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Лекции
Семинарни упражнения
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Обща аудиторна заетост
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Реферат
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Курсов учебен проект
Учебна екскурзия
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ОБЩО ЕКСТ
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№
1.

Формиране на оценката по дисциплината1
Workshops {информационно търсене и колективно
обсъждане на доклади и реферати)
Участие в тематични дискусии в часовете
Демонстрационни занятия
Посещения на обекти
Портфолио
Тестова проверка
Решаване на казуси
Текуша самостоятелна работа /контролно

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. Изпит
Анотация на учебната дисциплина:

% от оценката

100%

Дисциплината “Римско частно право” е правноисторическо въведение в
изучаването на съвременните частноправни институти. Тя запознава с институтите
на класическото римско частно право, основа на съвременните правни системи в
Европа. Централно място заема изучаването на вещното и облигационното право.
Представени са и основните тенденции в историческото развитие на римското
право от архаичния период до следкласическия период и особеното историческо
значение на Юстиниановата компилация, рецепцията на римско право в
законодателството на европейските страни и влиянието на римското право върху
формирането на съвременната цивилистична наука.

Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:
•
по теория на държавата и на правото
•
по обща история на правото относно развитието на държавата и правото в
исторически план и конкретно в Европа, както и на българската държава и право
Желателно е изучаването на римско частно право да се съпътства от изучаването на
латински език в рамките на предлаганата за студентите учебна дисциплина
"Латински език за юристи” .

Очаквани резултати:
1)
Познания по :
•
основните етапи и характерните особености на развитието на римското
право паралелно с развитието и взаимообвързаността му с еволюцията на
публичните институции;
•
основните институти на римското лично, семейно, вещно, облигационно,
1

В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно да
се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.

наследствено и гражданско процесуално право в тяхната историческа динамика;
•
догматичната същност на основните институти на частното право- право на
собственост, ограничени вещни права, договори, искове и пр. в техния римски
първообраз;
•
правотехническата приемственост и пътищата, по които се осъществява
рецепцията на принципи и институти на римското право в съвременното
европейско право;
•
римскоправната традиция в действуващото българско частно право, общите
и специфични особености в сравнение с други правни системи, основани на
рецепцията на римското право
2) Умения :
•
да правят обобщения за взаимодействието между отделните правни
институти и за влиянието върху тях на икономически, социални и политически
фактори;
•
самостоятелно да установяват исторически утвърдилата се близост на редица
институти в основните области на правно регулиране със съвременните
частноправни системи;
да извършват сравнително- исторически анализи както на отделни
•
институти, така и на правни системи в най- общ план;
•
да прилагат придобитите основни правни знания за разрешаване на
елементарни практически казуси.

Учебно съдържание
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Тема:
Встъпителна част- предмет, метод и задачи на учебната
,действащи системи на обективното право в Древния Рим.
Извори и източници на римското право. Периодизация на
римската правна история.
История на римската държава -архаичен период,
Република, Принципат, Доминат. Развитие на римското
право- архаичен, предкласически, класически и
следкласически период
Римско лично и семейно право
Римско вещно право
Римско облигационно право- обща част
Римско облигационно право- специална част
Римско наследствено право
Римски граждански процес
Рецепция на Римското право

Хорариум
4 часа

8 часа

8 часа
8 часа
8 часа
8 часа
6 часа
6 часа
4 часа

