ТЕМИ
ЗА ДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТ
ПО ИСТОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО
1. История на българската държава и право като научна дисциплина.
Връзки със сродни обществени науки. Периодизация.
2. Извори за историята на българската държава и право – Първа и
Втора българска държава.
3. Образуване, укрепване и развитие на българската държава (от края
на VII до края на VIII в).
4. Войните и държавната политика за обединението на славяните от
българската група през първата половина на IX в.
5. Могъщество на българската държава IX-X в.
6. Залезът на Първата българска държава. Българският народ в
условията на византийското владичество (924-1085).
7. Възстановяване и политическо издигане на Втората българска
държава (края на XI- към средата на XIII в.).
8. Държавно и административно устройство на Първата и Втората
българска държава.
9. Правоспособност и дееспособност. Брак и семейноправни отношения
в средновековна България. Наследяване.
10.Условия за развитие на стокообмена в средновековна България.
Видове договори.
11.Наказателно право. Развитие на наказателната репресия.
Престъпление. Субект на престъплението. Вина. Видове
престъпления и наказания.
12.Съдебен процес в Средновековната България. Страни, доказателства,
процедура.
13.Българите в условията на османската феодална система (XV - XVII
в.). Устройство и управление на Османската държава. Османската
правна система и законодателство. Мюсюлманско право. Разложение
на османската феодална система. Просветно и културно движение.
Национално-освободителни борби. (XVIII - първата половина на XIX
в. ).
14.Църковно-национални борби през Възраждането.
Националнореволюционно движение на българския народ през 50-те
и 60-те години на XIX в.

15.Османската правна система и българите. Българското обичайно
право през Възраждането. Семейно и наследствено право.
Договорно, наказателно право, съдоустройство и съдопроизводство.
16.Възстановяване на Третата българска държава. Изработване на
Търновската конституция. Държавно устройство на Княжество
България според Търновската конституция: правомощия и функции
на държавния глава, Народното събрание, Министерски съвет.
17.Източна Румелия 1879-1885 – държавна уредба, политика и култура.
Органически устав.
18.Съединението на Източна Румелия с Княжество България през 1885
г.
19.България в края на ХІХ в. (1886-1900).
20.България в началото на ХХ в. 1901-1912.
21.България по време на войните 1912-1918 г.
22.България след Първата световна война (1918-1923) .
23.Деветоюнският преврат и утвърждаване на авторитарна политическа
система (1923-1931). България в условията на икономическата криза
(1929-1934 г.) и управлението на Народния блок.
24.България през годините на авторитарната политическа система от
нов тип 1934-1944.
25.Българската държава през годините на Втората световна война.
26.Възникване и развитие на българската правна система след
Освобождението - рецепция на чуждестранното право в България.
27.Рецепция в областта на частно право: облигационно, търговско и
вещно право
28.Семейно и наследствено право след Освобождението.
29.Създаване на наказателно право след Освобождението.
30.Създаване на гражданскопроцесуално и наказателно процесуално
право след Освобождението. Развитие на частното и публичното
право в началото на ХХ век.
31.България през преходния период от авторитарна към
социалистическа политическа система (1944-1948 г.). Форма на
държавно управление. Управление чрез наредби-закони. Референдум
от 1946 г. Приемане на Конституцията на Народна Република
България от 1947г. Законодателен процес и Укази на Президиума на
НС.

32.Конституцията на НР България от 1971г. 5 (31) Народно събрание.
Законодателен процес и Укази на Държавния съвет.
33.Организация и устройство на съдебната власт след 1944г.
34.Законодателство на социалистическата държава. Гражданско право.
Вещно право. Стопанско гражданско законодателство.
35.Облигационно право. Семейно и наследствено право през периода на
социализма.
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