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1 Dövlətlər arasındakı münasibətləri nizama salmaq üçün onların qarşılıqlı razılığı əsasında yaradılan 
hüquqi normalar sistemi necə adlanır?  

a) Hüquq 

b) Beynəlxalq hüquq 

c) Hüquqi norma 

d) Xüsusi hüquq  

e) Hüquq sistemi 

2  Beynəlxalq hüququn üzvi surətdə bağlı olduğu sahələr hansılardi?  

a) Diplomatiya və xarici siyasət 

b) Daxili siyasət 

c) Təbiət elmləri  

d) Bütün siyasi elmlər 

e) Heç bir elmlə 

3  Fiziki və hüquqi şəxslər və dövlət arasındakı münasibətləri nizama salan hüquq necə adlanır?  

a) Beynəlxalq hüquq 

b) Hüquqi norma 

c) Dövlətdaxili hüquq 

d) Ümumi hüquq 

e) Hüquq sistemi 

4 Praktikada beynəlxalq hüquq əvəzinə hamı üçün anlaşıqlı olan hansı termin işlədilir?  

a) Xüsusi hüquq 

b) Siyasi hüquq 

c) Hüquq 

d) Mülki hüquq 

e) Ümumi hüquq 

5 Beynəlxalq hüquq hansı ictimai quruluşda yaranıb?  

a) quldarlıq qurluşunda və ya cəmiyyətdə siniflərin yaranmasında  

b) ibitadi icma quruluşu 

c) feodalizm quruluşnda 



d) kapitalizm qurluşunda 

e) sosializm quruluşunda  

6. Beynəlxalq hüququ obyekti nədir?  

a) beynləxalq təşkilatların qərarları 

b) bağlanmış kollektiv müqavilələr 

c) ikitərəfli bağlanmış müqavilələr 

d) beynəlxalq münasibətlər 

e) regional təşkilatların qəbul etdikləri qərarlar 

7 Beynəlxalq hüquqda norma nədir?  

a) hüquqi şxslərin qəbul etdikləri normalar 

b) dövlətlərin qəbul etdikləri normalar 

c) hökumətlərin qəbul etdikləri normalar 

d) beynəlxalq hüququn subyektlərinin qarşılıqlı razılığı əsasında hüquq və vəzifələrin 
fəaliyyəti üçün müəyyən etdikləri qaydalar 

e) yerli özünüidarəetmə orqanlarının qəbul etdikləri qərarlar 

8 Beynəlxalq hüquq beynəlxalq münasibətlərdə hansı funksiyaları icra edir?  

a) əlaqələndirmə, tənzimləyici, məcburedici, qoruyucu 

b) əlaqələndirmə, tənzimləyici, təminedici, qoruyucu 

c) əlaqələndirmə, tənzimləyici, məcburedici, qoruyucu 

d) təminedici, məcburedici, qoruyucu 

e) tənzimləyici, məcburedici, qoruyucu 

9 Beynəlxalq hüquq institutu dedikdə nə başa düşülür?  

a) beynəlxalq hüquq institutu dedikdə həmcins beynəlxalq münasibətləri tənzimləyən hüquq 
normaları başa düşülür 

b) beynəlxalq hüquq institutu dedikdə həmcins beynəlxalq münasibətləri tənzimləyən və öz 
aralarında bu münasibətlərin ümumi obyektləri ilə sıx bağlı olan hüquq normaları qrupu 
başa düşülür 

c) beynəlxalq hüquq institutu dedikdə qeyri-həmcins beynəlxalq münasibətləri tənzimləyən hüquq 
normaları başa düşülür 

d) beynəlxalq hüquq institutu dedikdə qeyri-həmcins beynəlxalq münasibətləri tənzimləyən və 
qeyri-subyektlər aralarında bu münasibətlərin ayrı-ayrı obyektləri aralarında sıx bağlı olan hüquq 
normaları qrupu başa düşülür 

e) qeyri-subyektlər aralarında sıx bağlı olan hüquq normaları qrupu başa düşülür 



10 Beynəlxalq hüququn əsas xüsusiyyətləri nədən ibarətdir?  

a) beynəlxalq hüquq ancaq dövlətlər arasında yaranan münasibətləri nizama salır; beynəlxalq 
sistemdə qanunverici orqan yoxdur; mərkəzləşdirilmiş məhkəmə və icra mexanizmi yoxdur 

b) beynəlxalq hüquq dövlətlər və beynəlxalq hüququn digər subyektləri arasında yaranan 
münasibətləri nizama salır; beynəlxalq sistemdə qanunverici orqan, mərkəzləşləşdirilmiş 
məhkəmə və icra mexanizmi yoxdur 

c) beynəlxalq hüquq ancaq xalqlar arasında yaranan münasibətləri nizama salır; beynəlxalq sistemdə 
qanunverici orqan mövcuddur 

d) beynəlxalq hüquq dövlətlər və xalqlar arasında yaranan münasibətləri nizama salır; qanunverici 
orqan mövcuddur; beynəlxalq sistemdə məhkəmə mexanizmi yoxdur 

e) beynəlxalq hüquq dövlətlər və xalqlar arasında yaranan münasibətləri nizama salır 

11 Beynəlxalq hüquq ayrı-ayrı dövlətlərin milli hüquq sistemlərindən fərqli olan və onlardan asılı 
olmayaraq mövcud olan.....tamamla  

a) hüquqi normalar sistemidir 

b) hüquqi mənbəyidir  

c) hüquq doktrinasidir 

d) hüquqi normalarmarıdır 

e) ümumi beynəlxalq hüquqdur. 

12 “jus gentium” mənasını göstər  

a) hüquqi sistemidir  

b) xalqların hüququ  

c) Xalqların doktrinası 

d) hüquqi normaları 

e) beynəlxalq hüquq. 

13 beynəlxalq hüquq sisteminin növləri hansılardır.  

a) Ümumi və partikulyar 

b) Yalnız ümumi 

c) Yalnız partikulyar 

d) Heç biri 

e) hamsı 

14 Beynəlxalq ümumi hüquqla beynəlxalq xüsusi hüquq arasında əlaqəni göstər.  

a) onlarin hər ikisi beynəlxalq münasibətləri nizama salır;  



b) hər ikisi digər dövlətin hüquq subyektliyini tanıyır;  

c) mülki-hüquqi münasibətləri nizama salan beynəlxalq sazişlər beynəlxalq hüququn əsas 
prinsiplərinə zidd ola bilməz;  

d) bu sazişlər çox hallarda dövlətlərarası razılaşmaların həyata keçirilməsi istiqamətində bağlanılır. 

e) hamsı 

15 Beynəlxalq ümumi hüquqla beynəlxalq xüsusi hüquq arasında subyektlərə görə fərqlər göstar  

a) Beynəlxalq ümumi hüquqda (BÜH) – dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar, dövlətəbənzər 
qurumlar və s.;Beynəlxalq xüsusi hüquqda(BXH) – fiziki və hüquqi şəxslər;  

b) BÜH-da - dövlətlərarası hakimiyyət xarakterli münasibətlər; BXH-da – beynəlxalq xüsusi hüquq 
xarakterli münasibətlər 

c) BÜH-da – beynəlxalq müqavilə, beynəlxalq adət və s.; BXH-da – milli qanunvericilik, 
beynəlxalq müqavilələr, ticarət adətləri və s.; 

d) BÜH-da – müstəqil dövlətlərin razılığa gəlməsi; BXH-da – ayrı-ayrı dövlətlərin 
qanunvericiliyindəki kolliziyaların aradan qaldırılması (bu səbəbdən hər bir dövlətin özünün 
beynəlxalq xüsusi hüququ vardır); 

e) hamsı 

16. Beynəlxalq ümumi hüquqla beynəlxalq xüsusi hüquq arasında predmetinə görə fərqlər göstar  

a) Beynəlxalq ümumi hüquqda (BÜH) – dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar, dövlətəbənzər qurumlar və 
s.;Beynəlxalq xüsusi hüquqda(BXH) – fiziki və hüquqi şəxslər;  

b) BÜH-da - dövlətlərarası hakimiyyət xarakterli münasibətlər; BXH-da – beynəlxalq xüsusi 
hüquq xarakterli (mülki,ailə,əmək və s.) münasibətlər;  

c) BÜH-da – beynəlxalq müqavilə, beynəlxalq adət və s.; BXH-da – milli qanunvericilik, 
beynəlxalq müqavilələr, ticarət adətləri və s.; 

d) BÜH-da – müstəqil dövlətlərin razılığa gəlməsi; BXH-da – ayrı-ayrı dövlətlərin 
qanunvericiliyindəki kolliziyaların aradan qaldırılması (bu səbəbdən hər bir dövlətin özünün 
beynəlxalq xüsusi hüququ vardır); 

e) hamsı 

17 Beynəlxalq ümumi hüquqla beynəlxalq xüsusi hüquq arasında metoduna görə fərqlər göstar  

a) Beynəlxalq ümumi hüquqda (BÜH) – dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar, dövlətəbənzər qurumlar və 
s.;Beynəlxalq xüsusi hüquqda(BXH) – fiziki və hüquqi şəxslər;  

b) BÜH-da - dövlətlərarası hakimiyyət xarakterli münasibətlər; BXH-da – beynəlxalq xüsusi hüquq 
xarakterli (mülki,ailə,əmək və s.) münasibətlər; 

c) BÜH-da – beynəlxalq müqavilə, beynəlxalq adət və s.; BXH-da – milli qanunvericilik, 
beynəlxalq müqavilələr, ticarət adətləri və s.  



d) BÜH-da – müstəqil dövlətlərin razılığa gəlməsi; BXH-da – ayrı-ayrı dövlətlərin 
qanunvericiliyindəki kolliziyaların aradan qaldırılması (bu səbəbdən hər bir dövlətin 
özünün beynəlxalq xüsusi hüququ vardır)  

e) hamsı 

18 Beynəlxalq ümumi hüquqla beynəlxalq xüsusi hüquq arasında məsuliyyətə görə fərqlər göstar  

a) Beynəlxalq ümumi hüquqda (BÜH) – dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar, dövlətəbənzər qurumlar və 
s.;Beynəlxalq xüsusi hüquqda(BXH) – fiziki və hüquqi şəxslər; 

b) BÜH-da - dövlətlərarası hakimiyyət xarakterli münasibətlər; BXH-da – beynəlxalq xüsusi hüquq 
xarakterli (mülki,ailə,əmək və s.) münasibətlər;  

c) BÜH-da – beynəlxalq müqavilə, beynəlxalq adət və s.; BXH-da – milli qanunvericilik, 
beynəlxalq müqavilələr, ticarət adətləri və s.  

d) heç biri  

e) BÜH-də – beynalxalq- hüquqi məsuliyyət ; BXH-də – mülki-hüquqi məsuliyyət. 

19 Beynəlxalq ümumi hüququn subyektləri hansılardı?  

a) Dövlətlər,beynəlxalq təşkilatlar 

b) Fiziki və hüquqi şəxslər 

c) Hüquqi və mülki şəxslər 

d) Dövlətlər və fiziki şəxslər 

e) Dövlətlər və mülki şəxslər 

20 Beynəlxalq hüquq kimlər yaxud nələr tərəfindən yaradılır?  

a) Dövlətlər tərəfindən 

b) Təşkilatlar tərəfindən 

c) Öz-özünə yaranır 

d) Fiziki şəxslər tərəfundən 

e) Hüquqi şəxslər tərəfindən 

21Beynəlxalq xüsusi hüququn subyektləri hansılardır 

a) Dövlətlər 

b) Fiziki və hüquqi şəxslər 

c) Beynəlxalq təşkilatlar 

d) Hüquqi və mülki şəxslər 

e) Dövlətlər və fiziki şəxslər 

22 Beynəlxalq ümumi hüququn mənbələri hansılardır?  



a) Beynəlxalq müqavilə və beynəlxalq adət 

b) Milli qanunvericilik 

c) Beynəlxalq adət və milli qanunvericilik 

d) Beynəlxalq müqavilə və milli qanunvericilik 

e) Ticarət adətləri 

23 Beynəlxalq xüsusi hüququn mənbələri hansılardır? ( 

a) Milli qanunvericilik və ticarət adətləri 

b) Beynəlxalq adət 

c) Beynəlxalq adət və milli qanunvericilik 

d) Beynəlxalq adət və ticarət adətləri 

e) Yoxdur 

24 Beynəlxalq ümumi hüquqla beynəlxalq xüsusi hüquq arasında oxşarlıqlardan biri səhvdir:  

a) Hər ikisi beynəlxalq münasibətləri nizama salır 

b) Hər ikisi digər dövlətin hüquq subyektliyini tanıyır 

c) Hər ikisi dövlətlərarası münasibətləri nizama salır 

d) Mülki-hüquqi münasibətlərin nizama salan beynəlxalq sazişlər beynəlxalq hüququn əsas 
prinsiplərinə zidd ola bilməz  

e) Bu sazişlər çox hallarda dövlətlərarası razılaşmaların həyata keçirilməsi istiqamətində bağlanılır 

25 Beynəlxalq hüquqda mənəviyyat anlayışı necə başa düşülür?  

a) adətlər 

b) ideal sistem, norma və prinsiplərin sosial daşıyıcısı 

c) ənənələr 

d) Məhkəmə qərarları 

e) hökumət qərarları 

26 Beynəlxalq hüququn predmeti nədir? ( 

a) beynəlxalq hüququn tərəflərinin ayrı-ayrı məsələlərlə bağlı hüquqi münasibətlərə girmə ləri 

b) hüquqi şəxslərin bağladığı müqavilələr 

c) fiziki şəxslərin hüquqi münasibətləri 

d) istehsal müəssisələrinin hüquqi münasibətləri 

e) yerli özünüidarəetmə orqanlarının hüquqi münasibətləri 



27Beynəlxalq hüququn məcəllələşdirilməsi məqsədilə təsis edilmişdir  

a) Beynəlxalq Hüquq İnstitutu  

b) Beynəlxalq Hüquq Komissiyası 

c) Beynəlxalq Hüquq Assosiasiyası 

d) Beynəlxalq Elmi-Tədqiqat İnstitutu 

e) BMT Baş Assambleyası  

28 Beynəlxalq hüquqi adətin müasir dövrdə əhəmiyyəti…  

a) ondan ibarətdir ki, o, hər hansı bir universal müqavilənin iştirakçıları ilə bu müqavilənin 
iştirakçısı olmayan dövlətlər arasındakı və axırıncıların özləri arasındakı müvafiq münasibətləri 
nizama salmır 

b) ondan ibarətdir ki, o, hər hansı bir universal müqavilənin iştirakçıları ilə bu müqavilənin 
iştirakçısı olmayan dövlətlər arasındakı və axırıncıların özləri arasındakı müvafiq 
münasibətləri nizama salır 

c) artmışdır 

d) yoxdur  

e) artmaqdadır 

29 Dövlətlər və beynəlxalq hüququn digər subyektləri arasında qarşılıqlı münasibətləri nizama salan 
ümumməcburi qaydalar necə adlanır?  

a) Beynəlxalq hüquq 

b) Xüsusi hüquq 

c) Ümumi hüquq 

d) Siyasi hüquq 

e) Hüquq normaları 

30 Subyekt ərazi dairəsinə görə beynəlxalq hüquq normalarının hansı 3 növü fərqləndirilir?  

a) Ümumi, regional və ikitərəfli 

b) İmperativ və dispozitiv 

c) Səlahiyyətverici və məcburedici 

d) Müddətsiz və müddətli 

e) Maddi və prosesual 

31 Nizamasalma üsuluna görə beynəlxalq hüquq normalarının hansı iki növü var?  

a) Maddi və prosesual 

b) Müddətsiz və müddətli 



c) İmperativ və dispozitiv 

d) Müddətsiz və müddətli 

e) Ümumi və regional 

32 Qüvvədə olma müddətinə görə beynəlxalq hüquq normalarının hansı növləri var?  

a) Müddətsiz və müddətli normalar 

b) Maddi və prosessual normalar 

c) İmperativ və dispozitiv normalar 

d) Regional və ikitərəfli normalar 

e) Səlahiyyətverici və mıcburedici normalar 

33 İkitərəfli normalar hansı normalardır?  

a) Alternativ davranış variantı nəzərdə tutan normalardır 

b) Yeganə davranış variantı nəzərdə tutan normalardır 

c) İki dövlət arasında bağlanmış müqavilədə əks olunmuş normalardır  

d) Qüvvəsi müəyyən müddət üçün nəzərdə tutulan normalardır 

e) Yazılı təsbit olunmuş normalardır 

34 Regional normalar hansı normalardır?  

a) Müəyyən müddət üçün nəzərdə tutulmuş normalardır 

b) Müəyyən bir coğrafi regiondakı dövlətləri bağlayan nor- malardır  

c) Yeganə davranış variantı nəzərdə tutan normalardır 

d) Yazılı təsbit olunmamış normalardır 

e) Alternativ davranış variantı nəzərdə tutan normalardır 

35 Azərbaycan Respublikası hansı dövlət quruluşuna malikdir?  

a) unitar 

b) konfederasiya 

c) federasiya 

d) kiçik dövlət 

e) böyük dövlət 

36 Beynəlxalq hüquqda norma yaratmanın yeganə üsulu nədir?  

a) beynəlxalq hüquqda norma yaratmanın yeganə üsulu beynəlxalq hüquq subyektlərinin bilavasitə 
özlərinin yaradıcı hüquqi təzahürüdür 



b) beynəlxalq hüquqda norma yaratmanın yeganə üsulu beynəlxalq hüquq subyektlərinin 
sazişə gəlməsidir 

c) beynəlxalq hüquqda norma yaratmanın yeganə üsulu məhz ancaq dövlətlərin birgə hüquqi 
çərçivədə əlaqəli fəaliyyətidir 

d) beynəlxalq hüquqda norma yaratmanın yeganə üsulu mövcud deyil, burada hər bir subyektin 
konkret baxışı və yanaşması vacibdir 

e) hər bir subyektin konkret baxışı və yanaşması vacibdir 

37 Beynəlxalq hüquq norması dedikdə nə başa düşülür?  

a) beynəlxalq hüquq norması dedikdə, dövlətlərin və xalqların hüquqi keyfiyyətdə tanıdıqları 
davranış qaydaları başa düşülür 

b) beynəlxalq hüquq norması dedikdə, dövlətlərin və beynəlxalq hüququn digər subyektlərinin 
hüquqi-icbari keyfiyyətdə tanıdıqları davranış qaydaları başa düşülür 

c) beynəlxalq hüquq norması dedikdə, dövlətlərin hüquqi keyfiyyətdə tanıdıqları davranış qaydaları 
başa düşülür 

d) beynəlxalq hüquq norması dedikdə, xalqların hüquqi keyfiyyətdə tanıdıqları davranış qaydaları 
başa düşülür 

e) beynəlxalq hüquq norması dedikdə, məhz dövlətlərin hüquqi-icbari keyfiyyətdə tanıdıqları 
davranış qaydaları başa düşülür 

