
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

 “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО НАКАЗАТЕЛНИ 

ДЕЛА 

Конспект за изпит 
 

№ Въпрос 

1 Предмет, задачи, система и развитие на науката за международното правно 

сътрудничество по наказателни въпроси. 

2 Понятие за международното правно сътрудничество по наказателни въпроси. 

3 Същност и задачи на международното правно сътрудничество по 

наказателни въпроси. 

4 Историческо развитие на международното правно сътрудничество по 

наказателни въпроси. 

5 Основни принципи на международното сътрудничество по 

наказателноправни въпроси.  

6 Понятие за източници на международното сътрудничество по наказателни 

въпроси. Видове източници – вътрешни и международни актове. 

7 Обща характеристика на основните международни договори в областта на 

международното наказателноправно сътрудничество. Договорите за правна 

помощ. Участие на Република България в международните договори. 

Ратификации и резерви.  

8 Обща характеристика на формите на международноправно сътрудничество 

по наказателни въпроси. 

9 Същност и основни принципи за предаване на лица, извършили 

престъпление (екстрадиция).  

10 Процедура по предаване на лице (екстрадиция) по искане на друга държава 

или международен съд. 

11 Процедура по предаване на лице (екстрадиция) по искане на Република 

България. 

12 Същност и основни принципи за предаване на лица, извършили 

престъпление, въз основа на европейска заповед за арест. 

13 Процедура и компетентни органи за предаване на лица въз основа на 

Европейска заповед за арест, издадена от друга държава. 

14 Процедура и компетентни органи за издаване на Европейска заповед за арест 

в Република България. 

15 Признаване на присъди на чуждестранен съд в Република България.  
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16 Признаване на присъди на български съд в чужда държава. 

17 Признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на 

наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от 

свобода. 

18 Признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки на 

процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане. 

19 Признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на 

имущество. 

20 Признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или 

отнемане и решения за налагане на финансови санкции. 

21 Признаване, изпълнение и изпращане на съдебните решения и решения за 

пробация с оглед на упражняване на надзор върху пробационните мерки и 

алтернативните санкции. 

22 Същност и основни принципи на трансфера на осъдени лица.  

23 Процедура и компетентни органи за трансфера на осъдени лица между 

държави членки на Европейския съюз. 

24 Процедура и компетентни органи за трансфера на осъдени лица между 

държави нечленки на Европейския съюз 

25 Форми на сътрудничество и взаимопомощ при разследване на престъпления 

от национални разследващи органи. 

26 Изпълнение на съдебни поръчки за извършване на следствени действия или 

предаване на предмети, служещи като доказателства, сведения или 

документи. 

27 Трансфер на наказателно производство. 

28 Европейска заповед за разследване. 

29 Европейска заповед за защита. 
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