
  
Юридически факултет 
Катедра: Правни науки 
Професионално направление: Право 
Специалност: Право 
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
  

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС   
  

1. Наименование на курса: Международно наказателно право 
2. Код на курса: LAW 2020 
3. Вид на курса: избираем 
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване: ІV 
6. Семестър: VІІ 
7. Брой кредити: 4.5 
8. Име на лектора: доц. д-р Юлиана Матеева, проф. д.ю.н. Боян Станков. 
9. Резултати от обучението за дисциплината: Лекционният курс има за цел студентите да 

придобият знания в областта на международното наказателно право, неговите принципи, да 
познават вътрешните и международните норми, насочени към борба с престъпленията, 
посягащи срещу благата на всички държави или на определена част от тях. 

10. Начин на преподаване: директно.  
11. Предварителни изисквания: Усвояването на материята по Международно наказателно 

право изисква предварителни знания на студентите, придобити в курса на обучение по обща 
теория на правото, наказателно право обща и особена част, международно публично право.  

12. Съдържание на курса: Международното наказателно право е нов отрасъл в правната 
система на държавите. В курса на обучение по Международно наказателно право студентите 
придобиват знания за съотношението на международното наказателно право с 
международното публично право и вътрешното /националното/ наказателно право. 
Проследяват се основните етапи в развитието на международното наказателно право, ролята 
и значението на Нюрнбергския и Токийския процеси. Студентите се запознават с основните 
международни конвенции, източници на международното наказателно право. Разглеждат се 
въпросите за индивидът – субект на международно престъпление, основните категории 
международни престъпления-типични /същински/ международни престъпления и 
престъпления с международен характер или с международен елемент. 

13. Библиография:  
Станков, Б. Международно наказателно право. ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 2012. 
Михайлов, Д. Международно наказателно право. Т.1, С., 2003. 

 14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции (45 часа). 
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен изпит – разработване на въпрос от 

изучавания материал, в т.ч. и решаване на казус. Студентът трябва да познава материята, 
отнасяща се до международните престъпления и престъпленията с международен елемент, 
да може да определя основните признаци на тези престъпления. Необходимо е да се знае 
развитието на институциите на международното наказателно право, историята на 
трибуналите ad hoc, статутът и правомощията на международния наказателен съд. 
Студентите трябва да имат знания за оказване на правна помощ по наказателни дела. 

След приключване на изпита студентите се поканват в залата и им се разясняват най-
често допусканите слабости. На всеки студент се предоставя възможност да се запознае с 
писмената си работа и посочените грешки от преподавателя.  

16. Език на преподаване: български 
17. Практика: не се предвижда.  
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