31



мб-НИ		502-01-15.RTF
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект




КОДЕКС НА МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО



ЧАСТ ПЪРВА
Основни разпоредби

Глава първа
Обхват на кодекса

Предмет
Чл. 1. (1) Разпоредбите на този кодекс уреждат:
1.	международната компетентност на българските съдилища, на други органи и производството по международни граждански дела;
2.	приложимото право към частноправните отношения с международен елемент;
3.	признаването и допускането на изпълнение на чуждестранни решения и други актове в Република България.
(2) По смисъла на този кодекс частноправно отношение с международен елемент е отношение, свързано с две или повече държави.

Принцип на най-тясната връзка
Чл. 2. (1) Частноправните отношения с международен елемент се уреждат от правото на държавата, с която те се намират в най-тясна връзка. Съдържащите се в кодекса разпоредби относно определянето на приложимото право изразяват този принцип.
(2) Ако приложимото право не може да бъде определено въз основа на разпоредбите на част трета, прилага се правото на държавата, с която отношението по силата на други критерии се намира в най-тясна връзка.

Съотношение с международни договори, международни актове и други закони
Чл. 3. (1) Разпоредбите на този кодекс не се прилагат към частноправните отношения с международен елемент, уредени в  международен договор, в друг международен акт в сила за Република България или в друг закон.
(2) При прилагането на международен договор или на друг международен акт се съобразяват международният характер на неговите разпоредби, установената в тях квалификация и необходимостта да се постигне еднообразие в тяхното тълкуване и прилагане.


ЧАСТ ВТОРА
Международна компетентност на българските съдилища и други органи. Производство по международни граждански дела

Глава втора
Компетентност на българските съдилища и други органи

Обща компетентност
Чл. 4. (1) Международната компетентност на българските съдилища и други органи е налице, когато:
1. ответникът има обичайно местопребиваване, седалище според устройствения си акт или местонахождение на действителното си управление в Република България;
2. ищецът или молителят е български гражданин или е юридическо лице, регистрирано в Република България.
(2) Искове срещу юридическо лице, когато спорът е възникнал от преки отношения с негов клон, могат да се предявят пред българските съдилища, ако клонът е регистриран  в Република България.

Компетентност по дела за лични права
Чл. 5. Българските съдилища и други органи освен въз основа на чл. 4 са компетентни: 
1. по делата за промяна или защита на името, когато лицето е български гражданин или има обичайно местопребиваване в Република България;
2.  по делата за ограничаване или лишаване от дееспособност на български граждани, както и по делата за отмяна на ограничаване или лишаване от дееспособност на български граждани;
3. за учредяване и прекратяване на настойничество или попечителство, когато лицето, което се поставя под настойничество или попечителство, е български гражданин  или има обичайно местопребиваване в Република България;
4.  по обявяване на безвестно отсъствие или смърт на лице, което е български гражданин или е имало известно обичайно местопребиваване в Република България.

Сключване на брак
Чл. 6. (1) Бракът в Република България се сключва пред длъжностно лице по гражданското състояние.
(2) Брак между български граждани в чужбина може да бъде сключен пред български дипломатически или консулски представител, ако правото на приемащата държава допуска това.
(3) Брак между български гражданин и чужд гражданин може да бъде сключен в чужбина пред български дипломатически или консулски представител, ако правото на приемащата държава и отечественото право на чуждия гражданин допускат това.
(4) Брак между чужди граждани може да бъде сключен в Република България пред дипломатически или консулски представител на отечествената им държава, ако правото на тази държава допуска това.

Компетентност по брачни искове
Чл. 7. Брачните искове са подведомствени на българските съдилища, ако един от съпрузите е български гражданин или има обичайно местопребиваване в Република България.

Компетентност по дела за лични и имуществени отношения между съпрузите
Чл. 8. При условията на чл. 7 българските съдилища са компетентни и по делата за лични и имуществени отношения между съпрузите.

Компетентност по дела за произход
Чл. 9. (1) Българските съдилища и други органи са компетентни по производствата за установяване и оспорване на произход освен въз основа на чл. 4 и когато детето или родителят, който е страна, е български гражданин или има обичайно местопребиваване в Република България.
(2) При условията на ал. 1 тази компетентност важи и по делата за лични и имуществени отношения между родители и деца.
Компетентност по дела при осиновяване
Чл. 10. (1) Българските съдилища и други органи са компетентни по делата за допускане на осиновяване, неговото унищожаване или прекратяване освен в случаите по чл. 4 и когато осиновителят, осиновеният или един от родителите на осиновения е български гражданин или има обичайно местопребиваване в Република България. 
(2) Българските съдилища са компетентни по делата за имуществени отношения между осиновител и осиновен, когато осиновителят или осиновеният е български гражданин или има обичайно местопребиваване в Република България, както и в случаите по чл. 4.
Компетентност по дела за издръжка
Чл. 11. Българските съдилища са компетентни по искове за издръжка освен в случаите по чл. 4, ал. 1 и когато търсещият издръжка има обичайно местопребиваване в Република България.
Компетентност по дела за вещни права
Чл. 12. (1) Делата по чл. 83 от Гражданския процесуален кодекс относно намиращи се в Република България недвижими вещи, делата за изпълнение или обезпечение върху такива вещи, както и делата за прехвърляне или удостоверяване на вещни права върху тях са изключително подведомствени на българските съдилища и други органи.
(2) По искове за вещни права върху движими вещи българските съдилища са компетентни освен в случаите по чл. 4 и когато вещите се намират в Република България.
Компетентност по дела за права върху обекти на интелектуална собственост
Чл. 13. (1) Българските съдилища са компетентни по искове за авторски права и на права, сродни на авторското, когато закрила се търси на територията на Република България.
(2) По искове за права върху обекти на индустриалната собственост българските съдилища са изключително компетентни, когато патентът е издаден или регистрацията е извършена в Република България.

Компетентност по дела при наследяване
Чл. 14. Българските съдилища и други органи са компетентни по исковете по чл. 84 от Гражданския процесуален кодекс и другите производства, свързани с наследяване, когато наследодателят към момента на неговата смърт е имал обичайно местопребиваване в Република България или е бил български гражданин, както и когато част от имуществото му се намира в Република България.

Компетентност по дела за права от договорни отношения
Чл. 15. Българските съдилища са компетентни по искове от договорни отношения освен в случаите  по чл. 4 и когато мястото на изпълнение на задължението е в Република България или ответникът има основно място на дейност в Република България.

Компетентност по дела за права на потребители
Чл. 16. (1) Българските съдилища са компетентни по искове на потребител освен в случаите по чл. 4 и когато той има обичайно местопребиваване в Република България и са налице условията по чл. 95, 
ал. 2.
(2) Споразумение за избор на съд е допустимо само ако се сключва след възникването на спора.

Компетентност по трудови спорове
Чл. 17. (1) Делата по трудови спорове са подведомствени на българските съдилища, когато работникът или служителят обичайно полага своя труд в Република България, както и в случаите по чл. 4.
(2) Споразумение за избор на съд е допустимо само ако се сключва след възникването на спора.

Компетентност по делата за права от непозволено увреждане
Чл. 18. (1) Българските съдилища са компетентни по искове за вреди от непозволено увреждане освен в случаите по чл. 4 и когато вредоносното деяние е извършено в Република България или вредите, или част от тях са настъпили в Република България.
(2) Компетентността по ал. 1 е налице и за прекия иск на увреденото лице срещу застрахователя на лицето, чиято отговорност се търси.

Изключителна компетентност по дела за правното положение на юридическите лица, регистрирани в Република  България
Чл. 19. (1) Българските съдилища са изключително компетентни  по искове по чл. 80, ал. 1, буква ”г” от Гражданския процесуален кодекс, когато юридическото лице е регистрирано в Република България.
(2) Алинея 1 се прилага по исковете за недействителност или прекратяване на дружество или друго юридическо лице, за отмяна на актове на негови органи, за защита на членството, както и за оспорване преобразуването на търговско дружество и за парично уравняване при преобразуването, когато дружеството или другото юридическо лице е регистрирано в Република България.

Компетентност по искове срещу няколко ответници
Чл. 20. По искове срещу няколко ответници българските съдилища са компетентни, ако основанието за компетентност е налице по отношение на един от ответниците. 

Компетентност поради връзка между делата
Чл. 21. (1) Когато българските съдилища са компетентни по един от предявените от ищеца искове, те са компетентни да разгледат и останалите, ако връзката между делата налага общото им разглеждане. 
(2) Когато българските съдилища са международно компетентни по първоначалния иск, те са компетентни и по насрещния иск при условията на чл. 104 от Гражданския процесуален кодекс.

Изключителна компетентност
Чл. 22. Международната компетентност на българските съдилища и други органи е изключителна само когато това е изрично предвидено.

Възлагане на делото на чуждестранен съд
Чл. 23. (1) Когато предмет на делото е имуществено право и спорът не е от изключителната компетентност на българските съдилища, то може да бъде възложено на чуждестранен съд с писмено споразумение между страните. Когато българският съд е сезиран при наличие на такова споразумение, отводът на ответника трябва да бъде заявен най-късно до приключване на първото заседание по делото и преди той да е взел становище по съществото на спора. Изречение първо не се прилага по исковете за издръжка.
(2) При условията на ал. 1, изречение първо на българските съдилища може да се възложи дело, подведомствено на чуждестранен съд. Това не се отнася за исковете за издръжка.
(3) Доколкото от споразумението не следва друго, смята се, че то възлага на българските или чуждестранните съдилища изключителна компетентност по спора, за който е сключено.

Мълчаливо учредяване на компетентност на българския съд
Чл. 24. Когато компетентността на българските съдилища може да бъде уговорена със споразумение по чл. 23, ал. 1, тя се учредява  и без такова споразумение, ако ответникът до приключване на първото заседание по делото я приеме изрично или мълчаливо чрез действия по съществото на спора.

Компетентност  при обезпечаване на иск
Чл. 25. Българските съдилища са компетентни да обезпечат и иск, за чието разглеждане не са международно компетентни, ако предметът на обезпечителната мярка се намира в Република България и решението на чуждестранния съд може да бъде признато и изпълнено в Република България.

Компетентност при принудително изпълнение
Чл. 26. Българските изпълнителни органи са изключително компетентни за извършване на действия по принудително изпълнение, когато задължението - предмет на тези действия, следва да се изпълни от лице с обичайно местопребиваване в Република България или обектът на тези действия се намира в Република България.

Компетентност при промяна на обстоятелствата
Чл. 27. (1) Ако основанието за международната компетентност е съществувало при образуване на делото, тя се запазва при последващото му отпадане в хода на производството.
(2) Ако при образуването на делото международната компетентност не е била налице, тя се учредява, ако основанието за нея възникне в хода на производството.

Служебна проверка
Чл. 28. Международната компетентност се проверява служебно. Определението за нейното наличие или липса подлежи на въззивно и касационно обжалване.


Глава трета
Производство

Приложимо право
Чл. 29. Българските съдилища и други органи разглеждат делата по българското право.

Доказване
Чл. 30. (1) Разпределението на доказателствената тежест се определя от материалното право, което урежда последиците от факта, подлежащ на доказване.
(2) Ако правото, приложимо по съществото на делото, разрешава свидетелски показания за обстоятелствата по чл. 133 от Гражданския процесуален кодекс, тези доказателства са допустими, ако фактът се е осъществил на територията на държавата, чието право е приложимо.
(3) Обезпечаването на доказателства, които се намират в Република България, се извършва от българските съдилища, дори когато те не са компетентни по делото, за чието решаване са необходими тези доказателства. Насрещната страна се уведомява за деня на обезпечаването, освен ако то търпи отлагане.

Преценка на чуждестранни процесуални действия
Чл. 31. Българските съдилища и други органи преценяват валидността на чуждестранните процесуални действия или официални документи съобразно правото на държавата, в която те са били извършени или издадени.

Призоваване и връчване на книжа
Чл. 32. (1) Призоваването, както и връчването на съобщения и книжа в чужбина се извършва чрез българските дипломатически или консулски представители или компетентните чуждестранни органи. Българските органи се обръщат към тях чрез Министерството на правосъдието по ред, определен от министъра на правосъдието.
(2) Съдействие от българските дипломатически и консулски представители се иска само за действия спрямо български граждани.

Съдебен адресат
Чл. 33. (1) Страна с известен адрес в чужбина се призовава на този адрес, като в призовката се указва, че тя трябва да посочи съдебен адресат в Република България. 
(2) Задължението по ал. 1 имат законният представител, попечителят и пълномощникът на лице в Република България, ако заминат в чужбина. 
(3) При неизпълнение на задължението по ал. 1 и 2 следващите призовки и други книжа, предназначени за страната, се прилагат към делото и се смятат за връчени.  Страната се уведомява за тези последици при първото призоваване.

