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Fənn 1719 - Beynəlxalq iqtisadi hüquq

Təsviri [Təsviri]1719

Müəllif Ağayeva S.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmələr 19

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 01#01
Ad 01#01

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Beynəlxalq hüquq ilə dövlətdaxili hüququn qarşılıqlı əlaqəsinə dair ənənəvi konsepsiya və 
nəzəriyyələrə hansılar daxildir 1.Dualist 2.Trialist 3.Anarxist 4.Monist 5.Monarxist (Çəki: 1)

1,2 
3,4 
1,4
2,5; 
3,5 

Sual: Aşağıdakılardan hansı müasir dövrdə əksər dövlətlərin qanunvericiliyində beynəlxalq 
xüsusi hüquqi tənzimetmənin modelini müəyyən edən kollizion formullara (prinsiplərə) daxil 
olan “məhkəmənin qanunu”formulunun ifadəsidir? (Çəki: 1)

lex personalis; 
lex societatis; 
lex loci solutionis; 
lex flagi; 



lex fori

Sual: Aşağıdakılardan hansı müasir dövrdə əksər dövlətlərin qanunvericiliyində beynəlxalq 
xüsusi hüquqi tənzimetmənin modelini müəyyən edən kollizion formullara (prinsiplərə) daxil 
olan “hüquqi şəxsin şəxsi qanunu”formulunun ifadəsidir? (Çəki: 1)

lex personalis; 
lex societatis
lex loci solutionis; 
lex flagi; 
lex fori. 

Sual: «Kvazibeynəlxalq hüquq» konsepsiyasına əsasən transmilli korporasiyaların dövlətlə 
bağladığı sazişə hansı status verilir? (Çəki: 1)

Kvazibeynəlxalq müqavilə; 
Kvazitransmilli saziş; 
Kvazikorporativ müqavilə; 
Kvazidövlət sazişi; 
Kvazimilli saziş. 

Sual: «Transmilli hüquq» a (F.Cessup,E.Langen) görə diaqonal kontraktlarda dövlət ticarət 
edən şəxs (de jure gestionis) qismində iştirak etdiyindən özünün nəyindən imtina etməlidir? 
(Çəki: 1)

gəlirindən; 
 iştirakçı statusundan; 
beynəlxalq hüquqi statusundan; 
immunitetindən; 
beynəlxalq iqtisadi hüquq subyektliyindən 

Sual: E.ə.III əsrdə hansı qədim dövlətin ərazisində «xalqlar hüququ» kimi bərqərar olan «jus 
gentium» və yaxud «beynəlxalq ticarət hüququ», beynəlxalq hüququn mahz beynəlxalq iqtisadi 
münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi, yəni beynəlxalq iqtisadi hüququn kontekstində 
formalaşdığını sübut edir? (Çəki: 1)

Qədim Yunanıstanda; 
Qədim Babilistanda
Qədim Romada; 
Qədim Misirdə; 
Qədim Hindistanda. 

Sual: Hetlərin hökmdarı 3 Hattuşil ilə Misir fironu 2 Ramzes arasında e.ə.1296-cı il müqaviləsi 
araşdırılarkən iqtisadi maraqların beynəlxalq münasibətlər üçün həlledici əhəmiyyəti nöqteyi-
nəzərindən aşağıdakı hansı prinsiplərə rast gəlinmişdir ? 1. beynəlxalq əməkdaşlıq prinsipi; 2. 
pacta sunt servanda prinsipi; 3. tranzitin azadlığı prinsipi; 4. preferensiya prinsipi; 5. milli rejim 
prinsipi. (Çəki: 1)

1,2 
2,3 
3,4; 
4,5
heç biri 



Sual: Pillenin fikirlərinə əsasən XIX əsrin sonlarında aşağıda göstərilənlərdən hansı bütövlükdə 
beynəlxalq hüququ yaradan yəqin fakt kimi qəbul edilirdi (Çəki: 1)

beynəlxalq ticarət; 
beynəlxalq iqtisadi hüquq; 
beynəlxalq arbitraj; 
beynəlxalq təşkilatlar; 
beynəlxalq məhkəmə. 

Sual: F.Cessup və E.Langenə görə diaqonal kontraktlarda dövlət ticarət edən şəxs (de jure 
gestionis) qismində iştirak etdiyindən özünün immunitetindən imtina etməli olduğu konsepsiya 
necə adlanır (Çəki: 1)

«Transmilli hüquq»
«Arximilli hüquq»
 «Transbeynəlmiləl hüquq»
 «Ultramilli hüquq»
Beynəlmiləl hüquq»

Sual: Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin Azərbaycan 
Respublikasının hüquq sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsi olması Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının hansı maddəsində öz əksini tapmışdır? (Çəki: 1)

118
128
139
148
158

Sual: Azərbaycan Respublikasının başqa dövlətlərlə münasibətlərini hamılıqla qəbul edilmiş 
beynəlxalq hüquq normalarında nəzərdə tutulan prinsiplər əsasında qurması Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiyasının hansı maddəsində öz əksini tapmışdır? (Çəki: 1)

6
7
8
9
10

Sual: Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktlar 
iləAzərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr arasında ziddiyyət 
yaranarsa, beynəlxalq müqavilələrin tətbiq edilməsiAzərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
hansı maddəsində öz əksini tapmışdır? (Çəki: 1)

111
121
131
141
151

Sual: “Əmtəələrin beynəlxalq alqı-satqı müqavilələrinə tətbiq edilən hüquq haqqında” Haaqa 
Konvensiyası neçənci ildə imzalanmışdır? (Çəki: 1)

1966-cı il
1976-cı il
1986-cı il
1996-cı il



2006-cı il

Sual: “Əmtəələrin beynəlxalq alqı-satqı müqavilələri haqqında” Vyana Konvensiyasıneçənci 
ildə imzalanmışdır?* (Çəki: 1)

1960-cı il
1970-ci il
1980-ci il
1990-cı il
2000-ci il

Sual: Beynəlxalq müqavilələr hüququ haqqında Vyana Konvensiyası neçənci ildə 
imzalanmışdır? (Çəki: 1)

1969-cu il
1979-cu il
1989-cu il
1999-cu il
2000-ci il

Sual: BMT-nin İnsan hüquqlarının Ümumi Bəyannaməsi neçənci ildə qəbul edilmişdir? (Çəki: 1)
1938-ci ildə
1948-ci ildə
1958-ci ildə
1968-ci ildə
1978-ci ildə

Sual: Beynəlxalq iqtisadi hüququn ümumi hissəsinə aşağıdakılarından hansı daxil deyil? (Çəki: 
1)

 “iqtisadi inteqrasiya hüququ”;
“iqtisadi inkişaf hüququ”;
beynəlxalq investisiya hüququ
 beynəlxalq iqtisadi qaydanın və beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizliyin ümumi əsasları;
beynəlxalq mübahisələrin tənzimlənməsinin prosessual normaları 

Sual: Beynəlxalq iqtisadi hüququn ümumi hissəsinə aşağıdakılarından hansı daxil deyil? (Çəki: 
1)

beynəlxalq iqtisadi hüququn xüsusi (sahəvi) prinsipləri;
dövlətlərin, beynəlxalq iqtisadi hüququn digər subyektlərinin hüquqi vəziyyətləri;
beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin “operatorları”nın beynəlxalq-hüquqi statusu;
dövlət mülkiyyəti rejimi və “bəşəriyyətin ümumi varidatı” rejimi də daxil olmaqla müxtəlif növ 

resursların beynəlxalq-hüquqi rejimi;
beynəlxalq iqtisadi yardım hüququ,bu hüquq əmtəə hesab edilməyən maddi və qeydi-

maddi resursların hərəkətini tənzimləyən normalar məcmusudur.

Sual: Beynəlxalq iqtisadi hüququn ümumi hissəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çəki: 1)
beynəlxalq ticarət hüququ
beynəlxalq maliyyə hüququ
iqtisadi inteqrasiya hüququ
beynəlxalq miqrasiya hüququ
beynəlxalq iqtisadi yardım hüququ 



Sual: Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq iqtisadi hüququn ümumi hissəsinə aiddir? (Çəki: 1)
dövlətlərin, beynəlxalq iqtisadi hüququn digər subyektlərinin hüquqi vəziyyətləri;
iqtisadi inteqrasiya hüququ
iqtisadi inkişaf hüququ
beynəlxalq iqtisadi hüquqda dövlətlərin məsuliyyəti qaydaları və sanksiyaların tətbiqi;
beynəlxalq iqtisadi yardım hüququ 

BÖLMƏ: 01#02
Ad 01#02

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Beynəlxalq iqtisadi hüququn beynəlxalq hüququn digər sahələri ilə ortaq institutlarına 
aşağıdakılardan hansılar aiddir? 1. müstəsna iqtisadi zonada və qitə şelfində iqtisadi fəaliyyətin 
rejimi (beynəlxalq dəniz hüququ); 2. beynəlxalq iqtisadi cinayətkarlıqla (məsələn, çirkli pulların 
yuyulmasına qarşı) mübarizə institutu (beynəlxalq cinayət hüququ); 3. təbii ehtiyatların 
istifadəsində ekaloji prinsiplər və standartlar (ətraf mühitin beynəlxalq hüquqi mühafizəsi) (Çəki: 
1)

1,2
1,3
2,3; 
hamısı
heç biri.

Sual: Orta əsrlər dövründə hansı prinsipin meydana gəlməsi səfirlik, konsulluq hüququ, dəniz 
hüququ beynəlxalq ticarət əlaqələrinin hər hansı məhdudiyyət qoyulmadan sərbəst və davamlı 
həllinə xidmət etmək məqsədi daşıyırdı? (Çəki: 1)

Qarşılıqlı mənfəət prinsipinin; 
İqtisadi əməkdaşlıq prinsipnin; 
Tranzitin azadlığı prinsipinin; 
Preferensiya prinsipinin; 
Dövlət suverenliyi prinsipinin. 

Sual: K. Şmitxoff xarici iqtisadi failiyyəti tənzim edən həm milli , həm də beynəlxalq tənzimetmə 
mexanizmilərinin məcmusunu necə adlandırır? ? (Çəki: 1)

Qeyri-milli hüquq; 
Dövlətdənkənar hüquq; 
Transmilli hüquq; 
Kontinental hüquq; 
Kvazimilli hüquq. 

Sual: F. Fuşar xarici iqtisadi failiyyəti tənzim edən həm milli , həm də beynəlxalq tənzimetmə 
mexanizmilərinin məcmusunu necə adlandırır? 1. Anti-milli hüquq; 2.Qeyri-milli hüquq; 
3.Dövlətdənkənar hüquq;4.Kontinental hüquq;5.Kvazi-milli hüquq. (Çəki: 1)

1,2 
2,3 



3,4
4,5
heç biri 

Sual: “Müasir konstitusiyaların beynəlxalq münasibətlərin hamılıqla qəbul edilmiş 
prinsiplərindən çıxış etməsi belə deməyə əsas verir ki, tədricən beynəlxalq birlik universal 
hüquq qaydasına daxil olmaqdadır” fikri kimə məxsusdur? (Çəki: 1)

H. Kelsen
F. Fuşar; 
K. Şmitxoff ; 
V.Fikentşer; 
T.Petersman 

Sual: Aşağıdakı beynəlxalq iqtisadi hüquq üzrə konsepsiyalardan hansı V.İ.Lisovski və 
Q.M.Velyaminovun adı ilə bağlıdır? (Çəki: 1)

beynəlxalq iqtisadi hüququn ənənəvi beynəlxalq hüquq subyektivliliyi konsepsiyası;
beynəlxalq ümumi mülki (əmlak) hüquq konsepsiyası;
beynəlxalq ticarət hüququ konsepsiyası
ümumdünya təsərrüfat hüququ konsepsiyası;
iqtisadi inkişafın beynəlxalq hüququ;

Sual: Aşağıdakı beynəlxalq iqtisadi hüquq üzrə konsepsiyalardan hansı 
V.Fikentşer,T.Petersman və P.Reyterin adı ilə bağlıdır? (Çəki: 1)

iqtisadi inkişafın beynəlxalq hüququ
beynəlxalq iqtisadi sistemin hüququ və ya müstəqil hüquq sistemi;
ümumdünya iqtisadi hüquq konsepsiyası;
inkişaf etməkdə olan ölkələrdə irəli sürülən beynəlxalq inkişaf hüququ;
beynəlxalq ticarət dövriyyəsinin (beynəlxalq ticarət) hüququ konsepsiyası.

Sual: Aşağıdakı beynəlxalq iqtisadi hüquq üzrə konsepsiyalardan hansı V.M.Koretski və 
Q.Erlerin adı ilə bağlıdır? (Çəki: 1)

beynəlxalq iqtisadi hüququn ənənəvi beynəlxalq hüquq subyektivliliyi konsepsiyası
beynəlxalq ümumi mülki (əmlak) hüquq konsepsiyası;
beynəlxalq ticarət hüququ konsepsiyası;
ümumdünya təsərrüfat hüququ konsepsiyası;
 iqtisadi inkişafın beynəlxalq hüququ (V.Fridman).

Sual: Aşağıdakı beynəlxalq iqtisadi hüquq üzrə konsepsiyalardan hansı İ.V.Şapovalov və 
V.İ.Menjinskinin adı ilə bağlıdır? (Çəki: 1)

beynəlxalq iqtisadi sistemin hüququ və ya müstəqil hüquq sistemi;
ümumdünya iqtisadi hüquq konsepsiyası
inkişaf etməkdə olan ölkələrdə irəli sürülən beynəlxalq inkişaf hüququ;
beynəlxalq ticarət dövriyyəsinin (beynəlxalq ticarət) hüququ konsepsiyası;
 dünya hüququ 

Sual: “Transmilli hüquq xarici iqtisadi failiyyəti tənzim edən həm milli , həm də beynəlxalq 
tənzimetmə mexanizmilərinin məcmusudur” (Çəki: 1)

 H. Kelsen;
F. Fuşar;
K. Şmitxoff ;



V.Fikentşer;
T.Petersman

Sual: Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi zamanı normativ sərtlik nöqteyi-
nəzərindən dövlətlər hansı metodlardan istifadə edirlər. 1. tövsiyyə 2. dispozitiv 3. imperativ 4. 
koordinasiya 5. subardinasiya (Çəki: 1)

1,3,5
1,3,4
1,2,3
2,3,5
2,3,4

Sual: Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi zamanı beynəlxalq ticarət 
hüququnda hansı metodlardan istifadə edirlər. 1. tövsiyyə 2. dispozitiv 3. imperativ 4. 
koordinasiya 5. subardinasiya (Çəki: 1)

3,5
3,4
1,2
4,5
2,3

Sual: Beynəlxalq ticarət hüququnda hansı metodlardan istifadə edilir. 1. tövsiyyə 2. əmtəələr 
üzrə tənzimləmə 3. imperativ 4. koordinasiya 5. sektorlar üzrə tənzimləmə (Çəki: 1)

3,5
3,4
1,2
2,5
2,4

BÖLMƏ: 02#01
Ad 02#01

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İnkişafda olan dövlətlərə preferensiya nəzərdə tutan və 1975-ci ildə bağlanmış Loma 
Konvensiyası neçə dövlət arasında bağlanmışdır? (Çəki: 1)

16
26
36
46
56

Sual: 1989-cu ildə IV Loma Konvensiyası bağlanarkən neçə dövlət iştirak etmişdir? (Çəki: 1)
46
64



68
74
78

Sual: Müstəsna iqtisadi zona eni neçə dəniz milindən artıq olmayan açıq dəniz zolağıdır? (Çəki: 
1)

100
200
300
400
500

Sual: Azad iqtisadi zonalar sərhədlərinin formalaşdırılması üsuluna və onların fəaliyyət rejiminə 
görə hansı tiplərə bölünür? 1.Anklavlara; 2.Forpostlara; 3.Eksklavlara; 4.İnteqrasion zonalara; 
5.Federativ zonalara; 6.Xidmət texnoparkları (Çəki: 1)

1,5; 
2,3
3,5
1,4 
2,6 

Sual: Dövlətlərlə beynəlxalq təşkilatlar və ya beynəlxalq təşkilatların öz aralarımda bağlanan 
beynəlxalq müqavilələr hüququ haqqında Vyana Konvensiyası nə vaxt bağlanılıb? (Çəki: 1)

1947-ci il; 
1958-ci il; 
1979-cu il; 
1986-cı il; 
1993-cü il 

Sual: BMT-nin Beynəlxalq Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransı (UNCTAD) neçənci ildə yaradılıb? 
(Çəki: 1)

1944-cü il; 
1954-cü il; 
1964-cü il
1974-cü il; 
1984-cü il 

Sual: BMT Baş Məclisinin qətnaməsinə əsasən BMT-nin Beynəlxalq Ticarət və İnkişaf üzrə 
Konfransı (UNCTAD) Baş Məclisin daimi orqanı statusunu neçənci ildə alıb? (Çəki: 1)

1955-ci ildə; 
1965-ci ildə; 
1975-ci ildə
1985-ci il; 
1995-ci il 

Sual: Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) ali orqanlarının tərkibinin formalaşdırılmasında 
qeyri-hökümət orqanlarının iştirakına aşağıdakı cavablardan hansı uyğundur? (Çəki: 1)

BƏT-in ali orqanlarının tərkibinin formalaşdırılmasında qeyri-hökümət təşkilatları iştirak 
etmir; 



BƏT-in ali orqanlarının formalaşdırılmasında tərkibin çox kiçik hissəsi qeyri-hökümət 
təşkilatlarından təşkil edilir; 

BƏT-in ali orqanlarının tərkibinin yarısı qeyri-hökümət təşkilatlarından formalaşdırılır; 
BƏT-in ali orqanlarının tərkibi tamamilə qeyri-hökümət təşkilatlarından formalaşdırılır; 
BƏT-in ali orqanlarının tərkibinin formalaşdırılmasında tərkibin çox böyük hissəsi qeyri-

hökümət təşkilatlarının olması təmin edilir. 

Sual: Beynəlxalq ticarət danışıqlarının Uruqvay raundu neçənci ildə başlanıb? (Çəki: 1)
1956-cı il; 
1966-cı il; 
1976-cı il; 
1986-cı il; 
1996-cı il. 

Sual: Beynəlxalq ticarət danışıqlarının Uruqvay raundu neçənci ildə sona çatıb? (Çəki: 1)
1964-cü il; 
1974-cü il; 
1984-cü il; 
1994-cü il; 
2004-cü il. 

Sual: Təbii ehtiyatlar hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxslərin hüquqlarına və mənafelərinə xələl 
gətirmədən Azərbaycan Respublikasına mənsub olması müddəası AR Konstitusiyasının hansı 
maddəsində öz əksini tapmışdır? (Çəki: 1)

4
14
24
34
44

Sual: Hansı sənədin bağlanması ilə keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin siyahısı (T əlavəsi) və keçidin 
hüquqi meyarları müəyyən olunmuşdur? (Çəki: 1)

Enerji Xartiyasına Müqavilə
Sənaye Xartiyasına Müqavilə
Nəqliyyat Xartiyasına Müqavilə
Rabitə Xartiyasına Müqavilə
Tikinti Xartiyasına Müqavilə

Sual: Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və harmonizasiyası haqqında 1973-cü il 
Konvensiyasıhansı şəhərdə bağlanmışdır? (Çəki: 1)

Tokio (Tokio Konvensiyası
Kioto (Kioto Konvensiyası)
Seul(Seul Konvensiyası)
Pekin (Pekin Konvensiyası)
Dakar (Dakar Konvensiyası

Sual: Dövlətin müstəsna iqtisadi zona və kontinental şelfdəki fəaliyyəti hansı Konvensiya ilə 
tənzimlənir. (Çəki: 1)

1981-ci il Nəqliyyat hüququ üzrə Konvensiya
1982-ci il Dəniz hüququ üzrə Konvensiya



1983-cü il Enerji hüququ üzrə Konvensiya
1984-cü il Mülki hüquq üzrə Konvensiya
1985-ci il Ticarət hüququ üzrə Konvensiya

Sual: Dövlətlərlə beynəlxalq təşkilatlar və ya beynəlxalq təşkilatların öz aralarımda bağlanan 
beynəlxalq müqavilələr hüququ haqqında Konvensiya 1986-cı ildə hansı şəhərdə 
bağlanmışdır? (Çəki: 1)

Berlin
Berlin
Moskva
Vyana
Budapeşt

Sual: Dövlətin başlıca məqsədinin insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi 
olması AR Konstitusiyasının hansı maddəsində öz əksini tapmışdır? (Çəki: 1)

2-ci; 
12-ci; 
22-ci
32-ci; 
42-ci

Sual: Azərbaycan dövlətinin xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, onun sosial 
müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsi qayğısına qalması müddəası AR Konstitusiyasının hansı 
maddəsində öz əksini tapmışdır? (Çəki: 1)

16-cı
26-cı
36-cı
46-cı; 
56-cı

Sual: İnkişafda olan ölkələrdə yoxsulluq indeksinin qiymətləndirilməsindəmeyarlardan biri kimi 
neçə yaşınadək yaşamayan əhalinin sayı götürülür? (Çəki: 1)

30
40
50
60
70

Sual: İnkişafda olan ölkələrdə yoxsulluq indeksinin qiymətləndirilməsindəmeyarlardan biri kimi 
neçə yaşına kimi uşaqların çəkidən qalması götürülür? (Çəki: 1)

3
4
5
6
7

Sual: Sənaye ölkələrində yoxsulluq indeksinin qiymətləndirilməsindəmeyarlardan biri kimi neçə 
yaşınadək yaşamayan əhalinin sayı götürülür? (Çəki: 1)

30
40



50
60
70

BÖLMƏ: 02#02
Ad 02#02

Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Bir dövlətin hakimiyyəti digər dövlətin hakimiyyəti ilə məhdudlaşır. Bu məhdudlaşmanı 
aşağıdakı prinsiplərdən hansı əsaslandırır? (Çəki: 1)

Dövlət immuniteti prinsipi 
Milli rejim prinsipi 
Qarşılıqlı mənfəət prinsipi 
İqtisadi əməkdaşlıq prinsipi 
Prenferensiya prinsipi 

Sual: Fəaliyyət sferasına görə dövlətin hansı yurisdiksiyası fərqləndirilir? 1. ərazi 2. tam 3. 
qanunvericilik 4. icra 5. ərazidənkənar 6. məhdud 7. məhkəmə (Çəki: 1)

1, 5 
1,4 
3,4 
2,6 
3,7 

Sual: Hakimiyyətin həcminə görə dövlətin hansı yurisdiksiyası fərqləndirilir? 1. ərazi 2. tam 3. 
qanunvericilik 4. icra 5. ərazidənkənar 6. məhdud 7. məhkəmə (Çəki: 1)

1, 5 
1,4 
3,4 
2,6 
3,7 

Sual: Hakimiyyətin xarakterinə görə dövlətin hansı yurisdiksiyası fərqləndirilir? 1. ərazi 2. tam 3. 
qanunvericilik 4. icra 5. ərazidənkənar 6. məhdud 7. məhkəmə (Çəki: 1)

1,3,5 
1,4,6 
3,4,7 
2,5,6 
2,5,7 

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatının Kənd təsərrüfatı üzrə Sazişinə Əlavəyə görə inkişafda olan 
dövlətlər üçün liberallaşdırmanın müddəti neçə ilədək uzadılmışdır? (Çəki: 1)

3 il
5 il



7 il
10 il
15 il

Sual: Dövlətin müstəsna iqtisadi zona və kontinental şelfdəki fəaliyyəti aşağıdakı aktlardan 
hansı ilə tənzimlənir? (Çəki: 1)

BMT-nin 1982-ci il Dəniz hüququ üzrə Konvensiyası; 
BMT Nizamnaməsinin 10-cu maddəsi; 
Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və harmonizasiyası haqqında 1973-cü il Kioto 

Konvensiyası 
Beynəlxalq Valyuta Fondu haqqında 1945-ci il Sazişi; 
Kontinental şelfdə təbii sərvətlərdən istifadə haqqında 1978-ci il Haaqa Konvensiyası. 

