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КОНСПЕКТ
по
ГРАЖДАНСКОПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО
Гражданският процес като защита - санкция.
Гражданският процес като производство и като правоотношение.
Гражданско процесуално право.
Обсег и система на гражданския процес.
Материално право и граждански процес.
Граждански процес, наказателен процес, административен процес.
Принципи на гражданския процес: същност, видове.
Принцип на законност.
Диспозитивно начало. Служебно начало. Правна помощ.
Публичност и непосредственост.
Принцип на дирене на истината. Вътрешно убеждение.
Решаване на делото в разумен срок. Молба за бавност.
Гражданско
дело.
Подведомственост.
Правно
значение
на
подведомствеността.
14. Подсъдност. Понятие и видове.
15. Родова подсъдност. Правно значение.
16. Местна подсъдност. Договорна подсъдност. Правно значение.
17. Правно значение на подсъдността. Производство но подсъдност.
18. Страни. Понятие и видове.
19. Процесуална правоспособност и дееспособност.
20. Надлежна страна (процесуална легитимация).
21. Процесуално представителство. Видове и правно значение.
22. Представяне па граждани от техните.
23. Представяне на държавата и на юридическите лица.
24. Иск. Същност на иска. Право на иск.
25. Процесуални предпоставки.
26. Установителен иск.
27. Осъдителен иск.
28. Конститутивен иск.
29. Предявяване на иска. Правни последици от предявяването на
иска.
30. Предмет на делото.
31. Защита на ответника срещу иска. Отговор на исковата молба. Бездействие на
ответника и неговото правно значение.
32. Процесуални действия на съда.Съобщения и призовки.
33. Процесуални действия па страните. Форми и време (срокове) на процесуалните
действия. Процесуално бездействие.
34. Същност на доказване и видове доказване.
35. Предмет и обсег на доказване. Тежест на доказване.
36. Доказателствени средства.
37. Обяснения на страните.Признаване на иска.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Писмени доказателства.
Свидетелски показания,
Веществени доказателства. Вещи лица.
Посочване, представяне, допускане и събиране на доказателствени
средства. Обезпечаване на доказателствени средства.
42. Съдебни заседания.Подготовка на делото.
43. Разглеждане на делото в открито заседание.
44. Постановяване на решението.
45. Същност и видове решения. Стабилитет на решението.
46. Неприсъствено решение. Решение при признание на иска.
47. Сила на пресъдено нещо. Зачитане на сила на пресъденото нещо.
48. Обективни предели на силата на присъденото нещо.
49. Субективни предели на силата на присъденото нещо.
50. Изпълнителна сила.
51. Конститутивно действие.
52. Другарство.
53. Процесуална субституция.
54. Встъпване и привличане на подпомагаща страна.
55. Главно встъпване.
56. Участие на прокурора в исковия процес.
57. Приемство в процеса. Прехвърляне на спорното право.
58. Обективно съединяване на искове.
59. Инцидентен установителен иск.
60. Насрещен иск и възражение за
прихващане.
61. Оттегляне на иска. Отказ от иска.
62. Изменение на иска.
63. Спиране и прекратяване на делото.
64. Съдебна спогодба.
65. Порочни процесуални действия на страните. Порочни процесуална
действия на съда.
66. Поправка на очевидна фактическа грешка. Тълкуване на неясно
решение. Допълване на непълно решение.
67. Нищожни съдебни решения. Недопустими съдебни решения. Неправилни,
съдебни решения.
68. Въззивно обжалване на решенията. Същност и обща характеристика.
69. Въззивна жалба. Насрещна въззивна жалба.
70. Въззивно производство. Производство. Решения на въззивния съд.
71. Същност на касационното производство. Актове, подлежащи на
касация.
72. Основания за допускане на касационното обжалване.
73. Касационна жалба. Насрещна касационна жалба.
74. Касационни основания.
75. Производство при касационно обжалване. Решение на касационния съд.
76. Обжалване на определенията. Същност и допустимост на обжалването. Производство.
77. Същност и обсег на отмяната на влезли в сила решения по чл.303.
78. Основания за отмяна по чл.303.
79. Отмяна на влязло в сила решение по молба на трето лице.