38 Beynəlxalq hüququn mənbələri hansı beynəlxalq sənəddə göstərilmişdir?  

a) BMT Baş Assambleyasının qətnaməsində 

b) BMT Beynəlxalq Məhkəməsi Statusunda 

c) BMT-nin Hüquq Komissiyasının qərarında 

d) BMT-nin IX sessiyasında 

e) hec bir beynəlxalq sənəddə 

39 Beynəlxalq hüququn subyektləri konkret hüquqi münasibətlər zamanı onların çərçivəsində özləri öz 
davaranışlarını, öz hüquq və vəzifələrini vəziyyətdən asılı olaraq həll edə biləcəkləri normlardır necə 
adlanır?  

a) beynəlxalq hüquq normaları  

b) dispozitiv normalar normalar  

c) ikitərəfli hüquq normaları  

d) dövlətlərarası hüquq normaları  

e) coğrafi regionda yerləşən dövlətlərin hüquq normaları 

40 Dispozitiv normalar hansı normalardır?  

 



a) dispozitiv normalar elə normalardır ki, onlar qeyri-alternativ davranış variantı nəzərdə tutur 

b) dispozitiv normalar elə normlardır ki, beynəlxalq hüququn subyektləri konkret hüquqi 
münasibətlər zamanı onların çərçivəsində özləri öz davaranışlarını, öz hüquq və vəzifələrini 
vəziyyətdən asılı olaraq həll edə bilərlər  

c) dispozitiv normalar elə normalardır ki, beynəlxalq hüququn ancaq dövlət-subyekti qeyri-konkret 
hüquqi münasibətlər zamanı özləri öz davranışlarını vəziyyətdən asılı olaraq həll edə bilərlər  

d) dispozitiv normalar elə normalardır ki, xalqlar konkret hüquqi münasibətlər zamanı özləri öz 
davranışlarını vəziyyətdən asılı olaraq həll edə bilərlər 

e) onlarda nəzərdə tutulmuş davranış variantlarından xalqlar heç cür kənara çıxa bilməzlər  

41 Formasına görə beynəlxalq hüquq normalarının neçə növünü fərqləndirmək olar?  

a) 3 

b) 2 

c) 4 

d) 5 

e) 6 

42Hansı normalarda nəzərdə tutulmuş yeganə davranış variantlarından dövlətlər heç cür kənara çıxa 
bilməzlər?  

a) beynəlxalq hüquq normaları  

b) imperativ normalar  

c) ikitərəfli hüquq normaları  

d) dövlətlərarası hüquq normaları  

e) coğrafi regionda yerləşən dövlətlərin hüquq normaları  

43 Hüququn mənbəyi dedikdə nə başa düşülür?  

a) hüququn mənbəyi dedikdə məhz konkret subyektlərin yaratdığı hüquq normaları başa düşülür 

b) hüququn mənbəyi dedikdə, hüquq normalarının ifadə forması başa düşülür 

c) hüququn mənbəyi dedikdə hüquq normalarını tətbiq edən formalar başa düşülür 

d) hüququn mənbəyi dedikdə hüquq normalarının yaradıcılarının çoxsahəli tətbiq dairələri başa 
düşülür 

e) hüququn mənbəyi dedikdə hüquq normalarını təkzib edən formalar başa düşülür 

44 İmperativ beynəlxalq hüquq normaları, hansı normalardır?  

a) imperativ normalar o normalara deyilir ki, onlarda nəzərdə tutulmuş davranış variantlarından 
xalqlar heç bir halda kənara çıxa bilməzlər  



b) imperativ normalar o normalara deyilir ki, onlarda nəzərdə tutulmuş yeganə davranış 
variantlarından dövlətlər heç cür kənara çıxa bilməzlər 

c) imperativ normalar o normalara deyilir ki, onlarda nəzərdə tutulmuş qaydalar məcburi xarakter 
daşımır  

d) imperativ normalar elə normalardır ki, konkret davranışın qeyri-dəqiq hüdudlarını təyin edir  

e) müəyyən bir coğrafi regionda yerləşən xalqları bağlayan beynəlxalq hüquq normalarıdır 

45 Qüvvədə olma müddətinə görə beynəlxalq hüquq normalarının neçə növünü fərqləndirmək olar?  

a) 5 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 6 

46 ”Centlmen sazişləri” hansı sazişlərdir?  

a) 3 dövlət arasında bağlanan saziş 

b) Təşkilatlar arasında bağlanan saziş 

c) Yazılı saziş 

d) Beynəlxalq praktikada az təsadüf edilən, şifahi formada bağlanan sazişlər 

e) İqtisadi sazişlər 

47 ”Jus cogens”nədir?  

a) Ümumi beynəlxalq hüququn imperativ normaları 

b) Xüsusi hüququn normaları 

c) Beynəlxalq hüququn mənbələrindın biri 

d) Hüququn ümumi prinsiplərindən biri 

e) Regional normalar 

48 Aşağıdakılardan hansı hüququn mənbələri sırasına daxil deyil?  

a) Görkəmli alimlərin əsərləri 

b) Hüquqi adət 

c) Beynəlxalq müqavilə 

d) Məhkəmə qərarları 

e) Hüquq normaları 



49 Beynəlxalq hüququn mənbələri hansı təşkilatın nizamnaməsində öz əksini tapıb?  

a) Avropa Şurası 

b) BMT 

c) Avropa Birliyi 

d) ATƏT 

e) NATO 

50 Hansı fikir düzgündür?  

a) Məhkəmə qərarları beynəlxalq hüququn əsas mənbələrindəndir 

b) Beynəlxalq praktikada təşəkkül tapmış məcburi davranış qaydası hüququn mənbəyi adlanır  

c) İki və daha artıq dövlət arasında bağlanan,qarşılıqlı beynəlxalq hüquq və vəzifələri 
müəyyən edən razılaşma beynəlxalq müqavilə adlanır  

d) Görkəmli alimlərin əsərləri beynəlxalq hüququn əsas mənbələ- rindəndir  

e) Beynəlxalq müqavilə üçüncü tərəflər üçün öhdəlik yaradır 

51 Hüququn mənbəyi nədir?  

a) Hüquq normasının ifadə forması 

b) Dövlətlər arasında qarşılıqlı münasibətləri nizama salan ümum məcburi qaydalardır  

c) Hüquq sistemidir 

d) Beynəlxalq praktikada təşəkkül tapmış məcburi normalardir 

e) Siyasi sistemdir 

52 Beynəlxalq hüquq normaları  

a) dövlətlər və beynəlxalq hüququn digər subyektləri arasındakı qarşılıqlı münasibətləri nizama 
salan töfsiyyə xarakterli qaydalara deyilir. 

b) dövlətlər qarşılıqlı münasibətləri nizama salan ümumi qaydalara deyilir. 

c) dövlətlər bə beynəlxalq hüququn digər subyektləri arasındakı qarşılıqlı münasibətləri 
nizama salan ümumi məcburi qaydalara deyilir.  

d) dövlətlərin qarşılıqlı münasibətləri nizama salan ümumi məcburi qaydalara deyilir. 

e) heç biri 

53 Subyekt-ərazi dairəsinə görə beynəlxalq hüquq normalarının hansı növləri fərqlənir  

a) ümumi normalar ; regional normalar;iki tərəfli (bilateral)  

b) yalnız ümumi 

c) reqional və ümumi 



d) heç biri 

e) hamsı 

54 Beynəlxalq müqavilələr hüququ haqqında 1969-cu il Vyana Konvensiyasının 53-cü maddəsində nə 
göstərilib  

a) jus cogens normasının anlayışı verilmişdir 

b) beynəlxalq müqavilənin anlayışı verilib 

c) subyekt-zrazi dairəsi göstərilib 

d) heç biri 

e) hamsı 

55 jus cogens normasının anlayışı harada və nə vaxt verilib  

a) Beynəlxalq müqavilələr hüququ haqqında 1969-cu il Vyana Konvensiyasının 53-cü 
maddəsində 

b) BMT-nin Nizamnamzsinin 2 maddəsində 

c) Beynəlxalq müqavilələr hüququ haqqında 1953-cu il Vyana Konvensiyasının 69-cü maddəsində 

d) BMT-nin Nizamnamzsinin 7 maddəsində 

e) BMT-nin Nizamnamzsinin 2 maddəsinin 3 bəndində 

56” jus cogens “ nəyi göstərir ?  

a) ümumi beynəlxalq hüququn normasıdır;  

b) bütövlükdə dövlətlərin beynəlxalq birliyi tərəfindən qəbul edilir və tanınır;  

c) bu cür normadan geri çəkilmək yolverilməzdir;  

d) bu norma yalnız ümumi beynəlxalq hüququn eyniylə bu xarakterdə olan yeni bir norması ilə 
dəyişdirilə bilər.  

e) hamsı  

57  Reqional normaları nəyi müəyyən edir?  

a) bir coğrafi regionda yerləşən dövlətləri bağlayan beynəlxalq hüquq normaları  

b) beynəlxalq hüququn eyniyliyini 

c) dövlət arasıda bağlanmış müqaviləni 

d) hamsı 

e) heç biri 

58 İkitərəfli normalar nəyi müəyyən edir  

a) iki dövlət arasıda bağlanmış müqavilədə əks olunmuş normaları 



b) iki dövlətlətin dövlətdaxili normalarını. 

c) iki təşkilatın arasıda bağlanmış müqavilədə əks olunmuş normalardır. 

d) iki idarənin arasıda bağlanmış müqavilədə əks olunmuş normalardır. 

e) heç biri 

59 Nizamasalma üsuluna görə beynəlxalq hüquq normalar hansılardır  

a) imperativ normalar və dispozativ normalar. 

b) yalnız ümumi 

c) reqional və ümumi 

d) heç biri 

e) hamsı 

60 beynəlxalq hüquqda Imperativ normaların anlayışını göstər  

a) imperativ normalar nəzərdə tutulmuş yeganə davranış variantından beynəlxalq təşkilatlar heç cür 
kənara çıxa bilməzlər 

b) imperativ normalar nəzərdə tutulmuş yeganə davranış variantından dövlətlər heç cür 
kənara çıxa bilməzlər  

c) imperativ normalar nəzərdə tutulmuş yeganə davranış variantından dövlətlər istədiklərini edirlər 

d) imperativ normalar nəzərdə tutulmuş yeganə olmayan davranış variantdır  

e) hamsı 

61 Beynəlxalq hüquqda Dispozitiv normalar 

a) yeganə davranış variantı nəzərdə tutulan normalardır 

b) alternativ davranış variantı nəzərdə tutulan normalardır 

c) müqailə uzrə davranış normalarıdır 

d) beynəlxalq təşkilatlar üçün nəzərdə tutulan normalardır 

e) heç biri 

62 Normada nəzərdə tutulmuş göstərişin xarakterinə görə beynəlxalq hüquq normaları hansılardır  

a) səlahiyyətverici, məcburedici, qadağanedici 

b) reqional  

c) imerativ 

d) dispozitiv 

e) ümumi 



63  Səlahiyyətverici normaların əlamətini göstər  

a) dövlətə və ya beynəlxalq hüququn digər subyektinə hər hası bir hərəkəti etmək hüququ 
verən normalar  

b) hər hası bir hərəkəti yerinə yetirmək vəzifəsi müəyyən edən normalar 

c) bu normalar (müəyyən hərəkətin edilməsini qadağan edən normalar). 

d) hamsı 

e) heç biri 

64  məcburedici normaların əlamətini göstər  

a) dövlətə və ya beynəlxalq hüququn digər subyektinə hər hası bir hərəkəti etmək hüququ verən 
normalar  

b) hər hası bir hərəkəti yerinə yetirmək vəzifəsi müəyyən edən normalar  

c) bu normalar (müəyyən hərəkətin edilməsini qadağan edən normalar). 

d) hamsı 

e) heç biri 

65 Qadağanedici normalarin əlamətlərini göstər  

a) dövlətə və ya beynəlxalq hüququn digər subyektinə hər hası bir hərəkəti etmək hüququ verən 
normalar  

b) hər hası bir hərəkəti yerinə yetirmək vəzifəsi müəyyən edən normalar 

c) bu normalar müəyyən hərəkətin edilməsini qadağan edən normalar 

d) hamsı 

e) heç biri 

66Beynəlxalq hüququn məcəllələşdirilməsi  

a) daxilən uzlaşdırılmamiş adi hüquqi akttların yaradılması məqsədilə hüquq normalarının rəsmi 
sistemləşdirilməsinədeyilir 

b) iri hüquqi akttların ləgv edilməsi məqsədilə beynəlxalq hüquq normalarının rəsmi 
sistemləşdirilməsinə deyilir 

c) daxilən uzlaşdırılmış iri hüquqi akttların yaradılması məqsədilə beynəlxalq hüquq 
normalarının rəsmi sistemləşdirilməsinə deyilir 

d) daxilən uzlaşdırılmış ayrı-ayrı kiçik hüquqi akttların birləşdirilməsi məqsədilə beynəlxalq hüquq 
normalarının rəsmi sistemləşdirilməsinədeyilir 

e) heç biri. 

67 Beynəlxalq hüququn məcəllələşdirilməsi və mütərəqqi inkişafı hansı vəzifələri yerinə yetirir:  

 



a) ona tələb olunanyeni hüquq normaları əlavə etmək;  

b) köhnəlmiş normaları kənar etmək və mövcud normalar arasındakı ziddiyyətləri aradan qaldımaq;  

c) beyəlxalq hüququn müvafiq sahəsini və ya insitutunu bir normativ kompileks şəklinə salmaq. 

d) hamısı 

e) qüvvədə olan beyəlxalq hüququ beynəlxalq münasibətlərin həmin inkişaf dövrünün təlabatına 
uyğunlaşdırmaq;  

68 Beyəlxalq hüququn məcəllələşdirilməsi və mütərəqqi inkişafı işinin təşkili hansı orqanın səlahiyyətinə 
daxildir 

a) BTM Baş Assambleyasının  

b) Avropa Birliyinə 

c) BMT Beynəlxalq Məhkəmısinə 

d) Hamsı 

e) heç biri 

69  Beyəlxalq hüququn məcəllələşdirilməsi və mütərəqqi inkişafı işinin təşkili BTM Baş Assambleyası 
neçənci ildə xüsusi kömıkçi orqan Beyəlxalq hüquq komissiyası təsis edilmişdir 

a) 1947  

b) 1948 

c) 1965 

d) 1977 

e) 1950 

70 Dispozitiv normalar hansı normalardır?  

a) Alternativ davranış variantı nəzərdə tutan normalardır 

b) Yeganə davranış variantı olan normalardır 

c) Müəyyən bir coğrafi regiondakı dövlətləri birləşdirən normalardır  

d) İki dövlət arasında bağlanmış müqavilədə əks olunmuş normalardır  

e) Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul olunmuş norma- lardır  

71 Normada nəzərdə tutulmuş göstərişin xarakterinə görə beynəlxalq hüquq normaları necə fərqləndirilir?  

a) Regional normalar 

b) İmperativ və dispozitiv normalar 

c) Müddətsiz və müddətli normalar 

d) Səlahiyyətverici, məcburedici və qadağanedici normalar 



e) Maddi və prosessul normalar 

72 Müqavilə normaları hansı normalara daxildir?  

a) Yazılı rəsmi təsbit olunmuş normalara 

b) Dispozitiv normalara  

c) İmperativ normalara 

d) Regional normalara 

e) İkitərəfli normalara 

73 Kodifikasiya nədir?  

a) Normanın növlərindən biri 

b) Məcəllələşdirmə 

c) Hüquqi sistem 

d) İkitərəfli norma 

e) Hüquqi qüvvəsinə görə hüqyq normalarının biri-birindən asılı olmasıdır  

74 Hansı təşkilatın nizamnaməsinin hüquqi qüvvəsi bütün digər beynəlxalq müqavilələrin hüquqi 
qüvvəsindən üstündür?  

a) Avropa Şurası 

b) Avropa birliyi 

c) ATƏT 

d) BMT 

e) NATO 

75 Rəsmi məcəllələşdirmə, əsasən, hansı təşkilat tərəfindən aparılır?  

a) Avropa Şurası 

b) BMT 

c) NATO 

d) Avropa Birliyi 

e) Avropa parlamenti 

76 Rəsmi məcəllələşdirilmə necə aparılır?  

a) Avropa parlamenti tərəfindən 

b) QHT-lər tərəfindən 

c) BMT çərçivəsində 



d) Alimlər, milli institutlar tərəfindən 

e) Avropa Şurası tərəfindən 

77 Beynəlxalq hüquqda siyasi normalarhansılar hesab olunur?  

a) dövlətin qəbul etdikləri qanunlar 

b) ATƏT-in qəbul etdiyi normalar 

c) beynəlxalq məhkəmənin qəbul etdiyi normalar 

d) beynəlxalq arbitrajın qəbul etdiyi qərarlar 

e) BMT-nin qəbul etdiyi normalar 

78 Maddi beynəlxalq hüquq normalarının hüquqi məzmunu?  

a) maddi normalarda xalqların hüquq və öhdəlikləri ehtiva olunur  

b) maddi beynəlxalq hüquq normalarında dövlətlərin və beynəlxalq hüququn digər 
subyektlərinin hüquq və öhdəlikləri ehtiva olunur 

c) maddi beynəlxalq hüquq normalarında ancaq xalqların hüquqları ehtiva olunur 

d) maddi beynəlxalq hüquq normalarında ancaq dövlətlərin hüquqları ehtiva olunur  

e) maddi beynəlxalq hüquq normalarında dövlətlərdən başqa, beynəlxalq hüququn digər 
subyektlərinin öhdəlikləri ehtiva olunur 