Sual: Offşor zonalar üçün əsas xüsusiyyətlərə hansı aid deyil? (Çəki: 1)
sadələşdirilmiş qeydiyyat forması; 
imtiyazli vergi, gömrük tarifləri və valyuta tənzimlənməsi; 
bank və kommersiya fəaliyyətinin trast hüququ ilə idarəçiliyi və anonimliyinin təmin 

edilməsi; 
bir çox ölkələrdə hesablama və vergi bəyannamələrinin tələb olunmaması; 
xarici auditin bütün offşorlarda fəaliyyət göstərməsi və buna şəraitin yaradılması 

Sual: Xammal, təbii ehtiyatlar bazarının beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsində aşağıdakı 
beynəlxalq təşkilatlardan hansılar tənzimləyici subyekt qismində çıxış edirlər? 1. Neft ixrac 
edən ölkələrin Təşkilatı (OPEC-1961); 2. Mis ixrac edən ölkələrin hökumətlərarası Şurası 
(1968); 3. Kauçuk istehsalçısı olan ölkələrin Assosiyasiyası (1970); 4. Volfram üzrə 
Assosiyasiya (1975) və s. (Çəki: 1)

1,2,4
2,3,4; 
1,3,4; 
1,2,3; 
hamısı 

Sual: BMT Nizamnaməsinin hansı maddəsində qeyd edilir ki, İqtisadi və Sosial Şura qeyri-
hökumət təşkilatları ilə onların maraq daiərsində olan məsələlərlə bağlı məsləhətləşmələr 
aparmaq səlahiyyətindədir (Çəki: 1)

11-ci maddəsi
31-ci maddəsi; 
51-ci maddəsi; 
71-ci maddəsi 
91-ci maddəsi

Sual: Razılığa gələn tərəflərin həbsdə olan şəxslərin əməyi ilə istehsal olunan əmtəələrin 
idxalını məhdudlaşdırmaq səlahiyyətlərinə malik olmaları Tariflər və Ticarət üzrə Baş Sazişin 
(GATT) hansı maddəsində nəzerdə tutulmuşdur? (Çəki: 1)

10
12
15
18
20



Sual: Aşağıdakılardan hansı Dünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində aparılmış danışıqların 
raundlarıdır? 1. Doha (Qətər,2001); 2. Moskva (Rusiya,2002); 3. Kankun (Meksika, 2003); 4. 
Dehli (Hindistan,2004); 5. Antananarivu (Madaqaskar,2005); 6. Münhen (Almaniya, 2006). 
(Çəki: 1)

1,4; 
2,6
3,5
1,3
4,5 

Sual: Heç bir xalqın heç bir halda ona mənsub olan yaşayış vasitələrindən məhrum edilə 
bilməməsi prinsipi öz əksini aşağıdakı paktlardan hansının ilk maddəsində tapmışdır? 1. 
İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında beynəlxalq Pakt (1966); 2. Mülki və siyasi 
hüquqlar haqqında beynəlxalq Pakt (1966); 3. Sosial tərəfdaşlıq, iqtisadi tərəqqi və insan 
hüquları haqqında çərçivə Paktı (1968); (Çəki: 1)

1 və 3; 
2 və 3; 
1 və 2;
yalnız 1; 
hamısı 

Sual: Hansı məcəllə müvafiq dövlətlər üçün keçid, adaptasiya dövrünü nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
«Vergi güzəştləri üzrə məcəllə»
«Subvensiyalar üzrə məcəllə»
«Dotasiyalar üzrə məcəllə»
Subsidiyalar üzrə məcəllə»
«Maliyyə yardımları üzrə məcəllə»

Sual: Subsidiya kompensasiya tədbirləri üzrə sazişin hansı maddəsində qeyd edilir ki, 
mərkəzləşdirilmiş-planlı sistemdən bazar iqtisadiyyatına keçmək prosesində olan ölkə müvafiq 
keçid üçün zəruri proqram və tədbirləri görə bilər? (Çəki: 1)

Maddə 9
Maddə 19
Maddə 29
Maddə 39
Maddə 49

Sual: Xammal, təbii ehtiyatlar bazarının beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsində iştirak edən 
beynəlxalq təşkilatlar sırasına aşağıdakılardan hansı daxil deyil? (Çəki: 1)

Neft ixrac edən ölkələrin Təşkilatı 
Mis ixrac edən ölkələrin hökumətlərarası Şurası 
Kauçuk istehsalçısı olan ölkələrin Assosiyasiyası 
Mərmər istehsalçısı olan ölkələrin Birliyi
Volfram üzrə Assosiyasiya

Sual: Beynəlxalq ticarət danışıqlarının Uruqvay raundu hansı illəri əhatə etmişdir? (Çəki: 1)
1980-1988
1982-1990
1984-1992
1986-1994
1988-1996



Sual: İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında beynəlxalq Paktın və Mülki və siyasi 
hüquqlar haqqında beynəlxalq Paktın hansı maddəsində qeyd edilir ki, heç bir xalq heç bir 
halda ona mənsub olan yaşayış vasitələrindən məhrum edilə bilməz? (Çəki: 1)

1-ci maddə
2-ci maddə
3-cü maddə
4-cü maddə
5-ci maddə

Sual: AR Konstitusiyasının hansı maddəsində qeyd edilir ki, təbii ehtiyatlar hər hansı fiziki və ya 
hüquqi şəxslərin hüquqlarına və mənafelərinə xələl gətirmədən Azərbaycan Respublikasına 
mənsubdur (Çəki: 1)

4-cü maddə 
14-cü maddə
24-cü maddə
34-cü maddə
44-cü maddə

Sual: Öz müqəddaratını təyin etmə demokratik dövlət formasında insan haqlarının ən yüksək 
təminatı kimi qəbul edilməsi hansı sənəddəəksini tapmışdır? (Çəki: 1)

ATƏT-in 1975-ci il Yekun Aktı
1948-ci il İnsan hüquqlarının Ümumi Bəyannaməsi
BMT Nizamnaməsinin preambulası
BMT-nin 1966-cı il iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında beynəlxalq Paktı 
BMT-nin 1969-cu il Sosial tərəqqi və inkişaf Bəyannaməsi 

Sual: İnkişaf etmiş ölkələrdəyoxsul əhali orta gəlirdən neçə faiz aşağı gəlirə malik olanlardır? 
(Çəki: 1)

10%
20%
30%
40%
50 %

Sual: İnkişafda olan ölkələrdə yoxsulluq indeksinin qiymətləndirilməsindəmeyarlardan biri kimi 
neçə yaşına kimi içməli suya çıxışı olmayan əhalinin hansı sayı götürülür? (Çəki: 1)

orta riyazi
orta fiziki
orta statistik
orta tarixi
orta məntiqi

Sual: İnkişaf etmiş ölkələrdə müəyyən edilmiş davamlı işsiz indeksi hansı müddəti əhatə edir? 
(Çəki: 1)

3 aya qədər
3ay-6 ay intervalında
6 ay – 9 ay intervalında
9 ay -12 ay intervalında
12 ay və daha çox



Sual: Ticarət üzrə Baş Sazişə (GATT-1994 m. XII, b.3d) əsasən “tam və əlverişli məşğulluğu 
təmin etmək məqsədilə” razılığa gələn tərəflər beynəlxalq ticarətdə nəyi tətbiq edə bilərlər? 
(Çəki: 1)

say məhdudiyyətləri
gömrük güzəştləri
texniki tələbləri
lizensiyalaşdırmanı
antidempinq rüsumlarını

BÖLMƏ: 03#01
Ad 03#01

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Beynəlxalq iqtisadi hüququn mənbələrinə aşağıdakılardan hansılar daxildir? 1. 
Beynəlxalq müqavilələr; 2. Beynəlxalq adətlər; 3. Sivilizasiyalı xalqların hüququ; 4. Doktrinalar. 
(Çəki: 1)

1,2,4; 
2,3,4; 
1,2,3; 
1,3,4; 
hamısı

Sual: Beynəlxalq iqtisadi hüququn iştirakçıların sayından asılı olaraq hansı beynəlxalq 
müqavilələr fərqləndirilir? 1. Birtərəfli; 2. İkitərəfli; 3. üçtərəfli; 4. çoxtərəfli; 5. Lap çoxtərəfli 
(Çəki: 1)

1,2
2,3
1,4; 
2,4; 
3,5.

Sual: Standartlaşdırmanın əsas məqsədinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil? (Çəki: 1)
həyatın və sağlamlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi ; 
ekoloji təhlükəsizlik; 
enerji təhlükəsizliyi; 
heyvan aləminin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ; 
bitki aləminin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

Sual: Azərbaycan Respublikasının başqa dövlətlərlə münasibətlərini hamılıqla qəbul edilmiş 
hüquq normalarında nəzərdə tutulan prinsiplər əsasında qurması AR Konistitusiyasının hansı 
maddəsində öz əksini tapmışdır? (Çəki: 1)

AR Konistitusiyasının 9-cu maddəsində ; 
AR Konistitusiyasının 10-cu maddəsində; 
AR Konistitusiyasının 13-cu maddəsində; 



AR Konistitusiyasının 19-cu maddəsində; 
AR Konistitusiyasının 24-cü maddəsində. 

Sual: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının hansı maddəsində qeyd edilir ki, AR-in 
qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktlar ilə AR-in tərəfdar çıxdığı 
dövlətlərarası müqavilələr arasında ziddiyyət yaranarsa, müvafiq beynəlxalq müqavilələr tətbiq 
edilir ? (Çəki: 1)

AR Konstitusiyasının 71-ci maddəsində; 
AR Konstitusiyasının 91-ci maddəsində; 
AR Konstitusiyasının 101-ci maddəsində
AR Konstitusiyasının 131-ci maddəsində; 
AR Konstitusiyasının 151-ci maddəsində. 

Sual: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin hansı maddəsində qeyd edilir ki, AR-in 
tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr bu Məcəllə ilə tənzimlənən mülki hüquq 
münasibətlərinə birbaşa tətbiq edilir ? (Çəki: 1)

Mülki Məcəllənin 3-cü maddəsində
Mülki Məcəllənin 9-cü maddəsində; 
Mülki Məcəllənin 14-cü maddəsində; 
Mülki Məcəllənin 19-cu maddəsində; 
Mülki Məcəllənin 23-cü maddəsində. 

Sual: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının hansı maddəsində qeyd edilir ki, 
beynəlxalq müqavilələrin prioriteti AR-in tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr AR-in 
qanunvericilik sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanındıqdan sonra yaranır? (Çəki: 1)

AR Konstitusiyasının 48-ci maddəsində; 
AR Konstitusiyasının 68-ci maddəsində; 
AR Konstitusiyasının 108-ci maddəsində; 
AR Konstitusiyasının 148-ci maddəsində; 
AR Konstitusiyasının 158-ci maddəsində. 

Sual: Komitələrarası beynəlxalq müqavilələr bütövlükdə kimlər üçün öhdəlik yaradır? (Çəki: 1)
Ayrı-ayrı fərdlər
Hökumətlər
Təsərrüfat subyektləri
Dövlətlər
Transmilli şirkətlər

Sual: Beynəlxalq iqtisadi hüquqda iştirakçıların sayından asılı olaraq hansıbeynəlxalq 
müqavilələr fərqləndirilir. 1. birtərəfli 2. ikitərəfli 3. üçtərəfli 4. çoxtərəfli (Çəki: 1)

1,2
1,3
2,3
3,4
2,4

Sual: beynəlxalq müqavilə ilə ifadə edilməyən, bir neçə və ya bütün dövlətlərə münasibətdə 
uzunmüddətli tətbiq nəticəsində formalaşan qayda kimi təzahür edən beynəlxalq iqtisadi hüquq 
mənbəsi necə adlanır?* (Çəki: 1)

Beynəlxalq ənənə



beynəlxalq adət
beynəlxalq üsul
beynəlxalq metod
beynəlxalq qayda

Sual: 1974-cü ildə Yeni Beynəlxalq İqtisadi Qaydanın bəyan edilməsilə bağlı sənədlər 
üçlüyünün qəbul edilməsi beynəlxalq iqtisadi hüquqda inkişafda olan ölkələr üçün hansı 
prinsiplərin formalaşdırılmasını sürətləndirilmiş oldu (Çəki: 1)

təbii ehtiyatlar üzərində dövlət suverenliyi; 
daha əlverişli rejim; 
milli rejim; 
qarşılıqlı mənfəət; 
preferensiya. 

Sual: Transmilli hüququ ədəbiyyatlarda “qeyri-dövlət tənzimetməsi” kimi adlandıran müəllif 
kimdir? (Çəki: 1)

V.M. Şumilov
M.M. Boquslavski
D.Karro
P.Juar
F.Cessup

Sual: Hansı alimin fikrincə müasir beynəlxalq iqtisadi hüquq qloballaşma dövrünün hüququ 
deyil? (Çəki: 1)

V.M. Şumilov
M.M. Boquslavski
D.Karro
P.Juar
F.Cessup

BÖLMƏ: 03#02
Ad 03#02

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq iqtisadi hüququn mənbələrinə daxil deyil? (Çəki: 1)
Sivilizasiyalı xalqların hüququ; 
Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların qərar və qətnamələri; 
“üçüncü hüquq”qaydası və ya transmilli hüquq; 
Ayrı-ayrı ölkələrin məhkəmələri tərəfindən çıxarılan qərarlar; 
Beynəlxalq adətlər. 

Sual: Beynəlxalq hüquqda subyektlərdən asılı olaraq beynəlxalq müqavilə mənbələrinin 
təsnifatında aşağıdakılardan hanıslar öz əksini tapır? 1. dövlətlərarası; 2. şəhərlərarası; 3. 
hökumətlərarası; 4. komitələrarası; 5. bələdiyyələrarası (Çəki: 1)



1,2,5
1,3,4
1,2,5;
2,3,4; 
hamısı

Sual: Beynəlxalq iqtisadi hüquqda aşağıdakı müqavilə formalarından hansılar mövcud deyil? 1. 
Müqavilə nizamnamələr; 2. özü icra olunan müqavilələr; 3. Müqavilə əqdlər; 4. Birbaşa tətbiq 
edilən müqavilələr; 5. Hissə-hissə tətbiq edilən müqavilələr. (Çəki: 1)

1,2,5; 
2,3,4; 
1,2,5; 
1,3,4; 
3,4,5. 

Sual: Beynəlxalq hüququn mənbələrindən biri kimi müxtəlif xalqların beynəlxalq hüquq üzrə 
ixtisaslı mütəxəssislərinin elmi baxışları, yəni doktrina hansı aktda nəzrdə tutulub? (Çəki: 1)

BMT Baş Məclisinin Qətnaməsilə qəbul edilən Təbii ehtiyatları üzərində ayrılmaz 
suverenlik haqqında Bəyannamənin 14-cü maddəsi; 

BMT-nin İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında beynəlxalq Paktının 7-ci 
maddəsində

Müqavilələrə münasibətdə dövlətlərin hüquqi varisliyi haqqında Vyana konvensiyasının 22-
ci maddəsində; 

BMT Beynəlxalq Məhkəməsinin Statusunun 38-ci maddəsində; 
BMT Baş Məclisinin qətnaməsilə təsdiqlənən dövlətlərin iqtisadi hüquq və vəzifələri 

Xartiyasının 32-ci maddəsində. 

Sual: Yeni Beynəlxalq İqtisadi Qayda (YBİQ)hansı ildə bəyan edilib? (Çəki: 1)
1974-cü ildə
1978-ci ildə; 
1982-ci ildə; 
1986-cı ildə
1990-cı ildə 

Sual: Beynəlxalq standartlara müxtəlif aktlarda aşağıdakı hansı müxtəlif adlarla rast gəlinə 
bilər? 1. texniki tənzimetmə; 2. ticarətdə texniki maneələr; 3. beynəlxalq standartlaşdırma ; 4. 
texniki normalaşdırma; (Çəki: 1)

1,2,3
2,3,4; 
1,3,4
1,2,4; 
hamısı 

Sual: Nüvə radiasiya təhlükəsi olan obyektlərdə çalışan şəxslərin təhlükəsizlik standartları 
hazırlanarkən Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi hansı təşkilatlarla əməkdaşlıq edir? 1. 
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı ilə; 2. Ətraf mühit üzrə BMT Proqramı; 3. Dünya Səhiyyə Təşkilatı 
ilə; 4. Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı. (Çəki: 1)

1,2,3; 
1,2,4
1,3,4; 
2,3,4



hamısı 

Sual: Transmilli korparasiyalar ilə dövlət arasında bağlanan beynəlxalq kontrakta zidd gələ 
biləcək hökumətlərarası sazişin bağlanmayacağı öhdəliyi müvafiq kontrakta kvazibeynəlxalq 
müqavilə statusu verir ki, bu da kontrakt münasibətlərinin beynəlxalq hüquq kontekstində 
aşağıdakı prinsiplərdən hansına uyğun həllini təmin etmiş olur. ? (Çəki: 1)

par in parem non habet jurisdictium 
lex mercatoria 
pacta sunt servanda 
jus gentium 
par in parem non habet imperium 

Sual: Aşağıdakı konsepsiyalardan hansı transmilli korparasiyaların transmilli hüquq qaydasında 
əmlak hüqularının təminatlandırması zamanı irəli sürülmüş konsepsiyadır? (Çəki: 1)

kvazibeynəlxalq müqavilə konsepsiyası; 
kvaziregional müqavilə konsepsiyası; 
kvazilokal müqavilə konsepsiyası; 
kvaziqlobal müqavilə konsepsiyası; 
kvazimilli müqavilə konsepsiyası. 

Sual: Ticarət terminlərinin beynəlxalq təfsir qaydalarının (INCOTERMS) hazırlanmasında, eləcə 
də beynəlxalq arbitrajların təşkilində əhəmiyyətli rol oynayan və mənzil qərargahı Parisdə 
yerləşən təşkilat hansıdır? (Çəki: 1)

Beynəlxalq ticarət hüququ üzrə Komisiya
Xüsusi hüququn unifikasiyası üzrə Roma institutu 
Ticarət və İnkişaf üzrə BMT Konfransı
Gömrük tariflərinin beynəlxalq Bürosu
Beynəlxalq Ticarət Palatası

Sual: Standartlaşdırmanın beynəlxalq ticarətə maneə olmaq xüsusiyyətini nəzərə alaraq Dünya 
Ticarət Təşkilatının hansı raundunda Texniki maneələr üzrə Saziş qəbul edilmişdir (Çəki: 1)

Cenevrə raundu
Tokio raundu
Doha raundu
Dillon raundu
Uruqvay raundu

Sual: Beynəlxalq standartların beynəlxalq müqavilə norması kimi qəbul edilməsinə nümumə 
kimi nüvə energetikasından istifadə zamanı təhlükəsizlik üzrə müqavilə və konvensiyalara 
aşağıdakılardan hansılar daxildir? 1. Dənizin tullantılarla və digər maddələrlə çirkləndirilməsinin 
qarşısının alınması üzrə 1972-ci il Konvensiyası; 2. Nüvə maddələrinin fiziki müdafiəsi 
haqqında 1980-cı il Vyana Konvensiyası; 3. İstifadə edilmiş yanacaqla və radiaktiv tulantılarla 
təhlükəsiz davranış haqqında birgə 1997-ci il Konvensiyası (Çəki: 1)

1,2
1,3
2,3
hamısı
heç biri



Sual: Nüvə radiasiya təhlükəsi olan obyektlərdə çalışan şəxslərin təhlükəsizlik standartları 
aşağıdakılardan hansı qurumlarla formalaşdırılır? 1. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 2. BMT-nin 
Ətraf mühit üzrə Proqram 3. Dünya Səhiyyə Təşkilatı 4. Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı (Çəki: 1)

1,2
3,4
2,3
1,4
hamısı

Sual: Azərbaycan Respublikasnın tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr bu Məcəllə ilə 
tənzimlənən mülki hüquq münasibətlərinə birbaşa tətbiq edilməsi Azərbaycan Respublikasnın 
Mülki Məcəlləsinin hansı maddəsində əksini tapmışdır? (Çəki: 1)

1-ci
2-ci
3-cü
4-cü
5-ci

Sual: Göstərilənlərdən hansı Dünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində keçirilən raundlardan deyil? 
(Çəki: 1)

Cenevrə raundu
Tokio raundu
Doha raundu
Dillon raundu
Vaşinqton raundu

BÖLMƏ: 04#01
Ad 04#01

Suallardan 32

Maksimal faiz 32

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Aşağıdakılardan hanslı beynəlxalq hüququn hamılıqla tanınan ümumi prinsiplərindən 
deyil? (Çəki: 1)

insan hüquqlarına hörmət edilməsi; 
pacta sunt servanda; 
dövlətlərin suveren bərabərliyi; 
mübahisələrin güc yolu ilə həlli; 
ərazi bütövlüyü. 