Призоваване чрез представител
Чл. 34. Когато страната има известен адрес в чужбина, тя може да се призове чрез неин представител в Република България, ако той е сключил от нейно име сделката, във връзка с която е образувано производството.

Призоваване чрез публикация
Чл. 35. (1) Когато страната има известен адрес в чужбина и е извършен неуспешен опит за призоваване на този адрес, страната се призовава чрез публикация в неофициалния раздел на “Държавен вестник”, направена поне един месец преди датата на заседанието.
(2) Ако въпреки публикацията страната не се яви на заседанието, съдът й назначава представител.

Правна помощ
Чл. 36. (1) Българските органи са длъжни да оказват правна помощ по искане на чуждите органи, освен ако изпълнението на искането  противоречи на българския обществения ред.
(2) Исканото действие се извършва  според българското право. По молба на чуждия орган то може да се извърши  според чуждото право, ако това е съвместимо с българското право.
(3) Когато българските органи търсят правна помощ в чужбина, те могат да поискат действието да се извърши според българското право.

Отвод за висящ процес
Чл. 37. Българският съд спира служебно образуваното пред него дело, ако между същите страни, на същото основание и за същото искане има по-рано заведен процес пред чуждестранен съд и се очаква, че той ще приключи в разумен срок с окончателно решение, което може да бъде признато и изпълнено в Република  България.

Компетентност по обуславящо правоотношение
Чл. 38. (1) Българският съд взема становище и по обуславящи  изхода на спора правоотношения, дори когато делата за тях не са му подведомствени.
(2) Когато по обуславящото правоотношение има висящ процес в чужбина, българският съд може да спре образуваното пред него дело, ако има основание да се очаква, че чуждестранното решение ще бъде признато в Република България.


ЧАСТ ТРЕТА
Приложимо право

Глава четвърта
Общи разпоредби

Квалификация
Чл. 39. (1) Когато определянето на приложимото право зависи от квалификацията на фактическия състав или на отношението, тя се извършва по българското право.
(2) Когато даден правен институт или правно понятие са неизвестни на българското право или са му известни под друго наименование или с друго съдържание, за тяхната квалификация трябва да се вземе пред вид чуждото право, което ги урежда.
(3) При извършване на квалификацията трябва да се държи сметка за международния елемент в урежданите отношения и за особеностите на международното частно право.  

Препращане
Чл. 40. (1) По смисъла на този кодекс под право на дадена държава се разбират правните норми на тази държава, включително стълкновителните й норми, освен ако в този кодекс или в друг закон е предвидено друго. 
(2) Връщането към българското право и препращането към правото на трета държава не се допускат относно:
1.	правното положение на юридическите лица и на неперсонифицираните образувания;
2.	формата на правните сделки;
3. 	избора на приложимо право;
4.	издръжката;
5. 	договорните отношения;
6. 	извъндоговорните отношения.
(3) В случаите по ал. 1, когато препращането се приеме, се прилага българското материално право, съответно материалното право на третата държава.

Приложимо право на държава с няколко правни системи
Чл. 41. (1) Когато държавата, чието право е определено като приложимо от този кодекс, се състои от няколко териториални единици с отделни правни системи, правото на тази държава определя коя от тези системи да се приложи. 
(2) Когато дадена държава се състои от няколко териториални единици, всяка от които има собствена правна уредба на договорните и извъндоговорните отношения, всяка териториална единица ще се смята за отделна държава при определяне на приложимото право по глави десета и единадесета.   
(3)  Когато държавата, чието право е определено като приложимо от този кодекс, се състои от няколко правни системи, приложими за различни категории лица, правото на тази държава определя коя от тези системи да се приложи.
(4) Когато правото на държавата по ал. 1 и 3 не съдържа критерии за определяне на приложимата правна система, прилага се правната система, с която отношението е в най-тясна връзка. 

Промяна на критерия на привързване
Чл. 42. Последващата промяна на обстоятелствата, въз основа на които е определено приложимото право, няма обратно действие.

Установяване съдържанието на чуждото право
Чл. 43. (1) Съдът или друг правоприлагащ орган установява служебно съдържанието на чуждото право. Той може да си послужи със способите, предвидени в международни договори, да изисква информация от Министерството на правосъдието или от друг орган, както и да изисква становища на експерти и специализирани институти. 
(2) Страните могат да представят документи, установяващи съдържанието на разпоредби на чуждото право, на които те основават своите искания или възражения, или по друг начин да окажат съдействие на съда или на друг правоприлагащ орган.
(3) При избор на приложимо право съдът или друг правоприлагащ орган може да задължи страните да съдействат при установяване на неговото съдържание.

Тълкуване и прилагане на чуждото право
Чл. 44. (1) Чуждото право се тълкува и прилага така, както то се тълкува и прилага в създалата го държава. 
(2) Неприлагането на чуждо право, както и  неправилното му тълкуване и прилагане са основание за обжалване.  

Обществен ред
Чл. 45. (1) Разпоредба на чуждо право, определено като приложимо от този кодекс, не се прилага само ако последиците от нейното прилагане са явно несъвместими с българския обществен ред. 
(2) Несъвместимостта се преценява, като се държи сметка за степента на връзка на отношението с българския правен ред и значимостта на последиците от прилагането на чуждото право. 
(3) Когато се установи посочената в ал. 1 несъвместимост, прилага се друга подходяща разпоредба от същото чуждо право. В случай че такава няма, прилага се разпоредба от българското право, ако това е необходимо за уреждане на отношението. 

Особени повелителни норми
Чл. 46. (1) Разпоредбите на кодекса не засягат прилагането на повелителните норми на българското право, които с оглед на техния предмет и цел трябва да бъдат приложени, независимо от отпращането към чуждо право.
(2) Съдът може да съобрази повелителните норми на друга държава, с която отношението е в тясна връзка, ако тези норми според правото на създалата ги държава трябва да бъдат приложени, независимо кое право е определено като приложимо от стълкновителна норма на кодекса. За да реши дали да съобрази такива особени повелителни норми, съдът трябва да вземе предвид тяхното естество и техния предмет, както и последиците от тяхното прилагане или неприлагане.

Взаимност
Чл. 47. (1) Прилагането на чуждото право не зависи от наличието на взаимност. 
(2) В случай че нормативен акт изисква наличие на взаимност, нейното съществуване се предполага до доказване на противното.

Глава пета
Правно положение на субектите

Раздел І
Правно положение на физическите лица

Общи разпоредби
Чл. 48. (1) По смисъла на този кодекс отечествено право на лицето е правото на държавата, чийто гражданин е то.
(2) Отечествено право на лице с две или повече гражданства, едното от които е българско, е българското право.
(3) Отечествено право на лице, което е гражданин на две или повече чужди държави, е правото на онази от тях, в която е неговото обичайно местопребиваване. Когато лицето няма обичайно местопребиваване в нито една държава, на която то е гражданин, прилага се правото на държавата, с която то е в най-тясна връзка.
(4) По смисъла на този кодекс отечествено право на лице без гражданство е правото на държавата, в която е неговото обичайно местопребиваване.
(5) По смисъла на този кодекс отечествено право на лице със статут на бежанец и на лице, на което е предоставено убежище, е правото на държавата, в която е неговото обичайно местопребиваване.
(6) Когато в случаите по ал. 3, 4 и 5 лицето няма обичайно местопребиваване или такова не може да се установи, прилага се правото на държавата, с която лицето се намира в най-тясна връзка.
(7) По смисъла на този кодекс под обичайно местопребиваване на физическо лице се разбира мястото, в което то се е установило преимуществено да живее, без това да е свързано с необходимост от регистрация или разрешение за пребиваване или установяване. За определянето на това място трябва да бъдат специално съобразени обстоятелства от личен или професионален характер, които произтичат от трайни връзки на лицето с това място или от намерението му да създаде такива връзки.

Правоспособност
Чл. 49. (1) Правоспособността на лицето се урежда от неговото отечествено право.
(2) Чуждите граждани и лицата без гражданство имат в Република България същите права, както българските граждани, освен ако в закон е предвидено друго.

Дееспособност
Чл. 50. (1) Дееспособността на лицето се урежда от неговото отечествено право. Когато приложимото право към дадено отношение установява специални условия относно дееспособността, прилага се това право. 
(2) Когато договорът е сключен между лица, намиращи се в една и съща държава, лицето, което е дееспособно по правото на тази държава, не може да се позовава на недееспособноста си по правото на друга държава, освен ако към момента на сключване на договора насрещната страна е знаела или не е знаела за тази недееспособност поради небрежност.
(3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за сделки в семейните и наследствените отношения, както и за сделки относно вещни права върху недвижими вещи, намиращи се в държава, различна от държавата по местоизвършването на сделката.

Придобита правоспособност и дееспособност
Чл. 51. Правоспособността и дееспособността, придобити въз основа на отечественото право, не се засягат от промяната на гражданството.

Търговска дееспособност
Чл. 52. Дееспособността на лицето да извършва търговска дейност без учредяване на юридическо лице се определя от правото на държавата, в която лицето се регистрира като търговец. Когато регистрация не е необходима, прилага се правото на държавата, в която лицето има основно място на дейност.

Име
Чл. 53. (1) Името на лицето и неговата промяна се уреждат от отечественото право на лицето.
(2) Въздействието на промяната на гражданството върху името се определя от правото на държавата, чието гражданство лицето е придобило. Когато лицето е без гражданство, въздействието на промяната на неговото обичайно местопребиваване върху името се определя от правото на държавата, в която това лице установява своето ново обичайно местопребиваване. 
(3) Защитата на името се урежда от правото, което е приложимо съгласно разпоредбите на глава единадесета.
(4) Името и неговата промяна могат да бъдат уредени от българското право, ако това бъде поискано от лице с обичайно местопребиваване в Република България.

Ограничаване и лишаване от дееспособност
Чл. 54. (1) Условията и последиците от ограничаването или лишаването от дееспособност на лицето се уреждат от неговото отечествено право. Когато лицето има обичайно местопребиваване на територията на Република България, съдът може да приложи българското право.
(2) Приложеното съгласно ал. 1 право урежда и условията за отмяна на ограничаването или лишаването от дееспособност.

Обявяване на безвестно отсъствие и смърт
Чл. 55. (1) Условията и последиците от обявяване на безвестно отсъствие и смърт се уреждат от правото на държавата, чийто гражданин е било лицето по последните сведения за него. Когато лицето е без гражданство, условията и последиците от обявяване на безвестно отсъствие и смърт се уреждат от правото на държавата, в която това лице е имало последното си обичайно местопребиваване.
(2) Временните мерки за запазване имуществото на лицето, намиращо се на територията на Република България, се уреждат от българското право.
(3) Лице, което е имало обичайно местопребиваване в Република България, може да бъде обявено за безвестно отсъстващо или починало по българското право, ако това е поискано от лице, имащо основателен интерес от това.

Раздел ІІ
Правно положение на юридическите лица, неперсонифицираните образувания и държавата

Юридически лица
Чл. 56. (1) Юридическите лица се уреждат от правото на държавата, в която са регистрирани. 
(2) Когато за учредяване на юридическото лице не е необходима регистрация или то е регистрирано в няколко държави, прилага се правото на държавата, в която според устройствения му акт се намира неговото седалище.
(3) Ако в случаите по ал. 2 местонахождението на седалището според устройствения акт не съвпада с местонахождението на действителното управление на юридическото лице, прилага се правото на държавата, в която се намира неговото действително управление.
(4) Клонът на юридическо лице се урежда от правото на държавата, в която е регистриран.

Неперсонифицирани образувания
Чл. 57. Сдружения или организации, които не са юридически лица, се уреждат от правото на държавата, в която са регистрирани или учредени.

Обхват на приложимото право
Чл. 58. Приложимото право към лицата по чл. 56 и 57 урежда:
1.	учредяването, тяхната правна природа и правно-организационна форма;
2.	името или фирменото наименование;
3.	правосубектността и системата на управление;
4.	състава, компетентността и функционирането на органите;
5.	представителството;
6.	придобиването и загубването на членство, както и свързаните с това права и задължения;
7.	отговорността за задължения;
8.	последиците от нарушения на закона или на устройствения акт;
9.	преобразуването и прекратяването.

Преместване на седалище и преобразуване
Чл. 59. Преместването на седалището в друга държава и преобразуването на юридически лица със седалище в различни държави пораждат действие само ако са извършени в съответствие с правото на тези държави.

Участие на държавата в частноправни отношения с международен елемент
Чл. 60. Разпоредбите на този кодекс се прилагат и към частноправните отношения с международен елемент, страна по които е държава, освен ако в закон е установено друго.


