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57.საზღვაო სამართლის ცნება და წყაროები  

58.შიდა წყლები და ტერიტორიული ზღვა  

59.ღია ზღვა და რეგიონალური ზღვა  

60.კონტინენტური შელფი და ეკონომიკური ზონა  
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