79 Maddi normalar öz növbəsində hansı normalara bölünür?  

a) təminedici, mühafizəedici 

b) tənzimləyici, mühafizəedici  

c) tənzimedici, təminedici 

d) qoruyucu, təminedici 

e) mühafizəedici, tam olaraq qoruyucu 

80  Normada nəzərdə tutulmuş göstərişin xarakterinə görə beynəlxalq hüquq normalarının neçə növünü 
fərqləndirmək? olar?  

a) 4 

b) 3 

c) 2 

d) 5 

e) 6 

81  Prosessual normalar öz növbəsində hansı normalara bölünür?  

a) təşkilati; prosessual inzibati 



b) təşkilatı; prosedur; protokol 

c) prosedur; təşkilatı 

d) təşkilatı; prosedur 

e) protokol; prosessual; inzibati 

82 Subyekt - ərazi dairəsinə görə beynəlxalq hüquq normalarının neçə növü fərqləndirilir 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

e) 6 

83 Ümumi beynəlxalq hüquq normalarının hüquqi məzmunu  

a) beynəlxalq hüququn subyekti olan dövlətlər tərəfindən yaradılır 

b) beynəlxalq hüququn bütün subyektlərinin münasibətlərini tənzimləyir və ümumi 
beynəlxalq hüququn əsasını təşkil edir 

c) beynəlxalq hüququn dövlətlərdən başqa digər subyektləri arasındakı münasibətləri tənzimləyir 

d) beynəlxalq hüquqda xalqlar arasındakı münasibətləri tənzimləyir 

e) beynəlxalq hüquqda sırf dövlətlər arasındakı münasibətləri tənzimləyir 

84 Beynəlxalq hüquq normaları ilə adətlər və yaxud beynəlxalq nəzakət normaları arasındakı fərq  

a. adətlər, yaxud beynəlxalq nəzakət normaları hüquqi cəhətdən məcburi davranış qaydaları 
olduğu halda, beynəlxalq hüquq normaları bu cür məcburiyyət keyfiyyətindən 
məhrumdur  

b. beynəlxalq hüquq normaları hüquqi cəhətdən məcburi davranış qaydaları olduğu 
halda, adətlər, yaxud beynəlxalq nəzakət normaları bu cür məcburiyyət 
keyfiyyətindən məhrumdur 

c. heç cür fərq yoxdur. Hər iki normalar beynəlxalq hüquq norma yaradıcılığı baxımından 
eyni məzmunludur  

d. beynəlxalq hüquq normalarını yaradan dövlətlərdir, adətləri yaradan subyekt yoxdur 

e. beynəlxalq hüquq normalarını və adətləri yaradan subyekt yoxdur  

85 Aşağıdakılardan hansı hüququn mənbəyi sırasına daxil deyil 

a) Hüquqi adət 

b) Beynəlxalq təşkilatların qətnamələri 

c) BMT-nin nizamnaməsi 



d) Beynəlxalq müqavilə 

e) Məhkəmə qərarları 

86 Aşağıdakılardan hansı köməkçi mənbə deyil?  

a) Məhkəmə qərarları 

b) Görkəmli alimlərin əsərləri 

c) Beynəlxalq təşkilatların qətnamələri 

d) Beynəlxalq hüququn əsas mənbəyi yoxdur 

e) Hüquqi adət 

87 Beynəlxalq hüquqi adətin hansı əsas ünsürləri var?  

a) Dövlətlərin praktikası və bu praktikanın nəcburi norma kimi tanınması  

b) Konstitusiya 

c) Hüquqi aktlar 

d) Təşkilatların nizamnaməsi 

e) Sərəncamlar 

88 Beynəlxalq hüququn mənbəlri hansılardır? –  

a) beynəlxalq müqavilələr, dövlətlərarası təşkilatın qərarları 

b) beynəlxalq present 

c) beynəlxalq doktrina 

d) hüquqi şəxslərin bağladığı müqavilələr 

e) fiziki şəxslərin bağladığı müqavilələr 

89 Beynəlxalq praktikada təşəkkül tapmış və məcburi norma kimi tanınmış davranış qaydası necə 
adlanır?  

a) Beynəlxalq müqavilə 

b) Hüququn mənbəyi 

c) Beynəlxalq hüquqi adət 

d) Hüquq norması 

e) Hüququn prinsipi 

90 Hansı fikir düzgündür 

a) Beynəlxalq məhkəmə mübahisələri həll edərkən görkəmli alimlərin rəylərinə əsaslana bilməz  

b) Ümumi hüquq beynəlxalq hüquq deməkdir 



c) Məhkəmə qərarları hüququn əsas mənbəyidir 

d) Beynəlxalq təşkilatların qətnamələrinin yerinə yetirilməsi dövlətlər üçün məcburidir  

e) Beynəlxalq müqavilə üçüncü tərəflər üçün hüquq və öhdəliklər yaradır  

91 Hüququn təbiətini əks etdirən və bütün mövcud hüquqi sistemlər üçün ümumi prinsip və normalar 
necə adlanır?  

a) Hüquqi norma 

b) Hüquqi adət 

c) Beynəlxalq hüququn mənbəyi 

d) Hüququn ümumi prinsipləri 

e) Məhkəmə qərarları 

92 Səhv cavabı seçin  

a) İkitərəfli normalar iki dövlət arasında bağlanmış müqavilədə əks olunmuş normalardır  

b) Hüquq normasının ifadə forması hüququn mənbəyidir 

c) Genosid beynəlxalq cinayət deyil 

d) Dispozitiv normalar alternativ davranış variantı nəzərdə tutur 

e) Hüququn mənbəyi və hüquq norması bir-biri əlaqəli anlayışlardır 

93 Doğru müddəanı göstərin  

a) obyektiv mənada hüquqa xas olan bəzi əlamətlər beynəlxalq hüquq normaları üçün də 
səciyyəvidir  

b) obyektiv mənada hüquqa xas olan əlamətlər beynəlxalq hüquq normalar üçün də 
səciyyəvidir 

c) obyektiv mənada hüquqa xas olan ümumi və zəruri bəzi əlamətlər beynəlxalq hüquq normaları və 
müqavilələr üçün də səciyyəvidir  

d) obyektiv mənada hüquqa xas olan beynəlxalq müqavilə ünsürlü əlamətlər beynəlxalq hüquq 
normalar üçün də səciyyəvi ola bilər 

e) obyektiv mənada hüquqa xas olan əlamətlər yalnız dövlətlərin razılığı olduqda beynəlxalq hüquq 
normaları üçün də səciyyəvi ola bilər 

94 Partikulyar beynəlxalq hüquqa … Nöqtələrin yerinə doğru olanı qeyd edin  

a) müəyyən regionda və ya iki dövlət arasında mövcud olan normalar daxil deyil 

b) müəyyən regionda və ya iki dövlət arasında mövcud olan normalar daxildir 

c) yalnız iki dövlət arasında mövcud olan normalar daxildir 

d) bütün beynəlxalq müqavilə və öhdəliklər daxildir 



e) dövlətlər arasında mövcud olan və beynəlxalq öhdəliklər yaradan bütün normalar daxildir 

95Hər hansı ümumi beynəlxalq hüquq normasının yaranması üçün … Nöqtələrin yerinə doğru olanı qeyd 
edin  

a) bütün dünya dövlətlərinin razılığı tələb olunur  

b) bütün dünya dövlətlərinin razılığı tələb olunmur 

c) heç bir qayda nəzərdə tutulmamışdır 

d) bütün dünya dövlətlərinin razılığa gəlməsi zəruridir 

e) həm BMT, həm də bütün dövlətlərin razılığı zəruridir 

96 Beynəlxalq hüquqda müddətli normalar dedikdə … Nöqtələrin yerinə doğru olanı qeyd edin  

a) qüvvəsi bir ildən 10 ilə qədər olan normalar başa düşülür 

b) qüvvəsi adətən bir ildən 20 ilə qədər olan normalar başa düşülür 

c) qüvvəsi olma müddəti beş il olan normalar başa düşülür 

d) qüvvəsi 3 (üç) ildən 20 ilə qədər olan normalar başa düşülür 

e) qüvvəsi 5 (beş) ildən 20 ilə qədər olan normalar başa düşülür 

97  Hüquqda maddi normalar … bölünür. Nöqtələrin yerinə doğru olanı qeyd edin  

a) (üç) yerə (təşkilati, prosedur və protokol normalara) bölünür 

b) 2 (iki) yerə (tənzimləyici və mühafizəedici normalara) bölünür 

c) heç bir bölgüsü mövcud deyildir 

d) 4 yerə (jus cogens, BMT Nizamnaməsinin normaları, beynəlxalq təşkilatların qətnamələri və 
məhkəmələrin qərarı) 

e) 2 (iki) yerə imperativ və dispozitiv normalara bölünür 

98 Beynəlxalq hüququn … məcəllələşdirilməsi vardır. Nöqtələrin yerinə doğru olanı qeyd edin  

a) 2 (iki) cür (ümumi və xüsusi) 

b) 2 (iki) cür (rəsmi və qeyri-rəsmi) 

c) 3 (üç) cür (rəsmi, qeyri-rəsmi və konkret) 

d) bir cür 

e) yalnız elmi 

99  Beynəlxalq hüququn rəsmi məcəllələşdirilməsi əsasən … Nöqtələrin yerinə doğru olanı qeyd edin  

a) bütün dövlətlər tərəfindən aparılır  

b) BMT çərçivəsində aparılır 



c) beynəlxalq məhkəmə tərəfindən aparılır 

d) beynəlxalq hüququn subyektləri tərəfindən həyata keçirilir 

e) Beynəlxalq Hüquq Assosiasiyası və Beynəlxalq Hüquq İnstitutu tərəfindən həyata keçirilir 

100 Beynəlxalq hüquqda prosessual normaların… fərqləndirilir. Nöqtələrin yerinə doğru olanı qeyd edin  

a) 2 növü (təşkilati və prosedur) 

b) 3 növü (təşkilati, prosedur, protokol) 

c) 3 növü (təşkilati, prosedur, taktiki) 

d) 2 növü (imperativ və dispozitiv) 

e) 3 və daha artıq növü  

101 Beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri beynəlxalq hüququn sisteminin … Nöqtələrin yerinə doğru olanı 
qeyd edin  

a) normativ-hüquqi əsasını təşkil etmir  

b) normativ-hüquqi əsasını təşkil edir 

c) köməkçi mənbəyi hesab edilir 

d) köməkçi mənbəyi hesab edilə bilər 

e) «yardımçı» mənbəyi hesab edilir 

 102 Hüququn ümumi prinsiplərinə beynəlxalq məhkəmə praktikasında … Nöqtələrin yerinə doğru olanı 
qeyd edin  

a) hər bir halda müraciət edilməlidir  

b) nadir hallarda müraciət edilir 

c) tez-tez müraciət edilir 

d) daim müraciət edilir 

e) müraciət edilmir 

103 posteriori derogat legi priori prinsipi … Nöqtələrin yerinə doğru olanı qeyd edin  

a) «təkidlə etiraz edən dövlət» mənasını ifadə edir  

b) «əvvəlki norma sonrakı normanı ləğv edir» mənasını ifadə edir 

c) «dövlətlərin inamı» mənasını ifadə edir 

d) heç bir məna ifadə etmir 

e) «müqavilə iştirakçısı olan dövlətin öhdəlikləri» mənasını ifadə edir 

104. Maddi normalar hansı normalardır?  



a) Müəyyən müddət üçün nəzərdə tutulmuş normalardır 

b) Yazılı təsbit olunmuş normalardır 

c) Alternativ davranış variantı nəzərdə tutan normalardır 

d) Dövlətin və beynəlxalq hüququn digər subyektlərinin hüquq və öhdəliklərinin ehtiva 
olunduğu normalardır  

e) Müəyyən bir regiondakı dövlətləri bağlayan normalardır 

105  Prosessual normalar hansı normalardır?  

a)  Maddi normaların həyata keçirilməsinin təşkilati-pro- sedur aspektlərini müəyyən edən 
normalardır  

b) Yazılı təsbit olunmuş normalardır 

c) Alternativ davranış variantı nəzərdə tutan normalardır 

d) Müəyyən bir regiondakı dövlətləri bağlayan normalardır 

e) İki dövlət arasında bağlanmış müqavilədə əks olunmuş normalardır  

106 İerarxiya nədir?  

a) Normaların növlərindən biri 

b) Yazılı təsbit olunmuş normadır 

c) Yazılı təsbit olunmamış normadır 

d) İkitırəfli normadır 

e) Hüquqi qüvvəsinə görə hüquq normalarının biri-birindən asılı olmasıdır  

107 Daxilən uzlaşdırılmış iri hüquqi aktların yaradılması məqsədilə beynəlxalq hüquq normalarının rəsmi 
sistemləşdirilməsi necə adlanır?  

a) Jus cogens normaları 

b) Beynəlxalq hüququn məcəllələşdirilməsi 

c) Beynəlxalq hüququn sistemləşdirilməsi 

d) İkitərəfli normalar 

e) Regional normalar 

108. Qeyri-rəsmi məcəllələşdirilmə necə aparılır?  

a) Avropa parlamenti tərəfindən 

b) Avropa Şurası tərəfindən 

c) BMT çərçivəsində 

d) Belə məcəllələşdirilmə mövcud deyil 



e) Alimlər,milli institutlar və QHT-lər tərəfindən 

109 Formasına görə beynəlxalq hüquq normaları necə təsnif olunur?  

a) Müddətsiz və müddətli normalar 

b) İmperativ və dispozitiv normalar 

c) Yazılı təsbit olunmuş və yazılı təsbit olunmamış normalar 

d) İkitərəfli və regional normalar 

e) Maddi və prosessual normalar 

110: Səhv fikri göstərin  

a) Qadağanedici normalar müəyyən hərəkətin edilməsini qadağan edən normalardır  

b) Dispozitiv normalar alternativ davranış variantı nəzərdə tutan normalardır  

c) Müddətli normalar müəyyən müddət üçün nəzərdə tutulan normalardır  

d) Məcburedici normalar hər hansı hərəkəti etmək hüququ verən normalardır  

e) Regional normalar müəyyən bir coğrafi regionda yerləşən dövlətləri bağlayan normalardır  

111 Beynəlxalq hüquq normaları hansı hallarda əsas götürülüb dövlətlərin ərazisində icra olunması üçün 
ali qüvvəyə malikdir?  

a) məhkəmə qərarları ilə ziddiyyət olduqda 

b) konstitusiya ilə ziddiyyət olduqda 

c) hökumət qərarları ilə ziddiyyət olduqda 

d) bağlanmış müqavilələrin məzmununda ziddiyyət olduqda 

e) milli qanunlarla ziddiyyət olduqda 

112 Dövlətlərin immuniteti əsasən hansı beynəlxalq normada öz əksini tapmışdıır?  

a) NATO-nun sənədlərində 

b) Avropa Şurasının sənədlərində 

c) Avropa Birliyinin sənədlərində 

d) BMT-nin direktiv sənədlərində 

e) MDB-nin sənədlərində 

113 Beynəlxalq hüquqi adətin maddi əsasını nə təşkil edir?  

a) dövlətlərin qarşılıqlı əlaqəsi 

b) dövlətlərin praktikası 

c) xalqların yaddaş məcmusu 



d) xalqların qarşılıqlı əlaqələri 

e) tarixi qarşılıqlı əlaqələri 

114 Beynəlxalq hüququn məcəllələşdirilməsi dedikdə nə başa düşülür 

a) beynəlxalq hüququn məcəllələşdirilməsi (kodifikasiyası) formal uzlaşdırılmış, faktiki müstəqil iri 
hüquqi aktların yaradılması məqsədi ilə beynəlxalq hüquq normalarının rəsmi 
sistemləşdirilməsinə deyilir  

b) beynəlxalq hüququn məcəllələşdirilməsi (kodifikasiyası) daxilən uzlaşdırılmış, faktiki 
müstəqil iri hüquqi aktların yaradılması məqsədi ilə beynəlxalq hüquq normalarının rəsmi 
sistemləşdirilməsinə deyilir 

c) beynəlxalq hüququn məcəllələşdirilməsi qeyri-əlaqəli; zahirən uzlaşdırılmış beynəlxalq 
konvensiya və sazişlərin sistemləşdirilməsinə deyilir  

d) beynəlxalq hüquqi normaların dövlətlər tərəfindən tanınaraq, sistemləşdirilməsidir 

e) beynəlxalq hüquqi normaların sistemləşdirilməsidir 

115 Müəyyən bir coğrafi regionda yerləşən dövlətləri bağlayan beynəlxalq hüquq normaları necə adlanır?  

a) beynəlxalq hüquq normaları 

b) regional beynəlxalq hüquq normaları  

c) ikitərəfli hüquq normaları  

d) dövlətlərarası hüquq normaları  

e) coğrafi regionda yerləşən dövlətlərin hüquq normaları 

116 Nizamasalma üsuluna görə beynəlxalq hüquq normalarının neçə növünü fərqləndirmək olar?  

a) 3 

b) 2 

c) 4 

d) 5 

e) 6 

117Prosessual normaların hüquqi məzmunu nədən ibarətdir?  

a) prosesual normalar dövlətlərdən başqa, beynəlxalq hüququn digər subyektlərinin hüquqlarının 
təşkilati – prosedur aspektlərini həyata keçirir  

b) prosesual normalar maddi normaların həyata keçirilməsinin təşkilati – prosedur 
aspektlərini müəyyən edir  

c) prosessual normalar ancaq dövlətlərin öhdəlikləri ilə bağlı təşkilati–prosedur aspektlərini həyata 
keçirir 



d) prosessual normalar fərdi beynəlxalq hüquq subyektlərin qarşılıqlı əlaqələri ilə bağlı prosedur 
aspektlərini həyata keçirir 

e) beynəlxalq hüquq subyektlərin prosedur aspektlərini həyata keçirir 

118Regional beynəlxalq hüquq normalarının hüquqi məzmunu  

a) müəyyən bir coğrafi regionda yerləşən fərdi beynəlxalq hüquq subyektlərini bağlayan hüquq 
normalarıdır 

b) müəyyən bir coğrafi regionda yerləşən dövlətləri bağlayan beynəlxalq hüquq normalarıdır  

c) müəyyən bir coğrafi regionda yerləşən xalqları bağlayan beynəlxalq hüquq normalarıdır 

d) müəyyən bir coğrafi regionda yerləşən beynəlxalq təşkilatları bağlayan hüquq normalarıdır 

e) beynəlxalq hüquqda xalqlar arasındakı münasibətləri tənzimləyir  

119 ”Eyni hüquq pozuntusuna iki dəfə cəza ola bilməz”. “Yalan heç bir hüquqi nəticə doğurmur” kimi 
fikirlər hüququn hansı mənbəyinə aiddir?  

