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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

% от оценката

10.
11.
12.
Изпит
100%
Анотация на учебната дисциплина:
Курсът запознава студентите с взаимодействието между публичната власт и
правната регламентация в историята на римската държава и с основните институти
на публичното право в Древния Рим. Проследява се неговото развитие от
създаването на римската държава до управлението на Юстиниан, както и
елементите на приемственост във Византия и в ранно-феодалните държави в
Западна Европа. След като са изучили римското частно право, студентите се
запознават и с основните институти на публичното право, със законодателната
техника, правоприлагането и пр. според запазените извори. Дисциплината има за
цел да формира знания за развитието на публичното право в исторически и правнодогматичен план и за оформяне на знания за основните тенденции и класическите
модели в развитието на публичното право в Европа. Тя е въведение към
усвояването на публично-правните дисциплини, преподавани в магистърските
програми по право, но може да се впише и в курсовете и програмите по публична
администрация, международни отношения, европеистика и пр.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат знания: по римско частно право и по теория на
държавата и на правото, да имат познания по обща история на правото относно
развитието на държавата и правото в исторически план и конкретно в Европа и
основни познания по публично право.
Желателно е изучаването на римско публично право да се съпътства от изучаването
на латински език в рамките на предлаганата за студентите учебна дисциплина
"Латински език за юристи” .

Очаквани резултати:
Познания по
1

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

•
основните етапи и характерните особености на развитието на римското
публично право в отделните исторически периоди от развитието на Древния Рим;
•
основните институти на публично право в Рим в тяхната историческа
динамика;
•
правотехническата приемственост и пътищата, по които се осъществява
рецепцията на принципи и институти в съвременното европейско право;
2) Умения :
•
да правят обобщения за взаимодействието между отделните публичноправни
институти и за влиянието върху тях на икономически, социални и политически
фактори;
•
самостоятелно да установяват исторически утвърдилата се близост на редица
публичноправни институти в основните области на правно регулиране със
съвременните правни системи;
•
да извършват сравнително- исторически анализи както на отделни
публичноправни институти, така и на правни системи в най- общ план.
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Тема:
Встъпителна част- Предмет, метод и задачи на учебната
дисциплина. Римскоправна и съвременна систематика на
публичното право. Субекти на публичното право.
Гражданството. Юридическите лица на публичното
право. Извори и източници на римското публично право.
Държавно устройство и институции
Административно право
Фискално право
Военно право
Сакрално право
Наказателно право и процес
Граждански процес
Международно публично право
Значението на римското публично право

Хорариум
2 часа

4 часа
6 часа
2 часа
2 часа
2 часа
6 часа
2 часа
2 часа
2 часа

