СХЕМА НА РОДСТВЕНИТЕ ВРЪЗКИ
1. РОДСТВО ПО ПРАВА ЛИНИЯ
Връзката между две лица, от които едното пряко или непряко произхожда от
другото. Между двама роднини по права линия има толкова степени, колкото са
поколенията.
Децата спрямо родителите са роднини по права линия от първа степен,
внукът и внучката спрямо дядото и бабата са роднини по права линия от втора
степен, правнукът и правнучката спрямо дядото и бабата са роднини по права
линия от трета степен и т.нт.
I . СИН /
ДЪЩЕРЯ
Първа степен

II. ВНУК /
ВНУЧКА

РОДИТЕЛИ

III. ПРАВНУК /
ПРАВНУЧКА

Втора степен
Трета степен
2. РОДСТВО ПО СЪРЕБРЕНА ЛИНИЯ
Връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без идното да
произхожда от другото. Между двама роднини по съребрена линия има толкова
степени, колкото са поколенията от единият от тях до общия родоначалник и от
последния до другия роднина.
Братята и сестрите помежду си са във втора степен родство по съребрена
линия. Чичото / лелята / и племенниците помежду си са във трета степен родство
по съребрена линия. Правнукът на брата / или сестрата / помежду си са във трета
степен родство по съребрена линия.

Родоначалник
БАЩА / МАЙКА
СИН / ДЪЩЕРЯ

II. степен - братя

СИН / ДЪЩЕРЯ

III. степен - племенник / ца, чичо / леля
ВНУК / ВНУЧКА

IV. степен – първи братовчеди

ВНУК / ВНУЧКА

ПРАВНУК /
ПРАВНУЧКА

ПРАВНУК /
ПРАВНУЧКА

ПРАПРАВНУК /
ПРАПРАВНУЧК

ПРАПРАВНУК /
ПРАПРАВНУЧК

Katalogue
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3. РОДСТВО ПО СВАТОВСТВО
Роднините на единия съпруг са РОДНИНИ ПО СВАТОВСТВО ,както на другия
съпруг, така и на неговите роднини. В линията и в степента в , които едно лице
роднина на единя съпруг, то е роднина по сватовство на другия съпруг.
Степента на родство по сватовство между роднините на единия съпруг и
роднините на другия съпруг се определя, като се съберат степените на родство
между единия съпруг и неговите роднини и другия съпруг и неговите роднини.
Родство по сватовство първа степен съществува между снахата и
родителите на съпруга, а така също между зетя и родителите на съпругата:
Втора степен сватовство

РОДИТЕЛИ

Първа степен
Син

/

РОДИТЕЛИ

сватовство
Снаха / Дъщеря

Зет
Брак

СЪПРУГ

СЪПРУГА

Родство по сватовство втора степен съществува между съпругите на двама
братя или съпрузите на две сестри:
Втора степен сватовство

СЪПРУГ / А
БРАК

Втора степен

СЪПРУГ / А

сватовство

БРАК

БРАТ / СЕСТРА

БРАТ / СЕСТРА

Втора степен по съребрена линия
Родство по сватовство втора степен съществува между дядото и бабата и
съпругът / съпругата / на внука / внучката / им:

ДЯДО / БАБА

СИН / ДЪЩЕРЯ

Втора степен
сватовство
Първа степен
сватовство

ВНУК / ВНУЧКА

БРАК

ВНУК / ВНУЧКА

СЪПРУГ
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