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ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА СПИСАНИЕ “DE JURE”
Настоящите етични правила се прилагат
в отношенията на редакцията на сп. „De
jure“ и авторите в списанието, както и между
редакцията и рецензенти, определени за анализ
на представени за публикуване трудове.
Целта на тези правила е да осигурят
спазването на високи етични стандарти, въз
приети както в националните научни среди,
така и в международната научна общност.
Редакцията на сп. „De jure“ изисква от
своите автори научни трудове, които:
• представляват самостоятелни разра
ботки на представилите ги автори;
• са написани с уважение към научните
достижения на цитираните автори;
• са представени за публикуване в съот
ветствие със стандартите, приети в сп. „De
jure“ по отношение на цитиранията, които със
тавляват приложение към тези етични правила;
• в случаите на съавторство отразяват
приносите и отговорностите на всеки автор за
изводите в съответния труд;
• не са публикувани другаде освен в
чуждестранни научни издания и на чужд език;
• са представени за публикуване с писмо
от автора, в което се декларира, че трудът
отговаря на посочените в тези етични правила
изисквания.
Не се допуска преценката на качествата
на представен за публикуване труд да бъде
извършвана от член на редакционния съвет,
който не е подписал декларация, че няма конф
ликт на интереси със съответния автор и че не
е предубеден към научните качества на автора.
Редакцията няма да публикува трудове,
които съдържат нападки или неуважителен
тон към работата на други автори. Споровете
трябва да бъдат водени с научни аргументи и
при съблюдаване на най-високите стандарти
за опазване на авторитета на авторите на
критикуваните научни тези.
Няма да бъдат публикувани и трудове,
които в отклонение от принципа на научната
добросъвестност излагат явно пристрастни
политически позиции.

Редакцията няма да публикува и трудо
ве, които се отклоняват както с изводите си,
така и с тона си от основните ценности на
Конституцията на РБългария.
На свое заседание на 11.05.2012 г. редак
ционната колегия на списание „De jure“ прие
решение да се прилагат конкретни изисква
ния за приемане на статии, студии и научни
съобщения за отпечатване в списание „De
jure“, считано от от 01.09.2012 г.
Авторите в сп. „De jure“ носят отговор
ност за оригиналността и научните приноси
на своите публикации.
При констатирани от страна на редак
тора нарушения на тези етични правила или
когато намери, че представеният труд не по
крива минималните стандарти за научен при
нос, въпросът се отнася за решаване от редак
ционния съвет. Публикацията се връща на
автора с посочване на констатираните наруше
ния или констатации. Авторът има право на
възражение, което се обсъжда от редакционния
съвет, който излиза с окончателно решение.
При необходимост или при спор в
редакцията главният редактор има правото
да определя рецензенти, които да дадат до
пълнително становище по оригиналността и
научната стойност на определена публикация.
Редакцията не предоставя на трети лица
информация за отхвърлени трудове независи
мо от причината за това.
Всеки автор има правото сам да оттегли
представения за публикуване труд най-късно
преди започване на предпечатната подготовка.
Редакционният съвет обсъжда всички
сигнали за нарушение на тези етични правила
в публикувани статии. Съответният автор
се поканва да даде писмено становище.
Ако редакционният съвет прецени, че е
бил публикуван труд в нарушение на тези
етични правила, той отправя извинение към
читателите в следващия брой.
Тези етични правила са приети на засе
дание на редакционния съвет на сп. „De jure“.
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ETHICAL RULES FOR THE WORK OF JOURNAL "DE JURE"
These ethical rules has been applied in the
relations of the editorial board of the Journal De
jure and the authors in the journal as well as between editors and reviewers identified for analysis papers, submitted for publication.
The purpose of these rules is to ensure
compliance with high ethical standards adopted
both in national scientific circles and in the international scientific community.
The publication of Journal De Jure requires
from its authors scientific papers that:
• are independent works of the authors
• are written with respect to the scientific
achievements of the cited authors
• are submitted for publication in accordance with the standards adopted in the Journal
De Jure in respect of citations that are an annex
to these ethical rules
• in the cases of co-authorship, they reflect
the contributions and responsibilities of each author for the conclusions, concerned in the work
• have not been published elsewhere except
in foreign scientific journals and in a foreign language
• are submitted for publication by letter
from the author stating that the work complies
with the requirements set out in these ethical
rules.
It is not allowed assessing the quality of
the publishing work to be carried out by a member of the editorial board, which has not signed
the declaration that there is no conflict of interest
with the authors and not biased towards scientific
quality of the author.
The editorial will not publish works that
contain an attack or disrespect for the work of
other authors. Disputes should be guided by scientific arguments and in keeping with the highest
standards of preservation of the author's authority
of the criticized scientific issues.
There will also be no papers which, in deviation from the principle of scientific good faith,
are clearly biased political positions.

The editorial will not publish works that
deviate both with its conclusions and with its
tone from the basic values of the Constitution of
the Republic of Bulgaria.
At its meeting on May 11, 2012, the Editorial Board of De Jure Journal adopted a decision
to apply specific requirements for the acceptance
of articles, studies and scientific communications
for printing in De jure magazine as of 01.09.2012.
The authors of Journal De Jure are responsible for the originality and scientific contributions of their publications.
If the publisher has found violations of
these ethical rules, or when it finds that the work
submitted does not meet the minimum standards
for scientific contributions, the matter concerns a
resolution by the editorial board. The publication
is returned to the author with an indication of the
violations or findings found. The author has the
right to object, which is discussed by the Editorial Board, which makes a final decision.
If necessary or in a dispute in the editorial
office, the editor-in-chief is entitled to nominate
reviewers to give additional opinion on the originality and scientific value of a particular publication.
The edit does not provide third parties with
information about rejected works, regardless of
the reason.
Each author has the right to withdraw the
work submitted for publication at the latest by
30.12.2018
The Editorial Board discusses all reports
of violations of these ethical rules in published
articles. The relevant author is invited to give a
written statement. If the editorial board considers
that work has been published in violation of these
ethical rules, it apologizes to the readers in the
next issue.
These ethical rules were adopted at a meeting of the De Jure Journal's Editorial Board.
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