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Уважаеми колеги, 
 
Представеният труд на Люба Радулова „Епиграфски паметници от Долна Мизия с 
правно съдържание” за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 
по научна специалност 2.1. Филология (Латински език) анализира епиграфски 
паметници с безспорно правно съдържание. Те обхващат както проблеми на 
частното, така и на публичното право и отразяват механизмите за правоприлагане в 
посочения географски ареал.  
 
Работата представлява обемно съчинение от 391 печатни страници, заедно с 
приложенията и съдържа обширен научен апарат с библиография. В глава първа, 
Foedera, constitutiones principum, acta magistratuum, са анализирани осем акта с 
разнообразно съдържание, в глава втора, Diplomata militaria, четиридесет и два 
документа, в глава трета, Iura sepulcrorum, три документа. Наред с това в 
съчинението са представени увод, заключение, индекси: на съответствията, 
на правните термини, на имената; както и кратка библиографията. 
Изследването е написано на италиански език и е озаглавено „Monumenti 
epigrafici di contenuto giuridico della Moesia Inferior”, като за него е 
представен и автореферат на български, които коректно отразява обобщено 
съдържание на италианския текст на пълното произведение. 
 
По същество подбраните документи отговарят на темата на изследването и 
действително представляват правни документи от административната, 



гражданската и търговската практика на провинцията и са практически 
пример за механизмите на правоприлагането в рамките на империята. Те 
кореспондират и с подобни паметници от други провинции и позволяват да 
се проследи практическото приложение на правните институти, известни от 
Дигестите и Кодекса на Юстиниан, обхващащи периода на класическото и 
следкласическото право. В тази връзка трябва да се посочи особеното 
значение на подобни изследвания за разбирането на институтите на 
римското право, поставени в оригиналния контекст на тяхното практическо 
приложение, без намесата на по-късни интерпретации. 
 
Сред анализираните документи се открояват, например, фрагментът от 
едикта за цените на Диоклециан, митническите такси най-вероятно от вида 
на порториума, мирният договор от Калатис, военните дипломи, 
документите, свързани с погребалните права и т. н.  
 
Поставените цели на изследването, а именно изготвянето на корпус на 
латинските и двуезичните надписи с правно съдържание от Долна Мизия, 
снабдявайки всеки отделен документ с исторически, епиграфски и 
правнолингвистичен коментар, неговата типологизация и тематична 
систематизация са научно актуални и полезни не само от филологическа 
гледна точка, но и като основа за последващи правноисторически 
проучвания.  
 
Разглежданите надписи представляват разнообразни частноправни, 
публичноправни документи или често такива с данъчнопрано значение. Те са 
обединени от индивидуалната и обществена необходимост за публична 
достъпност до съдържанието и за времева продължителност на описаните в 
тях норми, клаузи или разпоредби. В тази връзка трябва да се посочи, че 
обичайно такива паметници са копия на документи, които са съхранявани 
върху друг материал в съответните архиви.  
 
Използваната лексика демонстрира съчетанието на технически термини в 
контекста на правни документи и разкрива ежедневната практика по познати 
от доктрината и от нормативните извори правни институти. Тук може да се 
открои, например, добре познатият dolus malus, в договора на Калатис с Рим, 
със значение на „измама”, ит. inganno. Изразът разширява предмета на 
понятието война, включвайки както публичната, официално обявена война, 

така и всякакви други действия с въоръжени групи (ceteri latrunculi vel 
praedones), които не са официална въоръжена сила (D.49.15.24, Ulp. 1 Inst., 

Lenel = Pal. II, 927, fr. 1911, [de iure gentium]: Hostes sunt, quibus bellum 
publice populus romanus decrevit vel ipse populo romano: ceteri latrunculi vel 



praedones appellantur. et ideo qui a latronibus captus est, servus latronum non 
est, nec postliminium illi necessarium est: ab hostibus autem captus, ut puta a 
germanis et parthis, et servus est hostium et postliminio statum pristinum 
recuperat). Термините praescriptio longi temporis (от писмото на Тертулий, с. 
50) и usus отразяват интересно приложение на частно правната доктрина 
върху публичноправната тематика на данъчната привилегия. Те разкриват 
института на давността, ит. prescrizione, анг. prescription и т.н., но извън 
обичайно дискутирания контекст на вещната проблематика за придобиване в 
собственост на вещ с продължително владение – по давност. 
 
Представеният труд разкрива вещина и задълбоченост у автора не само в 
отразяване формалното съдържание на текстовете, но и в описанието на 
реалните връзки между хората, стоящи зад съответните документи – 
спорове, отстояване или придобиване на привилегии и т.н. Анализите и 
коментарите съответстват на документите и разкриват задълбочено 
познаване и на съответната правна доктрина, разкрита в Дигестите, 
Институциите на Гай или други извори за правото. Това е от особено 
значение за изследователите на правната история с оглед потвърждаване на 
информацията, която имаме от неепиграфските паметници. Такъв е случаят с 
коментарите на Гай от неговите Институции, които притежаваме само в един 
ръкопис и всяко лексикално или специално терминологично съпоставяне с 
други извори и особено с епиграфски паметници е много полезно. 
 
Към дисертацията са представени и няколко статии: За езика на 
гладиаторските надписи, –В: Studia Classica Sardicensia, I, 2010, 160-168; 
Изготвянето и публикуването на императорските рескрипти; Надписите-
близнаци от Дуросторум и Бригетиум като извор за практиките от 
императорските канцеларии; Сердика като административен център в 
Римската империя, –В: De constitutionibus principum Serdicae datis/ 
Императорски конституции, издадени в Сердика, съставител М. 
Новкиришка, С. 2012; Езикови особености на военните дипломи от Долна 
Мизия, –В: Девета конференция на млади учени от ФКНФ, Май 2012, С. 
2012, 154-163; Езикови особености на надписите ius sepulcri от Долна Мизия, 
–В: Осма конференция на млади учени от ФКНФ, Май 2011, С. 2011, 50-60; 
Формулата Hoc monumentun heredem non sequetur в надписите от Долна 
Мизия, –В: Седма конференция на млади учени от ФКНФ, Май 2010, С. 
2010, 68-73; Реформите на Лициний от 311 г. и практиките по издаване на 
свидетелства за оттегляне от военна служба, –В: Сброник 100 години от 
рождението на проф. Михаил Андреев, съставител М. Новкиришка С. 2011. 
 
 



 
 

 
 


