ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
Ю Р И Д И Ч Е С К И

Ф А К У Л Т Е Т

КОНСПЕКТ ПО МЕЖДУНАРОДНО ТЪРГОВСКО ПРАВО
1. Понятие, съдържание и система на международното търговско право.
2. Източници на международното търговско право.
3. История на международното търговско право.
4. Възникване, развитие и утвърждаване на съвременните правни
принципи на международната търговия.
5. Основни правни принципи на международната търговия.
6. Специални правни принципи на международната търговия.
7. Спомагателни правни принципи на международната търговия.
8. Същност и видове международни организации в областта на
международната търговия.
9. Икономически и социален съвет на ООН. Комисията по международно
търговско право.
10. Регионални икономически комисии на ООН.
11. Конференция на ООН по търговията и развитието /УНКТАД/.
12. Генерално споразумение по митата и търговията /ГАТТ/. Световна
търговска организация /СТО/.
13. Организации в областта на международната търговия с отделни стоки.
14. Международни организации в областта на облагането с мита.
15. Европейският съюз.
16. Европейската асоциация за свободна търговия /ЕАСТ/.
17. Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество /ЧИС/.
18. Неправителствени организации по въпросите на международната
търговия.
19. Международноправна закрила на преките чуждестранни инвестиции.
Отграничаване. Национална уредба.
20. Закрила на инвестициите в двустранни международни договори.
21. Закрила на инвестициите в многостранни международни договори.
22. Държавни органи за ръководство и осъществяване на
външноикономическите отношения.
23. Международни търговски договори. Обща характеристика. Видове.
24. Субекти, обекти и структура на международните търговски договори.
25. Сключване на международния търговски договор.
26. Действие на международния търговски договор.

27. Прекратяване на международния търговски договор.
28. Международноправно регулиране на сделките във външната търговия.
Типови договори и общи условия.
29. Международноправни форми на външнотърговските сделки.
Международни правила за тълкуване на търговските термини
„ИНКОТЕРМС”.
30. Международноправен режим на търговските пристанища.
Международноправен режим на търговските пътища.
31. Задължение за прилагане на првани средства за решаване на
икономически спорове между държави.
32. Съдебен и арбитражен ред за решаване на спорове по външнотърговски
сделки.
33.Многостранни международни договори за признаване и изпълнение на
чуждестранни арбитражни решения и за външнотърговски арбитраж.
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