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КОНСПЕКТ ПО “МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ В 

ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ” 

 

1. Международноправните отношения в търговското мореплаване – понятие и 

видове. 

2. Взаимовръзка и взаимообусловеност между международното публично и 

международното морско частно право при регулиране на възникващите в 

търговското мореплаване правоотношения. 

3. Историческо развитие на международноправните отношения в търговското 

мореплаване /МОТК/ 

4. Източници на регламентация международните отношения в търговското 

мореплаване - видове и класификация. 

5. Международните морски конвенции - видове и класификация.                                   

6. Международния морски обичай; значение и сфери на приложение. 

7. Определение и обхват на търговското мореплаване. 

8. Режим на търговското мореплаване – международноправен и национален.  

9. Корабът като обект на правоотношенията в търговското мореплаване. Статут 

на търговския кораб – националност, име, знаме. 

10. Понятието “борд на кораба” и реалната връзка между държавата и кораба, 

плаващ под нейно знаме. Юрисдикция на държавата върху кораба, плаващ под 

нейно знаме (в открито море и чуждестранни морски пространства). 

11. Субекти на правоотношенията в търговското мореплаване. Видове. 

12. Международните морски организации – особен вид субекти на 

международните отношения в търговското мореплаване.  

13. Класификация на организациите. 

14. Видове междуправителствени организации и структури свързани с 

търговското мореплаване и дейност. 

15. Международната морска организация (ИМО). Образуване, статус и 

структура. 

16. Дейност на ИМО. 

17. Неправителствени международни морски организации. 

18. Международната организация по труда (МОТ) – създаване, статут, структура 

и дейност. 

19. Конвенции на МОТ в областта на трудовите правоотношения в 

корабоплаването. 

20. Международна уредба на дейността на търговските пристанища. 

21. Уредба на пристанищната дейност в Република България 

22. Конвенция за улесняване на корабоплаването. 

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”  

Ю Р И Д И Ч Е С К И   Ф А К У Л Т Е Т  
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23. Проблема за сигурността и безопасността в търговското корабоплаване.  

24. Опазване човешкия живот на море и предпазване на корабите от сблъскване   

25. Международна уредба на ареста на кораби. 

26. Национална уредба на ареста на кораби.  

27. Решаване на международните спорове в търговското мореплаване.  

28. Морски трибунал в Хамбург. Структура и дейност. 

29. Участие на България в международните морски организации и конвенции. 
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