Sual: İ.İ.Lukaşuk “ideya prinsipləri” dedikdə aşağıdakılardan hansıları nəzərdə tutur? 1.Sülh və 
əməkdaşlıq; 2.Humanizm; 3.Demokratiya; 4.Preferensiya. (Çəki: 1)

1,2,3; 
2,3,4; 
1,3,4; 
2,3, 4; 
hamısı



Sual: Təbii ehtiyatlar və iqtisadi fəaliyyət üzərində dövlət suverenliyi prinsipi aşağıda 
göstərilənlərdən hansını özündə nəzərdə tutmur? (Çəki: 1)

müvafiq sferada iqtisadi fəaliyyət nəzarət; 
təbii ehtiyatların istifadəsi rejiminin qonşu ölkələrin razılığı əsasında müəyyən edilməsi; 
beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq xarici kapitalı ictimai, dövlət maraqları naminə 

milliliəşdirmək; 
təbii resusların istehlalçılarının təşkilatında birləşmək; 
təbii ehtiyatların və suverenliyin müvəqqəti itirilməsi ilə əlaqədar işğal olunmuş ərazilərdə 

özünün təbii resusları üzərində nəzarətin bərpa edilməsi zamanı dəymiş zərərin ödənilməsi. 

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən hansı təbii ehtiyatlar və iqtisadi fəaliyyət üzərində dövlət 
suverenliyi prinsipində nəzərdə tutulmuşdur? (Çəki: 1)

təbii ehtiyatların istifadəsi rejiminin qonşu ölkələrin razılığı əsasında müəyyən edilməsi; 
təbii ehtiyatların və suverenliyin müvəqqəti itirilməsi ilə əlaqədar işğal olunmuş ərazilərdə 

özünün təbii resusları üzərində nəzarətin bərpa edilməsi zamanı dəymiş zərərin 
ödənilməməsi

təbii resusların istehlakçılarının təşkilatında birləşmək; 
beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq xarici kapitalı ictimai, dövlət maraqları naminə 

özəlləşdirmək; 
dövlətin sərbəst sahiblik, sərəncam, istifadə və müstəqil iqtisadi fəaliyyət. 

Sual: Aşağıdakı alimlərdən hansının fikrincə iqtisadi əməkdaşlıq prinsipi daha çox ideya 
xarakterlidir və məzmunca digər prinsiplərdə açılır? (Çəki: 1)

V.M. Koretski
İ.S. Pereterski 
V.İ. Lisovski, 
Q.M. Velyaminov 
İ.İ. Lukaşuk 

Sual: BMT Nizamnaməsinin hansı maddələri iqtisadi, sosial və mədəni problemlərin həlli 
məqsədilə dövlətlərin əməkdaşlıq etmək öhdəliyini ifadə edir? (Çəki: 1)

35-36-cı
45-46-cı
55-56-cı
65-66-cı;
75-76-cı.

Sual: İqtisadi ayrı-seçkiliyə yol verməmək prinsipi aşağıdakı aktlardan hansında öz əksini 
tapmışdır? (Çəki: 1)

BMT Nizamnaməsində (1945); 
Enerji Xartiyasına Müqavilədə (1994); 
Avropa İttifaqı işçilərinin əsas sosial hüquqları Xartiyası (1989) 
Tariflər və Ticarət üzrə Baş Sazişdə –GATT-da (1947); 
Dövlətlərin iqtisadi hüquq və vəzifələri Xartiyasında (1974); 

Sual: İqtisadi ayrı-seçkiliyə yol verməmək prinsipindən hüquqa uyğun istisnalar kimi inkişafda 
olan dövlətlərə münasibətdə daxili bazarın qorunması məqsədilə müxtəlif məhdudlaşdırıcı 
qaydaların tətbiqinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil? (Çəki: 1)

antidempinq gömrük rüsumlarının tətbiqi; 
kompensasion gömrük rüsumların tətbiqi; 



proteksionist gömrük rüsumların tətbiqi;
preferensial gömrük rüsumların tətbiqi; 
xüsusi gömrük rüsumların tətbiqi 

Sual: Aşağıdakılardan hansı Preferensiya prinsipinin əks olunduğu sənəd deyil? (Çəki: 1)
UNCTAD-ın 1964-cü il “Prinsiplərində”; 
GATT-1994-də; 
1974-cü il YBİQ ilə bağlı “sənədlər üçlüyündə”; 
Preferensiyaların təqdim edilməsi qaydaları ilə bağlı 1975-ci il Mexiko Müqaviləsində; 
Ticarət preferensiyalarının qlobal sistemi haqqında 1988-ci il Belqrad Müqaviləsində; 

Sual: Beynəlxalq iqtisadi hüquqda preferensiya dövlətlərin iqtisadi inkişaf tarazlığına nail olmaq 
üçün hansı ölkələrə münasibətdə təqdim edilib? (Çəki: 1)

inkişafda olan ölkələrə; 
inkişaf etmiş ölkələrə; 
zəif inkişaf etmiş ölkələrə; 
keçid iqtisadiyyatlı ölkələrə; 
yeni sənaye ölkələrinə. 

Sual: Beynəlxalq iqtisadi hüquqda preferensiya dövlətlərə hansı məqsədlə verilir? (Çəki: 1)
ölkə sənayesinin inkişafının təmini məqsədilə
ölkənin aqrar sektorunun inkişafına nail olmaq üçün; 
iqtisadi artımın tarazlığına nail olmaq üçün; 
iqtisadi inkişaf tarazlığına nail olmaq üçün; 
xarici ticarətdə müsbət saldonun təmininə nail olmaq üçün. 

Sual: 1964-cü il UNCTAD-ın I sessiyasında hazırlıq çərçivəsində “77-lər qrupu” təsis edilir. Bu 
təşkilat hansı dövlətləri özündə birləşdirdi? (Çəki: 1)

kapitalist məkanı ölkələrinin hamısını; 
inkişafda olan ölkələri; 
inkişaf etmiş ölkələri; 
zəif inkişaf etmiş ölkələri; 
keçid iqtisadiyyatlı ölkələri. 

Sual: 1966-cı ildə UNIDO - Sənaye inkişafı üzrə BMT Təşkilatının təsis olunmasında məqsəd 
nə idi? (Çəki: 1)

Şimali və Cənubi Amerika ölkələrinə texniki kömək və sənayeləşmə prosesinə yardım 
etmək; 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrə texniki kömək və sənayeləşmə prosesinə yardım etmək; 
Asiya, Afrika və Latın Amerikası ölkələrinə texniki kömək və sənayeləşmə prosesinə 

yardım etmək; 
Avstraliya və Okeaniya ölkələrinə texniki kömək və sənayeləşmə prosesinə yardım etmək; 
sosialist məkanı ölkələrinə texniki kömək və sənayeləşmə prosesinə yardım etmək 

Sual: UNIDO-nın fəaliyyəti nəticəsində aşağıdakı aktlardan hansı qəbul olunur? (Çəki: 1)
Cili Bəyannaməsi və kənd təsərrüfatının tərəqqisi və inkişaf üzrə fəaliyyət proqramı; 
Roma Bəyannaməsi və milli iqtisadiyyatın tərəqqisi və əməkdaşlıq üzrə fəaliyyət proqramı; 
Puma Bəyannaməsi və daxili bazarın tərəqqisi və əməkdaşlıq üzrə fəaliyyət proqramı; 
Lima Bəyannaməsi və sənayenin tərəqqisi və əməkdaşlıq üzrə fəaliyyət proqramı; 
Kito Bəyannaməsi və ticarətin inkişafı və inteqrasiya üzrə fəaliyyət proqramı. 



Sual: UNCTAD-ın 1979-cu ildə Manilada keçirilən beşinci sessiyasında inkişaf etmiş ölkələrin 
“Transmilli korporasiyaların fəaliyyəti məcəlləsini” qəbul etmək cəhdi nədən baş tutmamışdır? 
(Çəki: 1)

transmilli korporasiyaların müqavimətilə toqquşur və qəbul edilmir; 
inkişafda olan ölkələrin müqavimətilə toqquşur və qəbul edilmir; 
sosialist məkanı ölkələrinin müqavimətilə toqquşur və qəbul edilmir; 
qəbul prosesində inkişaf etmiş ölkələr arasında fikir ayrılığı səbəbindən; 
zəif inkişaf etmiş ölkələrin müqavimətilə toqquşur və qəbul edilmir. 

Sual: Bu prinsipə görə, dövlətlər özlərinin daxilidövlət hüquq öhdəliklərini beynəlxalq hüquqa 
uyğunluğunu təmin etməlidirlər (Çəki: 1)

Zor tətbiq etməmək və ya zorla hədələməmək
Daxili işlərə qarışmamaq
Beynəlxalq öhdəliklərin könüllü surətdə yerinə yetirilməsi prinsipi
Xalqların bərabər hüquqlara malik olması və öz müqəddəratlarını həll etmələri
Dövlətlərin suveren bərabərliyi

Sual: Aşağıdakılardan hanslı beynəlxalq hüququn hamılıqla tanınan ümumi prinsiplərindən 
deyil? (Çəki: 1)

güc tətbiq etməmək və güclə hədələməmək; 
ərazi bütövlüyü; 
mübahisələrin dinc həlli;
yerin təkindən birgə istifadə
əməkdaşlıq

Sual: Aşağıdakılardan hanslı beynəlxalq hüququn hamılıqla tanınan ümumi prinsiplərindən 
deyil? (Çəki: 1)

insan hüquqlarına hörmət edilməsi; 
pacta sunt servanda; 
pacta sunt cogens
dövlətlərin suveren bərabərliyi; 
daxili işlərə qarışmamaq; 

Sual: Aşağıdakılardan hanslı beynəlxalq hüququn hamılıqla tanınan ümumi prinsiplərindən 
deyil? (Çəki: 1)

pacta sunt servanda; 
ərazi bütövlüyü; 
mübahisələrin dinc həlli;
pacta cogens servanda; 
əməkdaşlıq

Sual: Enerji Xartiyasına Müqavilədə qeyri-ayrıseçkilik prinsipi üçün meyar, minimal standart 
kimi müəyyən edilən prinsip necə adlanır? (Çəki: 1)

“daha əlçatanlılıq” prinsipi
daha ədalətlilik” prinsipi
“daha əlverişlilik” prinsipi
“daha əlaqəlilik” prinsipi
“daha səmərəlilik” prinsipi



Sual: Tranzitin azadlığı hansı dövrdən başlayaraq beynəlxalq ticarət əlaqələrinin sətbəst realizə 
si üçün əhəmiyyətli məsələ kimi qəbul edilir? (Çəki: 1)

15-ci əsrdən
16-cı əsrdən
17-ci əsrdən
18-ci əsrdən
19-cu əsrdən

Sual: Beynəlxalq iqtisadi hüquqda tranzit keçidi hansı ödənişlərdən azaddır? 1. Gömrük 
rüsumlarından 2. Vergilərdən 3. Gömrük yığımlarından (Çəki: 1)

1,2
1,3
2,3
hamısı
heç biri

Sual: tranzit dövləti nə zaman tranziti məhdudlaşdırmaq və dayandırmaq səlahiyyətinə 
malikdir? (Çəki: 1)

ölkənin 40 mindən çox vətəndaşı tələb etdikdə 
ölkənin milli və transmilli maraqları tələb etdikdə
Həmsərhəd ölkələr tələb etdikdə
BMT tələb etdikdə
Ümumdünya Ticarət Təşkilatı tələb etdikdə

Sual: Preferensiya prinsipinin əksini tapdığı GATT sənədi hansıdır (Çəki: 1)
GATT-1964
GATT-1974
GATT-1984
GATT-1994
GATT-2004

Sual: 1964-cü il UNCTAD-ın I sessiyasında hazırlıq çərçivəsində inkişafda olan dövlətlər 
regional fəaliyyətlə çoxtərəfli danışıqlar mexanizmini formalaşdırmağa çalışır və iqtisadi 
birləşmə yaradırlar. Bu birlik necə adlanır? (Çəki: 1)

44-lər qrupu
55-lər qrupu
66-lar qrupu
77-lər qrupu
88-lər qrupu

Sual: Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlikaşağıdakılardan hansını nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
iqtisadi sistemin müdafiə qabiliyyətinin zəiflədilməsini;
bütün xalqların bərabər olmayan hüquqluğu şəraitində hümanitar-iqtisadi inteqrasiyanı;
beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin güc yolu ilə həllini;
beynəlxalq iqtisadi mübahisələrdə gücün yalnız beynəlxalq hüquqa uyğun tətbiqini;
beynəlxalq iqtisadi mübahisələrdə üstünlüyün qarşılıqlı etimada deyil, məcburiyyət 

mexanizmlərinə verilməsini.

Sual: Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə qarşılığın tələb olunması aşağıdakı sferalardan 
hansılara aid edilir? 1. hüquqlara 2.üstünlüklərə 3.güzəştlərə 4.mənfəətə (Çəki: 1)



Hamısına 
Heç birinə 
1,2,3
2,3,4; 
1,2,4

Sual: Əks qarşılıqlığın tətbiq edilməsinin mümkünlüyü aşağıdakı qanunlardan hansında öz 
əksini tapmışdır? (Çəki: 1)

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi 
Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 

Sual: Birtərəfli klausula əsasən hansı prinsipin tətbiqi mümkün olmayan sahələrdə tətbiq edilir 
(Çəki: 1)

əvəzlilik
qarşılıqlıq
əlverişlik
təhlükəsizlik
tərəfsizlik

Sual: Əks qarşılıqlığın tətbiq edilməsinin mümkünlüyü Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyasının hansı maddəsində əksini tapmışdır? (Çəki: 1)

39
49
59
69
79

Sual: Dövlətlərarası iqtisadi münasibətlərdə hansı prinsipin xüsusi praktik əhəmiyyət kəsb 
etməsini nəzərə alaraq BMT Beynəlxalq hüquq Komissiyası tərəfindən 1978-ci ildə daha 
əlverişli dövlət klausulaları haqqında maddələr Layihəsini hazırlamışdır (Çəki: 1)

Qarşılıqlı mənfəət prinsipi
Daha əlverişli millət (dövlət) prinsipinin
Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik prinsipi
Preferensiya prinsipi
Tranzitin azadlığı prinsipi

Sual: Daha əlverişli rejim birtərəfli və qarşılıqlıq prinsipinə uyğun olaraq müqavilə əsasında 
ikitərəfli və çoxtərəfli qaydada verilirsə, klausula tipləri aşağıdakılardan hansı qaydada ola 
bilməz? 1. birtərəfli 2. ikitərəfli 3. üçtərəfli 4. çoxtərəfli 5. tərəfsiz (Çəki: 1)

1,3
2,4
3,5
1,4
2,5

BÖLMƏ: 04#02
Ad 04#02



Suallardan 47

Maksimal faiz 47

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi üçün sahəvi prinsipləri aşağıda 
göstərilənlərin hansından asılı olaraq müəyyən etmək olar? 1. subyektlərin dairəsindən; 2. 
subyektlərin hüquq və vəzifələrindən; 3. hüquqi tənzimetmədə digər normalaın 
yaradılmasındakı rolundan. (Çəki: 1)

1,2
2,3
1,3
hamısı; 
heç biri 

Sual: Q. Svartsenberqer və V.M. Koredskiyə görə müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin 
hüquqi tənzimetmə funksiyasına malik olan prinsiplərə hansı aid deyil? (Çəki: 1)

qarşılıqlıq; 
milli rejim; 
dövlət suverenliyi; 
prefensiyanın təqdim olunması, 
minimal standartlar. 

Sual: E. T. Usenko və B. M. Aşavskiyə görə müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hüquqi 
tənzimetmə funksiyasına malik olan prinsiplərə hansı aid deyil? (Çəki: 1)

təbii ehtiyatlar üzərində dövlət suverenliyi; 
iqtisadi ayrı-seçkiliyə yol verməmək; 
milli rejim; 
daha əlverişli rejim; 
qarşılıqlıq. 

Sual: M. M. Boquslavskiyə görə müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hüquqi tənzimetmə 
funksiyasına malik olan prinsiplərə hansı aid deyil? (Çəki: 1)

iqtisadi ayrı-seçkiliyə yol verməmək; 
xarici iqtisadi əlaqələrin formasının sərbəst müəyyən olunması; 
təbii resuslar və iqtisadi fəaliyyət üzərində ayrılmaz dövlət suverunliyi; 
daha əlverişli rejim; 
milli rejim. 

Sual: Q. M. Velyaminova görə müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hüquqi tənzimetmə 
funksiyasına malik olan prinsiplərə hansı aid deyil? (Çəki: 1)

təbii ehtiyatlar üzərində dövlət suverenliyi; 
daha əlverişli rejim; 
milli rejim; 
qarşılıqlı mənfəət; 
preferensiya. 



Sual: Q. K. Dimitriyevaya və K. A. Bekyaşevə görə müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin 
hüquqi tənzimetmə funksiyasına malik olan prinsiplərə hansı aid deyil? (Çəki: 1)

iqtisadi problemlərin həllində hamılıqla iştirak; 
daha əlverişli rejim;; 
inkişaf etməkdə olan dövlətlər üçün preferensiya rejimi; 
beynəlxalq sosial ədalət; 
dənizə çıxış olmayan dövlətlərə sərbəst çıxış hüququnun verilməsi 

Sual: V. M. Şumilova görə müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hüquqi tənzimetmə 
funksiyasına malik olan prinsiplərə hansı aid deyil? (Çəki: 1)

iqtisadi əməkdaşlıq; 
iqtisadi fəaliyyət və təbii ehtiyatlar üzərində dövlət suverenliyi; 
daha əlverişli rejim; 
qarşılıqlıq, milli rejimin təqdim olunması; 
təbii ehtiyatlar üzərində dövlət suverenliyi. 

Sual: Beynəlxalq iqtisadi hüququn adət mənşəli norması olması Enerji Xartiyasına Müqavilənin 
18-ci maddəsinə əsasən “razılığa gələn Tərəflər dövlət suverenliyinə və suveren hüquqlara 
münasibətdə bir daha təsdiqləyirlər ki, suverenliyin və suveren hüquqların həyata 
keçirilməsi...” (ifadəni sona çatdırın) (Çəki: 1)

beynəlxalq hüququn normalarına uyğun olmalıdır; 
dövlətdaxili hüququn normalarına uyğun olmalıdır; 
milli hüquq sisteminin normalaırna uyğun olmalıdır; 
transmilli hüququn normalarına uyğun olmalıdır; 
beynəlxalq təşkilatların qətnamələrinə müvafiq olmalıdır.` 

Sual: Dövlətlərin əməkdaşlığı prinsipi aşağıdakı aktlardan hanısnda öz ifadəsini tapmışdır? 1. 
BMT Nizamnaməsi (1945); 2. BMT-nin “Beynəlxalq hüququn prinsipləri haqqında” 
Bəyannaməsində (1970); 3. Dövlətlərin iqtisadi hüquq və vəzifələri haqqında  Xartiyasında 
(1974); 4. Yeni beynəlxalq iqtisadi qaydaya aid beynəlxalq ümumi hüququn prinsiplərinin 
mütərəqqi inkişafı haqqında Seul Bəyannaməsində (1986). (Çəki: 1)

1,2,3
2,3,4; 
1,3,4
2,3, 4; 
hamısı 

Sual: Enerji Xartiyasına Müqavilənin hansı bölməsində qeyd edilir ki, hər bir razılığa gələn 
Tərəf bu Müqaviləyə müvafiq digər Tərəflərin investorları üçün istisna olmadan stabil, 
bərabərhüquqlu, əlverişli və aşkarliq şəraiti ilə ədalətli və bərabər rejim yaradır? (Çəki: 1)

Kapital qoyuluşunun təşviqi və müdafiəsi; 
İnvestisiyaların stimullaşdırılması və investisiya qoyuluşları üçün əlverişli mühitin 

formalaşdırılması; 
Xarici investorların hüquqlarnın müdafiəsi; 
İnvestorların fəaliyyətinin hüquqi təminatı; 
Xarici investisiyaların müdafiəsi və stimullaşdırılması. 

Sual: Enerji Xartiyasına Müqavilənin hansı maddəsinə əsasən xarici investisiyalara 
münasibətdə heç bir halda ayrı-seçkiliyə yol verməklə idarə, istifadə, sahiblik edilə və sərancam 
verilə bilməz? (Çəki: 1)

maddə 5; 



maddə 10; 
maddə 15
maddə 20
maddə 25. 

Sual: İqtisadi ayrı-seçkiliyə yol verməmək prinsipindən hüquqa uyğun istisnalar kimi inkişafda 
olan dövlətlərə münasibətdə imtiyazlı rejimin müəyyən edilməsinə aşağıdakılardan hansılar 
daxildir? 1.inkişaf etməkdə olan ölkələrdən ixrac olunan məhsullardan idxal kömrük rüsumunun 
tutulmaması 2.inkişaf etməkdə olan ölkələrdən ixrac olunan məhsullardan idxal kömrük 
rüsumunun azaldılması, 3.inkişaf etməkdə olan ölkələrdən ixrac olunan məhsullardan idxal 
gömrük rüsumunun artırılması 4.inkişaf etməkdə olan ölkələrə ixrac olunan məhsullardan ixrac 
gömrük rüsumlarının artırılması 5.inkişaf etməkdə olan ölkələrə ixrac olunan məhsullardan 
ixrac gömrük rüsumlarının azaldılması (Çəki: 1)

1,2
2,3;
3,4;
 4,5; 
hamısı 

Sual: Hansı alimin fikrincə “tranzitin azadlığına hüquq hər hansı bir müqavilədən asılı 
olmayaraq mövcuddur və tranzit dövləti istənilən halda tranzitə razılıq verməlidir”? (Çəki: 1)

Lauterpaxt; 
Velyaminov; 
Lukaşuk; 
Lisovski 
Svartsenberqer 

Sual: “İstənilən halda tranzitə razılıq” müəyyən hallarda, xüsusən də, beynəlxalq hüquq 
normaları pozulduğu zaman müvafiq hüquq qeyd-şərtsiz məhdudlaşdırıla və ləğv edilə bilər. 
Delikvent dövlətə qarşı belə tədbirlər BMT Nizamnaməsinin hansı maddəsindən meydana 
gəlir? (Çəki: 1)

21
31
41
51
61

Sual: Tranzit keçidi haqqında aşağıda qeyd edilənlərin hansı doğru deyil? 1. Tranzit keçidi 
gömrük rüsumlarından azaddır; 2. Tranzit keçidi vergilərdən azad deyil; 3. Tranzit keçidi 
gömrük yığımlarından azaddır; 4. Tranzit keçidi vergilərdən azaddır; 5. Tranzit keçidi tranzit 
xidmətlərindən azaddır; 6. Tranzit keçidi tranzit xidmətlərindən azad deyil (Çəki: 1)

1,5
2,4; 
3,6;
2,5 
1,3, 

Sual: Tranzitin azadlığı hansı hüquqları nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
dəniz limanlarına sərbəst çıxış hüququnu; 
dəniz limanlarından istifadədə bərabər rejimi; 
sahilyani dövlətin daxili və ərazi sularından sərbəst keçid hüququnu ; 



sahilyani dövlətin daxili və ərazi sularının dərinliklərindən sərbəst istifadə hüququnu; 
açıq dənizin azadlıqlarına dair hüquqları. 

