
                                               

КОНСПЕКТ ПО МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО 

 

1.Понятие и обща характеристика на международното частно право. 

Частноправни отношения с международен елемент. 

2.Историческо развитие на МЧП 

3.Предмет и същност на МЧП. Схващания за предмета на  МЧП. 

Мястото на МЧП в правната система. 

4.Връзки на МЧП с други клонове на правото. 

5.Източници на МЧП-общо за източниците на  МЧП. 

6.Национални източници на българското МЧП. Законови и 

подзаконови нормативни актове. Национално обичайно право. 

Съдебната практика и доктрината в МЧП. 

7.Кодекса на международното частно право на РБ. Обща 

характеристика и структура. 

8.Международни източници на МЧП. Международни обичаи. 

9.Видове норми в МЧП. Преките норми в МЧП, структура,видове и 

механизъм на действие. 

10.Отпращащите норми в МЧП. Структура,механизъм на действие. 

Видове отпращащи норми. 

11.Колизионни норми-видове,формули на 

привързване. Основни формули. 

12.Специални формули на привързване. 

13.Действие на отделните видове норми в МЧП. Връщане към закона 

на държавата на първоначално отпращащата норма. Препращане към 

закона на трета държава. 

14.Квалификацията в МЧП. Съображения за обществен ред. 

Заобикаляне на закона. 

15.Стълкновение на закони.Условия за стълкновение и неговата 

същност. 

16.Установяване съдържанието на чуждестранния закон. 

17. Способи за предотвратяване на стълкновенията на закони. 

18.Физическите лица в МЧП. Правоспособност и дееспособност. 

Правна индивидуализация на физическите лица. 

19.Юридическите лица в МЧП. Правното положение на българските 

юридически лица в чужбина и на чуждестранните-в Република 

България. 

20.Държавата като субект на МЧП. 

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”  

Ю Р И Д И Ч Е С К И   Ф А К У Л Т Е Т  



21.Представителството в МЧП. 

22.Погасителната давност в МЧП. 

23.Категории на вещноправните отношения регламентирани в 

КМЧП. 

24.Вещноправни аспекти на чуждестранните инвестиции в България. 

25.Вещноправни аспекти на концесията като особена форма на 

чуждестранна инвестиция в България. 

26.Облигационни отношения в МЧП. 

27. Правни аспекти в международните плащания и кредитиране. 

28.Менителницата, запис на заповед и чекове в МЧП. 

29. Закрила на интелектуалната собственост в българското МЧП-

авторско право и индустриална собственост. 

30. Договори за международен превоз на товари. Определение, 

юридически характер,  съдържание и видове.  

31. Договор за международен ж.п. превоз на товари. Международна 

регламентация. Правен характер, форма на договора и съдържание. 

32.Договор за международен шосеен превоз на товари. 

Международна регламентация. Правен характер, форма и 

съдържание на договора. 

33.Договор за международен въздушен превоз. Международна 

регламентация. Правен характер, форма и съдържание на договора. 

34.Договор за международен превоз на товари по р. Дунав. Правен 

характер, форма и съдържание на договора. 

35. Договор за комбиниран превоз на товари. Международна 

регламентация и форма на договора. Задължения на страните по 

договора. Проблема за отговорността. 

36. Договорът за застраховка в МЧП. Определение, характер и 

съдържание  на   договора.    

37. Извън договорни задължения. Неоснователно обогатяване и 

водене на чужда работа без пълномощие. 

38. Задължения за непозволено увреждане. 

39. Семейноправни отношения с международен елемент. Бракът и 

семейството в българското МЧП.Семейни имуществени отношения. 

40. Наследствено-правни отношения с международен елемент. 

41. Трудови правоотношения с международен елемент. 

42.Разрешаване на гражданскоправни спорове с международен 

елемент. 
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