
Софийски университет” Св.Климент Охридски” 
Юридически факултет 

Катедра „Наказателноправни науки“ 

Конспект 
за семестриален изпит по Международен наказателен процес  

1. Понятие за международно наказателно преследване. 

2. Историческо развитие на международното наказателно правосъдие. 

3. Предмет, задачи и система на науката за международното наказателно 

правосъдие. 

4. Развитие  на  науката за международното наказателно правосъдие. 

5. Понятие за източници на международното наказателно правосъдие. 

6. Обща характеристика на основните международни договори в областта на 

международното наказателно правосъдие. 

7. Участие на Република България в международните договори. Ратификации и 

резерви. 

8. Понятие, система и обща характеристика на принципите на международния 

наказателен процес. 

9. Принципи на универсалната и националната юрисдикция. 

10. Международни съдилища - понятие и видове. 

11. Субекти, които осъществяват наказателно-процесуални функции по обвинение 

и разследване в международния наказателен процес.  

12. Субекти, които осъществяват наказателно-процесуални функции по защитата в 

международния наказателен процес.  

13. Други участници в международния наказателен процес - свидетели, експерти и 

други.  

14. Същност на доказването в международния наказателен процес. 

15. Международен военен съд в Нюрнберг. 

16. Международен военен съд в Токио. 

17. Международен трибунал за съденето на лица, извършили престъпления в 

Руанда и съседни държави през 1994 г. 

18. Международен трибунал за съденето на лица, извършили престъпления в бивша 

Югославия от 1991 г. насам.    

19. Учредяването на международен наказателен съд като постоянно действащ орган 

- исторически и правни предпоставки.  
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20. Правен статут на международния наказателен съд в Хага. Състав и управление 

на съда. 

21. Юрисдикция, допустимост и приложимо право при разглеждането на делата.  

22. Разследване и наказателно преследване. 

23. Съдебно производство. Обжалване и преглед на решенията. 
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