Sual: Aşağıdakı sənədlərdən hansı tranzitin azadlığı prinsipinin Barselona Konvensiyasından 
sonra öz əksini daha geniş formada tapdığı sənədlərdən deyil? (Çəki: 1)

Tariflər və Ticarət haqqında baş Sazişin (1947) V maddəsində; 
UNCTAD-ın Prinsiplərində; 
Şimali Amerika Azad Ticarət Zonası haqqında Sazişdə
Qitədaxili dövlətlərin tranzit ticarəti haqqında Müqavilədə; 
Enerji Xartiyasına Müqavilənin 7-ci maddəsində. 

Sual: Preferensiya prinsipinin inkişafı aşağıdakı inetitutlardan hansının meydana gəlməsinə 
səbəb olmuşdur? (Çəki: 1)

BMT Baş Məclisinin köməkçi orqanı Beynəlxalq ticarət hüququ üzrə Komissiyanın 
(UNCİTRAL-1966); 

Ticarət və İnkişaf üzrə BMT Konfransının (UNCTAD-1964); 
Yeni Beynəlxalq İqtisadi Qaydanın (1974); 
Tariflər və Ticarət üzrə Baş Sazişin (GATT-1947); 
Dünya Ticarət Təşkilatının (1995) 

Sual: Yeni Beynəlxalq İqtisadi Qaydanın (YBİQ) və yeni dünya düzəninin yaradılmasını zəruri 
edən şərtlərə aşağıdakılardan hansılar aiddir? 1. II Dünya müharibəsindən sonra qlobal iqtisadi 
sistemin əsasını qoymuş Bretton-Vuds sisteminin XX əsrin 70-ci illərində ciddi problemlərlə 
üzləşməsi; 2. 1973-cü ildə Yaxın Şərqdə müharibənin başlanması; 3. 1973-cü ildə Böyük 
Britaniya, İrlandiya və Danimarkanın Avropa İttifaqına qoşulmaları; 4. 1974-cü ildə ABŞ 
Konqresi tərəfindən Sovet İttifaqı və bir sıra digər dövlətlərə münasibətdə diskriminasiya 
xarakterli məhdudiyyətləri və qaydaları nəzərdə tutan ticarət islahatları ilə bağlı qanun 
layihəsinin qəbul edilməsi; 5. 1976-cı ildə çin lideri Mao Tszedunun dünyasını dəyişməsi; 6. 
dünya bazarında neftin qiymətinin qalxmağa başlaması; (Çəki: 1)

1,4,5
2,3,4;
1,2,6; 
3,5,6
2,4,6 

Sual: Yeni Beynəlxalq İqtisadi Qaydanın yaradılması haqqında fəaliyyət Proqramı və eyni adlı 
Bəyannamə nə zaman və və hansı təşkilat tərəfindən qəbul edilib? (Çəki: 1)

1973-cü ilin əvvəlində BMT Baş Məclisinin xüsusi sessiyasında; 
1974-cü ilin əvvəlində UNCTAD-ın Katibliyinin xüsusi sessiyasında; 
1973-cü ilin əvvəlində UNCİTRAL-ın Katibliyinin xüsusi sessiyasında; 
1974-cü ilin əvvəlində BMT Baş Məclisinin xüsusi sessiyasında;
1973-cü ilin əvvəlində UNCTAD-ın Katibliyinin xüsusi sessiyasında. 

Sual: YBİQ-nın təsis olunması yolunda növbəti addım olan Dövlətlərin iqtisadi hüquq və 
vəzifələri haqqında Xartiya nə zaman və hansı təşkilat tərəfindən qəbul edilib? (Çəki: 1)

1973-cü ilin əvvəlində BMT Baş Məclisinin xüsusi sessiyasında; 
1974-cü ilin əvvəlində UNCTAD-ın Katibliyinin xüsusi sessiyasında; 
1973-cü ilin əvvəlində UNCİTRAL-ın Katibliyinin xüsusi sessiyasında; 
1974-cü ilin əvvəlində BMT Baş Məclisinin xüsusi sessiyasında; 
1973-cü ilin əvvəlində UNCTAD-ın Katibliyinin xüsusi sessiyasında. 



Sual: Dövlətlərin iqtisadi hüquq və vəzifələri haqqında Xartiya aşağıda təqdim edilən 
hüquqlardan hansıları bəyan etmişdir? 1. hər bir dövlətin milli sərvətləri və təbii resusları 
üzərində müstəqil sərancam vermək hüququnu; 2. xarici investorlara münasibətdə milli 
investorlara üstünlüyün verilməsi hüququnu; 3. xarici investisiyanın dövlətdaxili qanunvericilik 
ilə tənzimlənməsi hüququnu; 4. dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi hüququnu; 5. xarici 
mülkiyyətin milliləşdirilməsi hüququnu. (Çəki: 1)

1,3,4
2,3,4;
1,2,5; 
2,4,5
1,3,5

Sual: BMT-nin YBİQ-nın yaradılması haqqında 1974-cü il Bəyannaməsində öz əksini tapan və 
sonradan dəqiqləşdirilən prinsiplərdən hansı düzgün ifadə edilməyib? (Çəki: 1)

beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə dövlətlərin suveren bərabərliyi; 
dövlətlərin təbii sərvətləri üzərində ayrılmaz suveren hüquqlarının tanınması; 
bazarın bölüşdürülməsinin genişləndirilməsi; 
xarici borclar probleminin həlli; 
inkişafda olan dövlətlər arasında qarşılıqlı əməkdaşığın genişləndirilməsi 

Sual: UNCTAD-ın fəaliyyətinin nəticələrinə aşağıdakılradan hansı daxil deyil? (Çəki: 1)
Beynəlxalq ticarət və beynəlxalq siyasətin prinsipləri; 
ümumi preferensiya sisteminin yaradılması haqqında qərar; 
Xammal üzrə inteqrasiya proqramı çərçivəsində ümumi fondun təsis edilməsi haqqında 

qərar; 
Daha az inkişaf etmiş ölkələrə yardım proqramını qeyd etmək olar; 
İnkişafda olan dövlətlərə təqdim edilən preferensiyaların həddinin müəyyənləş-dirilməsi 

qaydaları

Sual: Ticarət preferensiyalarının qlobal sistemi haqqında Belqrad sazişi neçənci ildə qəbul 
edilmişdir? (Çəki: 1)

1982-ci ildə
1984-cü ildə
1986-cı ildə
1988-ci ildə
1990-cı ildə. 

Sual: Dövlətin öz sərhədləri hüdudlarında başçılığı (üstünlüyü) və beynəlxalq işlərdə onun 
müstəqilliyi dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)

Daxili işlərə qarışmamaq
Dövlət suverenliyi
Ərazi bötüvlüyü
Insan haqlarına hörmət
Xalqların bərabər hüquqlara malik olması

Sual: Hansı prinsipin müasir anlamı BMT Nizamnaməsinin 2-ci maddəsinin 7-ci bəndində 
ümumi şəkildə ifadə edilmişdir? (Çəki: 1)

zor tətbiq etməmək və ya zorla hədələməmək;
mübahisələrin sülh yolu ilə həlli;
daxili işlərə qarışmamaq;



xalqların bərabər hüquqlara malik olması və öz müqəddəratlarını həll etmələri;
dövlətlərin suveren bərabərliyi;

Sual: Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq iqtisadi hüququn xüsusi adlandırılan prinsiplərinə 
aiddir? 1. iqtisadi əməkdaşlıq prinsipi; 2. dövlətlərin öz iqtisadi fəaliyyətləri və təbii resursları 
üzərində suverenitet prinsipi; 3. qarşlıqlı fayda prinsipi. 4. mübahisələrin sülh yolu ilə həlli; 5. 
daxili işlərə qarışmamaq; (Çəki: 1)

1,3,5; 
1,2,3; 
3,4,5; 
2,3,5
1,4,5

Sual: Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq iqtisadi hüququn xüsusi adlandırılan prinsiplərinə aid 
deyil? 1. dövlətlərin suveren bərabərliyi 2. dövlətlərin öz iqtisadi fəaliyyətləri və təbii resursları 
üzərində suverenitet prinsipi; 3. qarşlıqlı fayda prinsipi. 4. mübahisələrin sülh yolu ilə həlli; 5. 
daxili işlərə qarışmamaq; (Çəki: 1)

 1,3,5
1,2,3; 
3,4,5
2,3,5
1,4,5

Sual: Hüquqi anlamda bu prinsip dövlətin tərəf-müqabil dövlət tərəfindən ona (habelə onun 
vətəndaşlarına və onun milli hüququnun digər subyektlərinə) bu dövlətin digər bütün dövlətlərə 
verdiyi imkan-lardan pis olmayan imkanlarının verilməsi hüququnu bildirir (Çəki: 1)

Qarşlıqlı fayda prinsipi.
Ayrı-seçkiliyə yol verməmək prinsipi. 
Preferensial rejim.
Milli rejim.
Millət üçün ən əlverişli şərait prinsipi (rejimi

Sual: Hansı prinsipə əsasən əcnəbi dövlətin fiziki və hüquqi şəxsləri hüquqi münasibətlərin 
ayrı-ayrı növlərinə görə qarşılıqlıq əsasında hüquqca milli fiziki və hüquqi şəxslərə tamamilə 
bərabər tutulurlar? (Çəki: 1)

 Qarşlıqlı fayda prinsipi.
Ayrı-seçkiliyə yol verməmək prinsipi.
Preferensial rejim.
Milli rejim
Millət üçün ən əlverişli şərait prinsipi (rejimi).

Sual: Müqavilələrə münasibətdə hüquqi varislik haqqında 1978-ci ilVyana Konvensiyasının 
hansı maddəsində qeyd edilir ki, konvensiyanın qaydaları təbii ehtiyatlar üzərində suverenliyin 
bölünməzliyi prinsipinə şamil edilmir? (Çəki: 1)

Maddə 10
Maddə 13
Maddə 16
Maddə 19
Maddə 22



Sual: Dövlət əmlakı, dövlət arxivləri və dövlət borclarına münasibətdə hüquqi varislik haqqında 
1983-cü il Vyana Konvensiyasında qeyd edilir ki, konvensiyanın qaydaları təbii ehtiyatlar 
üzərində suverenliyin bölünməzliyi prinsipinə şamil edilmir? (Çəki: 1)

Maddə 10
Maddə 13
Maddə 16
Maddə 19
Maddə 22

Sual: Aşağıdakı sənədlərdən hansının 55-56-cı maddələri iqtisadi, sosial və mədəni 
problemlərin həlli məqsədilə dövlətlərin əməkdaşlıq etmək öhdəliyini ifadə edir? (Çəki: 1)

1986-cı il Vyana Konvensiyasının
1957-ci il Roma müqaviləsinin
Dəniz hüququ üzrə BMT Konvensiyasının
Enerji Xartiyasına Müqavilənin
BMT Nizamnaməsinin

Sual: Enerji Xartiyasına Müqavilənin 10-cu maddəsinə əsasən nəyəmünasibətdə heç bir halda 
ayrı-seçkiliyə yol verməklə idarə, istifadə, sahiblik edilə və sərancam verilə bilməz (Çəki: 1)

Xarici investisiyalara
Daxili investisiyalara
Yeraltı sərvətlərə
İqtisadi subyektlərin fəaliyyət sferasına
Mülkiyyət formasına

Sual: Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin spesifik xarakterinə uyğun olaraq ayrı-seçkiliyə yol 
verməməkprinsipindən hüquqauyğun istisnalar kimi inkişafda olan dövlətlərə prefensiyanın 
verilməsi ilə bağlı konvensiyalar necə adlanır? (Çəki: 1)

Roma konvensiyaları
Loma konvensiyaları
Doha konvensiyaları
Puma konvensiyaları
Toha konvensiyaları

Sual: tranzitin azadlığı hüquqi təbiət baxımından beynəlxalq hüququn hansı ümumtanınmış 
prinsipindən meydana gəlir? (Çəki: 1)

dövlətlərin əməkdaşlıq prinsipindən
güc tətbiq etməmək və güclə hədələməmək; 
mübahisələrin dinc həlli;
insan hüquqlarına hörmət edilməsi;
daxili işlərə qarışmamaq

Sual: GATT-ın neçənci maddəsinə uyğun olaraq Dünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində tranzitin 
azadlığı prinsipinin adət-hüquq mənşəli normaya çevrilməsi bütün və ya əksər çoxluq onu 
tanıdıqdan sonra mümkün ola bilər? (Çəki: 1)

1-ci maddə
2-ci maddə
3-cü maddə
4-cü maddə
5-ci maddə



Sual: Aşağıdakı konvensiyalardan hansı ilə tranzitin azadlığı prinsipi adət mənşəli norma kimi 
məcəllələşdirilmişdir? 1. 1958-ci il Açıq dəniz haqqında Konvensiyasında 2. 1965-ci il Qitədaxili 
dövlətlərin tranzit ticarəti haqqında Konvensiya 3. 1982-ci il BMT-nin Dəniz hüququ üzrə 
Konvensiyası ilə müvafiq adət norması məcəlləşdirilmişdir. (Çəki: 1)

1,2
1,3
2,3
hamısı
heç biri

Sual: Tranzitin universal qaydada beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi 1919-cu ildə ilk dəfə hansı 
sənəddə öz əksini tapmışdır? (Çəki: 1)

Tranzit azadlığı haqqında Barselona Konvensiyası; 
Tariflər və Ticarət üzrə Baş Saziş –GATT
Versal Müqaviləsi
Elektirik enerjisinin tranzit ötürülməsi üzrə Konvensiya; 
Avropa İqtisadi Birliyinin təsisi edilməsi haqqında Müqaviləsi

Sual: Aşağıdakı sənədlərdən hansı tranzitin universal qaydada beynəlxalq hüquqi 
tənzimlənməsini özündə ehtiva edən sənədlərə aiddir? 1. Tranzit azadlığı haqqında 1921-ci il 
Barselona Konvensiyası; 2. Enerji Xartiyasına Müqavilə (1994); 3. Dəniz hüququ üzrə 1982-ci il 
BMT Konvensiyası; 4. MDB iştirakçı-dövlətlərinin elektirik enerjisi və gücünü tranziti haqqında 
Saziş (2000) (Çəki: 1)

1,3
2,4
1,4
2,3
hamısı

Sual: Hansı sənəddə əmtəələrin tranzit statusuna düşməsi üçün onların bir üzv dövlətin 
ərazisindən digərinin ərazisi vasitəsilə üçüncü dövlətin ərazisinə aparılması nəzərdə tutulub? 
(Çəki: 1)

Elektirik enerjisinin tranzit ötürülməsi üzrə Konvensiya (1923);
Tariflər və Ticarət üzrə Baş Saziş –GATT (1947);
Avropa İqtisadi Birliyinin təsisi edilməsi haqqında 1957-ci il Müqaviləsi;
Tranzit azadlığı haqqında 1921-ci il Barselona Konvensiyası 
Qitədaxili dövlətlərin tranzit ticarəti haqqında 1965-ci il Müqaviləsi;

Sual: Tranzitin azadlığı prinsipi Barselona Konvensiyasından sonra daha geniş formada hansı 
sənədlərdə əksini tapmışdır? 1. Tariflər və Ticarət haqqında baş Sazişin (1947) V maddəsində, 
2. UNCTAD-ın Prinsiplərində, 3. Qitədaxili dövlətlərin tranzir ticarəti haqqında Müqavilə 4. 
Enerji Xartiyasına Müqavilənin 7-ci maddəsində (Çəki: 1)

1,2,3;
2,3,4
1,3,4
1,2,4
hamısı

Sual: AR-in Milli təhlükəsizlik haqqında 2004-cü il Qanununun neçənci maddəsində qeyd edilir 
ki, AR öz milli təhlükəsizliyini sərancamında olan bütün siyasi, iqtisadi, hərbi, hüquqi və digər 



vasitə və metodlarla birtərəfli qaydada və yaxud beynəlxalq müqaviləlrə müvafiq olaraq təmin 
edir? (Çəki: 1)

4-cü maddə
14-cü maddə
24-cü maddə
34-cü maddə
44-cü maddə

Sual: Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik aşağıdakılardan hansını nəzərdə tutmur? (Çəki: 1)
iqtisadi sistemin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsini
əlverişli və stabil beynəlxalq iqtisadi mühitin yaradılmasını;
bütün xalqların bərabərhüquqluğu şəraitində hümanitar-iqtisadi inteqrasiyanı
beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin dinc həllini;
beynəlxalq iqtisadi mübahisələrdə üstünlüyün qarşılıqlı etimada deyil, məcburiyyət 

mexanizmlərinə verilməsini.

Sual: Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik aşağıdakılardan hansını nəzərdə tutmur? (Çəki: 1)
iqtisadi sistemin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsini
əlverişli və stabil beynəlxalq iqtisadi mühitin yaradılmasını;
bütün xalqların bərabərhüquqluğu şəraitində hümanitar-iqtisadi inteqrasiyanı;
beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin güc yolu ilə həllini;
beynəlxalq iqtisadi mübahisələrdə məcburiyyət mexanizmlərindən qarşılıqlı etimada 

üstünlüyün verilməsini.

Sual: Benefisar dövlətin şəxslərinə və əşyalarına üstünlüklərin (əlverişliyin) şamil edilməsi üçün 
aşağıdakılardan hansıların eyniliyi zəruridir? (Çəki: 1)

1,2
2,3;
1,3
Hamısı
heç biri

BÖLMƏ: 05#01
Ad 05#01

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Diplomatik əlaqələr haqqında Vyana Konvensiyası hansı ildə qəbul edilib? (Çəki: 1)
1951-ci ildə
1961-ci ildə
1971-ci ildə; 
1981-ci ildə; 
1991-ci ildə 



Sual: Dövlət immunitetinin kompleks şəkildə beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi sahəsində 
müqavilə hansıdır? (Çəki: 1)

1958-ci ildə qəbul edilmiş Dövlət immuniteti haqqında Asiya Konvensiyasıdır 
1962-ci ildə qəbul edilmiş Dövlət immuniteti haqqında Roma Konvensiyasıdır 
1968-ci ildə qəbul edilmiş Dövlət immuniteti haqqında BMT Konvensiyasıdır
1970-ci ildə qəbul edilmiş Dövlət immuniteti haqqında Ottava Konvensiyasıdır 
1972-ci ildə qəbul edilmiş Dövlət immuniteti haqqında Avropa Konvensiyasıdır 

Sual: 1979-cu ildən BMT-nin hansı qurumu Dövlətlərin və onların əmlakının yurisdiksiya 
immuniteti haqqında maddələr layihəsinin hazırlığına başlayır? (Çəki: 1)

BMT-nin Beynəlxalq hüquq Komissiyası 
BMT-nin İqtisadi və Sosial məsələlər üzrə Komissiyası; 
BMT-nin Xüsusi Siyasi və Dekolonizasiya məsələləri üzrə Komissiyası 
BMT-nin Sosial, Humanitar və Mədəniyyət məsələləri üzrə Komissiyası
BMT-nin İnzibati və Büdcə məsələləri üzrə Komissiyası 

Sual: Dövlət immuniteti bir qayda olaraq hansı xarakterli münasibətlərdə meydana çıxır? (Çəki: 
1)

Siyasi; 
Mədəni; 
İqtisadi; 
Humanitar; 
Hərbi-texniki 

Sual: M.M. Boquslovskiyə görə dövlət immuniteti xüsusi hüquq prinsipi kimi hansı publik-hüquqi 
konsepsiyalara əsaslanır? 1. dövlətlərin bərabərliyinə; 2. dövlətlərin suverenliyinə; 3. dövlətlərin 
ərazi bütövlüyünə; 4. dövlətlərin iqtisadi gücünə; 5. dövlətlərin müdafiə qabiliyyətinə. (Çəki: 1)

1,2
2,3
3,4
4,5
1,4. 

Sual: “Funksional” immunitet nəzəriyyəsi aşağıdakılardan hansını nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
xarici şəxslərin əmək hüquqlarının müdafiəsini; 
xarici şəxslərin əmlak hüquqlarının müdafiəsini; 
xarici şəxslərin azad sahibkarlıq hüquqlarının müdafiəsini; 
xarici şəxslərə dəymiş zərərin ödənilməsini tələb etmək hüquqlarının müdafiəsini; 
xarici şəxslərin siyasi sığınacaq hüquqlarının müdafiəsini. 

Sual: Aşağıdakı dövlətlərdən hansında dövlət immuniteti ilə qəbul edilmiş qanunvericilik aktları 
“funksional immunitet” nəzəriyyəsinə əsaslanır? 1. ABŞ-da; 2. Avstraliyada; 3. Böyük 
Britaniyada; 4. Pakistanda; 5. Sinqapurda. (Çəki: 1)

1,2.3; 
2,4,5
3,4,5
1, 2,4; 
hamısı. 