Глава шеста
Правни сделки, представителство и погасителна давност

Форма на правните сделки
Чл. 61. Формата на правните сделки се урежда от правото, което е приложимо към сделката. Достатъчно е обаче да бъдат спазени условията за форма, определени от правото на държавата по местоизвършването на сделката.

Отношения между представлявания и третото лице при доброволното представителство
Чл. 62. (1) В отношенията между представлявания и третото лице съществуването и обхватът на представителната власт на представителя, както и последиците от неговите действия по действителното или претендираното осъществяване на представителната власт се уреждат от правото на държавата, в която представителят е имал основното си място на дейност към момента на извършване на действията.
(2) Въпреки разпоредбата на ал. 1 прилага се правото на държавата, в която представителят е действал, ако:
1. 	в тази държава е основното място на дейност на представлявания или неговото обичайно местопребиваване и представителят е действал от името на представлявания, или
2. 	в тази държава е основното място на дейност на третото лице или неговото обичайно местопребиваване, или
3. представителят е действал на борса или е участвал в търг, или
4. представителят няма основно място на дейност.
(3) Представляваният или третото лице може да избере в писмена форма правото, което да урежда въпросите по ал. 1. Изборът на приложимото право трябва да бъде приет изрично от другата страна и да не засяга интересите на представителя. 

Погасителна давност
Чл. 63. За погасителната давност се прилага правото, което урежда съответното отношение.



Глава седма
Вещни права и права върху обекти на интелектуална собственост

Раздел І
Вещни права

Общи разпоредби
Чл. 64. (1) Владението, правото на собственост и другите вещни права върху движими и недвижими вещи се уреждат от правото на държавата, в която те се намират.
(2)  Преценката дали една вещ е движима или недвижима, както и видът на вещните права се определят от правото, посочено в ал. 1.

Придобиване и прекратяване на вещни права
Чл. 65. (1) Придобиването и прекратяването на вещни права и на владение се уреждат от правото на държавата по местонахождението на вещта по време на извършване на действието или настъпване на обстоятелството, които обуславят придобиването или прекратяването.
(2)  Придобиването на право на собственост и други вещни права въз основа на придобивна давност се урежда от правото на държавата, в която вещта се е намирала в момента на изтичането на срока на придобивната давност. Времето на владение в друга държава се зачита.

Придобити права
Чл. 66. При промяна на местонахождението на вещта правата, придобити въз основа на правото на държавата, където вещта се е намирала, не могат да бъдат упражнявани в нарушение на правото на държавата по новото й местонахождение.

Превозвани вещи
Чл. 67. (1) Придобиването и прекратяването на вещни права върху превозвани вещи се уреждат от правото на държавата по тяхното местоназначение.
(2) Вещните права върху вещи за лично ползване, носени от пътник, се уреждат от правото на държавата, в която е неговото обичайно местопребиваване.

Транспортни средства
Чл. 68. Придобиването, прехвърлянето и прекратяването на вещни права върху транспортни средства се уреждат от:
1. правото на държавата, под чието знаме плава корабът;
2. правото на държавата, в която въздухоплавателното средство е вписано;
3. правото на държавата, в която се намира мястото на дейност на лицето, което извършва експлоатация на средствата за железопътен и шосеен превоз.

Вписване
Чл. 69. Вписването на правни сделки по придобиване, прехвърляне и погасяване на вещни права се урежда от правото на държавата, в която вещта се е намирала към момента на извършване на сделката.

Културни ценности
Чл. 70. Когато дадена вещ, включена в културното наследство на една държава, е неправомерно изнесена от нейната територия, искането на тази държава за връщане на вещта се урежда от нейното право, освен ако тя е избрала да се прилага правото на държавата, на чиято територия вещта се намира към момента на предявяване на искането за връщане.

Раздел ІІ
Права върху обекти на интелектуална собственост

Общи разпоредби
Чл. 71. (1) Възникването, съдържанието, прехвърлянето и прекратяването на авторското право и на правата, сродни на авторското, се уреждат от правото на държавата, в която се търси тяхната закрила.
(2) Възникването, съдържанието, прехвърлянето и прекратяването на права върху обекти на индустриална собственост се уреждат от правото на държавата, в която е издаден патентът или е извършена регистрацията, съответно в която е подадена заявка за издаване на патент или за извършване на регистрация.

Права върху обекти на интелектуална собственост, създадени по трудово правоотношение
Чл. 72. Правото, което урежда трудовия договор, се прилага и за определяне в отношенията между работодателя и автора, на титуляря на правата върху обект на интелектуална собственост, създаден в рамките на трудовото правоотношение.

Приложимо право към договори
Чл. 73. Договорите за прехвърляне на права или за предоставяне ползването на права върху обекти на интелектуална собственост се уреждат от правото, което е приложимо съгласно глава десета.


Раздел ІІІ
Обхват на приложимото право към вещните права и правата върху обекти на интелектуална собственост

Обхват на приложимото право
Чл. 74. Приложимото право, определено съгласно разпоредбите на раздели І и ІІ на тази глава, урежда:
1. съществуването, вида, съдържанието и обхвата на правата;
2. титулярите на правата;
3. прехвърляемостта на правата;
4. способите за учредяване, промяна, прехвърляне и погасяване на правата;
5. необходимостта от вписване и противопоставимостта на правата спрямо третите лица.

Глава осма
Семейни отношения

Форма на брака
Чл. 75. (1) Формата на брака се урежда от правото на държавата, пред чийто орган той се сключва.
(2) Формата на брака, сключван пред овластен за това дипломатически или консулски представител, се урежда от правото на изпращащата държава.

Условия за сключване на брака
Чл. 76. (1) Условията за сключване на брака се определят за всяко от лицата от правото на държавата, чийто гражданин лицето е било към момента на сключване на брака. За български гражданин, който сключва брак в чужбина, разрешението по чл. 12, ал. 2 от Семейния кодекс може да се даде от българския дипломатически или консулски представител.
(2) Когато едното от лицата е български гражданин или има обичайно местопребиваване в Република България, бракът се сключва пред българско длъжностно лице по гражданското състояние, и ако приложимото чуждо отечествено право установи пречка за сключване на брак, която по българското право е несъвместима със свободата за сключване на брак, тази пречка не се зачита.

Установяване липсата на пречки
Чл. 77. Чужд гражданин или лице без гражданство трябва да удостовери пред българския орган по гражданското състояние, че по неговото отечествено право няма пречки за сключване на брака.

Унищожаване на брака
Чл. 78. Унищожаването на брака се урежда от правото, което е било приложимо към условията за сключване на брака.

Лични и имуществени отношения между съпрузи
Чл. 79. (1) Личните отношения между съпрузи се уреждат от тяхното общо отечествено право.
(2) Личните отношения между съпрузи с различно гражданство се уреждат от правото на държавата, в която е тяхното общо обичайно местопребиваване, а когато такова не е налице - от правото на държавата, с която и двамата съпрузи общо са в най-тясна връзка.
(3) Имуществените отношения между съпрузи се уреждат от правото, приложимо към техните лични отношения.
(4) Съпрузите могат да изберат за уреждане на имуществените си отношения:
1. 	правото на държавата, чийто гражданин е единият от тях към момента на избора, или
2. 	правото на държавата, в която единият от тях има обичайно местопребиваване към момента на избора, или
3. за недвижима вещ - правото на държавата по нейното местонахождение.

Споразумение за избор на приложимо право
Чл. 80. (1) Изборът на приложимо право по чл. 79, ал. 4 трябва да бъде в писмена форма. 
(2) Сключването и действителността на споразумението за избор се уреждат от избраното право.
(3) Изборът може да бъде направен преди или след сключване на брака. Съпрузите могат да променят или да отменят избора на приложимо право. Когато изборът е направен след сключване на брака, той поражда действие от момента на сключването на брака, освен ако страните са уговорили друго.

Противопоставимост на избора на приложимо право
Чл. 81. Ако имуществените отношения между съпрузи се уреждат от избрано чуждо право, те могат да бъдат противопоставени на трети лица само ако тези лица са знаели за прилагането на това право или не са знаели поради своята небрежност. За вещни права върху недвижими вещи противопоставимостта важи само ако са спазени изискванията за вписване, установени от правото на държавата, в която вещта се намира.

Развод
Чл. 82. (1) Разводът между съпрузи с еднакво чуждо гражданство се урежда от правото на държавата, чиито граждани са те при подаване на молбата за развод.
(2) Разводът между съпрузи с различно гражданство се урежда от правото на държавата, в която се намира тяхното общо обичайно местопребиваване към момента на подаване на молбата за развод. Когато съпрузите нямат общо обичайно местопребиваване, прилага се българското право.
(3) Ако приложимото чуждо право не допуска развода и към момента на подаване на молбата за развод единият от съпрузите е български гражданин или има обичайно местопребиваване в Република България, прилага се българското право.

Произход
Чл. 83. (1) Произходът се урежда от правото на държавата, чието гражданство детето е придобило към момента на раждането.
(2) Въпреки разпоредбата на ал. 1 може да се приложи, ако това е по-благоприятно за детето: 
1. правото на държавата, на която детето е гражданин или в която има обичайно  местопребиваване към момента на установяване на произхода, или
2. правото, което е приложимо към личните отношения между родителите  към момента на раждането.
(3) Препращането към правото на трета държава се приема, когато това право допуска установяването на произхода на детето. 
(4) Припознаването е действително, ако отговаря на отечественото право на лицето, което го е извършило, или на отечественото право на детето към момента на припознаването, или на правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на детето към момента на припознаването. 
(5) Формата на припознаването се урежда от правото на държавата, в която то е извършено, или от приложимото право съгласно ал. 4. 

Осиновяване
Чл. 84. (1) Условията за осиновяването се уреждат от правото на държавата, чиито граждани са осиновяващият (осиновяващите) и осиновяваният към момента на подаване на молбата за осиновяване. 
(2) Ако те са с различно гражданство, прилага се отечественото право на всяко от лицата.
(3) Когато осиновяваното лице е български гражданин, иска се съгласието на министъра на правосъдието. Условията и редът за даване на съгласие за осиновяване от чужд гражданин на лице – български гражданин, се определят с наредба на министъра на правосъдието.
(4) Когато осиновяваното лице е български гражданин, осиновяващият - български или чужд гражданин, който има обичайно местопребиваване в друга държава, трябва да отговаря и на условията за осиновяване по правото на тази държава. 
(5) Действието на осиновяването се урежда от общото отечествено право на осиновителя и осиновения.  Ако те са с различно гражданство, прилага се правото на държавата, в която е тяхното общо обичайно местопребиваване.
(6) Унищожаването на осиновяването се урежда от правото, което е било приложимо към условията за осиновяването съгласно ал. 1, 2 и 4.
(7) Основанията за прекратяване на осиновяването извън унищожаването по ал. 6 се уреждат от правото, приложимо към действието на осиновяването съгласно ал. 5.
(8) При прекратяване на осиновяването трябва да се съобразят интересите на ненавършилия пълнолетие осиновен.

Отношения между родители и деца
Чл. 85. (1) Отношенията между родители и деца се уреждат от правото на държавата, в  която е тяхното общо обичайно местопребиваване.
(2) Ако родителите и детето нямат общо обичайно местопребиваване, отношенията между тях се уреждат от правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на детето, или от неговото отечествено право, ако то е по-благоприятно за него.

Настойничество и попечителство
Чл. 86. (1) Учредяването и прекратяването на настойничеството и попечителството се уреждат от правото на държавата, в която лицето, което се поставя под настойничество или попечителство, има своето обичайно местопребиваване.
(2) Отношенията между лицето, поставено под настойничество или попечителство, и настойника или попечителя се уреждат от правото, което е било приложено съгласно ал. 1.
(3) Задължението да се приеме настойничество или попечителство се урежда от отечественото право на лицето, посочено за настойник или попечител.
(4) Временни или спешни мерки за закрила могат да бъдат взети по българското право, когато лицето или негово движимо или недвижимо имущество се намират на територията на Република България.

Издръжка
Чл. 87. (1) Задължението за издръжка се урежда от правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на търсещия издръжка, освен ако неговото отечествено право е по-благоприятно за него. В този случай се прилага отечественото право на търсещия издръжка.
(2) Когато търсещият и дължащият издръжка са граждани на една и съща държава и дължащият издръжка има обичайно местопребиваване в тази държава, прилага се общото им отечествено право.
(3) Когато приложимото чуждо право по ал. 1 и 2 не допуска присъждането на издръжка, прилага се българското право.
(4) Когато задължението за издръжка между бивши съпрузи произтича от унищожаване на брак или от развод, прилага се правото, което е било приложено съгласно чл. 78, съответно чл. 82.

