Юридически факултет
Катедра: Правни науки
Професионално направление: Право
Специалност: Право
Образователно-квалификационна степен: Магистър
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Европейско съдебно сътрудничество по наказателни дела
2. Код на курса: LAW 2083
3. Вид на курса: избираема
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: V
6. Семестър: Х
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Юлиана Матеева, д-р Тодор Коларов.
9. Резултати от обучението за дисциплината: Обучението има задача да задълбочи
специализираната квалификация на студентите по международно право и право на ЕС, като разшири
техните правни знания в посока на най-новото развитие на европейското съдебно сътрудничество в
наказателно правната сфера. То ще открие пред тях допълнителна възможност за специализирана
професионална изява в националната и европейска администрация.
10. Начин на преподаване: директно.
11.Предварителни изисквания: От студентите се очаква да притежават знания и боравят с
основния понятиен апарат от изучавани в по-долни курсове дисциплини: право на Европейския съюз
(ЕС), международното публично право, конституционното и наказателно право, наказателен процес.
12. Съдържание на курса: Лекционният курс има за цел да даде познания на студентите в сферата
на съдебно сътрудничество по наказателни дела в рамките на ЕС, да изясни съдържанието и
значението на специфичните норми, правни термини и понятия в тази област и да формира у тях
умения за тълкуване и прилагане на тези норми.
13. Библиография:
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7. Тодор Коларов. Обезпечаване, събиране и предаване на доказателства при европейското
съдебно сътрудничество по дела срещу международната организирана престъпност, сп.
Бюлетин на Асоциация на прокурорите в България, 4/2010, София.
Препоръчителна литература:
1. А. Семов, Хр. Христев /съставители/. Договорът от Лисабон, консолидирани текстове и
коментари. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
2. Тодор Коларов. Ролята на Евроюст, Европейската прокуратура и Европейската съдебна
мрежа при съдебното сътрудничество по наказателни дела свързани с международната
организирана престъпност, сп. Европейска интеграция и право, 4/2010, Сиби, София.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции.
15. Методи и критерии на оценяване: Оценяването ще се извършва чрез 2 алтернативи метода по
избор на всеки студент:
1. Писмен изпит – съгласно график, определен от отдел “Планиране на учебните занятия”. На
писмения семестриален изпит всеки студент получава въпрос и казус. Изпитната оценка е средно
аритметично от оценките на изложенията по казуса и въпроса, но ако изложението по казуса или
въпроса се оценява със слаб /2/, общата оценка от изпита е слаб /2/.
2. Устен изпит - съгласно график, определен от отдел “Планиране на учебните занятия”. На устния
семестриален изпит всеки студент получава 2 въпроса. Изпитната оценка е средно аритметично от
оценките на изложенията по всеки един от тези два въпроса, но ако изложението по единия въпрос се
оценява със слаб /2/, общата оценка от изпита е слаб /2/.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: няма

