ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
“ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.6. Право

ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО И СЕМЕЙНО ПРАВО
ЗА ДОКТОРАНТИ

И ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ

1.
Гражданско право – понятие, система, принципи. Източници на
гражданското право. Видове гражданскоправни норми. Отграничение на гражданското
право от търговското право. Тенденции в развитието на гражданското право. Мястото на
гражданското право в системата на частното право.
2.
Действие на гражданскоправните норми. Тълкуване на гражданскоправните
норми. Аналогия и други способи за попълване на празнотите в правото.
3.
Гражданско правоотношение – понятие. Юридически факти и правни
последици. Субективни права и правни задължения. Видове субективни права –
класификации. Преобразуващи, притезателни и други права. Злоупотреба с право.
4.
Физически и юридически лица. Правоспособност и дееспособност. Видове
юридически лица. Образуване, преобразуване и прекратяване. Управление и
представителство.
5.
Юридически лица с нестопанска цел. Общи положения. Сдружения.
Фондации. Отграничение от търговците.
6.
Търговски дружества – понятия, видове, недействителност.
7.
Персонални дружества – понятие и видове.
8.
Дружество с ограничена отговорност. Дялове.
9.
Акционерно дружество. Акции.
10.
Правни сделки – същност, видове, съдържание и форма. Недействителност
на сделките – същност и видове. Недействителност в гражданското и семейното право.
Отграничение от недействителността в гражданското и търговското право.
11.
Нищожност – основания и последици. Симулация. Унищожаемост основания и последици. Потвърждаване.
12.
Представителство
–
понятие,
възникване,
видове.
Косвено
представителство. Упълномощаване. Представителството в търговското право.
13.
Погасителна давност – същност и видове. Начало на давностния срок.
Спиране и прекъсване на давностния срок. Действие на погасителната давност. Теории за
правната същност на давността.
14.
Право на собственост – понятие. Способи за придобиване на правото на
собственост.
15.
Видове право на собственост. Правен режим на държавната, общинската и
частната собственост.
16.
Съсобственост. Етажна собственост.
17.
Защита на правото на собственост.
18.
Владение – същност и видове. Придобиване и загубване на владението.
Защита на владението. Добросъвестно владение. Право на приобретателя на чужд имот.
19.
Вписване. Понятие и същност. Действие на вписването. Актове, подлежащи
на вписване.
20.
Същност и система на облигационните отношения. Източници.
21.
Договорът – същност и значение. Приложно поле на договора. Тенденции.
Видове. Сключване. Преддоговорни отношения. Преддоговорна отговорност – теории.
22.
Предварителни договори. Договор в полза на трето лице.
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23.
Задължения за индивидуално и родово определена престация. Задължения
за договаряне. Задължения за прехвърляне на собственост.
24.
Изпълнение – същност и значение. Прихващане на насрещни задължения.
Право на задържане и възражение за неизпълнен договор.
25.
Неизпълнение – същност и форми. Невиновна невъзможност за изпълнение
– същност и правни последици.
26.
Причини за неизпълнението, за които длъжникът отговаря. Виновна
невъзможност за изпълнение и последиците ù.
27.
Разваляне на двустранните договори поради неизпълнение.
28.
Забавено и лошо изпълнение. Последици. Забава на кредитора.
29.
Отговорност за вреди. Понятие за вредата. Договорна и деликтна
отговорност. Граници на отговорността. Компенсация на вини.
30.
Неустойка. Задатък. Отметнина.
31.
Защита на кредитора. Обезпечаване на вземането. Видове.
32.
Продажба. Характеристика, видове, сключване, форма, страни, предмет.
Особености на търговската продажба.
33.
Задължения на продавача. Отговорност на продавача за недостатъци.
34.
Отговорност на продавача при съдебно отстраняване.
35.
Други възмездни прехвърлителни договори.
36.
Безвъзмездни прехвърлителни договори.
37.
Ползвателни договори – наем, заем за послужване, заем за потребление,
аренда.
38.
Договор за поръчка. Комисионен и спедиционен договор.
39.
Договор за изработка. Договор за услуга.
40.
Договор за дружество. Ограничение на гражданското от търговското
дружество.
41.
Неоснователно обогатяване.
42.
Непозволено увреждане – фактически състави и правни последици.
43.
Отговорност за вреди, причинени от другиго и отговорност за вреди,
причинени от вещи.
44.
Брак – обща характеристика. Сключване на брак. Лични и имуществени
отношения между съпрузите.
45.
Прекратяване на брака. Основания. Развод по взаимно съгласие и по исков
ред. Последици при прекратяването на брака. Брачен процес. Семейноправна издръжка.
46.
Произход – установяване и оспорване. Осиновяване – условия,
производство и действие на осиновяването.
47.
Родителски права и задължения. Съдържание. Права на детето.
Представителство и попечителско съдействие. Ограничаване и лишаване от родителски
права.
48.
Наследяване – понятие и видове. Наследство. Наследяване. Откриване на
наследство. Приемане и отказ от наследство.
49.
Наследяване по закон. Кръг на наследниците. Ред за наследяване. Основни
правила за наследяване по закон.
50.
Наследяване по завещание. Завещание – същност и видове. Съдържание на
завещанието. Запазена и разполагаема част.
51.
Делба. Доброволна делба. Съдебна делба. Делба, извършена приживе.
Пловдив, януари 2017 год.

Ръководител-катедра: доц. д-р Л. Панайотова
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