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УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

ВЪПРОСНИК 

по дисциплината „МЕЖДУНАРОДНО МОРСКО ПУБЛИЧНО ПРАВО” 

за студентите от специалност „ПРАВО” 

 

1. Същност, кодификация и източници на Международното морско публично право. 

2. Международното публично право и морските пространства. 

3. Вътрешни морски води. 

4. Териториално море и прилежаща зона. 

5. Архипелажни морски води. 

6. Открито море. 

7. Затворени и полузатворени морета. 

8. Континентален шелф. 

9. Изключителна икономическа зона. 

10. Морското дъно и неговите недра извън континенталния шелф. 

11. Международноправен режим на международните проливи. 

12. Международноправен режим на международните канали за международно корабоплаване. 

13. Международноправен режим на водните пространства в Арктика. 

14. Международноправен режим на морските пространства в Антарктика. 

15. Правата на държавите, които нямат излаз към морски пространства, и на държавите, които се 

намират в неблагоприятно географско положение. 

16. Международноправени средства за обезпечеване сигурността на корабоплаването. 

17. Правен режим на морските научни изследвания. 

18. Правен режим на опазването на морската среда и нейните ресурси. 

19. Международноправни проблеми на използването на Световния океан при въоръжени морски 

конфликти. 

20. Мирно уреждане на споровете, свързани с дейността на държавите в Световния океан. 

21. Международни морски организации. 
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