Обхват на приложимото право към издръжката
Чл. 88. (1) Приложимото към издръжката право определя:
1.	дали, в какъв размер и от кого може да бъде търсена издръжка;
2.	кой може да търси издръжка и в какви срокове;
3.	дали и при какви условия издръжката може да бъде променена;
4.	основанията за погасяване правото на издръжка;
5.	задължението на дължащия издръжка да обезщети органа, който е изплатил издръжката вместо него.
(2) При определяне размера на издръжката трябва да се държи сметка за материалните възможности на дължащия издръжка и за действителните нужди на търсещия издръжка, дори когато приложимото чуждо право разпорежда друго.


Глава девета
Наследствени отношения

Наследяване по закон
Чл. 89. (1) Наследяването на движими вещи се урежда от правото на държавата, в която наследодателят е имал обичайно местопребиваване към момента на неговата смърт.
(2) Наследяването на недвижими вещи се урежда от правото на държавата, в която вещите се намират.
(3) Наследодателят може да избере наследяването на неговото имущество в цялост да се уреди от правото на държавата, чийто гражданин той е бил към момента на избора. 
(4) Условията за действителност на избора на приложимо право и неговата отмяна се уреждат от избраното право. Изборът на приложимо право и неговата отмяна трябва да бъдат направени във формата на завещателно разпореждане.
(5) Чрез избора на приложимо право не трябва да се засяга запазената част на наследниците, определена от правото, приложимо съгласно ал. 1 и 2.

 		Наследяване по завещание

Чл. 90. (1) Способността на лицето да се разпорежда със своето имущество чрез завещание (съставяне и отмяна) се урежда от правото, приложимо съгласно чл. 89.
(2) Завещанието е действително по форма, ако отговаря на правото на държавата:
1. 	в която то е съставено, или
2. 	чийто гражданин е бил завещателят към момента на съставяне на завещанието или към момента на неговата смърт, или
3. 	в която завещателят е имал обичайно местопребиваване към момента на съставяне на завещанието или към момента на неговата смърт, или
4.	 в която се намира недвижимата вещ – предмет на завещанието.
(3) Алинея 2 се прилага и към формата на разпореждането за отмяна на завещанието.

Обхват на приложимото право

Чл. 91. Приложимото право към наследяването урежда:
1.	момента и мястото на откриване на наследството;
2.	кръга и реда на наследниците;
3.	наследствените дялове;
4.	способността да се наследява;
5.	поемането на задълженията на наследодателя и разпределението им между наследниците;
6.	приемането и отказа от наследство;
7.	сроковете за приемане на наследството;
8.	разполагаемата част;
9.	условията за действителност на завещанието.

Незаето наследство

Чл. 92. Когато според приложимото към наследството право няма наследници, наследственото имущество, намиращо се на територията на Република България, се получава от българската държава или от общината.
Глава десета
Договорни отношения

Избор на приложимо право
Чл. 93. (1) Договорите се уреждат от избраното от страните право. Изборът трябва да бъде изричен или да следва ясно от разпоредбите на договора или от обстоятелствата, при които се развива договорното отношение.
(2) Ако не е уговорено друго, смята се, че страните са приели за приложим обичая, който им е известен или би трябвало да им бъде известен и който е широко известен в международната търговия и постоянно спазван от страните по договори от същия вид в съответната област на търговия.
(3) Страните могат да направят избор на приложимо право за целия договор или за част от него.
(4) Страните могат по всяко време да уговорят към договора да се прилага право, различно от това, което го е уреждало до този момент. Действителността на договора по форма съгласно чл. 98 и правата на третите лица не се засягат от промяната на приложимото право, настъпила след сключването на договора.
(5) Ако всички елементи на договора в момента на избора са свързани с една и съща държава, изборът на чуждо право не трябва да засяга прилагането на повелителните норми на тази държава, които не могат да бъдат отклонени чрез упражняване на свобода на договаряне.
(6) За съществуването и действителността на споразумението за избор на приложимо право се прилагат разпоредбите на чл. 97 и 98.

Приложимо право при липса на избор
Чл. 94. (1) Когато страните не са избрали приложимото право, прилага се правото на държавата, с която договорът е в най-тясна връзка. Ако една част от договора може да бъде обособена от останалите му клаузи и ако тази част има по-тясна връзка с друга държава, по изключение към нея може да се приложи правото на тази друга държава.
(2) Предполага се, че договорът е в най-тясна връзка с държавата, в която страната, която трябва да изпълни характерната престация, е имала своето обичайно местопребиваване или главно управление към момента на сключване на договора.
(3) Ако договорът е сключен в изпълнение на занятието или професионалната дейност на страната по ал. 2, предполага се, че той е в най-тясна връзка с държавата, на чиято територия се намира нейното основно място на дейност. Ако  местоизпълнението е различно от основното място на дейност на страната, предполага се, че договорът е в най-тясна връзка с държавата, на чиято територия в момента на сключване на договора се намира мястото на дейност, в което се осъществява изпълнението.
(4) Разпоредбите на ал. 2 и 3 не се прилагат, когато характерната за договора престация не може да бъде определена.
(5) Когато предмет на договора е вещно право върху недвижима вещ, предполага се, че договорът е в най-тясна връзка с държавата, в която се намира недвижимата вещ.
(6) Разпоредбите на ал. 2 и 3 не се прилагат към договора за превоз на товари. Предполага се, че договорът за превоз на товари е в най-тясна връзка с държавата, на чиято територия се намира основното място на дейност на превозвача към момента на сключване на договора, при условие че в същата държава се намира:
1. 	мястото на натоварване, или
2. 	мястото на разтоварване, или
3. 	основното място на дейност на товародателя.
(7) Разпоредбата на ал. 6 се прилага и към чартърни договори за еднократен превоз или други договори, които преимуществено обслужват превоза на товари.
(8) Разпоредбите на ал. 2, 3, 5, 6 и 7 не се прилагат, ако от обстоятелствата като цяло следва, че договорът е в по-тясна връзка с друга държава. В този случай се прилага правото на тази друга държава.

Приложимо право към договори с потребители
Чл. 95. (1) По смисъла на този кодекс договор, сключен с потребител, е договорът, по който едната от страните е лице, което придобива стоки, ползва услуги или получава кредит за свои нужди или за нуждите на свои близки, а не за продажба, производство или упражняване на занаят.  
(2) Договорът, сключен с потребител, се урежда от избраното от страните право. Изборът на приложимо право не трябва да лишава потребителя от защитата, която му осигуряват повелителните норми на държавата, в която се намира неговото обичайно местопребиваване, когато:
1.	сключването на договора в тази държава е предшествано от конкретна покана към потребителя или от реклама и потребителят е предприел в същата държава всички необходими за сключване на договора действия, или
2.	другата страна по договора или неин представител са получили поръчка от потребителя в тази държава, или
3.	договорът се отнася до продажба на стоки и продавачът с цел да убеди потребителя да направи покупка на стоки е организирал пътуване на потребителя в друга държава, в която потребителят е направил поръчката.
(3) Когато страните не са избрали приложимо право, договорите, сключени при обстоятелствата по ал. 2, се уреждат от правото на държавата, в която потребителят има обичайно местопребиваване.
(4) Разпоредбите на ал. 2 и 3 не се прилагат към договори за превоз и договори за услуги, когато услугите се предоставят на потребителя изцяло в държава, различна от тази, в която потребителят има своето обичайно местопребиваване. Тези договори се уреждат съгласно чл. 93 и 94.
(5) Договорите, в чиято обща цена е включена комплексна услуга, свързана с превоз и настаняване, се уреждат от правото, определено като приложимо в ал. 2 и 3.

Приложимо право към индивидуалните трудови договори
Чл. 96. (1) Трудовият договор се урежда от избраното от страните право. Изборът на приложимо право не трябва да лишава работника или служителя от защитата, която му осигуряват повелителните норми на правото, което би се приложило, ако нямаше избор на приложимо право.
(2) Когато няма избор на приложимо право, трудовият договор се урежда от правото на държавата, в която работникът или служителят обичайно полага своя труд, дори ако временно е изпратен в друга държава.
(3) Когато работникът или служителят не полага обичайно своя труд в една и съща държава, прилага се правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване или основното място на дейност на работодателя. 
(4) Ако в случаите по ал. 2 и 3 от обстоятелствата като цяло следва, че трудовият договор е в по-тясна връзка с друга държава, прилага се правото на тази друга държава.

Сключване и действителност на договорите
Чл. 97. (1) Сключването и действителността на договора или на отделна негова разпоредба се уреждат от правото на държавата, което според тази глава би било приложимо, ако договорът или разпоредбата биха били действителни.
(2) За да установи, че не е изразила съгласие, всяка страна по договора може да се позове на правото на държавата, в която има обичайното си местопребиваване, ако от обстоятелствата по договора следва, че не е оправдано последиците от нейните действия да се определят според правото по ал. 1.

Форма на договорите
Чл. 98. (1) За действителността на договора е необходимо спазването на изискванията за форма, установени от правото, приложимо към договора съгласно тази глава, или от правото на държавата, в която е сключен договорът.
(2) Когато към момента на сключване на договора страните са се намирали в различни държави, договорът е действителен, ако са спазени изискванията за форма, установени от правото, приложимо към договора съгласно разпоредбите на тази глава, или от правото на една от тези държави.
(3) Когато договорът е сключен от представител, при прилагането на ал. 1 и 2 трябва да се има пред вид правото на държавата, на чиято територия се намира представителят.
(4) За действителността на договорите, сключвани с потребител при обстоятелствата по чл. 95, ал. 2, е необходимо да бъдат спазени изискванията за форма, установени от правото на държавата, в която се намира обичайното местопребиваване на потребителя.
(5) За действителността на едностранно волеизявление във връзка със съществуващ или бъдещ договор е необходимо да бъдат спазени изискванията за форма, установени от правото, което по силата на разпоредбите на тази глава се прилага или би се прилагало към договора, или от правото на държавата по местоизвършване на волеизявлението.
(6) Когато предмет на договора е вещно право върху недвижима вещ, необходимо е да бъдат спазени повелителните изисквания за форма, установени в държавата, в която се намира недвижимата вещ, доколкото според правото на тази държава те трябва да бъдат приложени независимо от местосключването на договора и приложимото към него право.

Суброгация
Чл. 99. (1) Ако трето лице има задължение да удовлетвори или е удовлетворило кредитор, правото, уреждащо задължението на третото лице към кредитора, определя дали и доколко това лице може да упражни изцяло или частично правата, които удовлетвореният кредитор има срещу длъжника според правото, което урежда техните отношения.
(2) Алинея 1 се прилага и в случаите, когато няколко лица трябва да изпълнят едно и също задължение и едно от тях е удовлетворило кредитора.
Прехвърляне на вземане
Чл. 100. (1) Отношенията между кредитора, прехвърлил вземането си, и новия кредитор се уреждат от правото, което според разпоредбите на тази глава се прилага към договора за прехвърляне на вземането.
(2) Правото, което се прилага към прехвърленото вземане, урежда неговата прехвърляемост, отношението между новия кредитор и длъжника, условията, при които прехвърлянето може да се противопостави на длъжника, и освобождаващото действие на изпълнението от длъжника.

Доказателства
Чл. 101. (1) Правото, което урежда договора съгласно разпоредбите на тази глава, е приложимо и във връзка с неговото доказване, доколкото съдържа установени от закона предположения или други разпоредби относно тежестта на доказване.
(2) Договорът или едностранното волеизявление се доказват с всички доказателствени средства, допустими според правото на държавата на сезирания съд или според правото по чл. 98, съгласно което формата е спазена.

Обхват на приложимото право
Чл. 102. (1) Приложимото към договора право, определено от разпоредбите на тази глава, урежда:
1. 	тълкуването на договора;
2.	изпълнението на задълженията; 
3.	последиците от пълно или частично неизпълнение на задълженията;
4.	определянето на размера на вредите;
5.	основанията за погасяване на задълженията;
6.	последиците от недействителността на договора;
7.	погасителната давност;
8.	прекратяването на права като последица от изтичането на срок.
(2) По отношение на начина на изпълнение и мерките, които кредиторът може да предприеме при неизпълнение, съдът съобразява изцяло или отчасти правото на държавата по местоизпълнението на договора.

Тълкуване и прилагане на разпоредбите на тази глава
Чл. 103. При тълкуването и прилагането на разпоредбите на тази глава трябва да бъдат съобразявани:
1. обстоятелството, че те са съгласувани с Конвенцията за приложимото право към договорните задължения от 19 юни 1980 г., сключена в Рим между държавите – членки на Европейската общност, и
2. необходимостта да се достигне до еднообразие с начина, по който нормите на тази конвенция се тълкуват и прилагат в държавите, за които тя е в сила.