a) Beynəlxalq müqavilə 

b) Hüquqi adət 

c) Hüququn ümumi prinsipləri 

d) Məhkəmə qərarları 

e) Beynəlxalq təşkilatların qətnamələri 

120 Bu və ya digər ölkədə hansı hüquq mənbələrinin mövcudluğunu necə müəyyən etmək olar?  

a) Ölkənin konstitusiyası və qanunvericilik aktlarından 

b) BMT-nin nizamnaməsindən 

c) Ölkənin məhkəmə qərarlarından 

d) Görkəmli alimlərin əsərlərindən 

e) Hüququn ümumi prinsiplərinə əsasən 

121 Hans fikir düzgündür?  

a) Dövlətlərin praktikasının uzunmüddətli olması vacib deyil 

b) Dünyanın əksər ölkələrinin bu praktikada payı olması vacib deyil 

c) Dəniz hüququ ilə bağlı normaların təşəkkül tapmasında dəniz- yanı dövlətlərin praktikası 
dənizə çıxışı olmayan Əfqanıstan və Avstriyanın praktikasından daha önəmlidir  

d) Dövlətlərin praktikanı məcburi norma kimi tanıması vacib deyil 

e) ”Təkidlə etiraz edən dövlət “prinsipi mövcud deyil 

 



122 Hansı fikir səhvdir?  

a) Dövlət yalnız öz razılığı ilə beynəlxalq müqavilənin iştirakçısı ola bilər  

b) Görkəmli alimlərin əsərləri hüququn köməkçi mənbəyidir 

c) Beynəlxalq müqavilə üçüncü tərəflər üçün hüquq və öhdəliklər yaradır  

d) Məhkəmə qərarları köməkçi mənbədir 

e) Hüquq normasının ifadə forması hüququn mənbəyi adlanır 

123Hansı fikir səhvdir 

a) Beynəlxalq hüquqi adətin əsas ünsürlərindən biri dövlətlərin praktikasıdı 

b) Beynəlxalq müqavilə iki və daha artıq dövlət arasında münasibətləri nizama salır 

c) Beynəlxalq hüquq öz mənşəyini beynəlxalq adətlərdən götürmüşdür  

d) Beynəlxalq təşkilatların qətnamələri beynəlxalq hüququn əsas mənbələrindən hesab olunur  

e) Hazırda elə bir beynəlxalq müqavilə yoxdur ki, dünyanın bütün dövlətləri onun iştirakçısı olsun  

124 Hansı fikir səhvdir?  

a) Dövlətlər arasında münasibətləri nizama salmaq üçün onların qarşılıqlı razılığı əsasında yaradılan 
hüquqi normalar sistemi bey- nəlxalq hüquq adlanır  

b) Beynəlxalq hüquq normaları dövlətlər və beynəlxalq hüququn digər subyektləri arasındakı 
qarşılıqlı münasibətləri nizama salan ümumi məcburi qaydalara deyilir  

c) Hüquq normasının ifadə formasına hüququn mənbəyi deyilir 

d) Beynəlxalq müqavilə beynəlxalq praktikada təşəkkül tapmış və məcburi norma kimi 
tanınmış davranış qaydasıdır  

e) Hüququn ümumi prinsipləri hüququn təbiətini əks etdirən və bütün mövcud hüquqi sistemlər 
üçün ümumi olan prinsip və normalar başa düşülür  

125Hazırda dünyanın bütün dövlətlərinin iştirakçı olduğu müqavilə hansıdır?  

a) Təcavüz haqqında müqavilə 

b) Genosid haqqında müqavilə 

c) Elə bir müqavilə yoxdur 

d) Narkotik haqqında müqavilə 

e) İnsan hüquq və azadlıqları ilə bağlı müqavilə 

126 Beynəlxalq hüquqi adətdə dövlətlərin praktikasına nə daxildir?  

a) dövlətlərin faktiki fəaliyyəti; mübahisələrlə bağlı onların verdikləri bəyanatlar; beynəlxalq 
qanunvericilik; milli məhkəmələrin qərarları 



b) dövlətlərin faktik fəaliyyəti (hərəkət və ya hərəkətsizlik); konkret situasiya və ya 
mübahisələrlə bağlı onların verdikləri bəyanatlar; dövlətdaxili qanunvericilik; milli 
məhkəmələrin qərarları; beynəlxalq təşkilatların praktikası  

c) dövlətlərin faktiki fəaliyyəti; konkret situasiya ilə bağlı onların verdikləri bəyanatlar; beynəlxalq 
hüquq normaları; beynəlxalq məhkəmələrin qərarları; beynəlxalq təşkilatların əsas və xüsusi 
qətnamələri  

d) dövlətlərin faktiki və ya formal fəaliyyəti; dövlətdaxili qanunvericilik; milli məhkəmələrin 
qərarları; beynəlxalq təşkilatların bəyanatları 

e) beynəlxalq təşkilatların bəyanatları 

127 Beynəlxalq hüquqi adətin anlayışı?  

a) beynəlxalq hüquqi adət dövlətlərin və xalqların qəbul etdiyi hüquqi normadır  

b) beynəlxalq hüquqi adət beynəlxalq praktikada təşəkkül tapmış və məcburi norma kimi 
tanınmış davranış qaydasıdır 

c) beynəlxalq hüquqi adət dövlətlər tərəfindən yaradılan, lakin elə dövlətlər üçün məcburi xarakter 
daşımayan normalardır 

d) beynəlxalq hüquqi adət məcburi norma kimi tanınmayan, lakin beynəlxalq praktikada təşəkkül 
tapmış davranış qaydasıdır 

e) beynəlxalq praktikada təşəkkül tapmış davranış qaydasıdır  

128 Beynəlxalq hüququn mənbələri 

a) beynəlxalq hüquqi adət; məhkəmə qərarları 

b) beynəlxalq konvensiya; sivil millətlərin tanıdıqları hüququn ümumi prinsipləri; məhkəmə 
qərarları; tanınmış alimlərin rəyləri 

c) beynəlxalq müqavilə; beynəlxalq hüquqi adət; sivil millətlərin tanıdıqları hüququn ümumi 
prinsipləri  

d) beynəlxalq konvensiyalar; beynəlxalq hüquqi adət; məhkəmə qərarları  

e) beynəlxalq müqavilə; beynəlxalq hüquqi adət; məhkəmə qərarları; tanınmış alimlərin rəyləri  

129 Xüsusi konvensiyaların məzmunu və hüquqi təbiəti  

a) xüsusi konvensiyalara regional səviyyədə müvafiq iştirakçıları olan müqavilələr aiddir və bu 
müqavilələr iştirakçılar üçün deklorativ xarakter daşıyır 

b) xüsusi konvensiyalara məhdud sayda iştirakçıları olan müqavilələr aiddir və bu 
müqavilələrin müddəaları həmin iştirakçılar üçün məcburi xarakter daşıyır  

c) xüsusi konvensiyalara müvafiq problem, predmet ilə bağlı müqavilələr aiddir və müqavilələrin 
müddəaları iştirakçılar üçün məcburi xarakter daşımır  

d) xüsusi konvensiyalara ancaq BMT tərəfindən qəbul edilmiş konvensiyalar aiddir və orada qeyd 
edilən müddəalar iştirakçılar üçün əsas məcburi xarakter daşıyır 



e) iki dövlət arasında bağlanan, qarşılıqlı beynəlxalq razılaşmadır  

130Müəyyən adət normasının təşəkkül tapması üçün dövlətlərin təcrübəsi hansı tələblərə cavab 
verməlidir?  

a) ardıcıl, lakin müxtəlif olmalıdır; ümumi olmalıdır; dövlətlərin təcrübəsi öz daxili məkanında 
mövcud olmalıdır 

b) ardıcıl, eyni cür olmalıdır; ümumi olmalıdır, yəni dünyanın əksər dövlətlərinin bu 
təcrübədə “payı” olmalıdır; təcrübə uzunmüddətli olmalıdır  

c) ardıcıl, lakin müxtəlif olmalıdır; xüsusi olmalıdır, yəni konkret dövlətin bu təcrübədə “payı” 
olmalıdır 

d) ümumi olmalıdır, yəni dünyanın əksər dövlətlərinin bu təcrübədə “payı” olmalıdır; dövlətlərin 
təcrübəsi müvafiq dövrü əhatə etməlidir  

e) dövlətlərin təcrübəsi müvafiq dövrü əhatə etməlidir 

131 Ümumi beynəlxalq konvensiyalar dedikdə nə başa düşülür?  

a) ümumi beynəlxalq konvensiyalar dedikdə, ancaq konvensiya üzvü dövlətlərin iştirak etdiyi (birgə 
imzaladığı müqavilələr) müqavilələr başa düşülür, onların qanunvericiliyində isə məhz müvafiq 
regional beynəlxalq birliklər üçün məcburi olan normalar əks edilir 

b) ümumi beynəlxalq konvensiyalar dedikdə bütün dövlətlərin iştirak etdiyi və iştirak edə 
biləcəyi müqavilələr başa düşülür, onların qanunvericiliyində isə bütün beynəlxalq birliklər 
üçün məcburi olan normalar, yəni ümumi beynəlxalq hüququn normaları əks edilir 

c) ümumi beynəlxalq konvensiyalar dedikdə, konvensiya üzv-dövlətlərinin qəbul etdiyi dövlətlərin 
iştirak edə biləcəyi müqavilələr başa düşülür 

d) ümumi beynəlxalq konvensiyalar dedikdə, iki və ya daha artıq dövlət arasında bağlanan, qarşılıqlı 
beynəlxalq razılaşmadır 

e) ancaq konvensiya üzvü dövlətlərin iştirak etdiyi müqavilələr başa düşülür  

132Beynəlxalq hüququn əsəs prinsiplərinə aid fikirlərdən hansı səhvdir?  

a) Ən yüksək hüquqi qüvvəyə malik olan normalardır 

b) Beynəlxalq hüquq normaları beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinə uyğun olmalıdır 

c) Beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri Avropa Birliyinin nizamnaməsində əks olunmuşdur  

d) Beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərindən kənarda və onlarsız beynəlxalq hüquq yoxdur  

e) Beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri bir-biri üzvi surətdə Bağlıdır  

133Hansılar beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərindəndir? 1 dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipi 2 
beynəlxalq cinayətlərə yol verməmək prinsipi 3 əsas insan hüquq və azadlıqlarına hörmət edilməsi 
prinsipi 4 narkotikə qarşı mübarizə prinsipi 5 sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipi 6 genosidə yol 
verməmək prinsipi  

a) 1 -2- 3  



b) 3- 4- 6  

c) 2- 4- 6  

d) 1-3- 5  

e) 1-2- 6 

134 Dövlətin suverenliyinə qarşı olmayan, bəraətverici məqsədlə birtərəfli güc tətbiqi necə adlanır?  

a) Silahlı müdaxilə 

b) Humanitar müdaxilə 

c) Təcavüz 

d) Suverenliyə müdaxilə 

e) Silahlı təcavüz 

135 Güc tətbiq etməmək prinsipi hansı prinsiplə sıx bağlıdır? ( 

a) Sərhədlərin toxunulmazlığı 

b) Beynəlxalq mübahisələri dinc yolla həll etmək prinsipi 

c) Ərazi bütövlüyü prinsipi  

d) Əməkdaşlıq prinsipi 

e) Özünümüəyyənetmə prinsipi 

136Səhv fikri tapın  

a) Mübahisə və situasiya çox zaman birgə işlədilir 

b) Hər bir mübahisə situasiyadır, amma hər bir situasiya mübahisı deyil 

c) Situasiya zamanı tərəflər yox, iddialar olur 

d) Beynəlxaq mübahisələri dinc yolla həll etmək vacib deyil 

e) Beynəlxalq situasiya dinc həll edilməlidir 

137 Hər bir xalqın xarici müdaxilə olmadan sərbəst olaraq öz situasiyasını təyin etməsi hansı prinsipin 
mahiyyətidir?  

a) Ərazi bütövlüyü 

b) Özünümüəyyənetmə 

c) Sərhədlərin toxunulmazlığı 

d) Əməkdaşlıq 

e) Öhdəlikləri vicdanla yerinə yetirmə 

138 Beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri harda öz əksini tapıb 



a) BMT nizamnaməsində 

b) Avropa Birliyinin nizamnaməsində 

c) ATƏT nizamnaməsində 

d) Avropa Şurasının nizamnaməsində 

e) Konstitusiyalarda 

139Beynəlxalq hüquqda suverenlik nədir?  

a) muxtar və ərazi vahidlərinin hüquqi müstəqilliyi 

b) beynəlxalq təşkilatların hüquqi müstəqilliyi 

c) xalqların hüquqi müstəqilliyi 

d) inzibati ərazilərin hüquqi müstəqilliyi 

e) dövlətlərin suveren hüquqi hakimiyyəti 

140 Beynəlxalq hüquqda hüquq normalarının yaradıcılığı nədir?  

a) beynəlxalq təşkilatların hüquq normalarının yaradıcılığı 

b) dövlətlərin hüquq normalarının yaradıcılığı 

c) ictimai təşkilatların hüquq normalarının yaradıcılığı 

d) istehsal birliklərinin hüquq normalarının yaradıcılığı 

e) yerli özünüidarəetmə orqanlarının hüquq normalarının yaradıcılığı 

141 Beynəlxalq hüququn prinsipləri hansılardır?  

a) beynəlxalq təşkil etdiyi qərarlar 

b) dövlət hakimiyyəti orqanlarının qəbul etdikləri normalar 

c) ali hüquqi qüvvəyə malik olan ümumiləşdirilmiş beynəlxalq hüquq normaları 

d) ictimai təşkilatların qəbul etdikləri normalar 

e) idarə, müəssisə və təşkilatların qəbul etdikləri qərarlar 

142 Mübahisələrin sülh yolu ilə həll olunması prinsipi hansı qaydada və kim tərəfindən həll oluna bilər?  

a) BMT tərəfindən 

b) digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 

c) regional təşkilatlar tərəfindən 

d) ölkələr tərəfindən 

e) hökumətlər tərəfindən 

143Dövlətlərin daxili işinə qarışılmaması prinsipi hansı beynəlxalq təşkilat tərəfindən pozula bilər?  



a) digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 

b) BMT tərəfindən 

c) regional təşkilatlar tərəfindən 

d) hərbi bloklar tərəfindən 

e) böyük dövlətlər tərəfindən 

144 Xalqların bərabərlik prinsipi anlayışı necə başa düşülməlidir?  

a) mədəni muxtariyat almalı 

b) muxtar ərazi vahidi yaratmalı 

c) dövlətlərin ərazisində yaşayan xalqlar yeni milli dövlət qurulmasına tələb etməli 

d) iqtisadi müstəqillik almalı 

e) siyasi müstəqillik əldi etməlidir 

145 Ölkənin ərazisi hansı hallarda dəyişdirilə bilər?  

a) ölkə başçısının fərmanı ilə 

b) hökumət başçısının qərarı ilə 

c) parlamentin qərarı ilə 

d) məhkəmə hakimiyyətinin qərarı ilə 

e) ümumxalq referendumu ilə 

146 Dövlət sərhədlərində yaranmış mübahisələr hansı normalarla tənzimlənir?  

a) beynəlxalq hüquq normaları əsasında 

b) milli qanunlar əsasında 

c) dövlət başçısının fərmanı ilə 

d) hökumət başçısının qərarı ilə 

e) məhkəmə hakimiyyətinin qərarı ilə 

147 Sadalanan normativ məzmunlardan hansısı daxili işlərə qarışmamaq prinsipinə aiddir?  

a) dövlətin suverenliyinə qarşı yönəlmiş silahlı müdaxilənin hər cür əsaslarla təsdiq edilməsinə 
cəhdlər 

b) dövlətin suverenliyinə qarşı yönəlmiş silahlı müdaxilənin hər cür əsaslarla təsdiq edilməsinə 
cəhdlər 

c) hər hansı imtiyaz əldə edilməsinə nail olmaq üçün istənilən digər məcburiyyət tətbiq edə bilməsi 
ehtimalları 

d) başqa bir dövlətdə silahlı münaqişəyə müdaxilə müharibə qanunlarına müvafiq mümkündür 



e) heç biri 

148Zor işlətmək və ya zor işlətməklə hədələmək prinsipi ilk dəfə hansı beynəlxalq təşkilatın əsas 
sənədində təsbit edilmişdir 

a) ATƏM-in Yekun Aktında  

b) BMT Nizamnaməsində 

c) BMT Qətnaməsində 

d) Avropa Şurası Qətnaməsində 

e) ATƏM-in Bəyannaməsində  

149 Zor işlətmək və ya zor işlətməklə hədələmək prinsipinin hamılıqla tanınmış təfsiri?  

a) hər hansı beynəlxalq təşkilatlarda üzv olmalarından asılı olmayaraq bütün dövlətlər beynəlxalq 
münasibətlərində hər hansı bir dövlətin ərazi toxunulmazlığına qarşı zor işlətməkdən çəkinirlər 

b) BMT-nin bütün üzvləri öz beynəlxalq münasibətlərində hər hansı bir dövlətin ərazi 
toxunulmazlığına və siyasi istiqlaliyyətinə qarşı, habelə Birləşmiş Millətlərin məqsədləri ilə 
bir araya sığmayan hər hansı bir yolla zor işlətməkdən və zor işlətməklə hədələməkdən 
çəkinirlər  

c) dövlətlər öz beynəlxalq münasibətlərində hər hansı bir dövlətin siyasi istiqlaliyyətinə qarşı zor 
işlətməklə hədələməkdən çəkinirlər 

d) dövlətlər ümumtanınmış məqsədlər ilə bir araya sığmayan hər hansı başqa bir yolla zor 
işlətməkdən və zor işlətməklə hədələməkdən çəkinirlər  

e) dövlətlər artıq tam suverenlik statusuna çatdıqda, hüquq bərabərliyi məsələsini qaldıra bilər 

