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Въпросник 

по Римско частно право 

за студентите от специалност „Право” 

 

1) Значение на римското право за днешната юридическа култура 

- Създаване, функции и значение на corpus iuris civilis 

- Римовизантийско право (римско право с гръцки букви) 

- Глосатори, постглосатори и коментатори – метод или епис-

темология 

- Хуманисти, елегантна юриспруденция и пандектисти 

- Corpus iuris civilis, структурна и институционална основа на 

континенталната система 

- Рецепция на римското право: системи на континенталното 

право и на общото право – common law 

2) Римското частно право като учебна и научна дисциплина  

- Възникване и развитие на съвременното образование по 

право в България – дисциплината римско частно право 

- Преподавателите по римско у нас и техните трудове 

- Съвременният метод на изследване и преподаване: пандек-

тистика, борбата за интерполации, исторически и сравнително 

правен метод 

- Институциите като метод на преподаване и правен жанр 

- Corpus iuris civilis като метод за преподаване 

- Правната догма като норма 

3) Правни норми и норми на социална конвенция 

- Морални, религиозни, правни и други норми със социално 

значение 

- Ius и fas в римското право 

4) Развитие на римската държава и право 

- Основни етапи в развитието: архаика, република и прин-

ципат, доминат 

5) Обективно и субективно право 

- Системи на обективното право в Рим: Цивилно право, Хо-

нарарно право, Право на народите, Естественото право 

- Писано и неписано право – ius ex scripto, ius ex non scripto, 

Право и закон – ius и lex, Публично и частно право – ius publicum 

и ius privatum, Сингуларно право и привилегии – ius singulare и 

privilegium 

- Субективно право и акции 
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6) Правоспособност, дееспособност, теория на статуса Status 

libertatis – положението на свободен, Status civitatis – положени-

ето на гражданин, Status familiae – положението в семейството; 

представителство 

7) Настойничество и попечителство 

8) Status libertatis – положението на свободен 

- Capitis deminutio maxima – най-голямото намаляване на 

статус – правно положение на робите: Действия с правно значе-

ние, осъществявани от роби – actiones adiecticiae qualitatis; Факти-

ческа правоспособност и дееспособност; Кауза за попадане в робс-

тво и освобождаването на робите (manumissio); 

- Положение на свободните – liberti; Положение на освобо-

дените – libertini; Други форми на лична зависимост: лица в пара-

сервилно положение и други основания за зависимост 

9) Status civitatis – положението на гражданин Capitis deminutio 

media – средно намаляване на статуса; Римляни и перегрини; 

Придобиване на положението на римлянин и перегрин; 

Constitutio Antoniana – положението на лицата преди и след 

нея; 

10) Status familiae – положението в семейството: Capitis deminutio 

minima – най-малко намаляване на статуса 

- Същност, произход и значние на римската фамилия; Глава-

та на семейството и неговата власт – pater familias и patria potestas 

- Степени на родство и тяхното значение 

- Брак – Същност, предпоставки и сключване: Личен и иму-

ществен статус на съпрузите и подвластните; Брак с и без властта 

на съпруга – cum и sine manu 

- Юридическите лица в римското право 

11) Понятието за акция и еволюирането на съвременната идея за иск 

- Съотношение на модерната континентална идея за матери-

ално и процесуално и нейния процесуален първообраз в античен 

Рим 

- Юрисдикция и подсъдност 

12) Легисакционна процедура – legis actio 

- Същност, видове и значение на легисакциите, ограничения 

на процедурата: Установителни, Изпълнителни; Историческо раз-

витие на процедурата 

- Процедурата пред съдебния магистрат “in iure” и пред зак-

летия съдия “apud iudicem” 
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13) Формуларна процедура – agere per formulas 

- Историческо развитие, Същност, части на формулата и 

значение формуларната процедура, 

- Видове формули и съответните им акции 

- Процедурата in iure, Litis contestatio конкуренция на акции-

те, Indefensio и процесуалното представителство 

- Процедурата apud iudicem, доказателства litis aestimatio и 

sententio 

- Помощни процедури при формуларния процес и Изпъл-

нителен процес 

14) Функцията и значението на претора във формуларния процес, 

Интердикти – interdicta, Преторски стипулации – stipulationes 

praetoriae, Възстановявания в предишното състояние – 

restitutiones in integrum, Въводи във владение – missiones in 

possessionem 

15) Извънреден служебен установителен (когнитивен) процес – 

cognitio extra ordinem 

- Формите на cognitio extra ordinem 

16) Следкласически Юстинианов процес  

- историческо развитие и фази, доказателства; обжалване; 

