
Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1 Предмет, метод и задачи на учебната дисциплина. Римскоправна и 

съвременна систематика на публичното право.  

2 Субекти на публичното право. Гражданството. Юридическите лица на 

публичното право.. 

3 Извори и източници на римското публично право 

4 Понятието за държава според римските юристи, философи и политици.  

5 Ранноробовладелската монархия- създаване, органи- формиране и 

компетентност.  

Републиката- създаване, органи- формиране и компетентност. Избирателна 

система, магистратури, провинциално управление. Съдоустройство.  

6 Принципатът- формиране, компетентност на принцепса, нови институции и 

администрация- формиране и компетентност. 

7 Доминатът- формиране, правно положение на императора, императорската 

власт, институции, светска, военна и църковна администрация 

8 Управленски функции и властови правомощия в римското право- imperium, 

potestas, auctoritas. Актове на публичната администрация.  

9 Управление на публичното имущество. Концесии и лицензии. Публични 

дейности и публични предприятия.  

10 Управление на някои области на икономиката- строителство и 

градоустройство, търговия, транспорт и съобщения, производство, селско 

стопанство. Публичноправен контрол върху някои икономически дейности.  

 11 Публичноправен режим на водите и водоснабдяването, опазването на 

природните ресурси, здравеопазването и обществената хигиена, 

Организация на опазването на обществения ред и безопасност,  

12 Публичноправен режим на организация и контрол при упражняването на 

свободните професии  и образователната дейностние и. 

Местно самоуправление и управление на провинциите 

13 Административни производства  

14 Финансовата  система.  Aerarium  и fiscus- правен статут. Финансово 

задължени субекти.  

15 Устройство на финансовата администрация. Компетентност. Финансови 

актове. 

16 Процеси по финансови спорове. Advocati fisci. 

17 Римската армия и нейните подразделения- развитие на правната уредба. 

Войсковите единици като субекти на публичното право. 

18 Военната служба. Военната хазна. 

19 Особености на правния статут на войниците и ветераните.  

20 Особености на римската религия. Ius и fas. Римски и чуждоземни  култове.  

Религиозните институции като субект на правото. 

21 Езически религиозни колегии и институции. Понтификалната 

юриспруденция и юрисдикция. 

22 Християниство. Формиране на църковна организация. Църковните 

институции.  

Взаимодействие между църквата и държавата. Светско, църковно и 

каноническо право.  

23 Управление на църковната собственост. Имунитети. Юрисдикция.  
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24 Публични и частни деликти. Терминология.Основни понятия и принципи.  

Основни етапи на развитие на римското наказателно право през архаичния 

период, Републиката, Принципата и Домината.  

25 Основни групи престъпления: против държавата, държавните органи, 

обществения ред и публичната собственост; престъпления по служба,  

26 Основни групи престъпления: документни престъпления, финансови 

престъпления; престъпления против икономиката и транспорта; 

престъпления против  личността и против имуществото на частните лица 

27 Система на наказанията 

28 Правораздавателни органи. Видове процес и тяхното историческо развитие.   

Основни понятия и институти 

29 Граждански и наказателен процес в архаичния период, Републиката и 

Принципата.   

30 Граждански и наказателен  процес в епохата на Домината.  

Процедура по декрет и по рескрипт.  

31 Изпълненителен процес. Охранителни и обезпечителни производства. 

32 Традиции и особености в правната уредба на междудържавните отношения в 

Древността. Основни принципи. Междудържавни съюзи и обединения. 

Провинции и колонии.  

33 Междудържавни отношения и норми по времето на архаичния период, 

Републиката, Принципата и Домината. Международни договори. 

Дипломатически мисии и представителство.  

34 Статус на чужденците, гостоприемство. Античното разбиране за  права на 

човешкия индивид. Закрила на търговците. Борба с пиратството и 

разбойничеството.  

35 Решаване на международни конфликти. Правила за водене на война. Робство, 

военопленичество, статут на покореното население 

36 Континуитет на римското държавно устройство във Византия и рецепция на 

римскоправната традиция в раннофеодалните държави в Западна Европа. 

37 Разграничението между античното, средновековното  и съвременното 

разбиране за публично право. Особености на приемствеността в публичното 

право в Западна и Източна Европа. 
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