150 Aşağıda sadalanan xüsusatlardan hansısı suveren bərabərlik anlayışının ünsürlərindəndir?  

a) dövlətlər inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq, digər dövlətlərin siyasi, ictimai, iqtisadi və mədəni 
sisteminin seçilməsində mütərəqqi iştirak edir 

b) dövlətlər inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq, digər dövlətlərin siyasi, ictimai, iqtisadi və 
mədəni sisteminin seçilməsində mütərəqqi iştirak edir 

c) hər bir dövlət tam suverenliyə xas olan hüquqlarını müvafiq beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində 
əldə edib, istifadə etmək hüququna malikdir 

d) dövlətlər artıq tam suverenlik statusuna çatdıqda, hüquq bərabərliyi məsələsini qaldıra bilər 

e) hüquq bərabərliyi məsələsini qaldıra bilər 

151Beynəlxalq hüququn prinsipləri dedikdə nə başa düşülür?  

a) beynəlxalq hüququn prinsipləri beynəlxalq hüququn faktiki və formal cəhətdən təsbit edilmiş, 
ictimai təcrübənin nəticəsi kimi yaranan davranış qaydalarıdır  

b) beynəlxalq hüququn prinsipləri beynəlxalq hüququn hüquqi cəhətdən təsbit edilmiş, ictimai 
təcrübənin nəticəsi kimi yaranan, subyektlərin rəhbər davranış qaydalarıdır 



c) beynəlxalq hüququn prinsipləri beynəlxalq hüququn formal cəhətdən təsbit edilmiş, ictimai 
təcrübənin nəticəsi kimi yaranan, bilavasitə dövlətin rəhbər davranış qaydalarıdır 

d) beynəlxalq hüququn prinsipləri beynəlxalq hüququn formal cəhətdən təsbit edilmiş, müvafiq 
davranış qaydalarının nəticəsi kimi tanınan, zəruri qaydalardır  

e) müvafiq davranış qaydalarının nəticəsi kimi tanınan, zəruri qaydalardır  

152Beynəlxalq mübahisələri dinc yolla həll etmək prinsipinin məzmunu dövlətlərin hansı hüquq və 
öhdəliklərində öz ifadəsini tapır?  

a) dövlətlər öz mübahisələrini, onların xarakterindən və mənşəyindən asılı olaraq həll etməlidirlər; 
dövlətlər öz mübahisələrini həll edərkən dinc vasitələrdən hər hansı birini seçmək hüququna 
malikdirlər 

b) dövlətlər öz mübahisələrini, onların xarakterindən və mənşəyindən asılı olmayaraq, yalnız 
dinc vasitələrlə həll etməlidirlər; dövlətlər öz mübahisələrini həll edərkən dinc vasitələrdən 
hər hansı birini seçmək hüququna malikdirlər; dövlətlər öz aralaında olan mübahisəni həll 
olunmaq üçün hər hansı III tərəfə təqdim etməyə məcbur oluna bilməzlər 

c) dövlətlər öz mübahisələrini, onların xarakterindən və mənşəyindən asılı olaraq həll etməlidirlər; 
dövlətlər öz mübahisələrini həll edərkən dinc vasitələrdən hər hansı birini seçmək hüququna 
malikdirlər; dövlətlər öz aralarında olan mübahisəni həll olunmaq üçün hər hansı III tərəfə təqdim 
etməyə məcbur oluna bilməzlər 

d) dövlətlər öz mübahisələrini həll edərkən beynəlxalq təşkilatların iştirakını təmin etməyə 
borcludurlar; dövlətlər öz aralarında olan mübahisəni həll olunmaq üçün hər hansı III tərəfə 
təqdim etməyə məcbur oluna bilməzlər 

e) dövlətlər öz mübahisələrini, onların xarakterindən və mənşəyindən asılı olaraq həll etməlidirlər 

153 Dövlətlər arasında dostluq münasibətlərinə və əməkdaşlığa dair beynəlxalq hüququn prinsipləri 
haqqında Bəyannamə nə vaxtı və hansı beynəlxalq təşkilat tərəfindən qəbul edilmişdir?  

a) 24 oktyabr 1969-cu il, BMT Baş Məclisi 

b) 24 oktyabr 1970-ci il, BMT Baş Məclisi 

c) 24 oktyabr 1971-ci il, ATƏT 

d) 24 oktyabr 1972-ci il, ATƏT 

e) 24 oktyabr 1970-ci il, ATƏT 

154 Xalqın öz daxili işlərini kənardan müdaxilə olmadan həll etmək hüququ, bilavasitə onların hansı 
hüquqlarının tanınmasını nəzərdə tutur?  

a) öz ictimai və dövlət quruluşunu müəyyən etmək; mədəniyyət kimi bütün daxili məsələləri 
həll etmək 

b) öz ictimai və dövlət quruluşunun müəyyən edilməsi; öz təbii sərvətləri üzərində azad sahiblik 
etmək və öz ölkəsinin iqtisadi həyatına rəhbərlik etmək; mədəniyyət, din və sair kimi bütün daxili 
məsələləri həll etmək  



c) dövlət quruluşunu müəyyən etmək; öz ölkəsinin iqtisadi həyatına rəhbərlik etmək; dini və sair 
kimi bütün daxili məsələləri həll etmək 

d) öz ictimai quruluşunu müəyyən etmək; öz təbii sərvətləri üzərində azad sahiblik etmək  

e) öz ictimai və dövlət quruluşunu müəyyən etmək  

155 Sadalananlardan hansılar beynəlxalq mübahisənin tam əlamətləridir?  

a) iki tərəfin – beynəlxalq hüquq subyektlərinin olması; mübahisənin dövlətin daxili səlahiyyət 
dairəsində olmaması; tərəflərin öz aralarında beynəlxalq təşkilatların təsdiqi ilə mübahisənin 
yaranması faktının etiraf edilməsi 

b) iki və daha artıq tərəfin tərəfin – beynəlxalq hüquq subyektlərinin olması; mübahisənin 
dövlətin daxili səlahiyyət dairəsində olmaması; müharibə edən tərəflərin qarşılıqlı 
iddialarının olması; tərəflərin öz aralarında mübahisənin yaranması faktının etiraf 
edilməsi; mübahisənin yaranması anının müəyyən edilməsi 

c) bir neçə tərəfin – beynəlxalq hüquq subyektlərinin olması; mübahisənin dövlətin daxili səlahiyyət 
dairəsində olması; mübahisənin yaranması anının müəyyən edilməsinin qeyri-mümkünlüyü 

d) müharibə edən tərəflərin qarşılıqlı iddialarının olması; tərəflərin öz aralarında mübahisənin 
yaranması faktının etiraf edilməsi; mübahisənin yaranması anının müəyyən edilməsi 

e) iki tərəfin – beynəlxalq hüquq subyektlərinin olması; mübahisənin dövlətin daxili səlahiyyət 
dairəsində olmaması 

156. Suveren bərabərlik prinsipinin əsas ictimai vəzifəsi nədən ibarətdir?  

a) BMT-nin daimi üzv dövlətlərinin, iştirakçı üzv dövlətləri üzərində üstünlüklərinin zəruri olmasına 
əngəlləməkdir 

b) böyük və kiçikliyindən, iqtisadi, siyasi və mədəni inkişaf dərəcəsindən və s. faktorlardan 
asılı olmayaraq bütün dövlətlərin beynəlxalq münasibətlərdə hüquqi cəhətdən bərabər 
iştirakını təmin etməkdir 

c) inkişaf etmiş ölkələrin inkişaf etməkdə olan və üçüncü ölkələrin üzərində, əlverişli rejim tətbiq 
etməklə, sonuncuların inkişaf səviyyəsini qaldırmaqdır 

d) inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq, beynəlxalq təşkilatlarda bir dövlətin digər dövlətə görə 
hüquqlarının təmin edilməsidir 

e) dövlətlər üçün hüquqi cəhətdən məcburi xarakter daşıyan ümumtanınmış normalardır; ən yüksək 
qüvvəyə malik olan imperativ normalardır 

157 Beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri bütövlükdə beynəlxalq birlik tərəfindən tanınır və qəbul edilir və 
… Nöqtələrin yerinə doğru olanı qeyd edin  

a) beynəlxalq birlik tərəfindən də ləğv edilə bilməz 

b) yalnız beynəlxalq birliyin özü tərəfindən ləğv edilə bilər 

c) dövlətlər üçün heç bir hüquqi nəticə doğurmur 

d) dövlətlər üçün bəzi hüquqi nəticələr doğura bilər 



e) dövlətlər üçün bəzən hüquqi nəticələr doğurması mümkündür 

158. Doğru müddəanı göstərin  

a) beynəlxalq hüququn prinsipləri yalnız adət hüququ vasitəsi ilə formalaşır  

b) beynəlxalq hüququn prinsipləri adət və müqavilə yolu ilə formalaşır 

c) beynəlxalq hüququn prinsipləri yalnız beynəlxalq müqavilələr vasitəsilə ilə formalaşır 

d) beynəlxalq hüququn prinsipləri öz təbiəti etibarı ilə müstəqil formalaşır 

e) beynəlxalq hüququn prinsiplərinin formalaşmasının heç bir üsulu mövcud deyil 

159 Dövlətlərin suverenliyi prinsipinin mahiyyəti nədir? 

a) BMT-nin bütün üzvləri güc tətbiqindən çəkinməlidir 

b) Heç bir dövlət digər dövlətin daxili yuridiksiyasında olan işə qarışmamalıdır  

c) Dövlətlərin sərhədi toxunulmazdır 

d) Beynəlxalq mübahisələr dinc yolla həll edilməlidir 

e) Hər bir dövlət öz siyasi və iqtisadi sistemini sərbəst və maneəsiz olaraq özü müəyyən edir 

160Səhv fikri müəyyənləşdirin  

a) Bütün dövlətlər hüquqi cəhətdən bərabərdir 

b) Heç bir dövlət digər dövlətin daxili yuridiksiyasında olan işə qarışmamalıdır  

c) Beynəlxalq təşkilatlarda hər bi dövlət bir səsə malikdir 

d) Başqa dövlətdə baş vermiş silahlı münaqişəyə müdaxilə yolveriləndir  

e) Bütün dövlətlər hüquqi cəhətdən bərabərdir 

161 Səhv fikri tapın  

a) Bütün dövlətlər əsas insan hüquq və azadlıqlarına hörmət etməlidir 

b) Dövlətlərin sərbəst olaraq bir-biri ilə əməkdaşlıq hüququ var 

c) Beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirmək müqavilələrə riayət etmək mənasında anlaşılır 

d) Humanitar müqavilə hüquqa ziddir 

e) Xalqlar sərbəst şəkildə öz müqəddəratını həll edə bilər 

162Səhv fikri tapın  

a) Özünümüəyyənetmə demokratik idarəetmə hüququ deməkdir 

b) Öhdəlikləri vicdanla yerinə yetirmək müqavilələri yerinə yetirməkdir 

c) Dövlətin razılığı olmadan onun sərhədləri dəyişdirilə bilməz 

d) Silahlı təcavüz yolverilməzdir 



e) Özünümüdafiə məqsədilə güc tətbiqi yol verilməzdir 

163Beynəlxalq terrorçuluqla mübarizədə əməkdaşlığın hansı prinsipləri təsbit edilmişdir?  

a) hamı tərəfindən pislənməsi və hüquqazidd əməl kimi tanınması, beynəlxalq əməkdaşlıq, 
ekstradisiya, beynəlxalq sənədlərin milli qanunvericiliklə təsbiti 

b) hamı tərəfindən pislənməsi və hüquqazidd əməl kimi tanınması, beynəlxalq əməkdaşlıq 

c) ekstradisiya, beynəlxalq sənədlərin milli qanunvericiliklə təsbiti 

d) hamı tərəfindən pislənməsi və hüquqazidd əməl kimi tanınması, beynəlxalq əməkdaşlıq, 
ekstradisiya, beynəlxalq sənədlərin milli qanunvericiliklə təsbiti və milli qanunların unifikasiyası 

e) hamı tərəfindən pislənməsi və hüquqazidd əməl kimi tanınması, beynəlxalq əməkdaşlıq, 
ekstradisiya, beynəlxalq sənədlərin milli qanunvericiliklə təsbiti və regional orqanların 
əlaqələndirici funksiyası 

164 Beynəlxalq hüquqda beynəlxalq hüquqi tənzimlənmə anlayışı necə başa düşülür?  

a) hüquqi şəxsləri n qəbul etdikləri qərarların təsirinin göstərilməsi 

b) dövlətin qəbul etdiyi qərarların öz təsirini göstərməsi 

c) hökumətlərin qəbul etdikləri qərarların təsirinin göstərilməsi 

d) təşkilatların qəbul etdikləri qərarların təsirinin göstərilməsi 

e) beynəlxalq hüququn köməyi ilə dövlətlərin qarşılıqlı münasibətlərinə təsirinin göstərilməsi 

165Beynəlxalq qanunçuluq anlayışı nədir?  

a) beynəlxalq sistemdə münasibətlərin əsas prinsipləri əsasında öhdəliklərin məsuliyyətlə 
beynəlxalq hüquq prinsipləri ilə yerinə yetirilməsinin təmin edilməsidir 

b) iqtisadi sahədə bağlanmış müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməsidir 

c) mədəni sahədə bağlanmış müqavilənin şərtlərinin yerinə yetirilməsidir 

d) hökumət qərarlarının yerinə yetirilməsidir 

e) hüquqi şəxslərin qəbul etdikləri qərarların yerinə yetirilməsidir. 

166 Sülh şəraitinin mövcudluğu prinsipi hansı beynəlxalq sənəddə öz əksini tapmışdır?  

a) London deklarasiyasında 

b) Dehli deklarasiyasında 

c) BMT-nin nizamnaməsində 

d) Moskva deklarasiyasında 

e) İstanbul deklarasiyasında 

167Hərbi gücün tətbiq olunmaması prinsipi hansı hallarda pozula bilər?  

a) hökumətin qərarı əsasında  



b) digər təşkilatların qərarı əsasında 

c) dövlət rəhbərinin verdiyi fərman əsasında 

d) BMT-nin mandatı əsasında 

e) qanunverici orqanın qəbul etdiyi qanun əsasında 

168 Yeni yaranmış dövlətlər hansı hallarda tanınır?  

a) regional təşkilatlar tərəfindən tanındıqdan sonra[yeni cavab] 

b) dövlətlər tərəfindən tanındıqdan sonra 

c) digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanındıqdan sonra 

d) BMT tərəfindən üzvlüyə qəbul olunduqdan sonra 

e) beynəlxalq məhkəmə tanıdıqdan sonra 

169Beynəlxalq təşkilatda üzvlüyə neçə üsulla xitam verilir 

a) 1 

b) 5 

c) 4 

d) 3 

e) 2 

17 Hansı beynəlxalq təşkilatın orqanı deyil  

a) ali orqan  

b) icra orqanı  

c) inzibati orqan  

d) əsas orqan  

e) xüsusi komitə və komissiya 

171 Baş Assambleyanın neçə əsas komitəsi var  

a) 5 

b) 3 

c) 4 

d) 7 

e) 2 

172 Təhlükəsizlik şurasının qeyri daimi üzvləri neçə ilə seçilir  

a) 2 



b) 3 

c) 1 

d) 5 

e) 7 

173Təhlükəsizlik şurasının daimi üzvü deyil ( 

a)  ABŞ  

b) Almaniya  

c) Rusiya  

d) Fransa  

e) Çin 

174 İKT-nin ali orqanı olan dövlət və hökümət başçılarının Konfransı neçə ildən bir çağırılırş  

a) 3 

b) 2 

c) 1 

d) 6 ay  

e) daimidir  

175 ATƏT-in əsas funksiyası hansı istiqamə yönəldilib?  

a) iqtisadi əlaqələrin yaranmasına 

b) Avropada sülh və təhlükəsizlik əməkdaşlığının təşkil olunmasına 

c) gömrük əlaqələrinin yaranmasına 

d) mədəni əlaqələrin yaranmasına 

e) ticarət əlaqələrinin yaranmasına 

176 İKT-nin ali orqanı dövlət və hökumət başçılarının konfransları neçə ildən bir çağırılır?  

a) 5 

b) 3 

c) 4 

d) 6 

e) 7 

177 İqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf Təşkilatı neçənci ildəən fəaliyyət göstərir?  

a)  1984-cü il 



b) 1948-ci il 

c) 1954-ci il 

d) 1965-ci il 

e) 1949-ci il 

178 İqtisadi və Sosial Şuranın Baş Assambleya tərəfindən hər il seçilən üçdə biri neçə üzv dövlətdir?  

a) 19 

b) 18 

c) 17 

d) 16 

e) 15 

179 İqtisadi və Sosial Şuranın neçə reqional komissiyası vardır?  

a) 3 

b) 5 

c) 6 

d) 7 

e) 8 

180 İqtisadi və Sosial Şuraya (EKOCOK) üzv dövlətlər Baş asambleya tərəfindən neçə il müddətinə 
seçilir?  

a) 5 

b) 3 

c) 4 

d) 6 

e) 7 

181Ticarət və inkişaf üzrə BMT Konfransı (YUNİKTAD) neçənci ildə təsis olunmuşdur 

a) 1984-cü il 

b) 1964-cü il  

c) 1954-cü il  

d) 1974-cü il 

e) 1944-cü il 

 



182Amerika Dövlətləri Təşkilatının (ADT) üzvləri Baş Assambleya tərəfindən neçə il müddətinə seçilir 

a) 8 

b) 4 

c) 9 

d) 5 

e) 6 

183 Avropa Şurası neçə Avropa dövləti tərəfindən yaradılmışdır?  

a) 8 

b) 10 

c) 23 

d) 21 

e) 19 

184 Avropa Şurasının Baş Katibi neçə il müddətinə seçilir?  

a) 4 il  

b) 5 il 

c) 6 il 

d) 7 il 

e) 8 il 

185 Beynəlxalq Məhkəməyə neçə hakim daxildir?  

a) 5 

b) 15 

c) 10 

d) 20 

e) 25 

186 Beynəlxalq təşkilatlar hansı məsələləri müzakirə edə bilərlər?  

a) ölkə daxilindəki məsələlər 

b) Təşkilatın nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş beynəlxalq əhəmiyyətli məsələlər 

c) hökumətin səlahiyyətinə aid olan məsələlər 

d) qanunverici orqanlarının səlahiyyətinə aid olan məsələlər 

e) yerli icra orqanlarının səlahiyyətinə aid olan məsələlər 



187 Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) neçənci ildə yaradılmışdır?  