- видове 

17) Вещи 

- Видове вещи 

- Ограничените вещни права и собствеността 

18) Собственост и собствености 

- Понятие и видове (Квиритска – dominium, Преторска (бо-

нитарна in bonis habere, Перегринска, Провинциална и аger 

publicus, двойната собственост dominium duplex; Историческа ди-

намика и значение 

- Съдържание и граници собствеността 

- Съсобственост 

- Начини на придобиване на собственост: Първични (ориги-

нерни), Вторични (деривативни) 

- Защита на собствеността 

- Ограничени вещни права; Лични и вещни сервитути, други 

ограничени вещни права; Придобиване, загуба и защита на огра-

ничените вещни права 

19) Владение: Понятие, структура и видове; Придобиване и загуба 

Защита и Значение;  
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20) Юридически факт, правен акт и правна сделка паралел между 

съвременното учение и достиженията на античните римски 

юристи; Видове юридически факти  

21) Същност и видове правни сделки. Едностранни и двустранни 

облигации,  

- Същностни елементи, Страни, Воля и симулация, Недеес-

побност на страните и пороци на волята (Грешка, Измама, Наси-

лие, Незаконност на сделката), Форма, съдържание и основание на 

сделката, Тълкуване на сделката 

- Нищожност и унищожаемост 

- Случайни елементи: Условие и срок – видове, начин на уго-

варяне и значение, Модус 

22) Понятие и история на римската облигация, Източници на об-

лигационните отношения, Разлики вещните и персоналните 

акции 

23) Престация Значение в общ и тесен смисъл (dare, facere, 

praestare); Видове: Родови, Алтернативни, факултативни, Соли-

дарни и неделими задължения, Естествени задължения 

24) Развитие на облигационните отношения 

- Възникване и погасяване на облигационното отношение – 

процесуална структура, опрощаване, компенсация, новация, 

упълномощаване в интерес, цесия, даване вместо изпълнение, По-

емане на дълг и встъпване в дълг 

- Изпълнение, неизпълнение и забава 

- Съотношение между отговорност и риск 

25) Облигации от законен акт 

26) Облигации на стриктното право и на добросъвестността 

27) Видове отговорност 

- Договорна – виновна и безвиновна; деликтна 

- Сравнение с деликтната отговорност  

28) Система на договорите Договори и пактове – диалектика, прин-

цип на договорната свобода, видове договори (Ритуални, фор-

мални, реални, ненаименувани, консенсуални и пактове). 

29) Ритуални и формални договори – nexum и contractes literis 

(писмени договори) 

30) Вербални договори – стипулацията и другите видове 

31) Реални договори, Обикновен заем “mutuum” 

32) Реални договори, Фидуция (с кредитор “cum creditore” и с при-

ятел “cum amico”) и договорите по правото на народите 
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33) Реални договори, Заем за послужване “comodatum” 

34) Реални договори, Влог “depositum” 

35) Залог “pignus” – даден “datum” и уговорен 

“conventum”/ипотека “hypotheca”, вещноправна защита (идеята 

за ius possessionis) 

36) Ненаименувани договори, видове и акции (договорни и извън-

договорни), идеята за dolus и dolus generalis. Историческо раз-

витие и правно значение 

37) Консенсуални договори, Покупко-продажба emptio venditio 

38) Консенсуални договори, Наем locatio conductio 

39) Консенсуални договори, Поръчка mandatum 

40) Консенсуални договори, Дружество societas 

41) Пактове pacta 

42) Квазидоговори 

43) Гаранции за изпълнение 

44) Облигации от незаконен акт и наказателни акции, конкуренция 

на акциите 

- Obligationes ex delicto 

- Преторски деликти и квазиделикти 

45) Наследство 

- Правоприемство mortis causa, hereditas и bonorum possessio, 

Лежащо наследство – hereditas iacens, Способност да се наследява 

- Придобиване на и отказ от наследството  

- Предмет и ефекти на наследственото правоприемство, раз-

пределение на наследството чрез завещание; Тълкуване на завеща-

телните разпореждания voluntas testanti 

46) Защита на наследника и запазени части; Нищожност и отмяна 

на наследствените разпореждания 

47) Наследяване по закон ab intestato. Видове и ред за наследяване 

48) Наследяване по завещание ex testamento. Завещание и кодици-

ли 

49) Определяне на наследника, субституция 

50) Разпореждания въз основа на специални основания. Genera 

legatorum, предмет на сделките 

51) Придобиване по завет, легати и Фидеикомиси; modus на заве-

щанието 

52) Дарение 
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во в: ГСУ ЮФ т.85 от 1992 г., 

23. ПИПЕРКОВ, Т., Законът на Дванадесетте таблици и конфлик-

тът между патриции и плебеи, в сп. Съвременно право, 3-4 

(1999); 

24. ТАНЕВ, К. Нетипичните синалагми: Генезис на правната ре-
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