Sual: Dövlət immuniteti ilə qəbul edilmiş qanunvericilik aktları olmayan ölkələrə hansılar aiddir? 
1. Fransa; 2. Belçika; 3. Avstriya; 4. İsveçrə; 5. Kanada; (Çəki: 1)

1,2,5; 
2,4,5
3,4,5
1,2,4
2,3,4 . 

Sual: 1984-cü ildə “Alkom v. Republic of Columbia” işi nə ilə bağlı olmuşdur? (Çəki: 1)
Kolumbiyada Britaniyanın Alkom şirkətinin vəzifəli şəxslərinin həbsi ilə bağlı; 
Kolumbiyada Britaniyanın Alkom şirkətinin bank hesabının həbsi ilə bağlı; 
Böyük Britaniyada Kolumbiyanın Alkom şirkətinin bank hesabının həbsi ilə bağlı; 
Böyük Britaniyada Kolumbiya səfirliyinin bank hesabının həbsi ilə bağlı; 
Kolumbiyada Britaniya səfirliyinin bank hesabının həbsi ilə bağlı; 

Sual: BMT-nin dövlətlərin yurisdiksiya immunitetləri və onların mülkiyyətləri haqqında 2004-cü il 
Konvensiyasının hansı maddələri bilavasitə dövlət immunitetinin istisna edildiyi hallara həsr 
edilib? (Çəki: 1)

1-7-ci maddələr
3-10-cu maddələr
10-17-ci maddələr
14-20-ci maddələr;
20-25-ci maddələr. 

Sual: Dəniz hüququ üzrə BMT-nin 1982-ci il konvensiyasının 95-ci maddəsində qeyd edilir ki, 
hərbi gəmilər açıq dənizdə olarkən hansı dövlət istisna olmaqla onlar istənilən digər dövlətin 
yurisdiksiyasından immunitetə malikdir (Çəki: 1)

bayraq dövləti
torpaq dövləti
sahil dövləti
sərhəd dövləti
istehsal dövləti

Sual: Hansı nəzəriyyəyə görə dövlətin hər hansı bir razılığı olmadan özü və orqanları digər 
dövlətin hakimiyyət xaraqterli tədbirlərinə məruz qala bilməz? (Çəki: 1)

Nisbi immunitet nəzəriyyəsi
Mütləq immunitet nəzəriyyəsi
Məhdud immunitet nəzəriyyəsi
Funksional immunitet nəzəriyyəsi
Struktur immunitet nəzəriyyəsi

Sual: XX əsrin 20-ci illərindən başlayaraq xarici şəxslərin əmlak hüquqlarının müdafiəsilə bağlı 
və dövlətin də məhsuliyyətini nəzərdə tutan hansı nəzəriyyə bərqərar olmuşdur? (Çəki: 1)

Nisbi immunitet nəzəriyyəsi
Mütləq immunitet nəzəriyyəsi
Məhdud immunitet nəzəriyyəsi
Funksional immunitet nəzəriyyəsi
Struktur immunitet nəzəriyyəsi



Sual: AR-də dövlət immuniteti ilə əlaqədar konkret qanunvericilik aktı olmasa da, məhdud 
formada olsa da, müvafiq problemin həllinə yönəlmiş qanun aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 
1)

Beynəlxalq hüquq haqqında Qanun
Beynəlxalq iqtisadi hüquq haqqında Qanun
Beynəlxalq ümumi hüquq haqqında Qanun
Beynəlxalq xüsusi hüquq haqqında Qanun 
Beynəlxalq dövlət immuniteti haqqında Qanun

Sual: AR-in bağladığı neft kontraktları hansı hüquq prinsipləri əsasında tənzimlənmir? (Çəki: 1)
AR-in hüququnun ümumi prinsipləri ilə
İngiltərənin hüququnun ümumi prinsipləri ilə
Kanadanın (Alberta vilayətinin) hüququnun ümumi prinsipləri ilə
Avstraliyanın (Kanberra federasiyasının) hüququnun ümumi prinsipləri ilə
“pacta sunt servanda” prinsipi ilə 

Sual: Dövlət immunitetinin növləri sırasına aşağıdakılardan hansı daxildir? 1. xarici dövlətlərin 
qanunvericilik yurisdiksiyasından immunitet; 2. dövlət mülkiyyətinin immuniteti; 3. xarici 
investisiyaların yursidiksiya immuniteti 4. diplomatik immunitet. 5. geostrateji immunitet (Çəki: 
1)

1,3,5
1,2,4
2,3,5
3,4,5;
hamısı

Sual: Xarici dövlətin qanunvericiliyindən immunitet dedikdə nə başa düşülür? 1. dövlətin 
fəaliyyətinin digər dövlətin qanunları ilə deyil, özünün daxili hüquq qaydası ilə tənzimlənməsi 
nəzərdə tutulur 2. dövlətin fəaliyyətinin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq hüquq normaları ilə 
tənzimlənməsi nəzərdə tutulur 3. dövlətin fəaliyyətinin digər dövlətin qanunları ilə 
tənzimlənməsi nəzərdə tutulur (Çəki: 1)

1,2
2,3
1,3
hamısı
heç biri

BÖLMƏ: 05#02
Ad 05#02

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Gəmilərin dövlət immunitetinə malik olmaları ilə bağlı aşağıdakı fikirlərdən hansı 
doğrudur? 1.Hərbi gəmilər dövlət immunitetinə malikdirlər; 2.Hərbi gəmilər dövlət immunitetinə 
malik deyillər; 3.Ticarət gəmiləri dövlət immunitetinə malikdirlər; 4.Ticarət gəmiləri dövlət 
immunitetinə malik deyillər; 5.Həm hərbi gəmilər, həm də ticarət gəmiləri dövlət immunitetinə 
malikdirlər. (Çəki: 1)



1,4
2,3
1,5
2,4
3,5 

Sual: BMT Baş Məclisi özünün 59/39 saylı qətnaməsilə Dövltlərin və onların əmlakının 
yurisdiksiya immuniteti haqqında Konvensiyanı neçənci ildə qəbul edib? (Çəki: 1)

1964-cü ildə; 
1974-cü ildə
1984-cü ildə
1994-cü ildə
2004-cü ildə. 

Sual: Dövlətin beynəlxalq mülkiyyət münasibətlərində xüsusi şəxslərlə bərabərləşdirilməsi 
həmin münasibətlərin xarakterindən, subyektlərin bərabərliyi və müstəqilliyindən, onların iradə 
azadlığından, mülkiyyətin toxunulmazlığından irəli gəlməsi müddəaları Azərbaycan 
Respublikası qanunvericiliyində hansı aktda öz əksini tapmışdır? (Çəki: 1)

AR Konstitusiyasının 18-ci maddəsində; 
AR Vergi Məcəlləsinin 13-cü maddəsində; 
AR Mülki Məcəlləsinin 6-cı maddəsi; 
Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında AR Qanunun 23-cü maddəsi; 
Maliyyə-sənaye qrupları haqqında AR Qanunun 23-cü maddəsi 

Sual: Daxili mülkiyyət dövriyyəsində mülki qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlətin digər 
subyektlərlə bərabər statusda fəaliyyət göstərməsi Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 
hansı maddəsində öz əksini tapmışdır? (Çəki: 1)

18
23
26
33
43

Sual: Beynəlxalq hüquq ədəbiyyatında dövlət immunitetinin növləri arasında aşağıdakılardan 
hansı yoxdur? (Çəki: 1)

xarici dövlətlərin qanunvericilik yurisdiksiyasından immunitet; 
yurisdiksiya immunitetləri; 
dövlət mülkiyyətinin immuniteti; 
şəxsi mülkiyyətin immuniteti; 
diplomatik immunitet. 

Sual: Transmilli hüquq qaydasının üstünlük təşkil etdiyi kontraktlar əsasən hansı ölkələrlə 
bağlanır? (Çəki: 1)

təbii resuslara malik olan inkişafda olan ölkələrlə; 
təbii resuslara malik olmayanan inkişafda olan ölkələrlə; 
təbii resuslara malik olan inkişaf etmiş ölkələrlə; 
təbii resuslara malik olmayan inkişaf etmiş ölkələrlə; 
təbii resuslara malik olan zəif inkişaf etmiş ölkələrlə. 



Sual: BMT-nin 2004-cü il Konvensiyasının 10-17-ci maddələrində nəzərdə tutulan hallarda 
dövlətin immunitetinin istisnası aşağıda göstərilənlərdən kimin razılığından asılı deyil? (Çəki: 1)

Beynəlxalq təşkilatların; 
BMT-nin; 
Həmin dövlətin; 
Həmin dövlətin vətəndaşlarının; 
Xarici vətəndaşların. 

Sual: Dəniz hüququ üzrə BMT-nin 1982-ci il konvensiyasının 95-ci maddəsində qeyd edilir ki, 
hərbi gəmilər harada olarkən bayraq dövləti istisna olmaqla onlar istənilən digər dövlətin 
yurisdiksiyasından immunitetə malikdir (Çəki: 1)

Açıq okenada olarkən
açıq dənizdə olarkən
Sahil sularında olarkən
Təmirdə olarkən
Daxili çaylarda olarkən

Sual: Dövlət immunitetinin kompleks şəkildə beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi sahəsində 
müqavilə olan Dövlət immuniteti haqqında Avropa Konvensiyası neçənci ildə qəbul edilmişdir? 
(Çəki: 1)

1972-ci ildə
1982-ci ildə 
1992-ci ildə 
2002-ci ildə 
1912-ci ildə 

Sual: Dəniz hüququ üzrə BMT-nin 1982-ci il konvensiyasının 95-ci maddəsinə əsasən hansı 
gəmilər immunitetə malikdir? (Çəki: 1)

Hava gəmiləri
Hərbi gəmilər;
Ticarət gəmiləri
Sərnişin gəmiləri
Yük gəmiləri

Sual: Əsasən kapital ixracçısı olan sənayecə inkişaf etmiş dövlətlərə mənsub mütəxəssislər və 
hüquqşünaslar tərəfindən konsessiya kontraktlarının irəli sürülən transmilli hüquq 
konsepsiyasının müəllifləri kimlərdir? 1. F.Cessup 2. Erler 3. Svartsenberqer 4. Ferdros 5. 
Çenq (Çəki: 1)

1,3
2,4
3,5
1,2
4,5

Sual: Əsasən kapital ixracçısı olan sənayecə inkişaf etmiş dövlətlərə mənsub mütəxəssislər və 
hüquqşünaslar tərəfindən konsessiya kontraktlarının irəli sürülən kvazibeynəlxalq hüquq 
konsepsiyasının müəllifləri kimlərdir? 1. F.Cessup 2. Erler 3. Svartsenberqer 4. Ferdros 5. 
Çenq (Çəki: 1)

1,2,3
2,3,4
3,4,5;



1,2,5
2,4,5

Sual: Hansı nəzəriyyəyə əsasən dövlət özünün suverenliyindən, eləcə də, immunitetindən 
məhdudiyyət olmadan istifadə edir? (Çəki: 1)

Nisbi immunitet nəzəriyyəsi
Mütləq immunitet nəzəriyyəsi
Məhdud immunitet nəzəriyyəsi
Funksional immunitet nəzəriyyəsi
Struktur immunitet nəzəriyyəsi

Sual: Hansı nəzəriyyələrə əsasən dövlətin yurisdiksiya immunitetləri istisna edilir və dövlət 
xarici və ya beynəlxalq yurisdiksiyaya tabe etdirilir?* 1. Məhdud immunitet nəzəriyyəsinə görə. 
2. Mütləq immunitet nəzəriyyəsinə görə. 3. Nisbi immunitet nəzəriyyəsinə görə. 4. Funksional 
immunitet nəzəriyyəsinə görə (Çəki: 1)

1,3
2,4
1,4
2,3
hamısı

Sual: “Dövlət immuniteti xüsusi hüquq prinsipi kimi iki publik-hüquqi konsepsiyaya: dövlətlərin 
bərabərliyinə və suverenliyinə əsaslanır” fikri kimə məxsusdur? (Çəki: 1)

V. M. Şumilova
Q. K. Dimitriyevaya
Q. Svartsenberqerə
Q.M. Velyaminova
M.M. Boquslovskiyə

Sual: “Dövlət immunitetindən imtina edildiyi halda müvafiq münasibətlər ayrı-ayrı dövlətlərin 
daxili hüquq və ya beynəlxalq xüsusi hüquq müstəvisinə keçir” fikri kimə məxsusdur? (Çəki: 1)

V. M. Şumilova
Q. K. Dimitriyevaya
Q. Svartsenberqerə
Q.M. Velyaminova
M.M. Boquslovskiyə

Sual: AR-in bağladığı neft kontraktlarının “tətbiq olunan hüquq” müddəasında bir qayda olaraq 
neçə hüquqi sistem nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: yurisdiksiya immunitetləri sırasına hansılar daxildir? 1. məhkəmə immuniteti ; 2. iddianın 
təminatından immunitet; 3. diplomatik immunitet; 4. qəbul edilmiş məhkəmə qərarının məcburi 
qaydada icrasından immunitet; (Çəki: 1)

1,2,3
1,3,4



2,3,4
1,2,4
hamısı

BÖLMƏ: 06#01
Ad 06#01

Suallardan 49

Maksimal faiz 49

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Müasir ticarət sazişlərini xatırladan ilk müqavilələr neçənci əsrə təsadüf edir? (Çəki: 1)
X
XI
XII
XIII; 
XIV 

Sual: Müasir beynəlxalq ticarət qaydası əsasən hansı prinsipə əsaslanır? (Çəki: 1)
Ticarətin azadlığı prinsipi; 
Yüksək idxal gömrük tariflərinin tətbiqi prinsipi; 
İxrac potensialının gücləndirilməsi prinsipi; 
Daxili bazarın qorunması prinsipi; 
Beynəlxalq ticarət hüququnun daxili qanunvericilik normalarına uyğunlaşdırılması prinsipi. 

Sual: Ticarətin azadlığı prinsipinin əksi olan siyasət necə adlanır? (Çəki: 1)
antidempinq; 
proteksionizm; 
fritrederçilik; 
qloballaşma; 
merkantelizm 

Sual: Hansı ölkələr arasında bağlanmış Qarşılıqlı yardım haqqında Müqavilə (1942) və Maliyyə 
məsələləri üzrə Müqavilə (1945) II dünya müharibəsindən sonra təsis edilən beynəlxalq iqtisadi 
qaydanın əsasını təşkil etmiş və onların ticarət qaydası beynəlxalq ticarət-maliyyə sisteminin 
əsasına transformasiya edilmişdir? (Çəki: 1)

Fransa və İngiltərə
ABŞ və Fransa
Almaniya və ABŞ; 
ABŞ və İngiltərə
Almaniya və Fransa 

Sual: Beynəlxalq ticarət hüququnun prinsiplərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çəki: 1)
beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi;
prefensiya; 
tarif maneələrinin genişləndirilməsi.
milli bazarın müdafiəsi;



ticarətin azadlığı;

Sual: Beynəlxalq ticarət hüququnun prinsiplərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çəki: 1)
təbii ehtiyatlar və iqtisadi fəaliyyət üzərində dövlət suverenliyiprinsipi; 
daha əlverişlilik prinsipi; 
milli rejim prinsipi; 
qarşılıqlı mənfəət; 
tarif mənafelərinin qeyri-tarif maneələrilə əvəzlənməsi; 

Sual: Beynəlxalq Ticarət Təşkilatının Nizamnaməsi 50-dən çox dövlət tərəfindən imzalansa da 
hansı ölkənin qeyri-konstruktiv mövqeyinə görə çoxluq tərəfindən ratifikasiya edilmir? (Çəki: 1)

Böyük Britaniyanın; 
ABŞ-ın
Fransanın; 
SSRİ-nin; 
Almaniyanın. 

Sual: 1948-1994-cü ilə qədər beynəlxalq ticarətin əsas beynəlxalq hüquqi tənzimetmə vasitəsi 
kimi hansı təşkilat çıxış etmişdir? (Çəki: 1)

Tarif və Ticarət üzrə Baş Saziş (GATT); 
Beynəlxalq Ticarət Təşkilatı (İTO); 
Dünya Ticarət Təşkilatı (WTO); 
BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransı (UNCTAD); 
Beynəlxalq Valyuta Fondu (İMF). 

Sual: GATT-1947-nin (1964-cü il dəyişikliyi ilə) əsas mətninin strukturu neçə hissədən və 
maddədən ibarət olmuşdur? (Çəki: 1)

3 hissədə təsbit edilən 28 maddədən; 
4 hissədə təsbit edilən 38 maddədən; 
5 hissədə təsbit edilən 48 maddədən; 
6 hissədə təsbit edilən 58 maddədən; 
7 hissədə təsbit edilən 68 maddədən. 

Sual: GATT çərçivəsində danışıqların beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizliyin pozulmasına səbəb 
olan 1973-1974 illərdə baş verən enerji böhranı dövrünə təsadüf edən raundu hansıdır? (Çəki: 
1)

Tokio raundu
Dillon raundu
Kennedi raundu
Uruqvay raundu
Cenevrə raundu 

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatının yaradılması GATT çərçivəsində həyata keçirilən çoxtərəfli 
ticarət danışıqlarının hansı raundunun nəticəsi kimi meydana çıxır? (Çəki: 1)

Tokio raundu
Dillon raundu
Kennedi raundu; 
Uruqvay raundu
Cenevrə raundu 



Sual: Dövlətlərin ticarət siyasətinin analizi Dünya Ticarət Təşkilatının hansı orqanı tərəfindən 
həmin dövlətlərin beynəlxalq ticarətdə iştirak səviyyəsindən asılı olaraq həyata keçirilir. (Çəki: 
1)

DTT-nin Baş Şurası tərəfindən; 
DTT-nin Nazirlər Konfransı tərəfindən; 
DTT-nin Mübahisələrin həlli üzrə Komissiyası tərəfindən; 
DTT-nin Əmtəələrlə Ticarət üarə Şura; 
DTT-nin Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şura. 

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatının Baş Şurası tərəfindən inkişaf etmiş dövlətlərin ticarət 
siyasətinin analizi üçün müddət neçə ildir? (Çəki: 1)

1-2 il; 
2-4 il; 
3-4 il; 
4-6 il; 
5-7 il. 

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatının sturukturunda ali orqan hansıdır? (Çəki: 1)
Katiblik; 
Baş Şura; 
Nazirlər Konfransıdır 
Əmtəələrlə Ticarət üzrə Şura; 
Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şura. 

Sual: Nazirlər Konfransı tərəfindən Dünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyə qəbul olunma ilə bağlı 
düzəlişlər və Dünya Ticarət Təşkilatına daxilolma şərtləri haqqında müqavilə hansı səs çoxluğu 
ilə qəbul edilir? (Çəki: 1)

50%+1 səs; 
51%; 
3/4; 
2/3
tam yekdilliklə. 

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatının komitələri zəruri tədbirlərlə bağlı Bir qayda olaraq ildə neçə 
dəfədən az olmayaraq toplanır? (Çəki: 1)

1
1-2
2
2-3
3

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatının inzibati idarəçilik funksiyası hansı orqan tərəfindən yönəldilir? 
(Çəki: 1)

Katiblik;
Baş Şura; 
Nazirlər Konfransı; 
Baş Məclis 
Təhlükəsizlik Şurası 



Sual: Əgər bir dövlət digərini tanımırsa, Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyün reallaşdırılması 
zamanı həmin dövlətlər Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlük haqqında Sazişin hansı maddəsindən 
istifadə edirlər? (Çəki: 1)

V
VIII
IX
XIII
XIX; 

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatının Baş direktoru təşkilatın üzvlüyündən çıxmaq haqqında yazılı 
müraciəti aldıqdan sonra neçə ay müddətində müvafiq qərar qüvvəyə minir? (Çəki: 1)

1 ay
2 ay
3 ay; 
6 ay
9 ay 

Sual: İnhisarçılıq fəaliyyətinin qarşısının alınması, məhdudlaşdırılması və aradan 
qaldırılmasının təşkilati əsaslarını müəyyən edən Azərbaycan Respublikasının “Antiinhisar 
fəaliyyət haqqında” qanun hansı ildə qəbul edilmişdir? (Çəki: 1)

1992-ci ildə
1993-cü ildə;
1994-cü ildə
1995-ci ildə
1996-cı ildə

Sual: Xarici ticarətdə dövlət monopoliyasını ləğv edən və xarici iqtisadi fəaliyyətdə sərbəstlik 
prinsipini nəzərdə tutuan Xarici ticarətin liberallaşdırılması haqqında Azərbaycan Respublikası 
Prezidientinin fərmanı neçənci ildə imzalanmışdır? (Çəki: 1)

1992-ci ildə
1993-cü ildə
1994-cü ildə
1995-ci ildə
1996-cı ildə

Sual: Azərbaycan Respublikası neçənci ildə Dünya Ticarət Təşkilatı Katibliyinə üzvolma istəyini 
əks etdirən ərizəni təqdim etmiş və həmin ilin dekabr ayında Dünya Ticarət Təşkilatı 
Katibliyində Azərbaycan üzrə İşçi Qrupu yaradılmışdır? (Çəki: 1)

1993-cü ildə
1995-ci ildə
1997-ci ildə
1999-cu ildə; 
2001-ci ildə

Sual: Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olması prosesində ölkəmizin qarşısında 
duran məsələlərin həlli və Təşkilatın üzvlərinin sorğularını nəzərdən keçirmək məqsədilə 
neçənci ildə Azərbaycan Respublikasında Milli Əlaqələndirmə Qrupu təsis edilmişdir? (Çəki: 1)

1993-cü ildə;
1995-ci ildə
1997-ci ildə
1999-cu ildə



2001-ci ildə

Sual: 1999-cu ildə Azərbaycan Respublikası hökuməti adından Xarici ticarət rejimi haqqında 
memorandum Dünya Ticarət Təşkilatı Katibliyinə neçənci ildə təqdim edilmişdir? (Çəki: 1)

1993-cü ildə
1995-ci ildə; 
1997-ci ildə
1999-cu ildə; 
2001-ci ildə

Sual: AR-də tarif tənzimlənməsinin qanunvericilik bazasını təşkil edən aktlar hansılardır? 1. 
Gömrük tarifi haqqında AR-in Qanunu(1995); 2. Gömrük rəsmiləşdirilməsinin sadələşdirilməsi 
tədbirləri haqqında AR-in Qanunu(1998); 3. AR-in Gömrük Məcəlləsi (2001); 4. İdxal və ixrac 
rüsumları haqqında AR-in Qanunu(2002); 5. Tarif və qeyri-tənzimlənmə haqqında AR-in 
Qanunu(2004); 6. AR-in Tarif Məcəlləsi (2007); (Çəki: 1)

1,3; 
2,3;
4,6
1,5; 
5,6.