Неприложимост на разпоредбите на тази глава 
Чл. 104. Разпоредбите на тази глава не се прилагат към задълженията, произтичащи от менителница, запис на заповед и чек.


Глава единадесета
Извъндоговорни отношения

Раздел І
Непозволено увреждане

Общи разпоредби
Чл. 105. (1) Задълженията, произтичащи от непозволено увреждане, се уреждат от правото на държавата, на чиято територия са настъпили или има опасност да настъпят непосредствените вреди.
(2) Когато причинителят на вредата и увреденото лице имат към момента на настъпване на вредата обичайно местопребиваване или място на дейност в една и съща държава, прилага се правото на тази държава.
(3) Независимо от разпоредбите на ал. 1 и 2, когато от обстоятелствата като цяло следва, че непозволеното увреждане е в значително по-тясна връзка с друга държава, прилага се правото на тази друга държава. Такава значително по-тясна връзка може да се основава на предходно отношение между страните, като например договор, който е в тясна връзка с непозволеното увреждане.

Отговорност за вреди от стоки
Чл. 106. (1) Когато вредата е причинена или има опасност да бъде причинена вреда от недостатък на стока, задължението за обезщетение се урежда от правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на увреденото лице, освен ако лицето, чиято отговорност се търси, докаже, че стоката е въведена на пазара в тази държава без неговото съгласие. В този случай се прилага правото на държавата, в която се намира обичайното местопребиваване или мястото на дейност на лицето, чиято отговорност се търси.
(2) Алинея 1 не засяга прилагането на разпоредбите на чл. 105, 
ал. 2 и 3.

Нелоялна конкуренция и ограничаване на конкуренцията
Чл. 107. (1) Задълженията, произтичащи от нелоялна конкуренция и от ограничаване на конкуренцията, се уреждат от правото на държавата, на чиято територия интересите на конкурентите в отношенията помежду им или колективните интереси на потребителите са или могат да бъдат увредени непосредствено и съществено.
(2) Когато действието на нелоялна конкуренция засяга изключително интересите на отделен конкурент, прилагат се разпоредбите на чл. 105, ал. 2 и 3.

Нарушаване на права, свързани с личността
Чл. 108. (1) Задълженията, произтичащи от нарушаване на права, свързани с личността, от средствата за масово осведомяване, по-специално печатни издания, радио, телевизия или други информационни средства, се уреждат по избор на увреденото лице от:
1.	правото на държавата, в която е неговото обичайно местопребиваване, или
2.	правото на държавата, на чиято територия е настъпила вредата, или
3.	правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване или мястото на дейност на лицето, чиято отговорност се търси.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 е необходимо лицето, чиято отговорност се търси, да е могло разумно да предвиди, че вредата ще настъпи на територията на съответната държава.
(3) Правото на опровержение при нарушаване на права, свързани с личността, от средствата за масово осведомяване се урежда от правото на държавата, в която публикацията е осъществена или предаването е излъчено.
(4) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и за задължения, произтичащи от нарушаване на права, свързани със закрилата на лични данни.

Увреждане на околната среда
Чл. 109. Задълженията, произтичащи от увреждане на околната среда, се уреждат от правото на държавата, на чиято територия вредата е настъпила или има опасност да настъпи, освен ако увреденото лице е избрало правото на държавата, в която е извършено вредоносното деяние.

Нарушаване на права върху обекти на интелектуална собственост
Чл. 110. Задълженията, произтичащи от нарушаване на авторски права, на права, сродни на авторското, и на права върху обекти на индустриална собственост, се уреждат от правото на държавата, в която се търси закрилата на правото.


Раздел ІІ
Неоснователно обогатяване. Водене на чужда работа без пълномощие

Неоснователно обогатяване
Чл. 111. (1) Задълженията, произтичащи от неоснователно обогатяване, се уреждат от правото на държавата, в която то е настъпило.
(2) Когато неоснователното обогатяване е настъпило във връзка с друго отношение между страните, като например договор, който е в тясна връзка с неоснователното обогатяване, прилага се правото, което урежда това друго отношение.
(3) Когато към момента на настъпване на неоснователното обогатяване страните са имали обичайно местопребиваване или място на дейност в една и съща държава, прилага се правото на тази държава.
(4) Когато от обстоятелствата като цяло следва, че неоснователното обогатяване е в значително по-тясна връзка с друга държава, прилага се правото на тази друга държава.

Водене на чужда работа без пълномощие
Чл. 112. (1) Задълженията, произтичащи от водене на чужда работа без пълномощие, се уреждат от правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване или мястото на дейност на заинтересуваното лице към момента на предприемане на работата.
(2) Когато работата е предприета във връзка с друго отношение между страните, като например договор, който е в тясна връзка с воденето на чуждата работа без пълномощие, прилага се правото, което урежда това друго отношение.

(3) Когато задължението, произтичащо от водене на чужда работа без пълномощие, е свързано със закрила на физическо лице или на конкретно имущество, прилага се правото на държавата, в която лицето или имуществото са се намирали към момента на воденето на работата без пълномощие.
(4) Когато от обстоятелствата като цяло следва, че воденето на чужда работа без пълномощие е в значително по-тясна връзка с друга държава, прилага се правото на тази друга държава.



Раздел ІІІ
Общи разпоредби за извъндоговорните отношения

Избор на приложимо право
Чл. 113. (1) След възникване на задължение, произтичащо от извъндоговорно отношение, уредено в раздели І и ІІ, страните могат да подчинят това задължение на избрано от тях право. Изборът на приложимо право трябва да бъде изричен или да произтича ясно от обстоятелствата по случая и да не засяга правата на трети лица. 
(2) Когато към момента на възникване на задължението всички елементи на извъндоговорното отношение са свързани с държава, различна от държавата, чието право е избрано, изборът не трябва да засяга прилагането на повелителните норми на тази държава, които не могат да бъдат отклонени чрез упражняване на свобода на договаряне.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат за задълженията, уредени в чл. 111.
(4) За съществуването и действителността на споразумението за избор на приложимо право се прилагат съответно разпоредбите на чл. 97 
и 98.

Обхват на приложимото право към извъндоговорните
отношения
Чл. 114. (1) Приложимото право към задължения, произтичащи от извъндоговорно отношение, урежда:
1.	условията и обхвата на отговорността, както и задължените лица;
2.	основанията за изключване на отговорността, както и ограничаването и разделянето на отговорността;
3.	мерките, които съдът може да постанови, за да осигури предотвратяване, прекратяване или обезщетяване на вредата или щетата;
4.	вида на вредите или щетите, за които може да се търси обезщетение;
5.	определянето на размера на вредите или щетите, доколкото това е уредено от правни норми;
6.	прехвърляемостта на правото на обезщетение;
7.	лицата, имащи право на обезщетение за лично претърпени от тях вреди или щети;
8.	отговорността за вреди, причинени от другиго;
9.	способите за погасяване на задълженията, погасителната давност и прекратяването на права като последица от изтичането на срок;
10. доказването на задълженията, доколкото приложимото право съдържа установени от закона предположения или други разпоредби относно тежестта на доказване.
(2) Приложимото право не урежда отговорността на държавата и на юридически лица на публичното право, както и на техните органи или представители за извършени от тях действия в рамките на упражняване на техните правомощия.

Съобразяване на разпоредби за сигурност и 
правила за поведение
Чл. 115. Независимо от приложимото право при определяне на отговорността трябва да бъдат съобразявани разпоредбите относно сигурността и правилата за поведение, които са в сила в мястото и в момента на извършване на вредоносното деяние.

Иск срещу застрахователя
Чл. 116. Правото на увреденото или ощетеното лице да предяви иск пряко срещу застрахователя на лицето, чиято отговорност се търси, се урежда от правото, приложимо към задължението, произтичащо от съответното извъндоговорно отношение, освен ако увреденото или ощетеното лице е избрало да основе иска си на правото, приложимо към застрахователния договор.


ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
Признаване и допускане на изпълнението
на чуждестранни решения и други актове

Глава дванадесета
Условия и ред за признаване и допускане на изпълнението на чуждестранни решения и други актове

Условия за признаване и допускане на изпълнението
Чл. 117. Решенията и актовете на чуждестранните съдилища и други органи се признават и изпълнението им се допуска, когато:
1. чуждестранният съд или орган е бил компетентен според разпоредбите на българското право, но не и ако единственото основание за чуждата компетентност по имуществени спорове е било гражданството на ищеца или неговата регистрация в държавата на съда;
2. на ответника е бил връчен препис от исковата молба, страните са били редовно призовани и не са били нарушени основни принципи на българското право, свързани с тяхната защита;
3. ако между същите страни, на същото основание и за същото искане няма влязло в сила решение на български съд;
4. ако между същите страни, на същото основание и за същото искане няма висящ процес пред български съд, образуван преди чуждото дело, по което е постановено решението, чието признаване и изпълнение се иска;
5. признаването или допускането на изпълнението не противоречи на българския обществен ред.

Подсъдност при признаване
Чл. 118. (1) Признаването на чуждестранното решение се извършва от органа, пред който то се предявява.
(2) При спор относно условията за признаване на чуждестранното решение може да се предяви установителен иск пред Софийския градски съд.

Подсъдност при допускане на изпълнението
Чл. 119. (1) За допускане на изпълнението на чуждестранно решение се предявява иск пред Софийския градски съд.
(2) Към молбата се прилага препис от решението, заверен от съда, който го е постановил, и удостоверение от същия съд, че решението е влязло в сила. Тези документи трябва да бъдат заверени от Министерството на външните работи на Република България.
(3) Алинея 2 се прилага и в случаите по чл. 118.

Проверка на условията за признаване и допускане
на изпълнението
Чл. 120. (1) Съдът проверява служебно условията по чл. 117, т. 1, 3, 4 и 5.
(2) Ответникът в производството по признаване и допускане на изпълнението на чуждестранното решение не може да се позовава на нарушения по чл. 117, т. 2, които е могъл да изтъкне пред чуждия съд.

Обхват на проверката и защита на длъжника
Чл. 121. (1) Съдът не навлиза в разглеждане на съществото на спора, разрешен от чуждия съд.
(2) Длъжникът може да направи възражения за погасяване на задължението въз основа на обстоятелства, настъпили след влизането в сила на чуждестранното решение.
(3) Длъжникът не може да прави възражения за погасяване на задължението въз основа на обстоятелствата по ал. 2, след като решението за допускане на изпълнението е влязло в сила.

Признаване и допускане на изпълнението на
съдебни спогодби
Чл. 122. Разпоредбите на чл. 117-121 се прилагат и за съдебни спогодби, ако в държавата, в която са сключени, те са приравнени на съдебни решения.

Изпълняемост на чуждестранни официални документи
Чл. 123. Условията по чл. 117-121 се прилагат и за получаване изпълняемост в Република България  на чужд официален документ, който удостоверява вземане, изпълняемо в държавата, в която е издаден документът.

Признаване на последиците на чуждестранни изпълнителни и охранителни актове
Чл. 124. Гражданските последици на чуждестранни изпълнителни или охранителни актове се зачитат в Република България по повод на тяхното предявяване, ако актовете са издадени от орган, международно компетентен според българското право, и не противоречат на българския обществен ред.


