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№ ТЕМА 
1. ОБЩО ВЪВЕДЕНИЕ 

General introduction 
2. ЕКЗЕГЕЗА НА РИМСКОПРАВНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ И ИЗВОРИ НА ПРАВО 

Exegesis of the roman law sources 
 Източници, извори: екзегеза, класификация 

Антични писмени паметници,  
Създаване  
Общ преглед на архаичния, предкласическия, класическия, 
следкласическия и Юстиниановия период 

3 Право на юриспруденцията: палингенетичен и екзегетичен 
анализ 
The law of jurisprudence: palingenetic and exegesis 

 Палингенетичен анализ  
Структура на Юстиниановите дигести 
Правни жанрове: въпроси, отговори, коментари на цивилното и 
преторското право, монографични произведения, Дигеста, 
институции, регули, сентенции и т.н. 
Право на противоречията: цитиране и сравняване на правни 
мнения 

4. Неавтентични юридически източници 
Non-technical law sources 

 Литературни  
Документални източници 
Съпоставка с автентичните 

5. Развитие на правната догма 
Development of the legal dogmatic  

 Развитие и структурирана на преторския едикт 
Кодификация на едикта 
Развитие на императорското право, актове на имперската 
канцелария и кодификацията им 

6. Юстиниановият модел, основа на правната мисъл в 
европейската традиция 
The Justinian model, the fundament of legal mind within the Euro-
pean tradition 

 Историческо развитие и структура 
Извори на Юстиниановото право и техните документи 
Комисия 
Цели и принципи на кодификацията 
Догмата като източник на право 
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Римовизантийската традиция 
Варварските кодификации 

7. Ренесанс на римското право в Европа 
The renaissance of Roman law in Europe 

 Римоканоничното право като ius comune 
Развитие през ранното Средновековие 
Начало на модерната европейска юриспруденция 
Научно обработване на Римоканоничното право – глосатори, 
постглосатори, метод на екзегезата 
Френски правен хуманизъм и Римоканоничното право 
Моделите на правно мислене в другите европейски страни 
Рецепция на римското право в националното право – usus 
modernus pandectarum 

8. Естествено право и Просвещение, Териториални 
кодификации 
The Natural law and the period of the Age of Enlightenment   

 Исторически основи на Естествената школа 
Рационализъм в естественоправния метод 
Профанизация на естественоправния метод 
Териториални кодификации: Бавария, Прусия, Франция, 
Австрия; 
Историческа школа и пандектно право;  
Германски граждански законник 
Англосаксонски и американски модел 

9. Гражданската кодификация и метода на нейното 
анализиране 
The civil codification and the method of its understanding 

 Фетишизиране на кодификацията; 
догматико-екзегетичният метод и критическото тълкуване; 
разработване на съвременната доктрина 
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