
                                                     Конспект за изпит 
 

№ Въпрос 
1. Същност на семейните и наследствените правоотношения с международен 

елемент, с трансгранично значение. Фактори за тяхното възникване, развитие 
и уреждане в съвременното международно частно право. 

2.  Източници на правната уредба и съотношение между тях. Ролята на 
Хагската конференция по международно частно право. Източници в 
системата на  международното частно право на Европейския съюз. 

3. Методи на правната уредба, съотношение и взаимодействие. Промените в 
стълкновителния метод – значението на обичайното местопребиваване и на 
автономията на волята при определяне на приложимото право. 

4. Сключване на брак в Р. България. Международна компетентност на 
българските органи. Приложимо право към формата на брака. 

 5. Сключване на брак пред чуждестранен компетентен орган. Приложимо право 

към формата на брака. Признаване на брак, сключен в чужбина. 
6. Сключване на брак пред дипломатически или консулски представител. 

7. Условия за сключване на брак. Приложимо право. Установяване липсата на 
пречки. 

8. Международноправна уредба на сключването на брак. 
9. Лични и имуществени отношения между съпрузи. Международна 

компетентност. Приложимо право към личните и имуществените отношения 
между съпрузи. Единен статут. 

10. Избор на приложимо право към имуществените отношения между съпрузи. 

Споразумение за избор на приложимо право. Противопоставимост на избора.  
11. Международноправна уредба на личните и имуществените отношения между 

съпрузи. Тенденцията в правото на Европейския съюз за създаване на 
уеднаквена уредба на имуществените отношения между съпрузи. 

12. Прекратяване на брака: унищожаване и развод. Международна 
компетентност по брачни дела – Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета 
относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения 
по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност. Функция на 
консулските длъжностни лица относно развода. 

13. Унищожаване на брака. Приложимо право. 

14. Развод и законна раздяла. Регламент (ЕС) № 1259/2010 на Съвета относно 

осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото 

право при развод и законна раздяла. 
Избор на приложимо право от страните. 

15. Приложимо право при липса на избор от страните. 
16. Международноправна уредба на прекратяването на брака. 
17. Признаване и допускане на изпълнение на чуждестранни решения по брачни 

дела. 
18. Произход. Международна компетентност по дела за установяване и 

оспорване на произход. Приложимо право. Принципът на закрила на детето. 

19. Припознаване. Приложимо право към действителността и формата на 
припознаването. Международноправна уредба на установяването на 
произхода. 

20. Осиновяване. Международно осиновяване. Международна компетентност по 

дела при осиновяване. Функция на консулските длъжностни лица при 



допускане на осиновяването. 

21. Допускане на осиновяването. Приложимо право. 

22. Приложимо право към действието и прекратяването на осиновяването. 

23. Международноправна уредба на осиновяването. Защита на децата и 

сътрудничеството между държавите при международното осиновяване. 
24. Признаване и допускане на изпълнение на чуждестранни съдебни решения и 

други актове относно осиновяване. 
25. Отношения между родители и деца. Международна компетентност по дела за 

отношения между родители и деца. Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета 
относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения 
по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност. 

26. Приложимо право към отношенията между родители и деца. Принципът на 
закрила на детето. 

27. Международноправна закрила на децата: граждански аспекти на 
международното отвличане на деца; сътрудничество във връзка с мерките за 
закрила на децата.  

28. Признаване и допускане на изпълнение на чуждестранни решения и други 

актове относно произхода и отношенията между родители и деца. 
29. Настойничество и попечителство. Международна компетентност. Функция 

на консулските длъжностни лица. 
30. Учредяване, действие и прекратяване на настойничеството и 

попечителството. Приложимо право. Основания за прилагане на българското 

право. 

31. Международноправна уредба на настойничеството и попечителството. 

Признаване на чуждестранни съдебни решения и други актове относно 

настойничество или попечителство. 

32. Издръжка. Международна компетентност по дела за издръжка. Регламент 
(ЕО) № 4/2009 г. на Съвета относно компетентността, приложимото право, 

признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по 

въпроси, свързани със задължения за издръжка. 
33. Приложимо право към задълженията за издръжка. Обща уредба. 
34. Специална уредба относно някои задължения за издръжка: в полза на 

защитени кредитори; между бивши съпрузи и за други особени хипотези. 

35. Определяне (избор) от страните на приложимото право към задълженията за 
издръжка. 

36. Обхват на приложимото право. Общи разпоредби относно действието на 
приложимото право и определяне размера на издръжката. 

37. Международноправна уредба на издръжката. Признаване и допускане на 
изпълнение на чуждестранни решения за издръжка. 

38. Наследяване. Определяне на наследственоправния статут (единен или 

разделен). Регламент (ЕС) № 650/ 2012 на Европейския парламент и на 
Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и 

изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични 

актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско 

удостоверение за наследство, приложим от 17. август 2015г. 
39. Наследяване по закон. Приложимо право. 

40. Избор на приложимо право от наследодателя. Условия и ограничение. 
41. Наследяване по завещание. Международна компетентност при съставяне, 

пазене и отваряне на завещание. Функция на консулските длъжностни лица 



относно завещателните разпореждания. 
42. Способност за съставяне и отмяна на завещанието. Съдържание на 

завещанието. Приложимо право. 

43. Форма на завещанието и на разпореждането за отмяна на завещанието. 

Приложимо право. 

44. Договори за наследство. 

45. Обхват на приложимото право към наследяването. 

46. Международноправна уредба на наследяването по закон и по завещание. 
47. Международна компетентност по запазване, управление и предаване на 

наследството. Функции на дипломатическите и консулските 
представителства. 

48. Незаето (вакантно) наследство. Квалификация. Приложимо право. 

49. Признаване и допускане изпълнение на чуждестранни съдебни решения, 
приемане и изпълнение на автентични актове по наследствени дела. 

50. Европейско удостоверение за наследство. 
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