Заключителни разпоредби

§ 1. Този кодекс влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.
§ 2. В Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия (ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 17 и 19 от 2003 г.) чл. 37а се отменя.
§ 3. В Закона за задълженията и договорите (обн., ДВ, бр. 275 от 1950 г.; попр., Изв., бр. 2 от 1950 г.; изм., бр. 69 от 1951 г., бр. 92 от 1952 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 85 от 1963 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 16 от 1977 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 12 и 56 от 1993 г., бр. 83 и 104 от 1996 г., бр. 83 и 103 от 
1999 г., бр. 34 и 19 от 2003 г.) чл. 437-449 се отменят.
§ 4. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм. и доп., 
бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г. и бр. 19, 31 и 58 от 2003 г.) чл. 281 и 282 се отменят.
§ 5. В Гражданския процесуален кодекс (обн., Изв., бр. 12 от 
1952 г., изм. и доп., бр. 92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 50 и 90 от 1961 г.; попр., бр. 99 от 1961 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 1963 г., бр. 23 от 1968 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 89 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 55 от 1987 г., бр. 60 от 1988 г., бр. 31 и 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 62 от 1991 г., бр. 55 от 
1992 г., бр. 61 и 93 от 1993 г., бр. 87 от 1995 г., бр. 12, 26, 37, 44 и 104 от 1996 г., бр. 43, 55 и 124 от 1997 г.,  бр. 21, 59, 70 и 73 от 1998 г., бр. 64 и 103 от 1999 г., 
бр. 36, 85 и 92 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 105 и 113 от 2002 г., бр. 58 и 84 от 2003 г. и бр. 28 и 36 от 2004 г.) чл. 7, чл. 9, ал. 3 и 4, чл. 132 и глава тридесет и втора се отменят.
§ 6. В Семейния кодекс (обн., ДВ, бр. 41 от 1985 г.; изм. и доп., 
бр. 11 от 1992 г.; попр., бр. 15 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 63 и 84 от 2003 г.) се правят следните изменения:
1. Членове 129-135 и 137-143 се отменят.
2. В чл. 136:
а) алинеи 1, 3-5 и 7-9 се отменят;
б) алинея 2 се изменя така:
“(2) Български гражданин, който е навършил една година, може да бъде осиновен от чужденец, представил разрешение за осиновяване на дете съгласно отечественото си право. По изключение, с оглед здравословното състояние на детето или когато са налице други важни обстоятелства, то може да бъде осиновено и преди да е навършило една година, ако това е негов изключителен интерес.”
§ 7. В Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 81 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 41 и 98 от 2001 г. и бр. 25 и 120 от 2002 г.) се правят следните изменения:
1. Наименованието на глава четвърта се изменя така: “Клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел”.
2. Член 51 и чл. 52, ал. 1 се отменят.
3. Наименованието на чл. 52 се изменя така: “Учредяване на клон”.
§ 8. В Кодекса на търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55 и 56 от 1970 г.; попр., бр. 58 от 1970 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1975 г., бр. 10 от 1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 113 от 2002 г. и бр. 55 от 2004 г.) чл. 21, 24 и 26 се отменят.

Кодексът е приет от ХХХІХ Народно събрание на ………………… 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М О Т И В И

към проекта на Кодекс на международното частно право


1.	Общи бележки и структура на кодекса
Значимостта на приемането на Кодекс на международното частно право (МЧП) за българския правен ред не се нуждае от подробна обосновка. Проблемът за липсата на систематизиран комплекс от стълкновителни норми, отнасящи се до целия спектър от частноправни отношения с международен елемент, е многократно подчертаван в българската доктрина по МЧП. Действително отделни норми се съдържат в различни закони, например в Кодекса на търговското корабоплаване, Закона за международния търговски арбитраж (ЗМТА), Семейния кодекс, Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), но тези норми в повечето случаи не са съгласувани помежду си и не боравят с уеднаквен комплекс от понятия, които да стоят в основата на възприетите фактори на привързване. В редица случаи уредбата е остаряла и не съответства на обективния ход на обществените отношения и на тенденциите на съвременното МЧП. За определени категории отношения изобщо липсва международночастноправна регламентация, което се отразява неблагоприятно на тяхното нормално развитие. Като пример могат да бъдат посочени наследствените отношения с международен елемент. 
Специално законодателство за МЧП е безусловно необходимо и във връзка с протичащите процеси на преговори за присъединяване към Европейския съюз (ЕС) и интегриране в европейското правно пространство. Едва ли е възможно да се поддържа сериозно тезата, че българската правна система е равностойна на европейските, както и че четирите свободи на движение в Европейската общност (ЕО) - на стоки, хора, услуги и капитал, ще могат да обхванат страната ни безпрепятствено, ако липсва ясна и непротиворечива уредба на частноправните отношения с международен елемент, които ще възникват ежедневно по повод функционирането на тези четири свободи. А понастоящем България е една от малкото държави в Европа, която няма самостоятелна кодификация на МЧП. Такива закони отдавна са приети във всички развити европейски държави, както и в държавите от Централна и Източна Европа и в бившите съветски републики.
При изготвянето на проекта на Кодекс на МЧП бяха проучени стълкновителните разрешения, установени в законодателството на повече от 15 държави. На обстоен анализ бяха подложени действащите закони за МЧП на Полша, Чехия, Австрия, Италия, Унгария, Турция, Германия, Швейцария, Румъния, Словения, Казахстан, Азербайджан, Беларус, Грузия, Гражданският кодекс на Руската федерация, Гражданският кодекс на Квебек, Кодексът на МЧП на Тунис, проектът за Кодекс на МЧП на Белгия, хагските конвенции в материята на семейните и наследствените отношения, Конвенцията за приложимото право към договорите от 19 юни 1980 г., сключена между държавите - членки на Европейската общност (т. нар. Римска конвенция), и други международни актове. Специално внимание беше отделено на наднационалното европейско законодателство в материята на МЧП, доколкото такова съществува, например Регламент на Съвета 
№ 44/2001 г. от 22 декември 2000 г. относно юрисдикцията, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски въпроси, проектът на Регламент на Европейския парламент и на Съвета на министрите на ЕО за приложимото право към извъндоговорните задължения, чиито разрешения са положени в основата на глава единадесета от настоящия проект, посветена на извъндоговорните задължения.
Целесъобразно е новото българско законодателство в областта на МЧП да приеме формата на кодекс, доколкото в случая се касае за систематично обхващане на нормите на цял отрасъл на българското право, още повече че се предвижда включване и на норми относно международна подведомственост и признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни решения. Целта на възприетия подход на цялостно уреждане на всички аспекти на частноправните отношения с международен елемент - процесуални и стълкновителни, се свързва с амбицията да бъде обезпечена непротиворечива регламентация на широкия спектър въпроси, които могат да възникнат по повод функционирането на тези отношения.
Предложеният проект на кодекс се състои от четири части - част първа, обхващаща основни разпоредби, част втора, уреждаща международната компетентност на българските съдилища и други органи и производството по международни граждански дела, част трета, регламентираща приложимото право, и част четвърта, отнасяща се до признаването и изпълнението на чуждестранни съдебни решения и други актове. В настоящия си вид проектът съдържа дванадесет глави. Глава първа урежда обхвата на закона, глава втора - компетентността на българските съдилища и други органи, глава трета - производството, глава четвърта - общите разпоредби, свързани с т.нар. обща част на МЧП, глава пета третира правното положение на субектите, глава шеста - правните сделки, представителството и погасителната давност, глава седма - вещните права и правата върху обекти на интелектуалната собственост, глава осма регламентира семейните отношения, глава девета - наследствените отношения, глава десета е посветена на договорите, глава единадесета - на извъндоговорните отношения, а глава дванадесета – на условията и реда за признаването и допускането на изпълнение на чуждестранни съдебни решения и други актове. Възприетата структура на кодекса следва да се разглежда като комбинация между утвърдената систематика в учебната дисциплина за българското МЧП и преобладаващите модели в сравнителноправен план.   Не на последно място структурата като че ли в  максимална степен съответства на логиката на урежданите обществени отношения. 
Установените в проекта на кодекс стълкновителни разрешения отразяват модерните и отговарящи на европейските интеграционни процеси принципи на регламентация, както и присъщите на МЧП идеи за международночастноправна справедливост и международна хармония на решенията. Проектът е хармонизиран с европейските изисквания в материята, поради което може да се твърди, че създава допълнителни важни  предпоставки за приобщаване на Република България към единния европейски пазар и европейското правно пространство. Трябва да се подчертае стремежът да бъде постигнато оптимално съчетание между предвидимост и гъвкавост на стълкновителната уредба, което се обезпечава чрез подходяща комбинация между изрични стълкновителни норми с ясно фиксиран критерий на привързване и приложимост на правото на държавата, която е в най-тясна връзка с отношението. Проектът на кодекс също така се опитва да предложи адекватно съвместяване на принципа на гражданството с критерия на обичайното местопребиваване в материята на личния статут и семейните отношения в духа на съвременните миграционни процеси. От друга страна, допустимостта на автономията на волята е разширена по посока на нови категории частноправни отношения с международен елемент, които досега се считаха за забранена територия за тази специфична субективна привръзка.   

2.	Глава първа 
Глава първа се отнася до предметния обхват на кодекса, по-специално обстоятелството, че неговите разпоредби уреждат международната компетентност на българските съдилища и производството по международни граждански дела, приложимото право към частноправните отношения с международен елемент и признаването и допускането на изпълнението на чуждестранни съдебни и други актове в Република България. Частноправното отношение с международен елемент е дефинирано като отношение, свързано с две или повече държави - чл. 1, ал. 2. В чл. 2 се установява принципното положение на съвременното стълкновително право, че частноправните отношения с международен елемент се уреждат от правото на държавата, с която те се намират в най-тясна връзка, като предвидените в кодекса стълкновителни норми следва да се разглеждат като израз на този принцип.  

3. 	Глави втора и трета
Материята на международния граждански процес, включена в проекта, беше разработена след подготовка на нормите, отнасящи се до приложимото право. При работата над процесуалния  раздел на кодекса сравнителноправният преглед обхвана почти същия кръг от  източници - международни, на ЕС и национални, които послужиха и при разработването на стълкновителната част. По-особено внимание  бе отделено на регламентацията в Германия, Италия и Швейцария.   
Уредбата държи сметка за актовете на ЕС в материята, но не търси пълно съответствие с тях, защото е обща и ще се прилага в процесуалните отношения с големия брой чужди държави, които не членуват в ЕС. Наднационалните актове на ЕС в тази материя ще изместят кодекса от момента на присъединяването на България към ЕС, но на държави извън Общността не е възможно и желателно да се предоставя режим, съответстващ на този в ЕС.
Разпоредбите за международната компетентност на българските съдилища (чл. 4-27) образуват най-обширната част от процесуалния раздел на проекта. Основната норма на чл.  4 запазва в  ал. 1,  т. 2 компетентността на българските съдилища въз основа на българското гражданство на ищеца, уредена сега в чл. 7, ал. 2 от ГПК. Макар тази компетентност да е международно нежелателна и българското съдебно решение да не може в този случай да бъде признато и изпълнено в чужбина, не трябва да се отказваме от тази компетентност. От ищците, на които тя се предоставя, ще зависи дали ще се възползват от нея. Това ще е така, когато в България има имущество на чуждестранния ответник, на което може да се посегне по реда на изпълнителния процес.
Компетентността по чл. 5 и следващите или разширява общата, както е в повечето случаи, или я изключва, както е примерно в чл. 12, ал. 1 по дела за вещни права върху недвижими имоти. Изключителната международна компетентност означава непризнаване на чуждите решения по спорове, за които тя е установена. Затова изключителната компетентност трябва да се държи в тесни и разумни граници. Правилото на чл. 22 служи на тази цел.
Клаузите за избор на съд по чл. 23 от проекта използват като основа чл. 9, ал. 3 от действащия ГПК.
Член 28 от проекта, който е последната разпоредба за международна компетентност, предвижда тя да се проверява служебно. Това е широко утвърдено правило в сравнителноправен аспект. Досегашната наша практика да се учредява липсващата международна компетентност, ако ответникът не я оспори до края на първото заседание по делото, трябва да бъде изоставена. Дали едно дело ще се разгледа в София или в Пловдив  е въпрос доста различен от този, дали то ще се разгледа в България или в чужбина. Тъкмо затова проектът изрично предвижда, че въпросът може да стигне и до Върховния касационен съд.
Член 37 предвижда зачитане на по-рано образувания чуждестранен процес и изоставя архаичното правило на действащия чл. 9, ал. 4 от ГПК, заимствано от отмененото италианско право. Преценката за "разумен срок" за приключване на чуждестранния процес с влязло в сила решение ще направи по-късно сезирания български съд. Тук е използвано като образец новото италианско правило по този въпрос. 