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istəyən dövlət üzv dövlətlərlə ikitərəfli danışıqları 
hansı əsasda həyata keçirir? (Çəki: 1)

oferta
aksept
order
aval
qarant

Sual: İnkişafda olan ölkələrin büdcə gəlirini qorumaq məqsədilə tariflərin saxlanılması halı 
GATT-ın hansı maddəsində nəzərə alınmışdır? (Çəki: 1)

X
XV
XVII
XXI
XXVII.

Sual: Müasir beynəlxalq ticarət münasibətlərinin beynəlxalq hüquqi tənzimetmə mərkəzi hansı 
təşkilatdır? (Çəki: 1)

UNCTAD
BMT Baş Məclisi
BMT İqtisadi və Sosial Şurası
Dünya Ticarət Təşkilatı
GATT

Sual: Aşağıdakılardan hansılar həm beynəlxalq ticarət hüququnun, həm də beynəlxalq iqtisadi 
hüququn prinsipləri sırasına daxildir? 1. daha əlverişlilik prinsipi; 2. milli rejim prinsipi; 3. 
qarşılıqlı mənfəət; 4. beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi (Çəki: 1)

1,2,3;
1,3,4



1,2,4
2,3,4;
hamısı

Sual: Aşağıdakılardan hansılar həm beynəlxalq ticarət hüququnun, həm də beynəlxalq iqtisadi 
hüququn prinsipləri sırasına daxildir? 1. ticarətin azadlığı; 2. tarif mənafelərinin qeyri-tarif 
maneələrilə əvəzlənməsi; 3. qeyri- tarif maneələrinin məhdudlaşdırılması. 4. daha əlverişlilik 
prinsipi; 5. milli rejim prinsipi; (Çəki: 1)

1,2,3;
1,3,5
1,4,5
1,2,5
3,4,5;

Sual: Aşağıdakılardan hansılar beynəlxalq ticarət hüququnun prinsipləri sırasına daxildir? 
(Çəki: 1)

tarif mənafelərinin qeyri-tarif maneələrilə əvəzlənməsi;
qeyri- tarif maneələrinin məhdudlaşdırılması.
proteksionizm
xarici rejim
prefensiya;

Sual: GATT beynəlxalq ticarətin əsas beynəlxalq hüquqi tənzimetmə vasitəsi kimi hansı dövrdə 
fəaliyyət göstərmişdir? (Çəki: 1)

1918-ci ildən 1974-cü ilə kimi
1928-ci ildən 1984-cü ilə kimi
1928-ci ildən 1964-cü ilə kimi
1938-ci ildən 2004-cü ilə kimi
1948-ci ildən 1994-cü ilə kimi

Sual: GATT-1994 ilə bağlı aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır? (Çəki: 1)
GATT təsisatı 1994-cü ildə varislik qaydasında yeni keyfiyyətdə meydana gəlir.
GATT1994 GATT-1947-nin təkmilləşdirilmiş, dəqiqləşdirilmiş variantıdır. 
GATT-1994 elə bir təsisata çevrilmişdir ki, dövlətlər öz üzərlərində ümumi öhdəliyi 1/3-dən 

də azını götürməklə mənfəət əldə etməyə çalışırdılar.
Uruqvay raundunda GATT-1994-ün meydana gəlməsi GATT-1947-nin zəif tərəflərini 

aradan qaldırmaq zərurəti ilə bağlı olmuşdur
GATT-1994-cü il qüvvəyə minənə kimi mövcud olan dövlətlərin qanunvericiliyi GATT-1947-

ci il normaları qarşısında üstünlüyə malik idi; 

Sual: GATT-1947 ilə bağlı aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır? (Çəki: 1)
GATT-1947-yə nəzarət edən beynəlxalq təşkilati sturuktur kvazibeynəlxalq xarakter kəsb 

edirdi.
GATT-1947-nin yalnız müəyyən bir hissəsi məcburi xarakter daşıyırdı.
GATT-1947 vahid hüquqi rejim formalaşdıra bilmişdi
GATT-1947-nin müxtəlif maddələri mətnin başa düşülməsi baxımından müxtəlif qaydada 

təfsir oluna bilərdi və buna görə də, nümunəvi təfsirə zərurət yaranırdı;
GATT-1947 ətrafında mürəkkəb, kompleks xarakterli sazişlər formalaşmışdı. Dövlətlər 

həmin sazişlərdə iştirak edib-etməyəcəklərini cari maraqlarına uyğun olaraq müəyyən 
edirdilər. 



Sual: Aşağıdakı sənədlərdən hansı Dünya Ticarət Təşkilatının üzvləri üçün məcburi hüquqi 
əhəmiyyət kəsb edir? 1. Mülki aviatexnika ilə ticarət üzrə Saziş 2. Sövlət satınalmaları 
haqqında Saziş 3. Əsas telekommunikasiya xidmətləri üzrə Saziş 4. İnformasiya texnologiyaları 
məhsullarının ticarəti haqqında Bəyannamə (Çəki: 1)

1,2
2,3
3,4
1,3
2,4

Sual: Uruqvay raundu GATT çərçivəsində həyata keçirilən çoxtərəfli ticarət danışıqlarının 
neçənci raundu olmuşdur? (Çəki: 1)

4-cü
5-ci
6
7-cı
8-ci

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatı fəaliyyətinə hansı dövrdən başlamışdır? (Çəki: 1)
1994-cü il yanvarın 1-dən
1995-ci il yanvarın 1-dən
1996-cı il yanvarın 1-dən
1997-ci il yanvarın 1-dən
1998-ci il yanvarın 1-dən

Sual: Hüquqi aspektdə Dünya Ticarət Təşkilatının fəaliyyətində Təşkilat üçün spesifik olan adət 
və müqavilə-hüquqi prinsiplər çıxış edir. Bunlara hansı beynəlxalq iqtisadi hüquq prinsipləri 
daxildir? 1. diskiriminasiyaya yol verməmək, 2. daha əlverişlilik, 3. milli rejim, 4. preferensiya 
(Çəki: 1)

1,2,4
2,3,4;
1,3,4
1,2,3;
hamısı

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatı tələblərinə uyğun olaraq sazişlərə qoşulma ilə bağlı deyilənlərdən 
hansı yanlışdır? (Çəki: 1)

Dünya Ticarət Təşkilatı tələblərinə uyğun olaraq sazişlərə qoşulan dövlət tarif şərtləri 
haqqında protokol təqdim edir. 

Dünya Ticarət Təşkilatı tələblərinə uyğun olaraq sazişlərə qoşulan dövlətin tarif şərtləri 
haqqında Protokoluqeyri-tarif tənzimetmə qaydalarını müəyyən edir 

Dünya Ticarət Təşkilatı tələblərinə uyğun olaraq sazişlərə qoşulan dövlətin tarif şərtləri 
haqqında Protokolu idxalın sturukturunatəsir edəcək öhdəlikləri özündə əks etdirir.

Dünya Ticarət Təşkilatı tələblərinə uyğun olaraq sazişlərə qoşulan dövlətin tarif şərtləri 
haqqında Protokolu idxalın həcminətəsir edəcək öhdəlikləri özündə əks etdirir.

Dünya Ticarət Təşkilatı tələblərinə uyğun olaraq sazişlərə qoşulan dövlətin tarif şərtləri 
haqqında Protokolu hakimiyyətin fiskal siyasətinə təsir edəcək öhdəlikləri özündə əks etdirir.

Sual: Tarif və rüsumlarla bağlı aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır? (Çəki: 1)
inkişafda olan dövlətlər bir qayda olaraq çox aşağı tarif rüsumları müəyyən edirlər;



inkişaf etmiş dövlətlər və keçid iqtisadiyyatlı dövlətlər orta hesabla 5-12%-lik rüsum 
dərəcələri müəyyən edirlər. 

İnkişaf etmiş sənaye ölkələrində xammal və emal olunmamış məhsullara qoyulan idxal 
rüsumları sıfır və yaxud minimal dərəcələrlə müəyyən edilir;

İnkişaf etmiş sənaye ölkələrində xammal və emal olunmamış məhsullara qoyulan idxal 
rüsumlarıburada əsasən iqtisadi tənzimetmə funksiyasını yerinə yetirir. 

Avropa İttifaqında Vahid Gömrük Tarifi fəaliyyət göstərir. 

Sual: Aşağıdakı sahələrdən hansı GATS-ın hazırlanması gedişində GATT katibliyinin işləyib 
hazırladığı Xidmətlərin Sektorial Təsnifat Vərəqində 161 növ xidmətin qruplaşdrıldığısahələr 
sırasına daxil deyil? (Çəki: 1)

işgüzar xidmətlər;
rabitə xidmətləri; 
nəqliyyat xidmətləri; 
maliyyə, sığorta və bank xidmətləri;
vergi xidmətləri

Sual: 1995-ci il Fiziki şəxslərin yerdəyişməsi haqqında GATS-ınIII Protokoluna əsasən “ağ 
yaxalıqlı” ali təhsil, mühasibat, hüquqi xidmət sferasında çalışan şəxslərin xidmətinin 
beynəlxalq istifadəsi bir qayda olaraq neçə ildən artıq olmayan müddətdə həyata keçirilə bilər. 
(Çəki: 1)

1
2
3
4
5

Sual: GATS müxtəlif dövlətlərdən olan xidmət sahiblərinə və xidmətlərə bərabər münasibət 
təsbit edən hansı prinsipi nəzərdə tutur? (Çəki: 1)

daha əlverişlilik prinsipi
ticarətin azadlığı;
tarif mənafelərinin qeyri-tarif maneələrilə əvəzlənməsi;
qeyri- tarif maneələrinin məhdudlaşdırılması.
milli rejim prinsipi

Sual: 1995-ci ildə Cenevrədə əqli mülkiyyətin mühafizəsi sferasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı 
yardım ilə bağlı Əqli Mülkiyyətin Dünya Təşkilatı (WIPO) ilə hansı təşkilat arasında saziş 
imzalanmışdır? (Çəki: 1)

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Dünya Ticarət Təşkilatı
Avropa Birliyi
Beynəlxalq Valyuta Fondu
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı

Sual: Uruqvay raunduna kimi kənd təsərrüfatı hansı kateqoriyaya aid edilirdi? (Çəki: 1)
Sənaye kateqoriyasına
Aqrar sektor kateqoriyasına
Təbii ehtiyatlar kateqoriyasına
Ekologiya kateqoriyasına
Tükənən resurslar kateqoriyasına



Sual: ÜTT üzrə danışıqların hansı raundunda kənd təsərrüfatı məhsulları universal beynəlxalq 
hüquqi tənzimetmənin predmetində olmayan digər təbii ehtiyatlardan ayrılaraq özünün sazişlər 
sisteminə daxil edilmişdir (Çəki: 1)

Cenevrə raundu
Dillon raundu
Kennedi raundu
Tokio raundu
Uruqvay raundu

Sual: Əmtəələrlə ticarət üzrə çoxtərəfli Saziş (Əlavə 1A), Xidmətlərlə ticarət üzrə Bazş Saziş 
(Əlavə 1B), Əqli mülkiyyət hüququnun ticarət aspetləri üzrə Saziş (Əlavə 1C), Mübahisələrin 
həlli proseduru və qaydaları haqqında Saziş (Əlavə 2) hansı təşkilatın təsis müqaviləsinə 
daxildir? (Çəki: 1)

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Dünya Ticarət Təşkilatı
Avropa Birliyi
Beynəlxalq Valyuta Fondu
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı

Sual: GATT-1947 ilə bağlı deyilənlərdən hansı doğrudur (Çəki: 1)
GATT-1947 beynəlxalq əmtəə ticarətində tətbiq olunurdu;
GATT-1947 “görünməyən” xidmətlərlə ticarəti əhatə edirdi;
GATT-1947 investisiya ilə bağlı məsələləri əhatə edirdi;
GATT-1947 əqli mülkiyyətin ticarət aspektləri ilə bağlı məsələləri əhatə edirdi;
GATT-1947 valyuta-maliyyə münasibətləri ilə bağlı məsələləri əhatə edirdi.

Sual: Hansı yeganə beynəlxalq təşkilatdır ki, dövlətlər üçün olduğu kimi, korporasiyalar üçün də 
beynəlxalq ticarətin idarə və tənzim edilməsi sahəsində qaydalar yaradır və onun icrasına 
nəzarəti təmin edir?“ (Çəki: 1)

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Dünya Ticarət Təşkilatı
Avropa Birliyi
Beynəlxalq Valyuta Fondu
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı

BÖLMƏ: 06#02
Ad 06#02

Suallardan 63

Maksimal faiz 63

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Beynəlxalq ticarətin çoxtərəfli və universal əsasda tənzimlənməsinin zərurəti, həmçinin 
Dünya Ticarət Təşkilatına transformasiya edilən GATT-ın qəbul edilməsində əsas məqsəd nə 
ilə bağlı olmuşdur. (Çəki: 1)

beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizliyin təminatı ilə;
dövlətlər tərəfindən həyata keçirilən proteksionizm tədbirlərinin güclənməsi ilə; 
ölkələr tərəfindən tətbiq edilən gömrük tariflərinin yüksək həddi ilə; 



beynəlxalq ticarət hüququnun daxili qanunvericilik normalarına uyğunlaşdırılmasının 
zəruriliyi ilə; 

beynəlxalq ticarət prosesinə qoşulan ölkələrin sayının durmadan artması. 

Sual: UNCTAD-ın ilk təsis konfransında neçə ölkə iştirak etmişdir? (Çəki: 1)
39
59
79
99
119

Sual: GATT-ın 1-ci maddəsində aşağıdakılardan hansı təsbit olunmuşdur? (Çəki: 1)
gömrük tənzimlənməsi üçün əmtəələrin qiymətləndirilməsinin ümumi prinsipləri; 
idxal olunan əmtəələrə tətbiq olunan daxili vergi və yığımlara milli rejimin tətbiqi; 
tranzitin azadlığı; 
antidempinq və kompensasiya rüsumlarının tətbiqi haqqında qaydaları; 
daha əlverişlilik prinsipi. 

Sual: GATT-ın 2-ci maddəsində aşağıdakılardan hansı təsbit olunmuşdur? (Çəki: 1)
gömrük tənzimlənməsi üçün əmtəələrin qiymətləndirilməsinin ümumi prinsiplərini; 
idxal olunan əmtəələrə tətbiq olunan daxili vergi və yığımlara milli rejimin tətbiqi; 
tarif güzəştlərinə daha əlverişlilik prinsipinin şamil edilmə qaydaları; 
tranzitin azadlığı prinsipi; 
“Antidempinq Məcəlləsi” antidempinq və kompensasiya rüsumlarının tətbiqi haqqında 

qaydaları. 

Sual: Tranzitin azadlığı ilə bağlı GATT-ın hansı maddəsində bəhs edilir? (Çəki: 1)
3-cü
5-ci; 
7-ci; 
9-cu; 
11-ci 

Sual: GATT-ın Dillon raundu (1960-1961-ci ) çərçivəsində aşağıdakılardan hansı müzakrə 
obyekti olmamışdır? (Çəki: 1)

Avropa İqtisadi Birliyinin yaradılması; 
vahid gömrük tarifinin müəyyən edilməsi; 
kənd təsərrüfatı siyasəti; 
azad ticarət zonaları ilə bağlı siyasət; 
Avropa İqtisadi Birliyi çərçivəsində üçüncü dövlətlərə preferensiyaların verilməsi. 

Sual: GATT üzrə danışıqların Annesi, Torki və Cenevrə raundlarının (1949-1956) gedişində 
hansı nəticələr əldə edilmişdir? (Çəki: 1)

15 min tarif güzəşti edilmiş və gömrük rüsumlarının dərəcəsi 5% azldılmışdı; 
25 min tarif güzəşti edilmiş və gömrük rüsumlarının dərəcəsi 10% azldılmışdı; 
35 min tarif güzəşti edilmiş və gömrük rüsumlarının dərəcəsi 15% azldılmışdı; 
45 min tarif güzəşti edilmiş və gömrük rüsumlarının dərəcəsi 20% azldılmışdı; 
55 min tarif güzəşti edilmiş və gömrük rüsumlarının dərəcəsi 25% azldılmışdı



Sual: GATT üzrə danışıqların Kennedi raundunun əhəmiyyətli tədbirlərindən biri kimi qeyri-tarif 
maneəsinə aid olan qərar hansıdır? (Çəki: 1)

Antiinhisar Məcəlləsinin qəbulu 
Antiproteksianist Məcəlləsinin qəbulu
Antidempinq Məcəlləsinin qəbulu; 
Antitrest Məcəlləsinin qəbulu; 
Antitarif Məcəlləsinin qəbulu 

Sual: GATT çərçivəsində danışıqların Tokio raundunda (1973-1979) yeni hüquq qaydasının 
formalaşdırılması prosesinin hüquqi təminat mexanizmi kimi qəbul edilən məcəllələrdən hansı 
olmamışdır? (Çəki: 1)

Standartlar üzrə Məcəllə; 
Subsidiya və kompensasiya üzrə rüsumlar Məcəlləsi; 
Gömrük qiymətləndirilməsi Məcəlləsi; 
Antidempinq Məcəlləsi; 
Gömrük tariflərinin unifikasiyası Məcəlləsi 

Sual: Tokio raundunun iştirakçıları tərəfindən məcəllə formasında qəbul edilən sazişlər 
aşağıdakılardan hansını özündə əhatə etmirlər? (Çəki: 1)

subsidya və kompensasiya rüsumlarını 
gömrük qiymətləndirilməsini, 
qeyri-tarif maneələrinin təkmilləşdirilməsini; 
ticarətdə texniki maneələri, 
idxal lisenziyalaşdırma prosedurunu əhatə edir. 

Sual: Uruqvay raundu prosesində qəbul edilmiş sazişlər paketinə aşağıdakılardan hansı daxil 
deyi? (Çəki: 1)

Sanitar və fitosanitar tədbirlərin tətbiqi haqqında saziş; 
Paltar və tekstil və geym məmulatları haqqında saziş; 
Ticarətdə texniki maneələr haqqında saziş; 
İdxal lisenziyalaşdırması prosedurası haqqında saziş; 
İxracın lisenziyalaşdırılması prosedurası haqında saziş. 

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatının təsis müqaviləsinə aşağıdakı sazişlərdən hansı daxil deyil? 
(Çəki: 1)

özündə müxtəlif saziş və əlavələri əks etdirən Əmtəələrlə ticarət üzrə çoxtərəfli Saziş 
(Əlavə 1A); 

Xidmətlərlə ticarət üzrə Bazş Saziş (Əlavə 1B); 
Mübahisələrin həlli proseduru və qaydaları haqqında Saziş (Əlavə 2); 
Ticarət siyasətinin icmalı mexanizmi (Əlavə 3);
Ticarət siyasətinin formalaşdırılması üzrə üzv ölkələrə imperativ tövsiyyələr (Əlavə 3A) 

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatının beynəlxalq hüquqi şəxs statusuna malik olması, GATT-ın isə 
kvazibeynəlxalq təşkilat kimi fəaliyyət göstərməsi Mərakeş sazişinin hansı maddəsində öz 
əksini tapmışdır? (Çəki: 1)

Maddə III
Maddə IV; 
Maddə VI; 
Maddə VIII
Maddə X; 



Sual: Dünya Ticarət Təşkilatı funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çəki: 1)
beynəlxalq ticarətin liberallaşdırılmasının beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsinin; 
beynəlxalq ticarət münasibətləri sahəsində dövlətlərarası münasibətlərin həlli; 
Dünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində təşkilat üzvü olan ölkələrin üzərlərinə qoyulmuş 

öhdəliklərdən heç bir halda azad edilməməsi; 
Dünya Ticarət Təşkilatı sistemində beynəlxalq sazişlərin şərh edilməsi; 
ticarət siyasətinin icmalı mexanizmi vasitəsilə Təşkilatın sistemində beynəlxalq ticarət 

danışıqlarının realizəsinə nəzarəti təmin etmək. 

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatının əsas funksiyaları kimi mübahisələrin həlli və ticarət siyasətinin 
icmalı mexanizmləri Mərakeş sazişinin hansı maddəsində öz əksini tapmışdır? (Çəki: 1)

Maddə III; 
Maddə IV; 
Maddə VI; 
Maddə VIII
Maddə X; 

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatının Baş Şurası tərəfindən inkişaf etmiş dövlətlər istisna olmaqla 
digər ölkələr üçün ticarət siyasətinin analizi üçün müddət neçə ildir? (Çəki: 1)

2 ilə qədər
2-5 il arası
5-8 il arası
8-10 il arası
10 il və daha artıq. 

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatının 1997-ci il Cenevrə Konvensiyasında Maliyyə xidmətləri bazarı 
ilə əlaqədar qəbul edilmiş çoxtərəfli Sazişə əsasən üzv dövlətlər 1999-cu ildən başlayaraq 
hansı tədbirləri həyata keçirməlidirlər? (Çəki: 1)

tədricən maliyyə bazarında əməliyyatları liberallaşdırmağı; 
tədricən milli valyutanın emissiyasını məhdudlaşdırmağı; 
tədricən kommersiya banklarına qarşı tələbləri sərtləşdirməyi; 
tədricən maliyyə bazarına nəzarət mexanizminin gücləndirilməsi; 
tədricən maliyyə bazarının dövlət tənzimlənməsi tədbirlərini sərtləşdirməyi. 

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatının təsis edilməsi haqqında Sazişin IV maddəsinin 1-ci bəndinə 
əsasən Nazirlər Konfransının çağrılması qaydası necədir? (Çəki: 1)

ildə bir dəfədən az olmayaraq; 
ildə iki dəfədən az olmayaraq; 
iki ildə üz dəfədən az olmayaraq; 
iki ildə bir dəfədən az olmayaraq 
üç ildə bir dəfədən az olmayaraq 

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatının Nazirlər Konfransında üzv dövlətlər bir qayda olaraq hansı 
səviyyələrdə təmsil olunur? (Çəki: 1)

ticarət və ya xarici işlər nazirliyi; 
maliyyə və ya xarici işlər nazirliyi 
yalnız xarici işlər nazirliyi; 
yalnız ticarət nazirliyi; 
yalnız maliyyə nazirliyi. 



