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КОНСПЕКТ
ПО

ГРАЖДАНСКОПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО

1. Законосъобразно и незаконосъобразно развитие на
гражданските правоотношения. Форми на незаконосъобразно развитие.

2. Гражданският процес като защита - санкция.
3. Гражданският процес като производство и като

правоотношение.
4. Гражданско процесуално право.
5. Материално гражданско право и граждански процес.
6. Принципи на гражданския процес - същност на принципите и

тяхното взаимодействие в действащия ГПК.
7. Диспозитивно и служебно начало.
8. Състезателно начало и равенство на страните в

производството.
9. Принцип за установяване на истината в гражданския процес.
10. Подведомственост. Гражданско дело.
11. Подсъдност. Понятие и видове. Родова подсъдност.
12. Местна подсъдност. Договорна подсъдност.
13. Правно значение на подведомствеността и подсъдността.
14. Страни в исковия процес. Понятие и видове страни.
15. Процесуална правоспособност и дееспособност.
16. Процесуална легитимация.
17. Законно процесуално представителство на физически и

юридически лица и на държавата.
18. Представителство по пълномощие.
19. Иск. Право на иск.
20. Процесуални предпоставки- понятие, видове и правно

значение.
21. Установителен иск.
22. Осъдителен иск.
23. Конститутивен иск.
24. Процесуални действия на страните- обща характеристика.

Процесуални бездействия.

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
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25. Съдебни постановления- решения, определения и
разпореждания.

26. Предявяване на иска. Правни последици от предявяване на
иска.

27. Възможно поведение на ответника след получаването на
препис от исковата молба.

28. Отговор на исковата молба. Правно значение.
29. Общи правила за разглеждане на делото.
30. Подготовка на делото в закрито заседание.
31. Открито заседание по делото - функции и съдържание. Доклад

по делото.
32. Същност, предмет и обсег на доказването.
33. Тежест на доказване. Доказателствени средства – понятие и

видове.
34. Обясненията на страните като доказателствено средство.
35. Писмени доказателства. Производство по оспорване.
36. Свидетелски показания.
37. Веществени доказателства. Вещи лица.
38. Посочване, представяне, допускане и събиране на

доказателства. Обезпечаване на доказателства.
39. Заседание за събиране на доказателствата, приключване на

съдебното дирене и устни състезания.
40. Постановяване на определения. Определяне на срок при

бавност.
41. Обжалване на определенията. Същност и допустимост.

Производство.
42. Постановяване на съдебното решение. Особености на

решението при признаване на иска. Неприсъствено решение.
43. Видове решения с оглед на последиците им. Стабилитет на

съдебното решение.
44. Поправка на очевидна фактическа грешка, допълване и

тълкуване на решение.
45. Сила на пресъдено нещо. Зачитане на силата на пресъдено

нещо.
46. Обективни предели на силата на пресъдено нещо.
47. Субективни предели на силата на пресъдено нещо.
48. Изпълнителна сила и конститутивно действие.
49. Видове порочни решения- нищожни, недопустими и

неправилни.
50. Въззивно обжалване. Право на въззивна жалба. Насрещна

въззивна жалба.
51. Производство през въззивната инстанция и решения на

въззивния съд.
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52. Касационно обжалване- обща характеристика и  предпоставки
за допускане.

53. Касационни основания  и разглеждане на касационната жалба
по същество.

54. Решения на касационния съд. Връщане на делото на въззивния
съд и правомощия на ВКС при повторно обжалване.

55. Отмяна на влезли в сила решения- същност и основания и
производство.

56. Отмяна на влязло в сила решение по молба на трето лице /
чл.304 ГПК/.

57. Другарство- понятие и видове другарство.
58. Процесуална субституция.
59. Участие на трети лица- встъпване и привличане.
60. Главно встъпване и спор между кредитори.
61. Приемство в процеса и прехвърляне на спорното право.
62. Обективно съединяване на искове- понятие и видове.
63. Насрещен иск и възражение за прихващане.
64. Инцидентен установителен иск. Обратен иск.
65. Оттегляне и отказ от иска.
66. Изменение на иска- форми.
67. Спиране и прекратяване на делото.
68. Съдебна спогодба.
69. Бързо производство.
70. Производство по брачни дела.
71. Съдебна делба.
72. Производство по търговски спорове.
73. Производство по колективни искове.
74. Доброволен арбитраж- понятие и видове.
75. Арбитражно споразумение- съдържание и правни последици.
76. Арбитражно производство - основни принципи и разлики със

съдебния исков процес.
77. Арбитражно решение- същност и правни последици. Защита

срещу  арбитражно решение.
78. Цел и същност на обезпечаване на иска. Обезпечителни

мерки.;
79. Производство по обезпечаване на иска.
80. Обща характеристика на изпълнителния процес -

индивидуално и универсално принудително изпълнение.
81. Право на индивидуално принудително изпълнение –

съдържание и предпоставки за възникването и съществуването му.
82. Производство за издаване на изпълнителен лист.
83. Заповедно производство. Заповед за изпълнение и последици

от възраженията на ответника.
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84. Заповед за незабавно изпълнение.
85. Защита срещу заповедта за изпълнение.
86. Същност и общи правила на охранителните производства.
87. Производство за установяване на факти.
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