a) 1984-cü il 

b) 1945-ci il 

c) 1954-ci il 

d) 1965-ci il 

e) 1949-ci il 

188Cənubi-şərqi Asiya dövlətləri assosiasiyası (ASEAN) neçənci ildə yaradılmışdır?  

a) 1977-cu il 

b) 1967-cu il 

c) 1957-cü il 

d) 1987-cü il 

e) 1947-ci il 

189İqtisadi və Sosial Şuranın Baş Assambleya tərəfindən üç il müddətinə seçilən üzv dövlətlərin sayı?  

a) 45 

b) 54 

c) 35 

d) 24 

e) 12 

190 İslam konfransı təşkilatı (İKT) neçənci ildə yaradılmışdır?  

a) 1979-cu il 

b) 1969-cu il 

c) 1949-cü il 

d) 1973-cü il 

e) 1948-ci il 

191Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (ÜTT) neçənci ildə təsis olunmuşdur?  

a) 1984-cü il 

b) 1994-cü il  

c) 1954-cü il 

d) 1974-cü il  

e) 1944-cü il 



192 Beynəlxalq Hüquq İnstitutu və Beynəlxalq Hüquq Assosiasiyası … fəaliyyət göstərirlər. Nöqtələrin 
yerinə doğru olanı qeyd edin  

a) 1973-cü ildən  

b) 1873-cü ildən 

c) 1946-cı ildən 

d) 1961-cı ildən 

e) 1983-cü ildən 

193 Beynəlxalq Hüquq Komissiyası ibarətdir… Nöqtələrin yerinə doğru olanı qeyd edin ( 

a) 37 üzvdən  

b) 34 üzvdən 

c) 45 üzvdən 

d) 5 üzvdən 

e) 17 üzvdən 

194Beynəlxalq Hüquq Komissiyası… Nöqtələrin yerinə doğru olanı qeyd edin  

a) əsas orqandır 

b) köməkçi orqandır 

c) mühüm orqandır 

d) zəruri birlikdir 

e) qeyri-rəsmi orqandır 

195Beynəlxalq Hüquq Komissiyasının üzvləri … seçilirlər. Nöqtələrin yerinə doğru olanı qeyd edin  

a) 3 il müddətinə  

b) 5 il müddətinə 

c) müddətsiz 

d) 10 il müddətinə 

e) 15 il müddətinə  

196 Doğru müddəanı göstərin  

a) BMT Nizamnaməsinin hüquqi qüvvəsi bütün digər beynəlxalq müqavilələrin hüquqi qüvvəsindən 
üstün deyil  

b) BMT Nizamnaməsinin hüquqi qüvvəsi bütün digər beynəlxalq müqavilələrin hüquqi 
qüvvəsindən üstündür 



c) BMT Nizamnaməsinin hüquqi qüvvəsi bütün digər beynəlxalq müqavilələrin hüquqi qüvvəsi ilə 
bərabər nəzərdə tutulmuşdur 

d) bu barədə konkret heç bir göstəriş yoxdur 

e) beynəlxalq müqavilələrin hüquqi qüvvəsi daha üstündür (beynəlxalq hüququn primatı) 

197 Dövlətlərin hüquq və vəzifələri haqqında Montevideo Konvensiyası … Nöqtələrin yerinə doğru olanı 
qeyd edin  

a) 1947-ci ildə bağlanmışdır  

b) 1933-cü ildə bağlanmışdır 

c) 1937-ci ildə bağlanmışdır 

d) 1973-cü ildə bağlanmışdır 

e) 1969-cu ildə bağlanmışdır 

198Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq üzrə Helsinki Müşavirəsinin … tarixli Yekun aktında … 
göstərilmişdir. Nöqtələrin yerinə doğru olanı qeyd edin  

a) 1975-ci il tarixli, yeddi prinsip  

b) 1975-ci il 1 avqust tarixli, on prinsip 

c) 1975-ci il 1 avqust tarixli, 3 (üç) prinsip 

d) 1975-ci il tarixli, 17 prinsip 

e) 1975-ci il 1 avqust tarixli, 13 prinsip 

199Aşağıdakılardan hansı prosessual normaların pozulmasına görə beynəlxalq təşkilatlarda üzv dövlətlərə 
qarşı tətbiq olunan sanksiya deyil  

a) təşkilat üzvlükdən irəli gələn hüquq və imtiyazların dayandırılması 

b) səsvermə hüququndan vəsessiya və ya iclasın yekun aktını imzalamaqdan hüququndan məhrum 
etmə 

c) təşkilatın orqanının işində iştirak etməkdən kənar etmə 

d) səsvermənin nəticələrinin etibarsız hesab olunması 

e) dövlətin nümayəndəsinin çıxış müddətinin məhdudlaşdırılması 

200 Aşağıdakılardan hansı maddi normaların pozulmasına görə beynəlxalq təşkilatlarda üzv dövlətlərə 
qarşı tətbiq olunan sanksiyadır 1.təşkila üzvlükdən irəli gələn hüquq və imtiyazların dayandırılması 
2.səsvermə hüququndan vəsessiya və ya iclasın yekun aktını imzalamaqdan hüququndan məhrum etmə 
3.təşkilatın orqanının işində iştirak etməkdən kənar etmə 4.səsvermənin nəticələrinin etibarsız hesab 
olunması 5.BMT-nin ixtisaslaşdırılmış təsisatlarının orqanlarının işində içtiraktan kənar etmə  

a) 1,2  

b) 2,3  



c) 1,5  

d) 2,4  

e) 4,5 

201 Beynəlxalq təçkilatın icra orqanının funksiyasıdır  

a) təşkilata yeni üzvlərin qəbulu 

b) təşkiltın səmərəli fəaliyyətinintəmin edilməsi 

c) təşkilatın baş vəzifəli şəxsinin seçilməsi 

d) büdcənin müəyyən edilməsi 

e) təşkilatın fəaliyyəti barədə hesabatların dinlənilməsi 

202 Biri təşkilatın inzibati orqanının funksiyası deyil  

a) təşkilatın fəaliyyəti barədə hesabatların dinlənilməsi 

b) təşkilatın orqanları tərəfindən qəbul edilmiş sənədlərin dərc edilməsi 

c) təşkilatın fəaliyyəti barədə hesabatların tərtib edilməsi 

d) təşkilatın fəaliyyətinə aid olan bütün məsələlər üzrə məlumat toplanması 

e) büdcənin layihəsinin hazırlanması 

203 Bunlardan hansı Təhlükəsizlik Şurasının Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair qəbul etdiyi qətnamə 
deyil  

a) 822 

b) 853 

c) 874 

d) 884 

e) 850 

204 İKT-nin ali orqanı hansıdır  

a) Parlament Assambleyası  

b) Nazirlər Komitəsi  

c) dövlət və hökümət başçılarının Konfransı 

d) Vasitəçilik və barışdırma üzrə komissiya  

e) arbitraj komissiyası 

205 Bu orqan Avropa şurasında yoxdu  

a) Parlament Assambleyası  



b) Nazirlər Komitəsi  

c) Avropa və regional hakimiyyətlər Konqresi  

d) Vasitəçilik,barışdırma və arbitraj üzrə komissiyası  

e) katiblik  

206 İKT-nin neçə üzvü var?  

a) 50 

b) 13 

c) 55 

d) 9 

e) 37 

207Aşağıdakılardan hansı Təhlükəsizlik Şurasının qərar qəbul ola bilər 1.silahlı qüvvələrin istifadəsi ilə 
bağlı olmayan tədbirlər barəsində 2.iqtisadi və sosial məsələlər barəsində 3.inzibati məsələlər barəsində 
4.silahlı tədbirlər barəsində 5.humanitar məsələlər barəsində  

a) 2,3  

b) 1,4  

c) 3,4  

d) 1,2  

e) 2,5 

208 Regional səviyyədə terroçuluqla mübarizə hansı çərçivələrdə həll edilir 

a) ATƏT, Avropa Şurası, Amerika Dövlətlər Təşkilatı, Afrika Dövlətlər Assosiasiyası 

b) ATƏT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, Amerika Dövlətlər Təşkilatı, Cənubi Asiyanın 
Regtonal əməkdaşlıq Assosiasiyası 

c) Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, Amerika Dövlətlər Təşkilatı, Cənubi Asiyanın Regtonal 
Əməkdaşlıq Assosiasiyası 

d) ATƏT, Avropa Şurası, Amerika Dövlətlər Təşkilatı, Afrika Dövlətlər Assosiasiyası, BMT 

e) BMT, Avropa Şurası, Avropa İttifaq 

209Dövlət başçısı, hökumət, XİN ( Xarici İşlər Nazirliyi ) dövlətin digər dövlətlərlə və beynəlxalq 
təşkilatlarla xarici əlaqələrini həyata keçirən orqanlar hansı növ orqanlara aid edilir:  

a) dövləti bütün məsələlər üzrə təmsil edən orqanlar 

b) dövləti hər hansı bir məsələ üzrə təmsil edən orqanlar 

c) daimi orqan 

d) müvəqqəti orqan 



e) xarici orqan 

210Missiyalara kim başçılıq edir?  

a) fövqəladə və səlahiyyətli səfir 

b) attaşe 

c) katiblər 

d) fövqəladə və səlahiyyətli elçi və müvəqqəti işlər müvəkkili 

e) konsul 

211 Konsul təyin olunmuş şəxsə onun səlahiyyətlərini təsdiq edən xüsusi sənəd verilir. Bu sənəd necə 
adlanır?  

a) konsul patenti 

b) etimadnamə 

c) etibarnamə 

d) ekzekvatura 

e) protokol 

212 Ştatdankənar konsulları kim təyin edir?  

a) XİN 

b) Prezident 

c) Baş konsul 

d) Konsul agenti 

e) Fəxri konsul 

213Beynəlxalq səviyyədə müdafiə olunan şəxslər, o cümlədən, diplomatik agentlər əlehinə cinayətlərin 
qarşısının alınması, cəzalandırılması haqqında Konvensiya nə vaxt qəbul edilib?  

a) 1961 

b) 1963 

c) 1969 

d) 1973 

e) 1975 

214Diplomatik fəaliyyətə dair əsas beynəlxalq sənəd hansıdır?  

a) NATO-nun bəyanatı 

b) BMT-nin nizamnaməsi 



c) Helsinki İnsan Hüquqları Konvensiyası 

d) Vyana Konvensiyası  

e) NATO ilə “Sülh naminə tərəfdaşlıq” çərçivəsi 

215 Ştatdan kənar konsulların vəzifələri dövlətin hansı orqanları tərəfindən müəyyənləşdirilir?  

a) nazirlər Kabineti tərəfindən 

b) Prezident Adminstrasiyası tərəfindən 

c) Ölkədəki səfirlik tərəfindən 

d) Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən 

e) Xarci İşlər nazirliyi tərəfindən 

216 Başqa ölkəyə göndərilən konsul işə başlaması üçün öz ölkəsindən nə alır?  

a) protokol 

b) patent 

c) ikitərəfli müqavilə 

d) ekzekvatura 

e) aqreman 

217 Başqa ölkəyə təzə təyin olunmuş səfir öz ölkə başçısından getdiyi ölkənin başçısına təqdim etmək 
üçün hansı sənədi almalıdır 

a) aqreman 

b) patent 

c) etimadnamə 

d) ekzekvatura 

e) yaddaş məktubu 

218Bir ölkədə diplomatik nümayəndəlik hansı tanınma formasından sonra açılır?  

a) dövlətlərarası müqavilədən sonra 

b) de-yure 

c) de-fakto 

d) de-fakto və de-yure 

e) hərbi müqavilədən sonra  

219 Diplomatik korpusun adından kim danışa bilər?  

a) duayen 



b) səfirlər 

c) birinci dərəcəli müşavir 

d) hərbi attaşe 

e) baş konsul 

220Diplomatın əsas hərəkət və fəaliyyət normaları nə ilə tənzim olunur?  

a) təlimatla 

b) diplomatik protokol normaları ilə 

c) yaddaş məktubu ilə diplomatik pasportla 

d) aqremanla 

e) patentle 

221 Diplomatın əsas məlumat mənbəyinə aşağıdakılardan hansı aiddir?  

a) təzə kinofilmlər 

b) kütləvi informasoya vasitələri 

c) dedektiv romanlar 

d) rəsm qalereyasına baxmaq 

e) qiraət zallarında çox oxumaq 

222Diplomatiyada əhəmiyyətlidir?  

a) keç kəslə görüşməmək 

b) şəxsi əlaqələri genişləndirmək  

c) qəbullara getməmək 

d) şəxsi əlaqələri yaratmamaq 

e) diplomatik mühitdən təcrid olunmaq 

223 Dövləti tanımağın neçə forması var?  

a) 5 

b) 2 

c) 6 

d) 3 

e) 4 

224dövlətin faktiki tanıma forması hansıdır?  

a) müqavilə ilə 



b) de-fakto 

c) sazişlə 

d) de-yure 

e) bəyanatla 

225 Dövlətin hüquqi tanınma forması hansıdır?  

a) müqavilə ilə 

b) de-yure 

c) bəyanatla 

d) de-fakto 

e) sazişlə 

226  Dövlətin xarici orqanlarının neçə növü vardır?  

a) ümumi, xüsusi  

b) daimi, müvəqqəti  

c) ali, orta 

d) adi, əsas  

e) səfirlik, konsulluq 

227Konsulluq idarələrinin növünə aid olmayan varian hansıdı?  

a) baş konsulluqlar  

b) konsul ofisləri 

c) konsulluqlar  

d) vitse konsulluqlar  

e) konsul agentlikləri 

228 Səfir olmayanda səfirliyin başçısı kim sayılır?  

a) baş konsul 

b) müvəqqəti işlər vəkili 

c) birinci dərəcəli müşavir 

d) protokol şöbəsinin müdiri 

e) birinci katib 

229Səfirliyin binasının üstündə bunlardan hansı olmalıdır?  

a) ölkə rəhbərinin portreti 



b) dövlət bayrağı 

c) şüar 

d) Konstitusiyanın şəkli 

e) dövlət himninin mətni 

230 Aşağıda göstərilmiş mərhələlər hansı məsələnin həyata keçirilməsi üçündür: 1. aqremanın xahiş 
edilməsi 2. aqreman alındıqdan sonra şəxsin diplomatik nümayəndəliklərin başçısı təyini barədə müvafiq 
dövlətdaxili aktın verilməsi 3. etimadnamənin təqdim olunması  

a) diplomatik nümayəndəliklərin başçısının təyin olunması 

b) nümayəndəliklərin açılması 

c) nazirlərin vəzifəyə seçilməsi 

d) prezidentin seçilməsi 

e) ombudsmanın secilməsi 

231 Duayen- 

a) diplomatik korpusa rəhbərlik edir 

b) təşkilat rəhbəri 

c) nuntsilər 

d) səfirlər 

e) xüsusi missiya rəhbəri 

232 Diplomatik nümayəndəliklərin imtiyaz və immunitetləri: 1. nümayəndəliyin binalarının 
toxunulmazlığı 2. yurisdiksiya immuniteti 3. arxiv və sənədlərin toxunulmazlığı 4. öz hökuməti və digər 
diplomatik nümayəndəliklərlə əlaqədə olmaq azadlığı 5. hərbi və digər mükəlləfiyyətdən azad olma  

a) 1, 2, 4 

b) 3, 5 

c) 1, 3, 4 

d) 2, 4 

e) 1, 2, 5 

233Konsulluq idarələrinin növləri və buna uyğun olaraq konsul dərəcələri ( dolğun cavabı göstərin ):  

a) baş konsulluq- baş konsul; konsulluq- konsul 

b) baş konsulluq- baş konsul; konsulluq- konsul; vitse konsulluq- vitse konsul; konsul agentlikləri- 
konsul agenti 

c) vitse konsulluq- vitse konsul; konsul agentlikləri- konsul agenti 

d) konsulluq- konsul; vitse konsulluq- vitse konsul 



e) baş konsulluq- baş konsul; konsulluq- konsul; vitse konsulluq- vitse konsul 

234 Fəxri konsullar:  

a) konsulluğun yerləşdiyi dövlətdə daimi yaşayan şəxslərin sırasından təyin olunur 

b) konsulluğun yerləşdiyi dövlətdə konsullğun aid edildiyi dövlətin vətəndaşı olan şəxs 

c) konsullğun aid edildiyi dövlətin başçısı tərəfindən təyin olunan yerli vətəndaş 

d) konsulluğun yerləşdiyi dövlətin başçısı tərəfindən təyin olunan yerli vətəndaş 

e) konsul tərəfindən təyin olunaraq məvacib alan şəxs 

235 Konsul missiyasına aşağıdakı hallarda son verilir: 1. onu təyin etmiş dövlət tərəfindən geri çağrılması 
2. konsulun persona non grata elan olunması 3. konsulluq dairəsinin yerləşdiyi ərazinin qəbul edən qəbul 
edən dövlətin suverenliyindən çıxması 4. konsulluğun bağlanması 5. konsulluq münasibətlərinə xitam 
verilməsi  

a) 1, 3, 5 

b) Göstərilən bütün hallarda 

c) 2, 4, 5 

d) 1, 4, 5 

e) 1, 2, 3 

236 Ekzekvatura nədir?  

a) qəbul edən dövlət ( xarici işlər idarəsi ) əgər təyin olunmuş şəxsə konsula etirazı yoxdursa, 
onun öz vəzifələrinin icrasına başlamasına icazədir 

b) konsul təyin olunmuş şəxsə onun səlahiyyətlərini təsdiq edən xüsusi sənəd 

c) konsulluq nizamnaməsi 

d) etimadnamə 

e) əsasnamə 

237Konsul missiyasına nə vaxtdan başlamış sayılır?  

