 

2 

 Семинари: В началото на курса се темите се 
разпределят между участниците. На съответното 
упражнение се представя реферат и се провежда 
дискусия.  
Разглеждат се класически или новопоявили се (на 
български) произведения 

15 x 2 

 

 

Конспект за изпит 

Конспектът за изпит е изложеното вече тематично съдържание. 

 

№ Въпрос 

1  

Библиография  

Основна: 

 

Предоставя се на участниците в началото на курса 

Допълнителна: 

 

 

 

Дата: Съставил:  
 


