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СЪОБЩЕНИЕ 

75-А КОНФЕРЕНЦИЯ НА СВЕТОВНАТА АСОЦИАЦИЯ ПО 

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО ILA 

Катерина Йочева 

В края на месец август в София се проведе едно безспорно значимо 

международно научно събитие за България: 75-та конференция на Световната 

асоциация по Международно право ILA, със седалище в Лондон. International Law 

Association (ILA) е създадена през 1873 година и понастоящем е най-старата 

професионална организация на юристите в света. 

 Конгресът отбелязва и 50-та годишнина на българският клон на ILA, тъй като 

Българската асоциация по международно право (БАМП) става неин член точно преди 

50 години - на 25 август 1962 година. 

От сега участващите в дейността на Организацията на Обединените нации има 

193 държави членки само в 47 от тях съществуват национални клонове на Асоциацията 

по международно право, като българският е 27-ми по време на възникване. 

В рамките на този форум, проведен под надслов „Правото за един мирен свят“, 

в периода 26-30 август 2012 г. София бе домакин на над 500 делегати от страната и от 

чужбина - специалисти, преподаватели и практикуващи в областта на межународното 

право – публично или частно - на най-представителния форум на ILA, какъвто се явява 

конференцията, която се провежда веднъж на всеки две години. В  по-ново време 

домакинството на форума е било поверено последователно на градове като Лондон, 

Делхи, Берлин, Торонто, Рио де Жанейро и Хага. Следващи домакини на този 

престижен форум ще бъдат САЩ (през 2014 г. ) и Япония (през 2016 г.). 

Още на първия ден на конференцията председателят на БАМП, най-високо 

признатият на световно равнище български юрист проф. Александър Янков, създател 

на БАМП, член на Комисията на ООН по международно право  и дългогодишен съдия 

в Международния трибунал на ООН по морско право, беше официално избран за 

президент на Световната асоциация по Международно право за времето до следващата 

конференция през 2012 г. 
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В нарочно създадения за случая почетен национален организационен комитет 

участваше и преподавателят от НБУ и председател на Конституционния съд на 

България проф. Евгени Танчев. 

От името на Нов български университет участие в тази значима проява взе  д-р 

Катерина Йочева – дългогодишен преподавател по международно право и право на ЕС 

от Департамент „Право“. 

На форума бяха представени някои от най-авторитетните специализирани 

университети и юридически издателства в света, сред които Oxford, Cambridge, 

Ashgate, Routledge, Hart publishing, Springer, Brill и др. 

Пълната програма на 75-ия конгрес на Световната асоциация по Международно 

право ILA можете да видите на адрес в интернет: http://www.uni-

sofia.bg/index.php/bul/novini/goreschi_novini/75_i_kongres_na_svetovnata_asociaciya_po_

mezhdunarodno_pravo_sofiya_26_30_avgust_2012. 
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