4.	Глава четвърта
Глава четвърта има за предмет общите разпоредби, формиращи т.нар. обща част на учебната дисциплина МЧП. Член 39 урежда института на квалификацията съобразно закона на съда (lex fori) с оглед да бъде подбрана подходящата стълкновителна норма. Изрично се допуска и т.нар. автономна квалификация, позволяваща отчитане на спецификата на частноправните отношения с международен елемент. Така, когато даден правен институт или правно понятие са неизвестни на българското право или са му известни под друго наименование или с друго съдържание, за тяхната квалификация трябва да се вземе предвид чуждото право, което ги урежда. Препращането се възприема по принцип, но в комбинация с изричното му изключване в областите, в които то се явява несъвместимо с логиката на стълкновителна регламентация на отношенията - касае се за формата на правните сделки, избора на приложимо право, договорните и извъндоговорните отношения - 
чл. 40. Проектът урежда и случаите на интертериториални и интерперсонални стълкновения. Принципът е, че когато държавата, чието право е определено като приложимо от този кодекс, се състои от няколко териториални единици с отделни правни системи или от няколко правни системи, приложими за различни категории лица, правото на тази държава определя коя от тези системи да се приложи - чл. 41. Проектът съдържа в чл. 43 относително подробна уредба на установяване съдържанието на чуждото право. Съдът или друг правоприлагащ орган извършва това служебно, като за целта си служи с утвърдените способи. Предвижда се страните да могат да представят документи, установяващи съдържанието на разпоредби на чуждото право, на които те основават своите искания или възражения, или по друг начин да оказват съдействие на правоприлагащия орган. С цел постигане на по-голяма ефективност се допуска възможност при избор на приложимо право съдът да задължи страните да му съдействат. Що се отнася до тълкуването и прилагането на чуждото право, то следва да се извършва според неговите собствени критерии за тълкуване и прилагане във времето - чл. 44. Проектът предлага съвременно разрешение относно клаузата за обществения ред, което впрочем не е ново за българското МЧП -  разпоредба на чуждо право не се прилага само ако последиците от нейното прилагане са явно несъвместими с българския обществен ред. Като положителен трябва да бъде оценен опитът да бъде въведен стандарт за оценка на подобна несъвместимост - тя се преценява, като се държи сметка за степента на връзка на отношението с българския правен ред и значимостта на последиците от прилагането на чуждото право - чл. 45, ал. 2. Проектът следва съвременните тенденции на взаимно зачитане на правния ред и при уреждането на т.нар. особени повелителни норми. Така разпоредбите на проекта не засягат прилагането на повелителните норми на българското право, които с оглед на техния предмет и цел трябва да бъдат приложени независимо от отпращането към чуждо право. Освен това обаче изрично се регламентира възможността съдът да съобрази повелителните норми на друга държава, с която отношението е в тясна връзка, ако тези норми според правото на създалата ги държава трябва да бъдат приложени, независимо кое право е определено като приложимо от стълкновителна норма на кодекса. За да реши дали да съобрази такива особени повелителни норми, съдът трябва да вземе предвид тяхното естество и техния предмет, както и последиците от тяхното прилагане или неприлагане - чл. 46, ал. 2.

5.	Глава пета
Глава пета урежда правното положение на субектите. Правното положение на физическите лица, което се разглежда в раздел I, и по-специално правоспособността и дееспособността са подчинени на принципа за важимост на отечественото право (lex patriae), което в усложнените хипотези на апатриди, бипатриди и бежанци следва да се схваща като правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на лицето.  С цел защита на сигурността на оборота се предвижда едно отклонение от това положение, по-специално в материята на дееспособността. Когато договор е сключен между лица, намиращи се в една и съща държава, лицето, което е дееспособно по правото на тази държава, да не може да се позовава на недееспособността си по друго право, освен ако към момента на сключване на договора насрещната страна е знаела или не е знаела за тази недееспособност поради небрежност - чл. 50, ал. 2. В духа на възприетия подход на регламентация за името и неговата промяна се предвижда приложимост на отечественото право - чл. 53. Обаче въздействието на промяната на гражданството върху името се определя от правото на държавата, чието гражданство лицето е придобило, а защитата на името се урежда от деликтния статут. 
Принципът на отечественото право търпи корекции в отделни насоки на правното положение на физическите лица чрез въвеждане приложимост на правото на държавата, където е обичайното местопребиваване на лицето. Това е неизбежно с оглед засилените миграционни процеси, характеризиращи обстановката в началото на 21-ви век. Така например името и неговата промяна могат да бъдат уредени от българското право, ако това бъде поискано от лице с обичайно местопребиваване в Република България - чл. 53, ал. 4. Когато лицето има обичайно местопребиваване на територията на Република България, съдът може да приложи българското право относно условията и последиците от ограничаването или лишаването от дееспособност - чл. 54, ал. 1. Чужд гражданин, който има обичайно местопребиваване в Република България, може да бъде обявен за безвестно отсъстващ или починал по българското право, ако това бъде поискано от лице, имащо основателен интерес от това - чл. 55, ал. 3.
Материята на юридическите лица е уредена в раздел ІІ. Принципът е, че юридическите лица, независимо дали се касае за търговски дружества, сдружения с идеална цел, фондации или други, се уреждат от правото на държавата, в която са регистрирани (lex loci registrationis) - чл. 56, ал. 1. Тази привръзка впрочем се свързва и с европейските изисквания в областта на международното дружествено право, както и с практиката на Европейския съд в Люксембург. Проектът се опитва да предложи гъвкаво съчетание между принципа на месторегистрацията и принципа на седалището, по-специално  когато според чуждото право за учредяване на юридическо лице регистрация не е необходима или то е регистрирано в няколко държави. В тези случаи се прилага правото на държавата, в която се намира неговото седалище съобразно устройствения акт. Ако в тези ограничени групи случаи седалището съобразно устройствения акт не съвпада с действителното управление на юридическото лице, прилага се правото на държавата, в която се намира действителното управление - чл. 56, ал. 3. Що се отнася до сдружения или организации, които са неперсонифицирани, те се уреждат от правото на държавата, в която са учредени или регистрирани. С цел избягване на спорове изрично се установява, че стълкновителните норми на кодекса се прилагат и към частноправните отношения с международен елемент, страна по които е държава, освен ако в закон е установено друго - чл. 60.

6.	Глава шеста
Глава шеста е посветена на широката категория правни сделки, включително едностранните, на представителството и на погасителната давност. За  формата на правните сделки е въведено класическото разрешение - тя е подчинена на правото, което е приложимо към сделката (lex causae). Достатъчно е обаче да бъдат спазени условията за форма, определени от правото на държавата по местоизвършването на сделката (lex loci actus) - чл. 61. Следва да се подчертае, че тези стълкновителни разрешения ще се прилагат само доколкото не е въведена изрична уредба за съответен вид правна сделка, какъвто е случаят с договорите и завещанието. За погасителната давност се прилага правото, което урежда съответното отношение – чл. 63. Представителството е предмет на специална уредба единствено с оглед на отношенията между представляван и трето лице при доброволното представителство, за които е възприето стълкновителното разрешение на Хагската конвенция за приложимото право към договори за посредничество и към представителството от 1978 г. Иначе видовете представителство и възникващите по този повод отношения между представляван и представител не изискват самостоятелна уредба, защото съставляват елемент от съответния особен статут.

7.	Глава седма
Глава седма урежда вещните права и правата върху обекти на интелектуална собственост. Проектът се ориентира към основното положение в материята, че владението, правото на собственост и другите вещни права върху движими и недвижими вещи се уреждат от правото на държавата, в която те се намират (lex rei sitae) - чл. 64. Така нареченото подвижно стълкновение на закони се регламентира по линия на подчиняване действието на придобивната давност на правото на държавата, в която вещта се е намирала в момента на изтичането на срока, и зачитане времето на владение в друга държава - чл. 65, ал. 2. Придобиването и прекратяването на вещни права върху превозвани вещи се уреждат от правото на държавата по тяхното местоназначение - чл. 67, ал. 1. Проектът съдържа предложение за вещноправен режим на транспортните средства.
Що се отнася до правата върху обекти на авторското право и сродните му права, както и върху обекти на индустриалната собственост, тяхното възникване, съдържание, прехвърляне и прекратяване се уреждат от правото на държавата, в която се търси тяхната закрила (lex loci protectionis) - чл. 71. Този стълкновителен принцип е широко утвърден в сравнителноправен план и разкрива значими предимства пред други възможни подходи на регламентация в тази материя.

8.	Глава осма
Глава осма има за предмет семейните отношения с международен елемент. В тази област, както впрочем и при уредбата на правното положение на физическите лица, проектът на кодекс се опитва да предложи адекватен и отговарящ на динамиката на съвременната действителност компромис между традиционния личен критерий в лицето на гражданството и динамичния фактически и териториален критерий в лицето на обичайното местопребиваване. 
За формата на брака генерално се възприема приложимостта на правото на държавата, в която той се сключва (lex loci celebrationis) - чл. 75. Що се отнася до условията за сключване на брака, те се определят за всяко от лицата от правото на държавата, чийто гражданин е било лицето към момента на сключването на брака - чл. 76. Проектът следователно се придържа в тази чувствителна материя към принципа на отечественото право. Унищожаването на брак се урежда от правото, което е било приложимо към условията за сключване на брак - чл. 78.
Проектът се ориентира към една нова за българското МЧП, отразяваща съвременните тенденции уредба на личните и имуществените отношения между съпрузите. Така личните отношения между съпрузите следва да се уреждат от общото им отечествено право - чл. 79, ал. 1. Личните отношения между съпрузи с различно гражданство се уреждат по правило от правото на държавата, в която е тяхното общо обичайно местопребиваване. Имуществените отношения се подчиняват на правото, приложимо към техните лични отношения, с допускане на ограничена автономия на волята - чл. 80, 
ал. 3 и 4. За защита на оборота се предвижда в случаите, когато имуществените отношения между съпрузи се уреждат от чуждо право, те да могат да бъдат противопоставени на трети лица само ако тези трети лица са знаели за прилагането на това право или не са знаели поради своята небрежност - чл. 81. 
Гражданството на лицата е възприето като първостепенен фактор на привързване и при развода, доколкото разводът между съпрузи с еднакво чуждо гражданство се урежда от правото на държавата, чиито граждани са те при подаване на молбата за развод - чл. 82. Разводът между съпрузи с различно гражданство се урежда от правото на държавата, в която се намира тяхното общо обичайно местопребиваване към момента на подаване на молбата за развод. Когато съпрузите нямат общо обичайно местопребиваване, прилага се българското право - чл. 82, ал. 3.
Проектът въвежда разгърната уредба на произхода в сравнение с действащия Семеен кодекс - чл. 83. Предвидено е по правило произходът да се урежда от правото на държавата, чието гражданство детето е придобило към момента на раждането, с възможност за прилагане на друг меродавен правопорядък, ако това е по-благоприятно за детето. Припознаването е предмет на алтернативно привързване с цел максимално разширяване на възможностите за установяване на произхода - то е действително, ако отговаря на отечественото право на лицето, което го е извършило, или на отечественото право на детето към момента на припознаването, или на правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на детето към момента на припознаването - чл. 83, ал. 4.
Проектът въвежда значително усъвършенствана и съвместима с международните стандарти уредба на осиновяването - 
чл. 84. За допускане на осиновяване следва да се прилага отечествено право на участващите в осиновяването лица. С оглед защитата на децата - български граждани, при международно осиновяване се изисква да бъде дадено съгласието на административен орган - министъра на правосъдието. Действието на осиновяването с оглед вида на създадената между осиновител и осиновявано лице връзка се привързва към общото отечествено право на осиновителя и осиновеното лице, съответно към правото на държавата, в която е тяхното общо обичайно местопребиваване, ако те са с различно гражданство. Проектът се ограничава със стълкновителната уредба на международните осиновявания на базата на разбирането, че останалите въпроси на тази сложна проблематика, по-специално процесуални, административни и във връзка с необходимостта от специфична защита на децата, подлежат на регламентация със специален закон, който да бъде приет за тази цел.
Отношенията между родители и деца се уреждат от правото на държавата, в която се намира тяхното общо обичайно местопребиваване. Това е оправдано, защото тези отношения безусловно търпят въздействието на средата, в която се осъществяват. Ако няма общо обичайно местопребиваване, на помощ идва правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на детето или неговото отечествено право, ако то е по-благоприятно за него - чл. 85.
Предвижда се учредяването и прекратяването на настойничеството и попечителството, както и произтичащите от това отношения да се уреждат от правото на държавата, в която лицето, което се поставя под настойничество и попечителство, има своето обичайно местопребиваване - чл. 86. Това е оправдано с оглед на строго териториалния ефект на тези защитни мерки. 
Уредбата на издръжката е подчинена на изискването за пълноценна защита на интересите на търсещия издръжка - чл. 87. Това изискване намира израз по линия на привързване на задължението за издръжка към правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на търсещия издръжка, освен ако неговото отечествено право е по-благоприятно за него. Със защитна цел на субсидиарно основание се предвижда прилагане на българското право, когато приложимото чуждо право не допуска присъждането на издръжка. 

9.	Глава девета
Проектът предлага разделния статут, съгласно който наследяването на движимите вещи се урежда от правото на държавата, в която наследодателят е имал обичайно местопребиваване към момента на неговата смърт, а наследяването на недвижимите вещи – от правото на държавата, в която вещите се намират, т.е. по lex rei sitae. Допуска се обаче възможност наследодателят да избере наследяването на неговото имущество в цялост да се уреди от правото на държавата, чийто гражданин той е бил към момента на избора. 
Завещателната дееспособност се урежда от отечественото право на завещателя към момента на съставяне или отмяна на завещанието. Ако според това право завещанието е недействително, но е действително според отечественото право на завещателя към момента на неговата смърт, завещанието се смята за действително съобразно принципа favor validitatis - чл. 89, ал. 1. Що се отнася до формата на завещанието, възприети са разрешенията на Хагската конвенция за приложимото право към формата на завещателните разпореждания от 1961 г. - алтернативна приложимост на правото на държавата, в която е съставено завещанието, или чийто гражданин е бил завещателят към момента на съставяне на завещанието или към момента на неговата смърт, или в която завещателят е имал обичайно местопребиваване към момента на съставяне на завещанието или към момента на неговата смърт, или в която се намира недвижимата вещ - предмет на завещанието - чл. 90, ал. 2.