a) konsul patenti alındıqdan sonra 

b) ekzekvatura verilən andan 

c) xarici işlər idarəsi tərəfindən təyin olunandan 

d) konsulluğun açılması haqqında qərar qəbul ediləndən  

e) etimadnamə təqdim ediləndən 

238Şəxsi imtiyaz və immunitetlərə hansılar aid deyil  

a) bayraq və emlemdən istifadə hüququ 



b) şəxsiyyət toxunulmazlığı 

c) mənzil toxunulmazlığı; 

d) yurisdiksiya immuniteti; 

e) fiskal immuniteti 

239 Nümayəndəliyin binaları bütün dövlət və bələdiyyə vergi və rüsumlarından ( konkret xidmətlərə görə 
ödəniş haqqından başqa ) azad olması hansı diplomatik imtiyazlara aiddir.  

a) nümayəndəliyin binalarının toxunulmazlığı; 

b) fiskal immuniteti; 

c) arxiv və sənədlərin toxunulmazlıığ: 

d) gömrük rüsumundan azad olma ; 

e) yurisdiksiya immuniteti; 

240 nümayəndəliyin binalarının toxunulmazlığı;  

a) fiskal immuniteti; 

b) arxiv və sənədlərin toxunulmazlığı: 

c) gömrük rüsumundan azad olma  

d) yurisdiksiya immuniteti; 

e) nümayəndəliyin binalarının toxunulmazlığı; 

241 Beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəliklərin funksiyaları hansılardır:  

a) nümayəndəliyi göndərən dövlətin təmsil olunması;  

b) təşkilatda həmin dövlətin mənafelərinin qorunması;  

c) təşkilatla əlaqədar saxlanılması; 

d) öz dövlətinə təşkilatın fealiyyəti haqqında məlumat verilməsi və s. 

e) hamsı  

242 Xüsusi missiya dedikdə:  

a) müəyyən məsələlər üzrə danışıqlar aparmaq və ya hər hansı konkret vəzifəni yerinə 
yetirmək məqsədilə başqa bir dövlətə onun razılığı ilə göndərilən rəsmi nümayəndə heyəti 
başa düşülür. 

b) xüsusi məsələlər üzrə söhbət etmək məqsədilə başqa bir dövlətə onun razılığı ilə göndərilən rəsmi 
nümayəndə heyəti başa düşülür 

c) hər hansı konkret vəzifəni yerinə yetirmək və başqa bir dövlətə onun razılığı ilə göndərilən rəsmi 
nümayəndə heyəti başa düşülür.  

d) yalnız hər hansı konkret vəzifəni yerinə yetirmək rəsmi nümayəndə heyəti başa düşülür.  



e) müəyyən məsələlər üzrə danışıqlar aparmaq məqsədi ilə rəsmi nümayəndə heyəti başa düşülür 

243 Konsulluq münasibəti haqqınd hAnsı əsas konvensiya nə vaxt qəbul edilib  

a) 1963-cu il Vyana Konvensiyası  

b) 1963-cu il Haaqa Konvensiyası 

c) 1958-cu il Vyana Konvensiyası 

d) 1976-cu il Haaqa Konvensiyası 

e) 1933-cu il Vyana Konvensiyası 

244 konsulluqlar hansı funksiyaları həyata keçirir:  

a) öz dövlətinin, onun hüquqi şəxslərinin və vətəndaşlarının mənafelərini qorumaq;  

b) öz dövləti ilə qəbul edən dövlət arasında ticarət, iqtisadi, mədəni, elmi və digər əlaqələrin 
inkişafına yardım göstərmək;  

c) konsulluq dairəsinin iqtisadi, hqüuqi və siyasi həyatına dair məlumat toplamaq və öz dövlətinin 
xarici işlər nazirliyinə çatdırmaq;  

d) öz dövlətinin vətəndaşları üçün inzibati və notariat funksiyaları həyata keçirmək;  

e) hamsı  

245 Konsulun missiyası hansı hallarda sona yetir:  

a) onu təyin etmiş dövlət tərəfindən konsulun geri çağırılması; 

b) konsulun persona non qrata elan olunması; 

c) konsul patentinin müddətinin başa çatması; 

d) hamsı 

e) konsulluq dairəsinin yerləşdiyi ərazinin qəbul edən dövlətin suverenliyindən çıxması; 

246Konsulun missiyası hansı hallarda sona yetir:  

a) konsulluq dairəsinin yerləşdiyi ərazinin qəbul edən dövlətin suverenliyindən çıxması; 

b) konsulluq idarəsinin bağlanması; 

c) konsulluq münasibətlərinin xitam olunması; 

d) təmsil olunan dövlət ilə qəbul edən dövlət arasında müharibə başlaması 

e) Hamsı 

247Beynəlxalq humanitar hüquq üçün ən əhəmiyyətli Konvensiya hansədır?  

a) Müharibə qurbanlarının müdafiəsinə dair 1949-cu il konvensiyası 

b) Genosid cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında Konvensiya 



c) Partlayıcı və yandırıcı güllələrin istifadəsinin ləğv edilməsi haqqında Sankt-Peterburq 
Bəyannaməsi 

d) Silahlı münaqişə zamanı mədəni mülkiyyətin qorunması haqqında Haaqa Konvensiyası 

e) Hamısı 

248Müharibə qurbanlarının müdafiəsinə dair Cenevrə Konvensiyaları nə vaxt qəbul olunmuşdur?   

a) 1947  

b) 1949  

c) 1946  

d) 1945  

e) 1944 

249Kimlər kombatant statusuna malik deyillər?  

a) muzdlu əsgərlər  

b) yığma qoşun  

c) partizan dəstələri  

d) müqavimət dəstələri  

e) hərbi müxbirlər 

250Beynəlxalq humanitar hüquqda müharibənin sona yetməsi neçə mərhələdən ibarətdir?  

a) 3 

b) 4 

c) 2 

d) 1 

e) 5 

251 Müharibənin sona yetməsi hansı hansı hüquqi nəticələr doğulur?  

a) arazi məsələlərinin həlli 

b) hərbi əsirlərin dəyişdirilməsi 

c) diplomatik və konsulluq münasibətlərinin bərpası 

d) hamısı 

e) dövlətin və ayrı-ayrı fərdlərin məsuliyyəti haqqında məsələlərin həlli 

252Silahlı münaqişə zamanı mədəni mülkiyyətin qorunması haqqında Haaqa Konvensiyası nə vaxt qəbul 
olunmuşdur?  



a) 1934  

b) 1944  

c) 1954  

d) 1964 

e) 1974 

253Vuruşan tərəflərin təyin etdiyi və onların mənafelərini qorumalı olan dövlət necə adlanır?  

a) İştirakçı dövlət  

b) Razılaşan dövlət  

c) Himayəçi dövlət  

d) Üçüncü dövlət  

e) Danışıqlarda iştirak edən dövlət 

254 Hansı qadağan olunmuş vasitədir?  

a) Düşmən qoşunlarına mənsub olan şəxsləri xaincəsinə öldürmək 

b) Hərbi zərurət hallarından başqa,düşmən mülkiyyətinin tələf edilməsi 

c) Yeganə təyinatı boğucu və ya zərərli qazlar yaymaqdan ibarət olan mərmilər 

d) Parlamentyoru və onu müşayiət edən şəxsləri öldürmək 

e) Düşmən tərəfə mənsub olan şəxsləri, hərbi əməliyyatlarda iştiraka məcbur etmək 

255 Norma yaradıcılığı baxımından beynəlxalq humanitar hüquq hansı beynəlxalq sənədlərdən başlayır?  

a) 1864-cü il Cenevrə Konvensiyası 

b) 1923-cü il Cenevrə Protokolu 

c) 1829-cu il Cenevrə Konvensiyası 

d) 1958-ci il Nyu-York Konvensiyası 

e) 1969-cu il Vyana Konvensiyası 

256Beynəlxalq humanitar hüququnun mənbələri hansılardır?  

a) beynəlxalq müqavilə, çoxtərəfli və ikitərəfli sazişlər 

b) çoxtərəfli və ikitərəfli sazişlər 

c) beynəlxalq müqavilə, beynəlxalq adət 

d) ikitərəfli sazişlər 

e) beynəlxalq müqavilə, beynəlxalq adət, çoxtərəfli və ikitərəfli sazişlər 

257 BHH onun qoyduğu öhdəlikləri yerinə yetirməməyə görə hansı məsuliyyəti nəzərdə tutur?  



a) inzibati məsuliyyəti 

b) cinayət məsuliyyəti 

c) maddi məsuliyyəəti 

d) mənəvi məsuliyyəti  

e) bütün variantlar düzdür 

258 BQXK üzvləri hansı millətdən olmadırlar?  

a) çoxmillətli olmadırlar  

b) hökmən isvecrəli olmalıdırlar 

c) hökmən ingiltərəli olmalıdırlar 

d) hökmən monqol olmalıdırlar  

e) hökmən polşalı olmalıdırlar  

259 BQXK fəaliyyət xarakterinə görə necə təşkilatdlır?  

a) humanitar təşkilatdır  

b) beynəlxalq təşkilatdır  

c) çoxmillətli təşkilatdır  

d) ideoloji təşkilatdır  

e) bütün variantlar düzdür  

260 BQXK tərkibinə görə necə təşkilatdır?  

a) coxmillətli  

b) təkmillətli  

c) beynəlxalq təşkilatların iştirakı vacibdir  

d) BMT-nin nümayəndəsinin iştirakı vacibdir  

e) bütün variantlar düzdür  

261 BQXK –nin xarakterik cəhəti  

a) Beynəlxalq Qırmızı Xacın Nizamnaməsinə əsasən BQXK son dərəcə neytraldır  

b) Beynəlxalq Qırmızı Xacın Nizamnaməsinə əsasən BQXK son dərəcə müstəqil təsisatdır  

c) Beynəlxalq Qırmızı Xacın Nizamnaməsinə əsasən BQXK vasitəcidir  

d) düzgün cavab yoxdur 

e) Beynəlxalq Qırmızı Xacın Nizamnaməsinə əsasən BQXK son dərəcə neytral və müstəqil 
təsisat və vasitəçidir  



262 Dambalar, Bəndlər və atom elektrik stansiyalarına hücumları hec bir istisna qoymadan qadağan edən 
Protokol hansıdır ?  

a) IY Protokol 

b) II Protokol 

c) I Protokol 

d) III Protokol 

e) düzgün cavab yoxdur 

263Döyüşən tərəflər bir tərəfdən hərbi obyektlər, digər tərəfdən, mülki əhali və mülki obyektlər arasında 
fərq qoymalıdırlarmı?  

a) qoymamalıdırlar 

b) qoymalıdırlar 

c) müəyyən şərtlər daxilində qoymalıdırlar 

d) müəyyən şərtlər daxilində qoymamalıdırlar 

e) düzgün cavab yoxdur 

264 Hərbi obyekt nədir?  

a) öz təyinatına və istifadə olunmasına görə döyüş əməliyyatlarına səmərəli təsir göstərən və tam və 
ya qismən dağıdılması, ələ kecirilməsi və ya neytrallaşdırılması həmin vaxt mövcud olan 
vəziyyətdə aşkar hərbi üstünlük verən obyektlərdir 

b) öz xarakterinə, yerinə, təyinatına və istifadə olunmasına görə döyüş əməliyyatlarına 
səmərəli təsir göstərən və tam və ya qismən dağıdılması, ələ kecirilməsi və ya 
neytrallaşdırılması həmin vaxt mövcud olan vəziyyətdə aşkar hərbi üstünlük verən 
obyektlərdir  

c) öz istifadə olunmasına görə döyüş əməliyyatlarına səmərəli təsir göstərən və tam və ya qismən 
dağıdılması, ələ kecirilməsi və ya neytrallaşdırılması həmin vaxt mövcud olan vəziyyətdə aşkar 
hərbi üstünlük verən obyektlərdir  

d) öz xarakterinə, yerinə, təyinatına və istifadə olunmasına görə döyüş əməliyyatlarına səmərəli təsir 
göstərən qismən dağıdılması, ələ kecirilməsi həmin vaxt mövcud olan vəziyyətdə aşkar hərbi 
üstünlük verən obyektlərdir  

e) öz yerinə görə döyüş əməliyyatlarına səmərəli təsir göstərən və tam və ya qismən dağıdılması, ələ 
kecirilməsi və ya neytrallaşdırılması həmin vaxt mövcud olan vəziyyətdə aşkar hərbi üstünlük 
verən obyektlərdir  

265Humanitar hüquqa əməl olunmasını təmin etmək üçün hansı tədbirlər həyata keçirilməlidir?  

a) beynəlxalq təşkilatların qətnamələri yerinə yetirilməlidir 

b) Qanunlar,əsasnamələr və digər göstərişlər işə salınmalıdır; maddi hazırlıqlar aparılmalıdır 

c) daxili milli qanunvericilik təkmilləşdirilməlidir 



d) kütləvi qıqğın silahları məhv edilməlidir, bağlanmış dövlətlərarası çoxtərəəfli müqavilələr sazişlər 
yerinə yetirilməlidir 

e) düzgün cavab yoxdur 

266Humanitar hüququn cəza sanksiyalarına görə hansı şəxsləri ölüm cəzasına məhkum etmək 
qadağandır?  

a) körpə uşaqlı anaları və cinayət törətdiyi ana qədər 17 yaşı tamam olmayan şəxsləri 

b) hamilə qadınları,körpə uşaqlı anaları və cinayət törətdiyi ana qədər 18 yaşı tamam olmayan 
şəxsləri 

c) hamilə qadınları və cinayət törətdiyi ana qədər 16 yaşı tamam olmayan şəxsləri 

d) hamilə qadınları,körpə uşaqlı anaları və cinayət törətdiyi ana qədər 14 yaşı tamam olmayan 
şəxsləri 

e) hamilə qadınları, uşaqlı anaları və cinayət törətdiyi ana qədər 20 yaşı tamam olmayan şəxsləri 

267Qəzaya uğrayan təyyarəni paraşütlə tərk edən heyyət üzvlərinə hücumlarə qadağan edən Protokol 
hansıdır  

a) Moskva Konvensiyası  

b) I Protokol  

c) II Protokol 

d) III Protokol 

e) IV Protokol 

268Qeyri-beynəlxalq silahlı münaqişə dedikdə nə başa düşülür ?  

a) bu elə bir silahlı qarşıdurmadır ki, o, bir necə dövlətin ərazi çərçivəsində, bir tərəfdən hökumət və 
digər tərəfdən silahlı üsyançı qruplar arasında baş verir 

b) bu elə bir silahlı qarşıdurmadır ki, o, bir dövlətin ərazi çərçivəsində, bir tərəfdən hökumət 
və digər tərəfdən silahlı üsyançı qruplar arasında baş verir 

c) bu elə bir silahlı qarşıdurmadır ki, o, konkret iki dövlətin ərazi çərçivəsində, bir tərəfdən muzdlu 
və digər tərəfdən silahlı üsyançı qruplar arasında baş verir  

d) bu elə bir silahlı qarşıdurmadır ki, o, bir dövlətin ərazi çərçivəsində, bir tərəfdən muzdlu və digər 
tərəfdən silahlı üsyançı qruplar arasında baş verir  

e) düzgün cavab yoxdur  

269 Müharibə qurbanlarının müdafiəsinə aid əsas qaydalar Hansı beynəlxalq sənəddə göstərilmişdir ?  

a) Haaqa konvensiyasının 3-cu maddəsində 

b) Cenevrə konvensiyalarının 3-cü maddəsində 

c) Monreal konvensiyasının 3-cü maddəsində 



d) Moskva Konvensiyasının 3-cü maddəsində 

e) Vaşinqton Konvensiyasının 3-cü maddəsində  

270 Mülki Əhalinin və ya ayrı-ayrı mülki şəxslərin hücum obyekti ola bilməməsi hansı prokolda təsbit 
edilmişdir? 

a) Haaqa Konvensiyası 

b) I Protokol 

c) II Protokol 

d) III Protokol 

e) IY Protokol 

271Mülki əhalinin zorla köcürülməsi mümkündürmü?  

a) I Protokol bunu qadağan edir 

b) II Protokol bunu qadağan edir 

c) Mümkündür 

d) müəyyən şərtlər daxilində mümkündür 

e) BHH bu halı tənzimləmir 

272 Norma yaradıcılığı baxımından beynəlxalq humanitar hüquq hansı beynəlxalq sənədlərdən başlayır?  

a) 1829-cu il Cenevrə Konvensiyası 

b) 1864-cü il Cenevrə Konvensiyası 

c) 1923-cü il Cenevrə Protokolu  

d) 1958-ci il Nyu-York Konvensiyası  

e) 1969-cu il Vyana Konvensiyası 

273Repressalilərə qoyulan ciddi qadağan hansı Əlavə Protokolda öz əksini tapməşdır ?  

a) II Əlavə Protokolda  

b) I Əlavə Protokolda 

c) III Əlavə Protokolda 

d) IV Əlavə Protokolda 

e) düzgün cavab yoxdur 

274 Seçimsiz təsir göstərən silahlar və ya sursatla edilən hücumları hansı Protokol qadağan edir?  

a) II Protokol 

b) I Protokol 



c) III Protokol 

d) IY Protokol 

e) Haaqa Konvensiyası 

275 Silahlı münaqişə zamanı xüsusi himayə verilmiş coğrafi zonalara nə aiddir?  

a) təhlükəsiz zonalar, daha cox "açıq şəhərlər" kimi tanınan qorunmayan yerlər və 
hərbisizləşdirilmiş zonalar 

b) sanitar zonaları və əraziləri, təhlükəsiz zonalar, daha cox "açıq şəhərlər" kimi tanınan 
qorunmayan yerlər və hərbisizləşdirilmiş zonalar 

c) sanitar zonaları və əraziləri, daha cox "açıq şəhərlər" kimi tanınan qorunmayan yerlər və 
hərbisizləşdirilmiş zonalar 

d) daha cox "açıq şəhərlər" kimi tanınan qorunmayan yerlər və hərbisizləşdirilmiş zonalar 

e) düzgün cavab yoxdur 

276 Silahlı münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin qorunması haqqında Haaqa Konvensiyası nə vaxtı qəbul 
edimişdir?  