Sual: Nazirlər Konfransı Dünya Ticarət Təşkilatının təsis edilməsi haqqında Sazişlə və bu 
təşkilatın sisteminə daxil olan istənilən çoxtərəfli ticarət müqaviləsi üzrə üzv dövlətlərin 
öhdəliklərdən azad edilməsi haqqında qərara neçə müddətdən bir baxmaq və zərurət olduqda 
onun ləğvini təmin etmək hüququnua malikdir? (Çəki: 1)

ən azı iki ildə bir dəfə; 
ən azı dörd ildə bir dəfə; 
ən azı ildə bir dəfə; 
ən azı ildə iki dəfə; 
ən azı ildə üç dəfə. 

Sual: Nazirlər Konfransı tərəfindən Dünya Ticarət Təşkilatının təsis edilməsi haqqında Sazişin 
və Dünya Ticarət Təşkilatı sisteminə daxil olan çoxtərəfli ticarət müqavilələrinin şərh edilməsi 
haqqında qərar və üzvlərin öhdəliklərdən azad edilməsi haqqında qərarlar hansı səs çoxluğu ilə 
qəbul olunur? (Çəki: 1)

50%+1 səs; 
51%; 
3/4; 
2/3; 
tam yekdilliklə. 

Sual: Aşağıdakı komitələrdən hansı Dünya Ticarət Təşkilatının daimi fəaliyyət göstərən 
orqanlarından olan Əmtəələrlə ticarət üzrə Şuranın himayəsi altına daxil deyil? (Çəki: 1)

Ticarətlə bağlı investisiyalar üzrə Komitə; 
Susidiyalar və kompensasiya tədbirləri üzrə Komitə; 
Gömrük dəyərləndirilməsi (qiymətləndirilməsi) üzrə Komitə; 
Antidempinq təcrübəsi üzrə Komitə; 
İdxal və ixrac kvotalaşdırılması üzrə Komitə. 

Sual: Ticarətin liberallaşdırılması üzrə qaydalar Tarif və Ticarət üzrə Baş Saziş adı ilə (General 
Agreement on Tarifs and Trade-GATT) müvəqqəti əsasda nə zamandan qüvvəyə minir? (Çəki: 
1)

1945-ci ilin yanvarından
1946-cı ilin dekabrından
1947-ci ilin dekabrından;
1948-ci il yanvarından
1949-cu ilin dekabrından

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatına yeni üzv ölkələrin qoşulmasının əsas şərtlərindən biri onların 
milli qannvericiliyinin və təcrübələrinin təşkil edir. Milli qanunvericiliyin unifikasiyası və Dünya 
Ticarət Təşkilatı hüququna uyğunlaşdırılması məsələsi Dünya Ticarət Təşkilatının təsis 
edilməsi haqqında Sazişin hansı maddəsindən irəli gəlir? (Çəki: 1)

5
7
10
12
16

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatının büdcəsi necə formmalaşır? (Çəki: 1)
üzv dövlətlərin əhalisinin sayına mütənasib verilən üzvlük haqqı ilə;
üzv dövlətlərin ÜDM-nın həcminə mütənasib verilən üzvlük haqqı ilə;



üzv dövlətlərin dünya ticarətindəki payına mütənasib verilən üzvlük haqqı ilə;
üzv dövlətlərin ərazilərinin böyüklüyünə müvafiq verilən üzvlük haqqı ilə;
üzv dövlətlərin xarici ticarət kvotalarına müvafiq verilən üzvlük haqqı ilə.

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istəyən dövlət üzv dövlətlərlə ikitərəfli danışıqların 
həyata keçirilməsi vasitəsi olan ofertada aşağıdakılardan hansı ifadə edilmir? (Çəki: 1)

gömrük güzəştlərinin aşağı və yuxarı səviyyələri;
gömrük tariflərinin strukturu;
tarif kalonları (sütunları);
tarif kalonlarına (sütunlarına) uyğun ümumi və daha əlverişli rüsum dərəcələri;
tarif dərəcələrinin ilkin və son “bağlanma”, “ortalanma” səviyyələri;

Sual: UNCTAD çərçivəsində beynəlxalq ticarətin tənzimlənməsi neçənci ildən öz başlanğıcını 
götürmüşdür? (Çəki: 1)

1931;
1941
1951
1961
1971

Sual: UNCTAD-ın ilk təsis konfransı ilə bağlı deyilənlərdən hansı yanlışdır? (Çəki: 1)
UNCTAD 1964-cü ildən fəaliyyətdədir
UNCTAD-ın təsisi ilə GATT-ın fəaliyyətinə xitam verilmişdir
UNCTAD-ın ilk təsis konfransında 119 ölkə iştirak etmişdir
UNCTAD-ın ilk təsis konfransında əsas inkişafda olan ölkələrin maraqlarına uyğun olaraq, 

ixrac potensialı kimi xammalla ticarət üzrə 60-a yaxın tövsiyə qəbul edilmişdir.
UNCTAD-ın ilk təsis konfransında əsas inkişafda olan ölkələrin maraqlarına uyğun olaraq, 

inkişafı təşviq edən ticarət siyasəti üzrə prinsiplər qəbul edilmişdir

Sual: Böyük Britaniya və ABŞ arasında Qarşılıqlı yardım haqqında Müqavilə neçənci ildə 
bağlanmışdır? (Çəki: 1)

1942
1952
1962
1972
1982

Sual: Böyük Britaniya və ABŞ arasında Maliyyə məsələləri üzrə Müqavilə neçənci ildə 
bağlanmışdır? (Çəki: 1)

1935
1945
1955
1965
1975

Sual: Aşağıdakılardan hansılar həm beynəlxalq ticarət hüququnun, həm də beynəlxalq iqtisadi 
hüququn prinsipləri sırasına daxildir? 1. təbii ehtiyatlar və iqtisadi fəaliyyət üzərində dövlət 
suverenliyiprinsipi; 2. prefensiya; 3. proteksionizm 4. xarici rejim 5. milli bazarın müdafiəsi; 
(Çəki: 1)

1,2,3;



1,3,5
1,4,5
1,2,5
3,4,5;

Sual: ECOSOC-un rəhbərliyi altında keçirilən hansı konfransda Beynəlxalq Ticarət Təşkilatının 
Nizamnaməsi hazırlanır? (Çəki: 1)

Roma konfransında (1943)
Madrid konfransında (1944)
Varşava konfransında (1945)
London konfransında (1946)
Cenevrə konfransında (1947)

Sual: GATT 1994-ün V maddəsində nədən bəhs edilir? (Çəki: 1)
tranzitin azadlığından
antidempinq və kompensasiya rüsumlarının tətbiqi haqqında qaydaları təsbit edir
gömrük tənzimlənməsi üçün əmtəələrin qiymətləndirilməsinin ümumi prinsiplərini əks etdirir
ticarət qaydalarının dərci ilə bağlı məsələlərdən
valyuta-maliyyə ehtiyatlarına təhlükə yarandığı halda müvəqqəti məhdudlaşdırıcı tədbirlərin 

görülməsini tranzitin azadlığından bəhs edilir. 

Sual: GATT 1994-ün VI maddəsində nədən bəhs edilir? (Çəki: 1)
 tranzitin azadlığından
antidempinq və kompensasiya rüsumlarının tətbiqi haqqında qaydaları təsbit edir
gömrük tənzimlənməsi üçün əmtəələrin qiymətləndirilməsinin ümumi prinsiplərini əks etdirir
ticarət qaydalarının dərci ilə bağlı məsələlərdən
valyuta-maliyyə ehtiyatlarına təhlükə yarandığı halda müvəqqəti məhdudlaşdırıcı tədbirlərin 

görülməsini tranzitin azadlığından bəhs edilir. 

Sual: GATT 1994-ün VII maddəsində nədən bəhs edilir? (Çəki: 1)
tranzitin azadlığından
 antidempinq və kompensasiya rüsumlarının tətbiqi haqqında qaydaları təsbit edir
gömrük tənzimlənməsi üçün əmtəələrin qiymətləndirilməsinin ümumi prinsiplərini əks etdirir
ticarət qaydalarının dərci ilə bağlı məsələlərdən
valyuta-maliyyə ehtiyatlarına təhlükə yarandığı halda müvəqqəti məhdudlaşdırıcı tədbirlərin 

görülməsini tranzitin azadlığından bəhs edilir. 

Sual: GATT 1994-ün X maddəsində nədən bəhs edilir? (Çəki: 1)
 tranzitin azadlığından
antidempinq və kompensasiya rüsumlarının tətbiqi haqqında qaydaları təsbit edir
gömrük tənzimlənməsi üçün əmtəələrin qiymətləndirilməsinin ümumi prinsiplərini əks etdirir
ticarət qaydalarının dərci ilə bağlı məsələlərdən
valyuta-maliyyə ehtiyatlarına təhlükə yarandığı halda müvəqqəti məhdudlaşdırıcı tədbirlərin 

görülməsini tranzitin azadlığından bəhs edilir. 

Sual: GATT 1994-ün XII maddəsində nədən bəhs edilir? (Çəki: 1)
tranzitin azadlığından
antidempinq və kompensasiya rüsumlarının tətbiqi haqqında qaydaları təsbit edir
gömrük tənzimlənməsi üçün əmtəələrin qiymətləndirilməsinin ümumi prinsiplərini əks etdirir
ticarət qaydalarının dərci ilə bağlı məsələlərdən



valyuta-maliyyə ehtiyatlarına təhlükə yarandığı halda müvəqqəti məhdudlaşdırıcı tədbirlərin 
görülməsini tranzitin azadlığından bəhs edilir. 

Sual: GATT 1994-ün VIII maddəsi nəyi nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
idxal-ixrac zamanı qeyri tarif maneələrinin ixtisarı üzrə öhdəliyi;
gömrük rüsumlarından, vergi və yığımlardan başqa istənilən sayda, o cümlədən lisenziya, 

kvota və s. formalı məhdudiyyətlərin qadağan edilməsi, həmçinin bu qadağadan istisnalar;
idxal-ixracın qadağan olunmasına münasıbətdə ayrı-seçkiliyə yol verməmək prinsipini; 

ticarət qaydalarının dərci ilə bağlı məsələlərdən
ixrac subsidyasının istisnasını;
valyuta tədbirlətini;

Sual: GATT 1994-ün XIII maddəsi nəyi nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
idxal-ixrac zamanı qeyri tarif maneələrinin ixtisarı üzrə öhdəliyi;
 gömrük rüsumlarından, vergi və yığımlardan başqa istənilən sayda, o cümlədən lisenziya, 

kvota və s. formalı məhdudiyyətlərin qadağan edilməsi, həmçinin bu qadağadan istisnalar;
idxal-ixracın qadağan olunmasına münasıbətdə ayrı-seçkiliyə yol verməmək prinsipini; 
ixrac subsidyasının istisnasını;
valyuta tədbirlətini;

Sual: GATT 1994-ün XV maddəsi nəyi nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
 idxal-ixrac zamanı qeyri tarif maneələrinin ixtisarı üzrə öhdəliyi;
 gömrük rüsumlarından, vergi və yığımlardan başqa istənilən sayda, o cümlədən lisenziya, 

kvota və s. formalı məhdudiyyətlərin qadağan edilməsi, həmçinin bu qadağadan istisnalar;
idxal-ixracın qadağan olunmasına münasıbətdə ayrı-seçkiliyə yol verməmək prinsipini; 

ticarət qaydalarının dərci ilə bağlı məsələlərdən
ixrac subsidyasının istisnasını;
valyuta tədbirlətini;

Sual: GATT 1994-ün XI maddəsi nəyi nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
 maddə idxal-ixrac zamanı qeyri tarif maneələrinin ixtisarı üzrə öhdəliyi;
maddə gömrük rüsumlarından, vergi və yığımlardan başqa istənilən sayda, o cümlədən 

lisenziya, kvota və s. formalı məhdudiyyətlərin qadağan edilməsi, həmçinin bu qadağadan 
istisnalar;

maddə idxal-ixracın qadağan olunmasına münasıbətdə ayrı-seçkiliyə yol verməmək 
prinsipini; ticarət qaydalarının dərci ilə bağlı məsələlərdən

ixrac subsidyasının istisnasını;
valyuta tədbirlətini;

Sual: GATT 1994-ün XVI maddəsi nəyi nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
 maddə idxal-ixrac zamanı qeyri tarif maneələrinin ixtisarı üzrə öhdəliyi;
maddə gömrük rüsumlarından, vergi və yığımlardan başqa istənilən sayda, o cümlədən 

lisenziya, kvota və s. formalı məhdudiyyətlərin qadağan edilməsi, həmçinin bu qadağadan 
istisnalar;

maddə idxal-ixracın qadağan olunmasına münasıbətdə ayrı-seçkiliyə yol verməmək 
prinsipini; ticarət qaydalarının dərci ilə bağlı məsələlərdən

ixrac subsidyasının istisnasını;
valyuta tədbirlətini;



Sual: GATT 1994-ün hansı hissəsi prosedur, təşkilati və digər bu yönümlü qaydalara həsr 
edilib? (Çəki: 1)

 I Hissə 
II Hissə
IIIHissə;
IV Hissə; 
V Hissə; 

Sual: GATT-1994 ilə bağlı aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır? (Çəki: 1)
GATT təsisatı 1994-cü ildə varislik qaydasında yeni keyfiyyətdə meydana gəlir.
GATT1994 GATT-1947-nin təkmilləşdirilmiş, dəqiqləşdirilmiş variantıdır. 
GATT-1994 elə bir təsisata çevrilmişdir ki, dövlətlər öz üzərlərində ümumi öhdəliyi 1/3-dən 

də azını götürməklə mənfəət əldə etməyə çalışırdılar.
Uruqvay raundunda GATT-1994-ün meydana gəlməsi GATT-1947-nin zəif tərəflərini 

aradan qaldırmaq zərurəti ilə bağlı olmuşdur
GATT-1994-cü il qüvvəyə minənə kimi mövcud olan dövlətlərin qanunvericiliyi GATT-1947-

ci il normaları qarşısında üstünlüyə malik idi; 

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatının müqavilələr sistemində tətbiq edilən milli rejim prinsipi ilə 
əlaqədar deyilənlərdən hansı yanlışdır? (Çəki: 1)

 Milli rejimin əsas məqsədi milli bazarda bərabər rəqabət şərtlərinin yeradılmasının təmin 
edilməsidir. 

GATT-ın III və GATS-ın XVI maddəsinə əsasən milli bazara idxal edilmiş xarici əmtəələrə 
münasibətdə milli istehsalçıların əmtəələrinə tətbiq olunan rejimdən və əlverişli olmayan rejim 
tətbiq olunur. 

Milli rejim prinsipi idxal mallarına münasibətdə diskriminasiyanı qadağan etməklə rəqabət 
prinsipini təşviq edir. 

GATT milli bazarda yerli əmtəələrə nisbətən xarici əmtəələrə daha güzəştli şərtlərin 
verilməsini qadağan edir. 

Milli rejim kontekstində milli bazarın qorunması üçün içtimai qaydanın genişləndirilmiş 
təfsiri də yolverilməzdir.

Sual: GATS-ın hazırlanması gedişində GATT katibliyinin işləyib hazırladığı Xidmətlərin 
Sektorial Təsnifat Vərəqində 161 növ xidmətdən ən çox xidmət sayı (46 növ) hansı sahənin 
payına düşmüşdür? (Çəki: 1)

işgüzar xidmətlər;
rabitə xidmətləri (25 növ); 
maliyyə, sığorta və bank xidmətləri (17 növ); 
turizm, səyahət (2 növ); 
nəqliyyat xidmətləri (33 növ); 

Sual: GATS-ın hazırlanması gedişində GATT katibliyinin işləyib hazırladığı Xidmətlərin 
Sektorial Təsnifat Vərəqində neçə növdə xidmətlər öz əksini tapmışdır? (Çəki: 1)

101
131
161
191
221

Sual: GATS çərçivəsində xidmətlərin göstərilməsinin üsulları sırasına aşağıdakılardan hansı 
daxildir? 1. Dünya Ticarət Təşkilatının bir üzvünün ərazisindən istənilən digər üzvünün 



ərazisində təranssərhəd (sığorta, nəqliyyat, rabitə və s.) xidmət; 2. Dünya Ticarət Təşkilatının 
üzvlərinin birinin ərazisindən digər üzvlərinin ərazisində xidmət istehlakçısına təqdimat (fiziki 
şəxsin xarici bankda hesab açması, turist kimi fəaliyyət göstərməsi və s.); 3. Dünya Ticarət 
Təşkilatının üzvlərindən birinin digər üzvün ərazisində kommersiya iştirakı (kommersiya 
nümayəndəliyinin, hüquqi şəxsin nümayəndəliyinin və s. təsis edilməsi); 4. Dünya Ticarət 
Təşkilatının üzvlərindən birinin, fiziki şəxsinin Dünya Ticarət Təşkilatının istənilən digər 
üzvünün ərazisində xidməti (Çəki: 1)

1,2
2,3
3,4
hamısı
heç biri

Sual: 1995-ci il Fiziki şəxslərin yerdəyişməsi haqqında GATS-ın III Protokoluna əsasən “ağ 
yaxalıqlı” ali təhsil, mühasibat, hüquqi xidmət sferasında çalışan şəxslərin xidmətinin 
beynəlxalq istifadəsi imkanını ifadə edir. Müvafiq xidmətlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı 
qaydalara aşağıdakılardan hansı daxil deyil? (Çəki: 1)

lisenziya qaydasında həyata keçirilə bilər;
qəbul edən dövlətdə kommersiya fəaliyyətini həyata keçirməklə bağlı öhdəliyi olmadan;
qəbul edən dövlətdə əmək müqaviləsi bağlamaqla; 
xidmətlər haqqında sazişdə nəzərdə tutulan çərçivədə 
bir qayda olaraq 1 ildən artıq olmayan müddətdə həyata keçirilə bilər. 

Sual: GATS –da müxtəlif səbəblərdən daha əlverişlilik prinsipini təqdim edə bilməyən üzv 
dövlətlərə istisnalar müəyyən edilir. Müvafiq istisna hər bir halda neçə ildən sonra ləğv 
edilməlidir? (Çəki: 1)

1il
3 il
5il
7il
10il

Sual: Bu saziş Uruqvay raundunun ticarət danışıqlarında əmtəələri dünya ticarəti ilə əlaqəsi 
olan dövlətlərin investisiya xarakterli tənzimetmə tədbirlərinin məhdudlaşdırılması üçün qəbul 
olunmuş və əsas məqsəd xarici investisiyanın sərbəst hərəkəti üçün Dünya Ticarət Təşkilatının 
liberallaşdırma prinsipinin tətbiqini təmin etmək idi. (Çəki: 1)

GATT
GATS
GAAT
TRIPS
TRIMS

Sual: Dünya ticarət sisteminin əsasını təşkil edən və Dünya Ticarət Təşkilatının bütün üzv 
dövlətləri üçün məcburi olan “Əqli mülkiyyət hüququnun ticarət aspektləri üzrə Saziş” GATT-ın 
hansı əlavəsi kimi qəbul edilir? (Çəki: 1)

“1A” Əlavəsi;
“1B” Əlavəsi;
“1C” Əlavəsi;
“1D” Əlavəsi;
“1E” Əlavəsi;



Sual: Dünya Ticarət Təşkilatının sazişlərindən biri olan Subsidyalar və kompensasiya tədbirləri 
haqqında Sazişə görə təsnifləşdirilən subsidyalar sırasına hansılar daxil deyil? 1. qadağan 
edilən qırmızı subsidiyalar; 2. araşdırmaya əsas verən sarı subsidiyalar; 3. tam dəstəklənən 
mavi subsidiyalar; 4. mübahisə predmeti yaratmayan yaşıl subsidiyalar; 5. maraq doğuran 
bənövşəyi subsidiyalar; (Çəki: 1)

1,2
3,4
1,3
2,4
3,5

Sual: Subsidyalar və kompensasiya tədbirləri haqqında Sazişə əsasən Araşdırma və ya 
mübahisə edilə bilən subsidiyalar Dünya Ticarət Təşkilatının üzvünün maraqlarına nə zaman 
ciddi zərər vurur? (Çəki: 1)

ümumi subsidiya həddi əmtəənin qiymətinin 3%-ni keçmiş olsun;
ümumi subsidiya həddi əmtəənin qiymətinin 5%-ni keçmiş olsun;
ümumi subsidiya həddi əmtəənin qiymətinin 8 %-ni keçmiş olsun;
ümumi subsidiya həddi əmtəənin qiymətinin 10 %-ni keçmiş olsun;
ümumi subsidiya həddi əmtəənin qiymətinin 15%-ni keçmiş olsun;

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatının sazişlərindən biri olan Subsidyalar və kompensasiya tədbirləri 
haqqında Sazişin hansı maddəsində yaşıl subsidiyalar ifadə edilib? (Çəki: 1)

Sazişin 2-ci maddəsində
Sazişin 5-ci maddəsində
Sazişin 8-ci maddəsində
Sazişin 11-ci maddəsində
Sazişin 15-ci maddəsində

Sual: GATT-ın hansı maddəsinə əsasən Dünya Ticarət Təşkilatı ictimai asayişin müdafiəsi 
məqsədilə ölkələrin zəruri olduğu qədər, məsələn, ictimai mənəviyyatın müdafiəsi məqsədilə, 
insanların həyat və sağlamlığının mühafizəsi, istehlakçıların maraqlarının müdafiəsi üçün, 
heyvan və bitkilərin xəstəliklərinə nəzarət üzrə məhdudlaşdırıcı tədbirləri tətbiq etmək 
hüququnu tanıyır? (Çəki: 1)

V
X
XV
XX
XXV

Sual: 1994-cü il Uruqvay raundunun Yekun Aktında təsbit edilən və onun hüquqi əsasını təşkil 
edən Mərakeş sazişi neçə maddədən ibarətdir? (Çəki: 1)

10
12
14
16
18

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatının təsis müqaviləsinə daxil olan Əlavə 1B aşağıdakı sazişlərdən 
hansıdır? (Çəki: 1)

