SPECIALITETI DETARI
1. Cilat janë fusha e zbatimit të ligjit për shërbimin e kërkim-shpëtimit në Republikën e
Shqipërisë?
2. A lejohet futja e mjeteve të huaja detare për kërkim – Shpëtimit, në ujërat tona dhe ç’ quajmë
mjet detar SAR?
3. Cili është autoriteti përgjegjës për administrimin e përgjithshëm të shërbimit të kërkimshpëtimit dhe disa nga detyrat e tij?
4. Cili është kufiri i jashtëm i ujërave territoriale?
5. Në bazë të “Konventës mbi të drejtën e detit” të OKB-së, kush e gëzon të drejtën e kalimit
paqësor dhe si duhet të jetë ai?
6. A e gëzojnë të drejtën e kalimit paqësor anijet e huaja me fuqi atomike dhe anijet që
transportojnë substanca atomike ose substanca helmuese ose të rrezikshme?
7. Cilat janë detyrimet e shteteve që kufizojnë ngushticat?
8. Si ndahet hapësira detare e shteteve bregdetare?
9. Ç’farë është Zona Ekonomike Ekskluzive dhe cilat janë të drejtat dhe përfitimet e vendit
bregdetar nga kjo zonë?
10. Shtetet e kufizuar vetëm me kufij tokësor a kanë të drejtë hyrje nga e për në det dhe liria e
ushtrimit të aktivitetit transit në det.
11. Kush e ka të drejtën e drejtimit të kërkimeve shkencore detare? Përmendni disa nga parimet e
përgjithshme për drejtimin e kërkimeve shkencore detare.
12. Ç‘kuptojmë me termin Rojë Bregdetare dhe si është struktura organizative e Rojës
Bregdetare?
13. Në cilat ujëra, Roja Bregdetare ka rol parësor për zbatimin e ligjit dhe ushtrimin e detyrave të
saj dhe në cilat ujëra ka rol bashkëpunues?
14. Me kë bashkëvepron Roja Bregdetare dhe mënyra e komunikimit?
15. Ç’kuptojmë me ndjekje të nxehtë?
16. Cilat janë disa nga detyrat e Rojes Bregdetare Shqiptare, përmendni 5?
17. Cila është struktura organizative e Forcës Detare?
18. Cilat janë angazhimet aktuale te Forcës Detare në operacionet detare të NATO-s?
19. Cilat janë Objektivat e Kapaciteteve (aktuale) të Forcës Detare?
20. Cila është struktura e Komponentit Detar të NATO-s?
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Ligji nr. 9055, datë 24.4.2003 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Konventën mbi të drejtën
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