
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

 

В Ъ П Р О С Н И К 
 

ПО  МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО 

 

 

1. Предмет,същност и система на международното частно право. Характеристика 

на частноправните правоотношения с международен елемент. Същност на 

международното частно право. Система на международното частно право като 

клон на правото и като клон на правната наука. 

2. Връзки на международното частно право с други клонове на правото, 

включително с гражданското право и с международното публично право. 

3. Обща постановка за източниците на международното частно право. 

Съотношението между националните и международните източници. Особености 

на източниците на международното частно право. 

4. Национални източници на международното частно право. Конституцията на 

Република България. Закони. Подзаконови нормативни актове. Обичайно право. 

5. Международни източници на международното частно право. Международни 

договори. Международни обичаи. 

6. Способи за правно регулиране на частноправни отношения с международен 

елемент. Видове норми на международното частно право. 

7. Преките норми в международното частно право. Ролята им. Механизъм на 

действие. Видове преки норми на международното частно право. 

8. Отпращащите норми в международното частно право. Структурата им. 

Механизъм на действие. Видове отпращащи норми. 

9. Формули на привързване при отпращащите норми. Видове. Отделни основни 

формули на привързване. Отделни специални формули на привързване. 

10. Връщане към закона на държавата, чиято е първоначалната отпращаща норма. 

Препращане към закона на трета държава. 

11. Установяване съдържанието на чуждестранния закон в държавите от системата 

на общото право и в тези от европейската континентална правна система, 

включително в Република България. 

12. Квалификацията в международното частно право. Същност. Приложим закон. 

13. Съображението за обществен ред в международното частно право. Същност на 

обществения ред. Приложим закон при противоречие на приложимата 

чуждестранна правна норма с местния обществен ред. 

14. Заобикаляне на нормално приложимия закона. Елементи. Преодоляване на 

заобикалянето. 

15. Взаимност. Същност. Видове. Реторсия. Държавен орган, който е компетентен 

да я постанови. 

16. Същност на стълкновението на закони. Видове стълкновения. Разрешаването 

им. 

17. Способи за предотвратяване на стълкновенията на закони. Същността и ролята 

на унификацията на преки и на отпращащи норми на международното частно 

право. 



18. Правоспособност и дееспособност на физическите лица в международното 

частно право. Правна индивидуализация на физическите лица. Ролята на името и 

на обичайното местопребиваване. Актове за гражданско състояние с 

международен елемент. 

19. Националност на юридическите лица. Правното положение на българските 

юридически лица в чужбина и на чуждестранните юридически лица в Република 

България. 

20. Правното положение на българската държава в чужбина. Правното положение 

на чуждестранната държава в Република България. Международни договори за 

имунитета на държавата. 

21. Представителството в международното частно право. Приложим закон за 

вътрешното правоотношение при законното и при доброволното 

представителство. Приложим закон за външното правоотношение. 

22. Правна уредба на външнотърговското представителство. Приложим закон. 

23. Погасителната давност в международното частно право. Преки норми за 

погасителната давност. Приложимо право при липсата на пряка норма. 

24. Собствеността и другите вещни права в международното частно право. 

Приложим закон за вещите. 

25. Режим на собствеността на чуждите държави, на чуждестранните физически и 

юридически лица в Република България. Режим на собствеността на българската 

държава, на българските физически и юридически лица в чужбина. 

26. Сделките в международното частно право. Същност. Видове. Общи изисквания 

за действителността на сделките с международен елемент. Приложимо право за 

формата на сделката с международен елемент. 

27. Общ режим на облигационните отношения с международен елемент. Автономия 

на волята. Същност. Граници, в които се допуска свободно уговаряне на 

приложимото право. 

28. Приложимо право и основания за прилагането на чуждестранен закон при 

външнотърговските договори. 

29. Външнотърговският договор. Понятие. Видове. Типови  договори и общи 

условия във външната търговия. 

30. Сключване на външнотърговския договор. Ред. Време и място на сключването. 

31. Съдържание на външнотърговския договор. Видове уговорки. Тълкуване. 

32. Изпълнението на външнотърговския договор. Същност. Субекти. Предмет. 

Място. Начин. Удостоверяване. 

33. Обезпечаване изпълнението на външнотърговския договор. Значение. Способи, 

включително неустойка, поръчителство, залог и задатък. 

34. Отговорност за неизпълнение на външнотърговския договор. Същност на 

неизпълнението и на отговорността. Видове отговорност. Основания за 

освобождаването на длъжника от отговорност. 

35. Прекратяване на външнотърговския договор. Общи правила. Отделни 

основания. 

36. Правни въпроси на международните плащания и кредитиране. Българското 

валутно законодателство. Защитни уговорки във външнотърговските договори. 

37. Договорът за международна продажба на стоки. Общ международноправен 

режим. Отпращащи норми. Форма на договора. Преки норми за сключването му. 

38. Общи разпоредби за задълженията на страните по договора за международна 

продажба на стоки. Преминаване на риска от случайно погиване. 

