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1. Действие на принципа на автономия на волята при договорите в областта на 

международното морско частно право (ММЧП). 

2. Специфика на формулите на привързване в ММЧП. 

3. Договор за морски превоз на товари.  

4. Договор за наем на кораб.  

5. Договор за морски превоз на пътници.  

6. Морски арест.  

7. Морски протест. 

8. Договор за морска ипотека.  

9. Договор за морска застраховка.  

10. Договори за услуги в корабоплаването (договор за влачене, договор за агентиране и др.  

11.  Обща авария. Стълкновения на закони и способи за тяхното разрешаване. Преки и 

отпращащи норми. Йорк-Анверски правила (ЙАП). 

12.  Спасяване и помощ по море. Приложим закон. Брюкселска конвенция от 1910 г. 

Стълкновения на закони.  

13.  Сблъсквания на кораби – в териториални води и в открито море. Приложим закон.  

14.  Непозволено увреждане в ММЧП. Приложим закон.  

15.  „Морски продажби“ – част от международните търговски обичаи ИНКОТЕРМС. 
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