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КОНСПЕКТ ПО МЕЖДУНАРОДНО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО 
 

I. ОБЩА ЧАСТ 

 

1.Общо понятие за международното наказателно право. Международно 

наказателно право и международно публично право. Международно наказателно 

право и вътрешно/ национално/ наказателно право. 

2. Основни етапи в развитието на международното наказателно 

право.Нюрнбергски и Токийски процеси.  

3.Международни материално -правни и процесуално-правни норми. 

4. Въпросът за перманентен международен наказателен съд. 

5.Предмет и система на международното  наказателно право   

6.Основни принципи на международното  наказателно право  .Метод на изучаване 

на международното  наказателно право  . 

7.Източници на международното  наказателно право  - понятие, основни 

източници. 

8.Международни конвенции за престъпления с международен характер или с 

международен елемент. 

9. Индивидът -субект на международно престъпление: общи и особени качества. 

10.Юридическото лице - субект на международни престъпления, международна 

организирана престъпност. 

11.Основни аспекти на международното престъпление.Международни 

престъпления на индивида и държавата 

12.Видове типични международни престъпления. 

13.Видове престъпления с международен характер. 

14.Общо понятие за международно престъпление, конститутивни елементи. 

15. Международно престъпление и принципът- nullum crimen sine lege,  nulla ,poena 

sine praevia. 

16.Вината в международното  наказателно право  .Умишлено и непредпазливо 

извършени международни престъпления. 

17. Оправдаващи обстоятелства по международното  наказателно право  : 

неизбежна отбрана, крайна необходимост, изпълнение на неправомерна 

йерархическа заповед. 

18.Имунитетът в международното  наказателно право  . 

19.Наказателни санкции за международни престъпления.Видове.Изпълнение на 

наказанията. 

20.Обект на международните престъпления.Общо понятие за състава на 

международните престъпления. 

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”  

Ю Р И Д И Ч Е С К И   Ф А К У Л Т Е Т  
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21.Приготовление и опит към международното престъпление, съучастие. 

22.Множество международни престъпления и форми на усложнена международна 

престъпна дейност. 

23. Давността при международни престъпления: помилване, амнистия и 

реабилитация. 

 

II. ОСОБЕНА ЧАСТ 

24.Критерии за класификация и разграничения на международните престъпления. 

25.Категории и видове международни престъпления. 

26.Престъпления против мира .Видове. 

27.Престъпления против законите и обичаите за водене на война.Система и видове. 

28.Престъпления против човечността -геноцид и апартейд. 

29.Международен тероризъм.Определение, форми и видове. 

30.Наемничество. 

31.Международна закрила срещу изтезанията.Форми и видове 

изтезания.Европейска конвенция за предотвратяване на изтезанията. 

32.Престъпления против сигурността на международната гражданска авиация / 

въздушно пиратство/.Видове и наказания за тези престъпления. 

33.Международни престъпления свързани с наркотици.Видове и тенденции. 

34.Международна наказателно правна защита на заложници. 

35.Международна наказателно правна защита на лица ползващи се с 

дипломатическа закрила. 

36.Престъпления при използването на атомна енергия за мирни цели. 

37.Международна наказателно правна защита на околната среда 

38.Международна наказателна правна защита на културните ценности и 

паметници.  

 

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА: 

Станков, Б. Международно наказателно право, ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 

2012. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Михайлов, Д. Международно наказателно право, ”Сиела” 2003г. 

2. Михайлов, Д. Нови положения в особената част на Наказателния кодекс, С. 

“Сиела”, 2003 г. 

3. Велчев, Б. Имунитетът по наказателното право на Република България, С. 2001 

г. 

4. Василенко, В.А. Ответственость государства за международные 

правонарушения, Киев, 1976 г. 

5. Нюрнбергский процесс. Сборник материалов в семи томах. Т. І. М., 1957 г. 

6. Панов, В.П. Международное уголовное право, М. 1997 г. 

7. Лукашук, И.И., Наумов, А.В. Международное уголовное право М. 1999г. 

8. Борисов, О. Международно публично право, С. 1997 



 3 

9. Блищенко, И.П. Прецеденты в международном праве, М. 1977  

 

 

Лектори: 

проф. д.ю.н. Боян Рангелов Станков 

доц. д-р Юлиана Младенова Матеева 

 

 


