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Въпрос
Въведение в сравнителното гражданско и търговско право. Предмет. Методи
(макросравнителен и функционален). Практическо приложение.
Правни кръгове и системи – романска, германска, англосаксонска, други.
Източници на гражданско и търговско право.
Структура на гражданското и търговско правораздаване в Германия,
Франция и Великобритания. Работа с чуждестранна съдебна практика.
Опити за унификация на гражданското и търговско право в ЕС. Правиламодели. История на създаването им. Основни характеристики. Значение.
Гражданска и търговска правосубектност. Неперсонифицирани участници в
гражданския оборот (граждански дружества, фидуциарни образувания,
тръст).
Прекратяване на юридически лица. Ликвидация, несъстоятелност и свързани
производства. Несъстоятелност на физически лица.
Правни сделки. Видове. Каузални и абстрактни сделки. Сделки с
облигационен и прехвърлителен ефект.
Недействителност на сделките. Видове. Основания. Последици. Саниране на
порочни сделки.
Представителство. Видове представителство. Граници на представителната
власт. Договаряне сам със себе си и други конфликти на интереси. Търговско
представителство, франчайзинг и дистрибуторство.
Договорното право в Европа. Понятие за договор. Договорни принципи.
Потребителски и търговски договори. Сключване на договора.
Преддоговорна отговорност. Характер. Фактически състави.
Облигационни задължения. Съдържание. Тълкуване. Изпълнение. Място,
време и качество на изпълнението.
Неизпълнение. Общи и специални правни средства за защита на кредитора.
Разваляне и прекратяване на договори. Правни последици.
Усложнения в облигационното отношение. Промяна на страните. Множество
на длъжниците и кредиторите.
Извъндоговорни източници на облигационни задължения. Видове.
Конкуренция на субективни права, произтичащи от различни източници на
облигационни задъжения.
Водене на чужда работа без пълномощие в континенталните правни системи.
Функционални еквиваленти в common law.
Неоснователно обогатяване. Правопораждащи факти. Правни средства за
реституция.
Деликтна отговорност. Понятие. Система на генералния деликт и отделни
фактически състави. Субективна и обективна отговорност.
Граници на гражданската отговорност. Вина. Поправяне на вредите.
Основания за изключване на отговорността.
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