80. Производство по брачни дела.
81. Съдебна делба.
82. Производство по търговски спорове.
83. Производство по колективни искове.
38.
39.
40.
41.
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84. Поставяне под запрещение. Производство за сключване на окончателен
договор. Производство за защита на владение.
85. Бързо производство.
86. Понятие и обща характеристика на изпълнителни процес. Сравнение и
съотношение с други средства и други процеси за принудително удовлетворяване
на кредитора.
87. Право на принудително изпълнение.
88. Изпълнителни основания.
89. Изпълнителен лист.
90. Заповедно производство.
91. Субекти в изпълнителния процес. Страни в изпълнителния процес.
92. Изпълнителни способи.
93. Започване на изпълнителния процес. Спиране и прекратяване на
изпълнителния процес.
94. Секвестируеми и несеквестируеми имуществени права.
95. Възбраната и запора в изпълнителния процес.
96. Изпълнение върху недвижима вещ.. Възбрана. Опис. Оценка. Публична продан.
97. Изпълнение върху движима вещ. Запор. Опис. Оценка. Способи за продажба.
98. Изпълнение върху вещи в съпружеска общност.
99. Изпълнение върху вземане на длъжника. Запор. Възлагане за събиране и вместо
плащане.
100.Изпълнение върху налични и безналични ценни книги.
101.Изпълнение върху дял на длъжника от търговско дружество.
102.
Присъединяване на кредитори. Разпределение. Плащане.
103.
Изпълнение на притезания за предаване на вещи, движими и недвижими.
104.
Изпълнение на притезания за заместими и за незаместими действия.
Изпълнение на задължения за бездействие.
105.
Изпълнение на притезание за предаване на дете.
106.
Обжалване на действията на съдебния изпълнител.
107.
Защита на длъжника срещу процесуална незаконосъобразност на
изпълнителния процес. Искът по чл. 441.
108.
Защита на длъжника при материалноправна незаконосъобразност на
изпълнителния процес.
109.
Защита на конкуриращ взискател.
110.
Защита на трети лица при изпълнение върху чужда вещ.
111.
Обезпечителен процес. Понятие и обща характеристика. Обезпечителни
мерки.
112. Производство по допускане И обезпечаване на иска. Обезпечаване на бъдещ иск.
113. Същност на арбитража. Видове арбитраж.
114. Арбитражно споразумение
115. Сключване на арбитражното споразумение
116. Арбитражен съд
117. Арбитражно производство
118. Арбитражно решение
119.
Отмяна на арбитражното решение
120.
Охранителни производство. Обща характеристика. Производство за
установяване на факти. Обезсилване на ценни книжа.
121.
Местни, чужди и международни граждански дела. Понятие, обхват и
източници на международния граждански процес.
122.
Признаване и допускане на принудителното изпълнение по чуждестранни
съдебни решения по КМЧП.
123.
Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно
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сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на
доказателства по граждански или търговски дела;
124.
Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета
от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и
извънсъдебни документи по граждански или търговски дела
125.
Регламент (ЕС) № 1215/2012 Европейския парламент и на Съвета от
12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и
изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела
(приложим от 10.01.2015г.) в сравнение с Регламент (ЕО) № 44/2001 на
Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и
изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела;
126.
Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година
относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения
по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност (Брюксел ІІ), с
който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 (Брюксел ІІ(отм.));
127.
Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от
21 април 2004 година за въвеждане на европейско изпълнително основание
при безспорни вземания;
128.
Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета
от 12 декември 2006 година за създаване на процедура за европейска заповед
за изпълнение; както и
129.
Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от
11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък
материален интерес.
130.
Регламент (ЕС) № 655/2014 Европейския парламент и на Съвета от 15
май 2014 година за създаване на процедура за европейска заповед за запор на
банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания
по граждански и търговски дела /приложим от 18.01.2016г./ и Регламент ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1823 НА КОМИСИЯТА от 10 октомври 2016
година за установяване на формулярите, посочени в Регламент (ЕС) №
655/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за
европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на
трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела
/приложим от 18.01.2016г.
131.
Преюдициално запитване.
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