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КОНСПЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНАТА  

„МЕЖДУНАРОДНО МОРСКО ПРАВО“ 
 

1. Понятие и историческо развитие на международното морско публично право. 

2. Източници на международното морско публично право. 

3. Отграничение между международно морско публично и частно право. 

4. Субекти на международното морско Публично право. 

5. Държавите и международните организации основни субекти на международното морско 

публично право 

6. Правна уредба на морските съдове. 

7. Правен режим' на морските пространства. 

8. Правен режим на вътрешните морски води, териториалното море и континенталния шелф 

според вътрешното право на Република България. 

9. Правен режим на открито море и международния район на морското дъно 

10. Правен режим на чуждите кораби във вътрешните морски води на крайбрежните държави. 

12. Правен режим на пребиваване на кораба на чуждо пристанище, 

13. Правни основи за осигуряване на морската сигурност. 

14. Международноправна система за осигуряване на сигурността на мореплаване 

15. Международноправно регламентиране на трудовите правоотношения на моряците. 

16. Същност и значение на Международния кодекс на труда на моряците и Международната 

федерация на работниците в транспорта 

17. Юридически механизми и средства за опазване на морското пространство от замърсяване. 

Видове замърсявания. 

18. Международноправен режим на замърсяването от корабоплавателни средства на море. 

19. Обща характеристика и същност, на свободите на откритото море. 

20. Международноправен режим на. проливите и каналите, използвани от международното 

корабоплаване.. 

21. Роля и значение на международни междуправителствени морски организации. ООН и 

кодификацията и прогресивното развитие на морското право. Същност на Международната морска 

организация. 

22. Правораздавателна юрисдикция и състав на Международния трибунал по морско право. 

23. Понятие за международен морски спор и начини за неговото решаване. 

24. Същност на международните, морски престъпления и необходимост от нова правна уредба. 

25. Арбитражни средства за решаване на морски спорове. 

26. Правен анализ на по-важните типични международни морски престъпления - морски 

тероризъм, морско пиратство и незаконен трафик на наркотици по море. 

27. Предложения за усъвършенстване на правната, уредба и превенцията на международните 

морски престъпления. 

28. Същност и развитие на общата морска политика на Европейския съюз. 

29. Роля и значение на Република България в общата, морска политика на Европейския съюз. 

30. Основни правни тенденции при бъдещото развитите на , международното морско публично 

право. 
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