10.	Глава десета
Глава десета третира договорните отношения. Уредбата по същество възприема  разрешенията, които бяха въведени в част трета от ЗЗД, с отделни редакционни подобрения. Същевременно се предвижда цялата част трета на ЗЗД да бъде отменена. По този начин се осигурява важимост на новата уредба, включена в глава десета от проекта на кодекс, както за гражданските, така и за търговските договори с международен елемент - подход, който е оправдан поради липсата на съображения, изискващи диференцирана регламентация на стълкновително равнище. Разпоредбите на глава десета са хармонизирани с Римската конвенция от 1980 г., което е от основно значение във връзка с интегрирането на българския пазар в единния европейски пазар, доколкото по този начин за икономическите агенти се обезпечава яснота и предвидимост на приложимото право независимо от държавата на възникване на спора.
Запазва се основната привръзка в материята - субективната привръзка, състояща се в избор на приложимо право за уреждане на договорните отношения (lex voluntatis) - чл. 93. Изборът трябва да бъде изричен или да следва ясно от разпоредбите на договора или от обстоятелствата, при които се развива договорното отношение. Допуска се частичен, както и последващ избор на приложимо право. Формалната действителност на договора и правата на третите лица не се засягат от промяната на приложимото право, настъпила след сключването на договора. Проектът възпроизвежда вече известното на българското МЧП положение, че ако всички елементи на договора в момента на избора са свързани с една и съща държава, изборът на чуждо право не трябва да засяга прилагането на повелителните норми на тази държава, които не могат да бъдат отклонени чрез упражняване на свобода на договаряне - т.е. в случая се визират всички, включително т.нар. обикновени повелителни норми, а не само особените повелителни (или т.нар. свръхповелителни) норми.
Във връзка с приложимото право при липса на избор проектът следва вече утвърдения в българското и сравнителното МЧП принцип за приложимостта на правото на държавата, с която договорът е в най-тясна връзка - чл. 94. Отново се въвежда познатата в широк сравнителноправен план презумпция за най-тясна връзка на договора - а именно с държавата, в която страната, която трябва да изпълни характерната престация, е имала своето обичайно местопребиваване или главно управление към момента на сключване на договора - чл. 94, ал. 2.  Ако договорът е сключен в изпълнение на занятието или професионалната дейност на страната, дължаща характерната престация (например търговски договор), предполага се, че той е в най-тясна връзка с държавата, на чиято територия се намира нейното основно място на дейност - чл. 94, ал. 3. Когато предмет на договора е вещно право върху недвижима вещ, презумпцията за най-тясна връзка се измества по посока на държавата, в която се намира недвижимата вещ - чл. 94, ал. 5. Въведените презумпции обаче не се прилагат, ако от обстоятелствата като цяло следва, че договорът е в по-тясна връзка с друга държава, което отново идва да подчертае принципната важимост на най-тясната връзка като основен фактор на привързване. В този смисъл както за съдебната практика, така и за доктрината трябва да е ясно, че презумпциите са единствено и само най-типичен, но в никакъв случай единствен и абсолютен индикатор за наличието на такава връзка - чл. 94, ал. 8.
Проектът възпроизвежда и специалната стълкновителна норма относно потребителските договори, която досега се съдържаше в чл. 37а от Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия - чл. 95. Според тази норма договорът, сключен с потребител, се урежда от избраното от страните право. Този принцип обаче е комбиниран с изискването потребителят да не бъде лишен от специфичната защита, която му осигуряват повелителните норми на държавата, в която се намира неговото обичайно местопребиваване, когато договорът е сключен при определени в кодекса обстоятелства. Наличието на тези обстоятелства обуславя приложимостта на правото на държавата, в която потребителят има обичайно местопребиваване, и в случаите, когато страните не са избрали приложимо право.
За първи път в българското МЧП се въвежда специална стълкновителна норма за индивидуалните трудови договори - чл. 96. Както и при потребителските договори  разпоредбата цели да обезпечи специална стълкновителна защита на по-слабата страна по договорното отношение. Така изборът на приложимо право не трябва да лишава работника или служителя от защитата, която му осигуряват повелителните норми на правото, което би се прилагало, ако нямаше избор на приложимо право. Когато няма избор на приложимо право, трудовият договор се урежда от правото на държавата, в която работникът или служителят обичайно полага своя труд, дори ако временно е изпратен в друга държава. Ако работникът не полага обичайно своя труд в една и съща държава, прилага се правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване или основното място на дейност на работодателя. Ако от обстоятелствата като цяло следва, че договорът е в по-тясна връзка с друга държава, прилага се правото на тази друга държава.
За действителността на договора или на отделна негова част е възприето стандартното разрешение - сключването и действителността на договора или на отделна негова разпоредба се уреждат от правото на държавата, което би било приложимо, ако договорът или разпоредбата биха били действителни - чл. 97. 
За действителността на договора е необходимо спазването на изискванията за форма, установени от правото, приложимо към договора по същество, или от правото на държавата, в която е сключен договорът - чл. 98. Когато към момента на сключване на договора страните са се намирали в различни държави, договорът е действителен, ако са спазени изискванията за форма, установени от правото, приложимо към договора по същество, или от правото на една от тези държави. Когато предмет на договора е вещно право върху недвижима вещ, е необходимо да бъдат спазени повелителните изисквания за форма, установени в държавата, в която се намира недвижимата вещ, доколкото според правото на тази държава те трябва да бъдат приложени, независимо от местосключването на договора и приложимото към него право.
Проектът възпроизвежда стълкновителните правила на Римската конвенция, отнасящи се до суброгацията, прехвърлянето на вземане, доказателствата и обхвата на приложимото право към договорите. В допълнение към тези стандартни правила се въвежда и една нова разпоредба, замислена по модел на чл. 18 от Римската конвенция - чл. 103. Нейният смисъл е да насочи вниманието на правоприлагащите органи към това, че разпоредбите на глава десета от кодекса са съгласувани с Римската конвенция и че е необходимо при тяхното тълкуване и прилагане да се достигне до еднообразие с начина, по който съответстващите им норми от Римската конвенция се тълкуват и прилагат в държавите, за които тя е в сила. Това е от голямо значение, защото в противен случай усилието, свързано с хармонизиране на българското законодателство с европейските изисквания, може да бъде обезсмислено, а практическото осъществяване на четирите свободи на движение в ЕО - застрашено.

11.	Глава единадесета
Глава единадесета третира извъндоговорните отношения. Регламентацията е съобразена с проекта на Регламент на Европейския парламент и Съвета на министрите на ЕО за приложимото право към извъндоговорните задължения. Това е наложително поради протичащия преговорен процес за присъединяване към Европейския съюз, както и поради целесъобразността от навременното хармонизиране на българската стълкновителна уредба с европейските достижения, които безусловно са намерили обобщен израз в предложенията, включени в проекта на регламент.  Непозволеното увреждане е уредено в раздел  І. В качеството на основна стълкновителна норма се въвежда правилото, че задълженията, произтичащи от непозволено увреждане, се уреждат от правото на държавата, на чиято територия са настъпили или има опасност да настъпят непосредствените вреди (lex loci damni) - чл. 105. Въвежда се специална стълкновителна норма за случаите, когато причинителят на вредата и увреденото лице имат към момента на причиняване на вредата обичайно местопребиваване в една и съща държава - в тези хипотези се прилага правото на тази държава. В допълнение към посочените стълкновителни правила проектът въвежда едно ново в материята на деликтите разрешение, което иначе си пробива все повече и повече път в съвременното МЧП и което като цяло съответства на подхода, положен в основата на разработването на предложения проект на кодекс. Така, когато от обстоятелствата като цяло следва, че непозволеното увреждане е в значително по-тясна връзка с друга държава, прилага се правото на тази друга държава. Такава връзка може да се основава на предходно отношение между страните, като например договор, който е в тясна връзка с непозволеното увреждане. Проектът предлага особени стълкновителни правила, отнасящи се до някои категории специални деликти, например нелоялна конкуренция, нарушаване на права, свързани с личността, увреждане на околната среда. Предложените разрешения следват тенденциите на уредба в отделните национални законодателства в областта на МЧП, както и европейското наднационално право.
Неоснователното обогатяване и воденето на чужда работа без пълномощие са предмет на уредба в раздел ІІ. Принципно положение е, че задълженията, произтичащи от неоснователно обогатяване, се уреждат от правото на държавата, в която то е настъпило - чл. 111. Когато неоснователното обогатяване е настъпило във връзка с друго отношение между страните, прилага се правото, което урежда това друго отношение. Специална стълкновителна норма насочва към правото на държавата, в която към момента на настъпване на неоснователното обогатяване страните са имали общо обичайно местопребиваване. И в тази област на извъндоговорните задължения, както и при непозволеното увреждане се предписва валидност на принципа на най-тясната връзка, по-специално когато обстоятелствата като цяло дават основание да бъде направен такъв извод - чл. 111, ал. 4.
Задълженията, произтичащи от воденето на чужда работа без пълномощие, се подчиняват на сходни принципи на стълкновителна уредба - чл. 112. Привързването е към правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на гестора, а когато работата е извършена във връзка с друго отношение между страните - към правото, което урежда това друго отношение. Принципът на най-тясната връзка идва да  коригира тези привръзки в случаите, когато това е оправдано - чл. 112, ал. 4.
Раздел ІІІ урежда някои общи разпоредби за всички видове задължения, произтичащи от извъндоговорни отношения. От основно значение с оглед на неговата новост за българското МЧП е предвидената възможност за избор на приложимо право, но във всеки случай след възникване на задължение, произтичащо от извъндоговорно отношение - 
чл. 113. Когато обаче към момента на възникване на задължението всички елементи на извъндоговорното отношение са свързани с държава, различна от държавата, чието право е избрано, изборът не трябва да засяга прилагането на повелителните норми на тази държава, които не могат да бъдат отклонени чрез упражняване на свобода на договаряне - чл. 113, ал. 2. 
12. 	Глава дванадесета
В материята на екзекватурата на чуждестранни съдебни решения и други актове проектът предлага признаването да става инцидентно, а не както е по досегашния режим, който и за признаването изисква исково производство. Тази предлагана промяна е в съответствие с модерната тенденция в националните законодателства. Най-значителното предлагано нововъведение е отпадането на изискването за взаимност. Това изискване вреди на международното общуване и съвсем закономерно много законодателства са се отказали от него. По съображения за криворазбран  държавен престиж то жертва интересите на физическите и юридическите лица, често пъти български граждани и регистрирани в България юридически лица, които са постигнали благоприятно решение в един коректно протекъл чуждестранен процес. Новост е и предложеният чл. 122, тъй като действащият режим не се отнася за съдебни спогодби, сключени и утвърдени в чужбина.
Проектът предлага да бъде запазена изключителната компетентност на Софийския градски съд (СГС) по делата за екзекватура като общ режим, който действа от 1983 г., за да се запазят предимствата на това разрешение – по-добрите възможности на столичен съд за информация и по-лесното уеднаквяване на практиката. При бъдещото ни членство в ЕС тази изключителна компетентност на СГС не може да бъде запазена за решения на съдилища на държави от Европейския съюз. За тези решения ще трябва да са компетентни всички или още някои окръжни съдилища като първа инстанция. Местната подсъдност би могла да бъде разпределена според местожителството (седалището) на ответника у нас или според местонахождението на неговото имущество у нас.

13.	Заключителни разпоредби
Заключителните разпоредби предвиждат законът да влезе в сила в деня на обнародването му в “Държавен вестник”. Отменят се редица разпоредби от действащото право поради въвеждането на съответна регламентация в Кодекса на МЧП - по-специално чл. 37а от Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия, чл. 437-449 от Закона за задълженията и договорите, чл. 281 и 282 от Търговския закон, чл. 7, чл. 9, ал. 3 и 4 и чл. 132, както и глава тридесет и втора от Гражданския процесуален кодекс, чл. 129-135, чл. 136, ал. 1, 3-5 и 7-9 и чл. 137-143 от Семейния кодекс, 
чл. 51 и чл. 52, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и 
чл. 21, 24 и 26 от Кодекса на търговското корабоплаване. По този начин се преодолява състоянието на разпокъсаност на уредбата, характеризиращо българското международно частно право до този момент.
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