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АНОТАЦИЯ 

Изучаването на латински език от студентите им дава възможност да усвоят основните 

термини по дисциплината римско частно право. Обогатява и развива знанията им по римска 

култура и история. Формира умения за четене и разбиране на  латински текстове. Владеенето на 

понятията от римското право е добра основа за усвояване на юридическата терминология с 

латински корени по правните дисциплини, изучавани в горните курсове. 

 
 
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Студентите да усвоят основните граматични правила на латинския език. 

Да натрупат набор от лексика в областта на римското частно право. 

Да разбират и употребяват термините правилно. 

Да изградят умения за превод и коментар на текстове. 

 
 
 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Добро владеене на българската граматика. Владеенето на чужд език също помага при 
подготовката по латински. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 
Курсът по латински език съдържа граматическа част (основни понятия от фонетиката, 

морфологията, синтаксиса) и специална част (юридическа терминология) 

 

Тематичен план: 

1. История на латинския език. Влияние на латинския върху европейските езици. Формиране на 

юридическата терминология. Обща характеристика на правните термини и тяхната употреба. 

2. Азбука и произношение. Квантитет и ударение. Упражнения за четене. 

3. Indicativus praesentis activi et passivi (изявително наклонение на сегашно времеm в деятелен и 

страдателен залог). Употреба на глаголите dare, facere, praetsare, promittere, agere, respondere и 

др. 

4. Imperativus praesentis activi et passivi (повелително наклонение). Infinitivus praesentis activi et 

passivi (неопределена глаголна форма). Употреба на глаголи в Imperativus. 

5. Nomen substantivum et adiectivum (съществително и прилагателно име). Категории на имената: 

род, число, падеж, склонение. Структура на юридическите термини. 

6. Nomina declinationis primae (съществителни имена по първо склонение). Употреба на термините: 

iustitia, culpa, causa, sententia, iurisprudentia и др. 

7. Nomina declinationis secundae (съществителни имена по второ склонение). Употреба на 

термините: dolus animus, dominus, servus, factum, argumentum. 

8. Adiectiva declinationis primae et secundae (прилагателни имена по първо склонение). Pronomina 

possessivа (притежателни местоимения). Употреба на термините: culpa lata, dolus malus, pacta 

coventa, furtum manifestum и др. 

9. Declinatio tertia – nomina consonantia (съществителни по трето склонение с основа на съгласна). 

Употреба на термините: iudex, iurusdictio, crimen, obligation, cessio, lex, capitis deminutio, Corpus iuris 

civilis, ius, in iure и др. 

10. Declinatio tertia – nomina vocalia (съществителни по трето склонение с основа на гласна).  

11. Declinatio tertia mixta (съществителни по трето склонение със смесени основи). 

12. Adiectiva declinationis tertiae (прилагателни имена по трето склонение). Participium praesentis 

activi (сегашно деятелно причастие) Употреба на термините: lex generalis. lex specialis, ius 

commune, crimen grave, culpa levis и др. 

13. Nomina declinationis quartae (съществителни по четвърто склонение). Употреба на термините: 

contractus, usus, ususfructus, status, casus и др. 

14. Nomina declinationis quintae (съществителни по пето склонение). Употреба на термините: res, 

dies, superficies, res publica и др. 

15. Gradus comparationis (степени за сравнение на прилагателните). Употреба на термините: a 

fortiori, a posteriori, vis maior, iniuria atrocissima и др. 

 

 
 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Писмен тест, който включва превод на изречения от латински на български, превод на 

юридически термини от латински на български и от български на латински. 
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1. История на латинския език. Влияние на латинския върху европейските езици. 

Формиране на юридическата терминология. Обща характеристика на правните термини и тяхната 

употреба. 

2. Азбука и произношение. Квантитет и ударение. Упражнения за четене. 

3. Indicativus praesentis activi et passivi (изявително наклонение на сегашно времеm в 

деятелен и страдателен залог). Употреба на глаголите dare, facere, praetsare, promittere, agere, 

respondere и др. 

4. Imperativus praesentis activi et passivi (повелително наклонение). Infinitivus praesentis 

activi et passivi (неопределена глаголна форма). Употреба на глаголи в Imperativus. 

5. Nomen substantivum et adiectivum (съществително и прилагателно име). Категории на 

имената: род, число, падеж, склонение. Структура на юридическите термини. 

6. Nomina declinationis primae (съществителни имена по първо склонение). Употреба на 

термините: iustitia, culpa, causa, sententia, iurisprudentia и др. 

7. Nomina declinationis secundae (съществителни имена по второ склонение). Употреба на 

термините: dolus animus, dominus, servus, factum, argumentum. 

8. Adiectiva declinationis primae et secundae (прилагателни имена по първо склонение). 

Pronomina possessivа (притежателни местоимения). Употреба на термините: culpa lata, dolus malus, 

pacta coventa, furtum manifestum и др. 

9. Declinatio tertia – nomina consonantia (съществителни по трето склонение с основа на 

съгласна). Употреба на термините: iudex, iurusdictio, crimen, obligation, cessio, lex, capitis deminutio, 

Corpus iuris civilis, ius, in iure и др. 

10. Declinatio tertia – nomina vocalia (съществителни по трето склонение с основа на 

гласна).  

11. Declinatio tertia mixta (съществителни по трето склонение със смесени основи). 

12. Adiectiva declinationis tertiae (прилагателни имена по трето склонение). Participium 

praesentis activi (сегашно деятелно причастие) Употреба на термините: lex generalis. lex specialis, 

ius commune, crimen grave, culpa levis и др. 

13. Nomina declinationis quartae (съществителни по четвърто склонение). Употреба на 

термините: contractus, usus, ususfructus, status, casus и др. 

14. Nomina declinationis quintae (съществителни по пето склонение). Употреба на 

термините: res, dies, superficies, res publica и др. 

15. Gradus comparationis (степени за сравнение на прилагателните). Употреба на 

термините: a fortiori, a posteriori, vis maior, iniuria atrocissima и др. 
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