a) 14 may 1955-ci il 

b) 14 may 1954-cü il 

c) 14 may 1956-cı il 

d) 14 may 1959-cu il 

e) 14 may 1960-cı il 

277Beynəlxalq humanitar hüquq döyüş aparılmasının göstərilən hansı vasitələri qadağan edir:  

a) insan bədənində asanlıqla dönən və ya yastılanan güllələr; 

b) yeganə təyinatı boğucu və ya zərərli qazlar yaymaqdan ibarət olan mərmilər 

c) 400 qramdan az çəkisi olan, partlama xassəsinə malik olan və ya yanar tərkiblə təchiz edilmiş 
lmərmilər; 

d) zəhərlər, zəhərlənmiş silahlar, boöucu, zəhərli və digər belə qazlar, bakterioloji və kimyəvi 
silah; 

e) hamsı 

278 Beynəlxalq humanitar hüquq döyüş aparılmasının göstərilən hansı vasitələri qadağan edir:  

a) genişmiqyaslı və ya uzunmüddətli və ya ciddi nəticələr törədən ətraf mühitə təsir vasitələri;  

b) bədəndə aşkar edilməyən qəlpələr, mina-tələlər, yandırıcı silahlar və adi silahların hədsiz 
zərərli sayıla bilən və ya seçimsiz nəticələrə malik ola bilən digər növləri; 

c) nüvə silahı. 



d) zəhərlər, zəhərlənmiş silahlar, boöucu, zəhərli və digər belə qazlar, bakterioloji və kimyəvi 
silah; 

e) hamsı  

279 Hərbi işğal rejimi harada və nə vaxt nəzərdə tutulmuşdur.  

a) Müharibə zamanı mülki şəxslərin müdafiəsinə dair 1949-cu il Cenevrə Konvensiyasında 
(IV Konvensiyada)  

b) Müharibə zamanı mülki şəxslərin müdafiəsinə dair 1940-cu il Cenevrə Konvensiyasında (V 
Konvensiyada) 

c) Sülh zamanı mülki şəxslərin müdafiəsinə dair 1849-cu il Cenevrə Konvensiyasında (IV 
Konvensiyada) 

d) Döyüş zamanı mülki şəxslərin müdafiəsinə dair 1949-cu il Cenevrə Konvensiyasında (IV 
Konvensiyada) 

e) hamsı  

280 Hərbi işğal rejimi harada və nə vaxt nəzərdə tutulmuşdur.  

a) bir dövlətin silahlı qüvvələri digər dövlətin ərazisini müvəqqəti olaraq tutur v özündə saxlayır 

b) işğal edən dövlət yeni müvəqqəti xaraqterli hüquq normaları müəyyən etmək yolu ilə həmin 
ərazidə hərbi nəzarət və mülki idarəçilik funksiyaları həyata keçirir; 

c) işğal olunmuş ərazidə ictimai qayda və əhalinin həyatı təmin edilməli, burada qüvvədə olan 
qanunlara hörmət edilməlidir; 

d) işğal edən və işğal olunan dövlətlər arasında müharibə vəziyyəti davamedir; 

e) hamsı  

281 Hərbi işğal rejimi zamanı nə nəzərdə tutulmuşdur.  

a) nəinki xüsusi, habelə dövlət mülkiyyətinin dağıdılmasına və məhv edilməsinə yol verilmir; 

b) işğal olunmuş ərazi üzərində suverenlik işğalçıya keçmir və onun əvvəlki hüquq sistemini 
tam ləğv etmək hüququ yoxdur; 

c) işğal olunmuş ərazidə dövlətlərarası münasibətlər beynəlxalq humanitar hüququn normaları 
ilə nizama salınır; 

d) müharibə sona yetdikdən sonra işğalla bağlı münasibətlər müqavilə qaydasında ləğv 
edilməlidir 

e) hamsı  

382Müharibənin sona yetməsinin hüquqi nəticələrini göstərin  

a) diplomatik və konsulluq münasibətlərinin bərpası;  

b) ərazi məsələlərinin həlli; 

c) hərbi əsirlərin dəyişdirilməsi; 



a) dövləti (dövlətlərin) və ayrı-ayrı fərdlərin məsuliyyəti haqqında məsələlərin həlli 

b) hamsı 

283 Dinc dövrdə həyata keçirilməli tədbirləri göstərin.  

a) Cenevrə Konvensiyalarının və Əlavə Protokolların milli dilə tərcümələrini hazırlamaq; 

b) Konvensiyaların və Protokolların mətinlərini mümkün qədər geniş – həm silahlı qüvvələrdə, 
həm də əhali arasında – yaymaq;  

c) Konvensiyaların və Protokolların bütün pozuntuları ilə cinayət-hüquqi qaydada mübarizəni 
təşkil etmək, o cümlədən müharibə cinayətlərinə görə adekvat cəza nəzərdə tutan 
qanunvericilik qəbul etmək; 

d) Konvensiyalarla və Protokollarla qorunan şəxslərin və obyektlərin lazımi qaydada 
tanınmasını, yerləşdirilməsini və müdafiəsini təmin etmək; 

e) hamsı 

284  dinc dövrdə həyata keçirilməli tədbirləri göstərin.  

a) qırmızı xaç, qırmızı aypara və digər nişan və emblemlərdən sui-istifadənin qarşısını almaq 
üçün tədbirlər görmək; 

b) silahlı münaqişə zamanı əsas məhkəmə təminatlarının həyata keçirilməsinə imkan yaratmaq; 

c) beynəlxalq humanitar hüquq üzrə ixtisaslaşmış şəxslərin, o cümlədən silahlı qüvvələrin 
tərkibində hüquq məsləhətçilərinin təyin olunmasını və hazırlıq keçirməsini təmin etmək; 

d) milli qırmızı xaç və qırmızı aypara cəmiyyətlərini və digər könüllü yardım cəmiyyətlərini, 
mülki müdafiə təşkilatlarını, milli məlumat bürolarını yaratmaq 

e) hamsı  

285  Terrorizmin qaşısının alınması və cəzalandırılması haqqında Konvensiya neçənci ildə bağlanib  

a) 1940-ci ildə bağlanmış 

b) 1937-ci ildə bağlanmış 

c) 1947-ci ildə bağlanmış 

d) 1936-ci ildə bağlanmış 

e) 1957-ci ildə bağlanmış 

286 Beynəlxalq humanitar hüququn anlayışı  

a) beynəlxalq humanitar hüquq – silahlı münaqışələr zamanı tətbiq olunan, döyüş aparılmasının 
müəyyən üsul və metodlarının tətbiqini qadağan edən və ya məhdudlaşdırılmasına yönəlmiş 
beynəlxalq hüquqi normaların məcmusudur 

b) beynəlxalq humanitar hüquq – silahlı münaqışələr zamanı tətbiq olunan, döyüş aparılmasının 
müəyyən üsul və metodlarını qadağan edən beynəlxalq hüquqi normaların məcmusudur 



c) beynəlxalq humanitar hüquq – silahlı münaqışə zamanı fərdin hüquqlarının qorunmasına 
yönəlmiş beynəlxalq hüquqi normaların məcmusuna deyilir 

d) Beynəlxalq humanitar hüquq – silahlı münaqışələr zamanı tətbiq olunan, döyüş 
aparılmasının müəyyən üsul və metodlarının tətbiqını qadağan edən və ya 
məhdudlaşdıran və silahlı münaqişə dövründə fərdin hüquqlarının qorunmasına 
yönəlmiş beynəlxalq hüquqi normaların məcmusudur. 

e) Beynəlxalq humanitar huquq-muharibə huququ 

287 Haaqa hüququnun tənzimlədiyi sahələr  

a) hərbi əməliyyatlar zamanı müharibə edən tərəflərin hüquq və vəzifələrini məhdudlaşdırır 

b) müharibə zamanı tərəflərin hüquqlarını məhdudlaşdırır 

c) hərbi əməliyyatlar aparılması zamanı zərər vura biləcək vasitələri seçmək imkanlarını 
məhdudlaşdırır 

d) hərbi əməliyyatların aparılması zamanı müharibə edən tərəflərin hüquq və vəzifələrini 
müəyyənləşdirir və zərər vura biləcək vasitələri seçmək imkanlarını məhdudlaşdırır 

e) hərbi obyektlər, hərbi qospitallar 

288 Beynəlxalq humanitar hüquq neçə bölmədən ibarətdir?  

a) “Cenevrə hüququ”; “Avropa hüququ”; “Haaqa hüququ” və “Silahlı münaqişələr hüququ 

b) “Cenevrə hüququ”; “Haaqa hüququ” və “Silahlı münaqişələr hüququ” 

c) “Cenevrə hüququ”; “Haaqa hüququ” 

d) “Haaqa hüququ”; “Avropa hüququ”; “Müharibə hüququ 

e) beynəlxalq silahli munaqisələr huququ 

289 Silahlı münaqışə hansı formada ola bilər?  

a) çoxsahəli; beynəlxalq  

b) beynəlxalq; qeyri-beynəlxalq 

c) beynəlxalq; masştamblı  

d) çoxsahəli; beynəlxalq; qeyri-beynəlxalq 

e) bir region cərcivəsində 

290 İki və daha artıq dövlət arasında gedən müharibələr hansı növ silahlı münaqişəyə aiddir?  

a) beynəlxalq  

b) maştablı 

c) çoxsahəli  

d) ümumi 



e) dövlət daxili 

291 Beynəlxalq humanitar hüquq prinsipləri ilə Qırmızı Xaçın prinsipləri arasındakı əsas fərq  

a) Qırmızı Xaçın prinsipləri qeyri-hökumət təşkilatı kimi Qırmızı Xaçın fəaliyyəti üçün 
əsas istiqamət kimi çıxış edir, beynəlxalq humanitar hüquq prinsipləri isə silahlı 
münaqişə zamanı döyüşən tərəflər arasında münasibətləri tənzimləyir  

b) Qırmızı Xaçın prinsipləri sülh şəraitinə xarakterikdir, Beynəlxalq humanitar hüquq prinsipləri 
isə müharibə şəraitinə çərçivələnmişdir 

c) Qırmızı Xaçın prinsipləri ilə Beynəlxalq humanitar hüquq prinsipləri arasında fərq çoxdur 

d) Qırmızı Xaç Beynəlxalq Təşkilatının prinsipləri mövcud deyil 

e) Beynəlxalq humanitar hüquq prinsipləri ilə Qırmızı Xaçın prinsipləri arasında fərq yoxdur 

292 Kombatantların məzmunu  

a) döyüş əməliyyatlarında yanakı iştirak etmək hüququna malikdir 

b) döyüş əməliyyatlarında bilavasitə iştirak etmək hüququna malikdir və onlara qarşı 
silah işlədilməsi mümkün sayılır 

c) döyüş əməliyyatlarında iştirak edib-etməməsindən asılı olmayaraq, onlara qarşı silah 
işlədilməsi mümkün sayılır 

d) öz şəxsi maddi maraqları səbəbindən döyüş əməliyyatlarında iştirak edirlər müharibə 
iştirakçısı 

e) heç biri 

293Muzdlu əsgərlər kombatant və ya hərbi əsir statusuna malikdirmi?  

a) malikdirlər  

b) malik deyillər  

c) malikdirlər müəyyən şərtlər əsasında 

d) malik deyillər, ancaq beynəlxalq hüquq normaları tərəfindən müdafiə olunurlar 

e) müəyyən ərazidə malikdirlər 

294Muzdlu şəxslər kimlər hesab edilir?  

a) silahlı münaqişədə vuruşmaq məqsədi ilə xüsusi olaraq cəlb edilmiş və hərbi 
əməliyyatlarda əsasən qazanc əldə etmək məqsədi ilə faktiki olaraq bilavasitə iştirak 
edir və münaqişədə iştirak edən tərəfin vətəndaşı, nə də münaqişədə olan tərəfin öz 
nəzarəti altında olan ərazidə daimi yaşayan şəxs deyilir 

b) silahlı münaqişədə vuruşmaq məqsədi ilə xüsusi olaraq cəlb edilmiş və hərbi əməliyyatlarda 
əsasən qazanc əldə etmək məqsədi ilə faktiki olaraq bilavasitə iştirak edir 

c) silahlı münaqişədə vuruşmaq məqsədi ilə xüsusi olaraq cəlb edilmiş 

d) döyüşən tərəflərin vətəndaşı olmayan şəxslər 



e) silahlı münaqişədə vuruşmaq məqsədi ilə xüsusi olaraq cəlb edilmiş və hərbi əməliyyatlarda 
əsasən qazanc əldə etmək məqsədi ilə faktiki olaraq bilavasitə iştirak edir və münaqişədə 
iştirak edən tərəfin vətəndaşı 

295Beynəlxalq humanitar hüquqla beynəlxalq cinayət hüququnun qarşılıqlı əlaqəsi özünü nədə təzahür 
etdirir?  

a) beynəlxalq humanitar hüquqla beynəlxalq cinayət hüququnun qarşılıqlı əlaqəsi, onların 
subyektlərinin eyniliyindədir 

b) beynəlxalq humanitar hüquqla beynəlxalq cinayət hüququnun qarşılıqlı əlaqəsi hər 
şeydən əvvəl özünü onda təzahür etdirir ki, beynəlxalq humanitar hüququnun ciddi 
pozuntusu kimi qiymətləndirilən əməllər Beynəlxalq birlik tərəfindən beynəlxalq 
cinayət kimi tanınmışdır 

c) beynəlxalq humanitar hüquqla beynəlxalq cinayət hüququnun qarşılıqlı əlaqəsi ondadır ki, 
hüquq sahəsi Beynəlxalq cinayətlər məcəlləsi layihəsinin başlıca institutlarıdır 

d) beynəlxalq humanitar hüquqla beynəlxalq cinayət hüququnun heç bir qarşılıqlı əlaqəsi 
mövcud deyildir 

e) Silahlı münaqişə başladığı zaman 

296Nurnberq Beynəlxalq Hərbi Tribunalı nə vaxtı və hansı əsasla təsis edilmişdir?  

a) 08.08.1945-ci ildə SSRİ, ABŞ, Böyük Britaniya hökümətləri arasında Avropa və Asiya 
ölkələri əsas hərbi cinayətkarlarının məhkəməyə verilməsi və cəzalandırılması haqqında 
bağlanmış Sazişə əsasən Nurnberq Beynəlxalq Tribunalı təsis edildi və onun təşkili və iş 
prinsiplərini müəyyən edən Nizamnamə qəbul edilmişdir 

b) 08.08.1946-cı ildə SSRİ, ABŞ, Fransa hökümətləri arasında Avropa və Asiya ölkələri əsas 
hərbi cinayətkarlarının məhkəməyə verilməsi və cəzalandırılması haqqında bağlanmış Sazişə 
əsasən Nurnberq Beynəlxalq Tribunalı təsis edildi və onun təşkili və iş prinsiplərini müəyyən 
edən Nizamnamə qəbul edilmişdir 

c) 08.08.1945-ci ildə SSRİ, ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa hökümətləri arasında Avropa 
ölkələri əsas hərbi cinayətkarlarının məhkəməyə verilməsi və cəzalandırılması haqqında 
bağlanmış Sazişə əsasən Nurnberq Beynəlxalq Tribunalı təsis edildi və onun təşkili və iş 
prinsiplərini müəyyən edən Nizamnamə qəbul edilmişdir 

d) 08.08.1945-ci ildə SSRİ, ABŞ, Böyük Britaniya hökümətləri arasında Avropa və Asiya 
ölkələri əsas hərbi cinayətkarlarının məhkəməyə verilməsi və cəzalandırılması haqqında 
bağlanmış sazişə əsasən Nurnberq Beynəlxalq Tribunalı təsis edilmişdir 

e) 09.08.1945-ci ildə SSRİ, Yaponiya arasında bağlanmış saziş əsasında 

297: Parlamentyorların hüququ statusu hansı Konvensiya əsasnaməsi ilə müəyyən edilir?  

a) 1907-ci il “Quru müharibələrin adət və qanunları haqqında” IV Haaqa Konvensiyası 
Əsasnaməsində öz əksini tapmışdır 

b) 1917-ci il “Quru müharibələrin adət və qanunları haqqında” IV Haaqa Konvensiyası 
Əsasnaməsi ilə 



c) 1919-cu il “Quru müharibələrin adət və qanunları haqqında” IV Haaqa Konvensiyası 
Əsasnaməsi 

d) 1918-ci il “Quru müharibələrin adət və qanunları haqqında” IV Haaqa Konvensiyası 
Əsasnaməsi 

e) 1949-cu il birinci Cenevrə konvensiyası ilə 

298 Parlamentyor hansı halda saxlanıla bilər?  

a) parlamentyor hər bir halda saxlanıla bilər 

b) hərbi hissə rəisi parlamentyorun ona tapşırılmış məlumatların toplanmasının qarşısını 
almaq üçün zəruri tədbirlər görərkən, sonuncu tərəfindən bu halda sui-istifadə halları 
olanda, o müvəqqəti saxlanıla bilər 

c) parlamentyor ona təsis olunmuş nişanlara məxsus olmasa o saxlanıla bilər 

d) o, heç bir halda saxlanıla bilinməz 

e) parlamentyor casus olduqda 

299: Beynəlxalq humanitar hüquq normalarına görə casuzluq nədir?  

a) casuzluq, yəni düşmən haqqında məxfi hərbi informasiyanın alınmasıdır 

b) casuzluq, yəni düşmən haqqında məxfi siyasi məlumatların alınmasıdır 

c) casuzluq, yəni düşmən haqqında hər bir vasitə ilə hərbi və siyası məlumatların əldə 
olunmasıdır 

d) casuzluq, yəni düşmən haqqında gizli metodlarla məxfi hərbi və siyası informasiya və ya 
məlumatların alınmasıdır və silahlı münaqişə hüququ ilə qadağan olunmur  

e) Helə bir anlayiş BHH-da yoxdur. 

300 “Silahlı münaqişə zamanı mədəni mülkiyyətin qorunması haqqında” 1954-cü il Konvensiyaya II 
Əlavə Protokolu nə vaxt qəbul edilmişdir?  

a) 26.03.1996-cı il  

b) 26.03.1997-ci il  

c) 26.03.1998-ci il  

d) 26.03.1999-cu il  

e) 26.03.1995-ci il 

 