39. Задълженията на продавача. Защитни средства при нарушаването им. 

40. Задълженията на купувача. Защитни средства при нарушаването им. 



41. Закрила на авторските права върху произведения на литературата, науката и 

изкуството. Отпращащи норми на българското законодателство. Международни 

договори. 

42. Закрила на права върху изобретения и на други обекти на индустриалната 

собственост. Отпращащи норми на българското законодателство. 

Международни договори. 

43. Закрила на права върху търговски марки. Българското законодателство. 

Международни договори. 

44. Договорът за международен превоз на товари. Значение. Същност. Видове. 

45. Договорът за международен железопътен превоз на товари. Правна уредба. 

Сключване. Изпълнение. Отговорност за неизпълнението му.  

46. Договорът за международен автомобилен превоз на товари. Правна уредба.  

Сключване. Изпълнение. Отговорност за неизпълнението му. 

47. Договорът за международен морски превоз на товари. Правна уредба. Видове 

договори. Сключване. Изпълнение. Отговорност за неизпълнение на договорни 

задължения. 

48. Договорът за международен превоз на товари изцяло или частично по море. 

Правна уредба. Сключване. Изпълнение.  Задъбжения на страните по такъв 

договор. Превозване преди или след морския превоз. Отговорност за 

неизпълнение на договорни задължения. 

49. Договорът за международен превоз на товари по вътрешни водни пътища. 

Правна уредба. Сключване. Изпълнение. Отговорност за неизпълнение на 

договорни задължения. 

50. Договорът за международен въздушен превоз на товари. Правна уредба.  

Сключване. Изпълнение. Отговорност за неизпълнение на договорни 

задължения. 

51. Общата авария в международното частно право. Същност. Преки и отпращащи 

норми за общата авария. Ред за разпределяне на общоаварийните разходи и 

пожертвувания. Правно значение на диспаша.  

52. Договорът за застраховка с международни елементи. Същност. Страни. 

Предмет. Съдържание. Избор на закон. Приложим закон при липсата на избор. 

53. Непозволено увреждане с международен елемент. Същност. Приложим закон за 

правоотношението, което произтича от него. 

54. Неоснователно обогатяване с международен елемент. Същност. Приложим 

закон за него. 

55. Водене на чужда работа без пълномощие с международен елемент. Приложим 

закон за него. 

56. Семейноправни отношения с международен елемент. Сключване на брак. Лични 

и имуществени отношения между съпрузи. Произход. Правоотношения между 

родители и деца. Осиновяване. Настойничество и попечителство. Прекратяване 

на брака.  

57. Трудови правоотношения с международен елемент. Приложимо право за 

индивидуалните трудови договори. Приложим закон за трудовите 

правоотношения на български граждани в чужбина. Признаване на трудови 

права, придобити в чужбина. Трудови правоотношения на чужденци в 

Република България. 

58. Наследяването в международното частно право. Приложим закон при 

наследяване с международен елемент. Отпращащи норми с национален 

произход. Разпоредби на двустранни международни договори относно 

наследствените отношения с международен елемент. 



59. Решаване на частноправни спорове с международен елемент от държавни 

съдилища. Международна компетентност на българските съдилища. 

Производство по международни граждански дела. Признаване и допускане на 

изпълнението на чуждестранни съдебни решения и на други актове. 

60. Решаване на частноправни спорове с международен елемент от арбитраж. 

Същност на арбитража. Видове арбитражи. Българското законодателство. 

Арбитражно производство. Международни договори. Признаване на 

чуждестранни арбитражни решения и допускане на изпълнението им в 

Република България. 

61. Несъстоятелността с международен елемент. Признаване на чуждестранно 

съдебно решение относно производство по несъстоятелност. Спомагателно 

производство по несъстоятелност. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

А. ОСНОВНА 

 
1. Иван Владимиров.  Международно частно право. Обща и специална част. Пето 

преработено и допълнено издание С., Издателски комплекс -УНСС, 2014. 

 

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНА 

 

1. Иван Владимиров.  Договор за международен автомобилен превоз на стоки., 

С., Издателски комплекс -УНСС, 2013. 

2. Иван Владимиров.  Договор за международен превоз на товари, извършван 

изцяло или частично по море., С., Издателски комплекс -УНСС, 2011. 

3. Иван Владимиров.  Съдебна практика по тълкуване на Конвенцията от 1924 г. 

за коносаментите в първоначалната й редакция (Хагските правила) и в 

редекцията според протоколите от 1968 и 1979 г. за изменението и допълнението 

й (Хагско-Висбийските правила)., С., издателство „Ромина“, 2009. 

4. Диана Маринова.  Договорът за международна търговска продажба на стоки, 

С., “Фенея”, 2013. 

5. Бояня Мусева.  Цесията в международното частно право., С., “Сиби”, 2013. 

 

 

 

Септември,2015 г    СЪСТАВИЛ:  проф. д-р Иван Владимиров 

 


