
Конспект за изпит 

 

 

№ Въпрос 

 І.Особена част 

1 Общо понятие за Международно наказателно право. Съотношение с 
Международното публично право и с националното Наказателно право. 

Връзки с други отрасли. 

2 Основни етапи в развитието на Международното наказателно право. 

Нюрнбергски и Токийски процеси. 

3 Исторически преглед на международното наказателно правосъдие. Римски 

статут за Международния наказателен съд от 1998 г. 
4. Предмет и система на Международното наказателно право. Основни 

принципи и метод на изучаване. Международни материалноправни и 

процесуални норми. 

5. Източници на Международното наказателно право. Общо понятие и видове. 
Концепции за типични (същински) международни престъпления и 

престъпления с международен характер (елемент). 
6. Индивидът като субект на международното престъпление. Общи и особени 

качества. 
7. Основни аспекти на международното престъпление. Вина. Форми на вината. 
8. Общо понятие за състава на международното престъпление. 
9. Имунитетът и Международното наказателно право.  

10. Екстрадицията като институт на Международното наказателно право. 

11. Оправдаващи обстоятелства по Международното наказателно право – 

неизбежна отбрана, крайна необходимост, изпълнение а неправомерна 
йерархическа заповед. 

12. Приготовление и опит към международно престъпление. Съучастие. 
13. Понятие за наказанието и видовете наказание при международни 

престъпления. Изпълнение на наказанията. 
14. Множество международни престъпления и фази на усложнена международна 

престъпна дейност. 
15. Давността при международни престъпления. Функции на помилването в 

Международното наказателно право. 

16. Международно наказателноправно сътрудничество между държавите. 
Основни принципи и актове. 

 II. Особена част 

 

17. Критерии за класификация и разграничение на международните 
престъпления. Категории и видове международни престъпления. 

Престъпления против мира. 
18. Планиране, подготовка, разпалване и водене на агресивна война. Система и 

видове. 
19. Престъпления против човечеството. Геноцидът и апартейдът като 

международни престъпления. 
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20. Международен тероризъм. Определение, форми и видове. 
21. Международноправно сътрудничество в борбата срещу тероризма. 
22. Финансирането на тероризма като международно престъпление. 
23. Наемничество. 

24. Международноправна закрила срещу изтезанията. Форми и видове 
изтезания. Европейска конвенция за предотвратяване на изтезанията. 

25. Престъпления срещу сигурността на международната гражданска авиация. 

Видове и наказания за тях. ,,Въздушно пиратство”. 

26. Изпиране на пари и други форми на легализация на доходи, придобити чрез 
престъпление. Подправка на парични знаци с курс в чужбина. 

27. Международни престъпления, свързани с наркотици. Видове. Тенденции в 

развитието. 

28. Международна наказателноправна защита на заложници 

29. Международна наказателноправна защита на лица, ползващи се с 
дипломатическа закрила. 

30. Престъпления при използването на атомната енергия за мирни цели. 

31. Международна наказателноправна защита на природната среда. 
32. Незаконното радиоразпръскване като международно престъпление. 
33. Международна наказателноправна закрила на културните ценности и 

паметници. 

34. Контрабанда и нелегална емиграция. 

35. Морско пиратство. Прекъсване или повреждане на подводни кабели или 

тръбопроводи. Сблъскване на кораби в открито море. 
36. Робство и търговия с роби. Систематически и масови нарушения на правата 

на човека. 
37. Разпространението на порнографията като международно престъпление. 
38. Понятие за транснационална организирана престъпност. 
39. Устав на Международния трибунал за бивша Югославия от 1995 г. и за 

Руанда от 1884 г. 
40. Международни аспекти на престъпленията срещу деца. 
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