Əmtəələrlə ticarət üzrə çoxtərəfli Saziş; 
Xidmətlərlə ticarət üzrə Baş Saziş; 



Əqli mülkiyyət hüququnun ticarət aspetləri üzrə Saziş;
Mübahisələrin həlli proseduru və qaydaları haqqında Saziş
Ticarət siyasətinin icmalı mexanizmi ;

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatının təsis müqaviləsinə daxil olan Əlavə 1C aşağıdakı sazişlərdən 
hansıdır? (Çəki: 1)

Əmtəələrlə ticarət üzrə çoxtərəfli Saziş; 
Xidmətlərlə ticarət üzrə Baş Saziş; 
Əqli mülkiyyət hüququnun ticarət aspetləri üzrə Saziş;
Mübahisələrin həlli proseduru və qaydaları haqqında Saziş;
Ticarət siyasətinin icmalı mexanizmi ;

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatının təsis müqaviləsinə daxil olan Əlavə 2 aşağıdakı sazişlərdən 
hansıdır? (Çəki: 1)

Əmtəələrlə ticarət üzrə çoxtərəfli Saziş; 
Xidmətlərlə ticarət üzrə Baş Saziş; 
Əqli mülkiyyət hüququnun ticarət aspetləri üzrə Saziş;
Mübahisələrin həlli proseduru və qaydaları haqqında Saziş;
Ticarət siyasətinin icmalı mexanizmi ;

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatının təsis müqaviləsinə daxil olan Əlavə 3 aşağıdakı sazişlərdən 
hansıdır?“ (Çəki: 1)

Əmtəələrlə ticarət üzrə çoxtərəfli Saziş; 
Xidmətlərlə ticarət üzrə Bazş Saziş
Əqli mülkiyyət hüququnun ticarət aspetləri üzrə Saziş;
Mübahisələrin həlli proseduru və qaydaları haqqında Saziş;
Ticarət siyasətinin icmalı mexanizmi ;

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatının təsis müqaviləsinə daxil olan Əlavə 1A aşağıdakı sazişlərdən 
hansıdır? (Çəki: 1)

Əmtəələrlə ticarət üzrə çoxtərəfli Saziş; 
Xidmətlərlə ticarət üzrə Bazş Saziş; 
Əqli mülkiyyət hüququnun ticarət aspetləri üzrə Saziş;
Mübahisələrin həlli proseduru və qaydaları haqqında Saziş;
Ticarət siyasətinin icmalı mexanizmi ;

Sual: Dünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində Dövlətlərin ticarət siyasətinin analizi ilə bağlı olaraq 
ticarət siaysəti tədqiq edilməli olan ölkələr özlərinin ticarət siyasəti rejimi haqqında ətraflı 
məruzə hazırlamalıdırlar. Paralel olaraq bu mövzu ilə bağlı özünün məruzəsini Dünya Ticarət 
Təşkilatının hansı qurumu hazırlayır? (Çəki: 1)

DTT-nin Baş Şurası tərəfindən;
DTT-nin Nazirlər Konfransı tərəfindən;
DTT-nin Mübahisələrin həlli üzrə Komissiyası tərəfindən;
DTT-nin Əmtəələrlə Ticarət üarə Şura;
DTT-nin Katibliyi.
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Sual: XIX əsrin sonlarında “Sivilizasiyalılığın beynəlxalq minimal standartı” prinsipinə əks 
meydana gələn konsepsiya necə adlanır? (Çəki: 1)

Tesla aktı;
Marşal konsepsiyası;
Puerto planı;
Kalvo doktrinası;
Makkreyq formulası.

Sual: Xarici investisiyaların müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 
Qanununun hansı maddəsində qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasında xarici investisiya 
Azərbaycan Respublikasının xalqına və dövlət mənafelərinə zərər vuran müstəsna hallar 
istisna olmaqla milliləşdirilmir? (Çəki: 1)

3
5
7
11
13

Sual: Azərbaycan Respublikasında milliləşdirmə haqqında qərarı hansı orqan qəbul edir? 
(Çəki: 1)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti;
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi;
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti;
Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi;
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi.

Sual: Rekvizisiya haqqında qərarı hansı orqan qəbul edir. (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti;
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti;
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti;
Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi;
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi.

Sual: Beynəlxalq təcrübəni tədqiq edərək E. Nouququ qeyd edir ki, xarici investisiya qoyuluşu 
əsasən hansı formada həyata keçirilir? (Çəki: 1)

birbaşa investisiya qoyuluşu; 
portfel investisiya qoyuluşu;
ssuda kapitalı formasında investisiya qoyuluşu;
kredit formasında investisiya qoylulşu;
dövlət borcu formasında investisiya qoyuluşu.

Sual: “Xarici investisiya bir dövlətin ərazisindən çıxarılaraq digər dövlətin ərazisində 
müəssisələrə qoyulan müxtəlif forma və növlərdə olan mülkiyyətdir”fikri kimə məxsusdur? 
(Çəki: 1)

E. Nouququ; 



C.Şvarsenberqer
V. Belikjan 
A. Q. Boqatıryev
Q.M.Velyaminov

Sual: Dövlətlərin həyata keçirdiyi xarici kapital qoyuluşuna aşağıdakı formalardan hansı daxil 
deyil? (Çəki: 1)

dövlət borcları;
dövlət ssudaları;
dövlət kreditləri;
dövlətin fiziki şəxslərinə məxsus investisiyalar;
dövlət təminatları.

Sual: Azərbaycan Respublikasının hansı dövlətlə İnvestisiyaların qarşılıqlı müdafiəsi və təşviqi 
haqqında müqaviləsi yoxdur? (Çəki: 1)

AFR;
Norveç;
P akistan;
Rusiya; 
Türkiyə.

Sual: Nəticə etibarilə hansı model investisiyaların daha geniş və xüsusi ad altında beynəlxalq 
hüquqi təminat sistemlərinin (investisiya mübahisələrinin həlli ilə bağlı beynəlxalq 
mexanizmlərin, qeyri-kommersiya risklərinin, beynəlxalq sığorta sisteminin və s.) yaradılmasını 
sürətləndirmiş oldu? (Çəki: 1)

amerikan modeli;
alman modeli;
yapon modeli;
fransız modeli;
ingilis modeli.

Sual: Azərbaycan Respublikası ilə AFR arasında bağlanmış ikitərəfli investisiya sazişinə 
əsasən ekspropriasiyaya görə kompensasiya, mənfəət və gəlirlər, bir sözlə investorun hüquqi 
ilə bağlı olan bütün ödəmələr hansı sazişin müddəalarına uyğun olaraq valyuta paritetinin 
gözlənilməsilə həyata keçirilməlidir? (Çəki: 1)

Beynəlxalq Valyuta Fondu haqqında Saziş;
Tariflər və Ticarət üzrə Baş Saziş;
Dünya Ticarət Təşkilatının yaradılması haqqında Mərakeş Sazişi;
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası haqqında Saziş;
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı haqqında Saziş.

Sual: AFR ilə Hollandiya arasında bağlanmış ikitərəfli investisiya sazişində kompensasiya üçün 
hansı ifadə formulası təsbit edilmişdir? (Çəki: 1)

çevik kompensasiya;
adekvat kompensasiya;
əsaslandırılmış kompensasiya;
effektiv kompensasiya;
ədalətli kompensasiya.



Sual: İnvestisiya fəaliyyətində meydana çıxan mübahisələrin həlli vasitəsi kimi xarici investorlar 
bir qayda olaraq hara müraciətə üstünlük verirlər? (Çəki: 1)

qəbul edən dövlətin məhkəmə-arbitraj orqanlarına; 
investorların mənsub olduğu dövlətin məhkəmə-arbitraj orqanlarına; 
milli mənsubiyyəti olmayan beynəlxalq kommersiya arbitraj məhkəmələrinə;
 investorların mənsub olduğu dövlətin xarici investisiyanı qəbul edən dövlətdə yerləşən 

səfirliyinə;
qəbul edən dövlətin hökumətinə.

Sual: Kapitalın hərəkət rejiminin liberallaşdırılması haqqında müddəaları təsbit edən və 1992-ci 
ildə bağlanmış hansı müqaviləyə əsasən üzv dövlətlər, həmçinin üzv dövlətlərlə üçüncü 
dövlətlər arasında kapitalın hərəkətinə olan bütün maneələr aradan götürülmüş olur? (Çəki: 1)

 Avropa İttifaqı haqqında Maastrixt Müqaviləsi
Qitədaxili dövlətlərin tranzit ticarəti haqqında Müqavilə;
Enerji Xartiyasına Müqavilə
Dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Varşava Müqaviləsi;
Avropa Kömür və Polad Birliyi haqqında Paris Müqaviləsi.

Sual: . İnvestisiyaların sərbəst yerdəyişməsində xüsusi fəaliyyət mexanizmi əsas etibarilə 
inkişaf etmiş ölkələrin regionlararası klubu kimi çıxış edən hansı təşkilata məxsusdur? (Çəki: 1)

Avropa İttifaqı;
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD);
Asiya-Sakit okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (ASEAN);
Şimali Amerika Azad Ticarət Zonası (NAFTA);
Müstəqil Dövlətlər Birliyi.

Sual: Şimali Amerika Azad Ticarət Zonası (NAFTA) haqqında 1994-cü il Sazişi hansı ölkələr 
bağlamışlar? 1. ABŞ; 2. Kuba; 3. Panama; 4. Braziliya; 5. Kanada; 6. Meksika. (Çəki: 1)

1,4,5;
2,3,4; 
1,4,6
2,3,6
1,5,6.

Sual: 19-cu əsrdə İnvestisiya fəaliyyətinin beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi prosesində,İlk 
növbədə, dövlətlərarsı ikirətəfli beynəlxalq müqavilələrlə xarici investisiya fəaliyyətinin 
prinsipləri, normaları müəyyən edilirdisə, daha sonra investorla qəbul edən dövlət arasında 
hansı sazişlər institutu formalaşdırılmağa başlanıldı (Çəki: 1)

“konfederasiya”
konsessiya”
“konsepsiya”
“konsistensiya”
“konfessiya”

Sual: məcburiyyət qarşısında əvəzi ödənilməklə xarici mülkiyyətin müvəqqəti müsadirəsi nə 
adlanır? (Çəki: 1)

rekvizisiya;
ekstropolyasiya;
subroqasiya;
ekspropriasiya;
konfiskasiya



Sual: cinayət bə ya hüquqpozma hallarında sanksiya kimi, əsasən yerli və ya beynəlxalq 
arbitrajlar tərəfindən tətbiq olunurmüsadirə forması nədir? (Çəki: 1)

rekvizisiya;
ekstropolyasiya;
subroqasiya;
ekspropriasiya;
konfiskasiya

Sual: ictimai, sosial, iqtisadi, mədəni və digər zərurətdən irəli gələrək əvəzi tam, ədalətli və 
çevik qaydada ödənilməklə xarici mülkiyyətin müsadirəsi nə adlanır?“ (Çəki: 1)

rekvizisiya;
ekstropolyasiya;
subroqasiya;
ekspropriasiya;
konfiskasiya

Sual: xarici hüquqi və ya fiziki şəxsə məxsus olan əmlakın ictimai mənafe naminə götürülməsi 
nə adlanır? (Çəki: 1)

rekvizisiya;
ekstropolyasiya;
milliləşdirmə;
ekspropriasiya;
konfiskasiya

Sual: İnvestisiya təminatları üzrə çoxtərəfli Agentliyinbirbaşa kapital qoyuluşunun meyarlarını 
müəyyən edənqurumu hansıdır? (Çəki: 1)

Katiblik
Direktorlar Şurası
Baş Şura
Nazirlər Konfransı
Mübahisələrin həlli üzrə Komissiyası

Sual: Özünün məqsədinə görə kapital qoyuluşu hansı investisiyalara bölünür? 1. Birbaşa 2. 
Dolayı 3. Qovluq 4. Portfel 5. Çanta (Çəki: 1)

1,5
2,3
2,5
1,4
4,5

Sual: Avropada kapitalın liberal fəaliyyət rejiminin əsasını qoyan və 1994-cü ildə bağlanan 
Gömrük İttifaqı haqqında Saziş hansı ölkələr arasında bağlanmışdır? (Çəki: 1)

Fransa, İtaliya və İspaniya
Almaniya, Polşa və Avstriya
Norveç, İsveç və Finlandiya
Böyük Britaniya, Almaniya və Fransa
Belçika, Lüksemburq və Hollandiya 



Sual: OECD tərəfindən birbaşa xarici investisiyalarla bağlı qəbul edilmiş Kapitalın hərəkətinin 
liberallaşdırılması Məcəlləsi hansı prinsipə əsaslanır? (Çəki: 1)

sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipinə
sərhədlərin bütövlüyü prinsipinə
sərhədlərin orta xətti prinsipinə
sərhədlərin şəffaflığı prinsipinə
sərhədlərin prinsipinə

Sual: Enerji Xartiyasına Müqavilədərazılığa gələn tərəfin qüvvədə olan qanunvericiliyinə uyğun 
olaraqinvestisiya münasibətlərin subyekti kimi kimlər göstərilir? 1. müvafiq dövlətin ərazisində 
yaşayan fiziki şəxslər 2. müvafiq dövlətin ərazisində vətandaşlığa malik olan şəxslər 3. müvafiq 
dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsis olunmuş müəssisə və ya təşkilatlar. (Çəki: 1)

1
2
3
hamısı
heç biri

Sual: Enerji Xartiyasına Müqavilənin13-cü maddəsində milliləşdirməyə (ekspropripasiya) 
müəyyən hallarda yol verilir ki, bu hallara aşağıdakılardan hansı daxil deyil? (Çəki: 1)

Dövlət maraqlarını təmin etmək məqsədi ilə; 
Ayrı-seçkilik olmadan;
Zəruri hüquqi prosedurları gözləməklə;
Çevik və ədalətli konpensasiya verməklə 
Qeyri- effektli konpensasiya verməklə

Sual: Xüsusi mülkiyyətin qanunla qorunması Prinsipinin konstitusiya əsasına malik olmasının 
əsası kimi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının hansı maddəsində qeyd olunur ki, 
Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur? 
(Çəki: 1)

3-cü 
13-cü
23-cü
33-cü
43-cü

Sual: Azərbaycan Respublikası Konstitusiyanın hansı maddəsində göstərilir ki, dövlət və ictimai 
ehtiyaclar üçün mülkiyyətin özgəninkiləşdirilməsinə yalnız qabaqcadan olan dəyərini ədalətli 
qaydada ödəmək şərti ilə yol verilir, əmlakın tam müsadirəsinə isə icazə verilmir? (Çəki: 1)

9-cu
19-cu
29-cu
39-cu
49-cu

Sual: Xarici investisiyaların universal qaydad tənzimlənməsi GATT-ın hansı raunduna təsadüf 
edir? (Çəki: 1)

Tokio raundu; 
Dillon raundu
Kennedi raundu
Uruqvay raundu; 



Cenevrə raundu

Sual: İnvestisiya təminatları üzrə Çoxtərəfli Agentliyi- MIGAqeyri-kommersiya risklərini 
təminatlandıran digər beynəlxalq təşkilatlardan fərqli edən və “imtiyazlı kreditor statusu”na 
malik olmasına şərait yardan əsas səbəb hansıdır? (Çəki: 1)

MIGA Dünya Bank qrupunda üzvlüyə malikdir. 
MIGA BMT-nin təşkilatıdır
MİGA daimi fəaliyyət göstərən beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatdır
MIGA həmişə mübahisələrin konstruktiv həllinə nail olub 
MIGA-nın təsisçisi dünyanın ən güclü iqtisadiyyatına malik 20 dövlətidir

Sual: İnvestisiya təminatları üzrə Çoxtərəfli Agentliyitərəfindən sığortalanan 4 növ qeyri-
kommersiya riskləri sırasına aşağıdakılardan hansı risk kimi daxil deyil? (Çəki: 1)

ekspropriasiya və ya anoloji tədbirlər;
hərbi itaətsizlik
vətəndaş itaətsizliyi;
valyutanın xaricə köçürülməsinin mümkünlüyü;
qəbul edən dövlətin özünün kontrakt öhdəliyini pozması.

Sual: İnvestisiya təminatları üzrə Çoxtərəfli Agentlik fəaliyyət göstərdiyi dövrdə yalnız bir dəfə, 
neçənci ildə və harada investorun fəaliyyəti dayandırıldığı zaman konpensasiya ödəyib? (Çəki: 
1)

1972-ci ildə İrlandiyada
1982-ci ildə Nikaraquada
1992-ci ildə Madaqaskarda
2002-ci ildə İndoneziyada
2012-ci ildə Tailandda
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Sual: Xarici kapitalın milliləşdirilməsi ilə bağlı ilk tədbir hansı olmuşdur? (Çəki: 1)
1813-cü ildə Korsika kralı tərəfindən ispan konsessiyalarının milliləşdirilməsi;
1823-cü ildə Andorra kralı tərəfindən alman konsessiyalarının milliləşdirilməsi;
1838-ci ildə Siciliya kralı tərəfindən yunan konsessiyalarının milliləşdirilməsi;
1847-ci ildə Sardiniya kralı tərəfindən fransız konsessiyalarının milliləşdirilməsi;
1853-cü ildə Lüksemburq kralı tərəfindən holland konsessiyalarının milliləşdirilməsi;

Sual: UNCTAD-ın sənədlərində əksini tapan milliləşdirmə forması kimi aşağıdakılardan hansı 
yoxdur? (Çəki: 1)

birbaşa milliləşdirmə;
dolayı milliləşdirmə;
sənayenin müəyyən sahələrinin milliləşdirilməsi;



xüsusi məqsədlər üçün yığımlar;
 sürünən (gizli) milliləşdirmə fərqləndirilir. 

Sual: Aşağıdakılardan hansı UNCTAD-ın sənədlərində əksini tapmış milliləşdirmə formasıdır? 
(Çəki: 1)

iqtisadiyyatın müəyyən sahələrinin milliləşdirilməsi;
xalq təsərrüfatının müəyyən sahələrinin milliləşdirilməsi;
kənd təsərrüfatının müəyyən sahələrinin milliləşdirilməsi;
tikintinin müəyyən sahələrinin milliləşdirilməsi;
sənayenin müəyyən sahələrinin milliləşdirilməsi

Sual: Rekvizisiya nədir? (Çəki: 1)
xarici hüquqi və ya fiziki şəxsə məxsus olan əmlakın ictimai mənafe naminə götürülməsidir;
məcburiyyət qarşısında əvəzi ödənilməklə xarici mülkiyyətin müvəqqəti müsadirəsidir;
cinayət bə ya hüquqpozma hallarında sanksiya kimi tətbiq olunan müsadirə formasıdır; 
ictimai, sosial, iqtisadi, mədəni və digər zərurətdən irəli gələrək əvəzi tam, ədalətli və çevik 

qaydada ödənilməklə zarici mülkiyyətin müsadirəsini nəzərdə tutur;
sığorta ediləni qəbul edən dövlətdə xüsusi mülkiyyət hüququndan və investisiya 

fəaliyyətinin nəticəsi olan gəlirlərdən məhrum edəcək hər hansı bir qanunvericilik hərəkəti və 
ya hərəkətsizliyidir.

Sual: Konfiskasiya nədir? (Çəki: 1)
xarici hüquqi və ya fiziki şəxsə məxsus olan əmlakın ictimai mənafe naminə götürülməsidir;
məcburiyyət qarşısında əvəzi ödənilməklə xarici mülkiyyətin müvəqqəti müsadirəsidir;
cinayət bə ya hüquqpozma hallarında sanksiya kimi tətbiq olunan müsadirə formasıdır; 
ictimai, sosial, iqtisadi, mədəni və digər zərurətdən irəli gələrək əvəzi tam, ədalətli və çevik 

qaydada ödənilməklə zarici mülkiyyətin müsadirəsini nəzərdə tutur;
sığorta ediləni qəbul edən dövlətdə xüsusi mülkiyyət hüququndan və investisiya 

fəaliyyətinin nəticəsi olan gəlirlərdən məhrum edəcək hər hansı bir qanunvericilik hərəkəti və 
ya hərəkətsizliyidir.

Sual: Milliləşdirmə nədir? (Çəki: 1)
xarici hüquqi və ya fiziki şəxsə məxsus olan əmlakın ictimai mənafe naminə götürülməsidir;
məcburiyyət qarşısında əvəzi ödənilməklə xarici mülkiyyətin müvəqqəti müsadirəsidir;
cinayət bə ya hüquqpozma hallarında sanksiya kimi tətbiq olunan müsadirə formasıdır; 
ictimai, sosial, iqtisadi, mədəni və digər zərurətdən irəli gələrək əvəzi tam, ədalətli və çevik 

qaydada ödənilməklə zarici mülkiyyətin müsadirəsini nəzərdə tutur;
sığorta ediləni qəbul edən dövlətdə xüsusi mülkiyyət hüququndan və investisiya 

fəaliyyətinin nəticəsi olan gəlirlərdən məhrum edəcək hər hansı bir qanunvericilik hərəkəti və 
ya hərəkətsizliyidir.

Sual: Beynəlxalq iqtisadi hüquqda aşağıdakı tədbirlərdən hansı milliləşdirmənin sürünən 
formasının elementi kimi qəbul edilmir? (Çəki: 1)

dolayı yolla xarici investoru mülkiyyət hüququndan məhrum etmək; 
qanunvericilik qaydalarının ağırlaşdırılması;
idxal-ixrac məhdudiyyətlərinin qoyulması; 
bank hesablarına həbs qoyulmasi;
vergilərin artırılması.



Sual: Aşağıdakılardan hansı xarici investisiyalar kimi qəbul edilmir? 1. qısamüddətli 
kommersiya kreditləri; 2. məqsədli olmayan dövlət borcları; 3. məqsədli dövlət borcları; 4. 
sponsor daxilolmaları; 5. uzunmüddətli kommersiya kreditləri; 6. birbaşa və portfel 
investisiyaları (Çəki: 1)

2,3,5
1,5,6; 
1,4,6; 
1,2,4
3,4,5.

Sual: İnvestisiya təminatları üzrə çoxtərəfli Agentliyin Direktorlar Şurasının baxışına əsasən 
birbaşa kapital qoyuluşunun yeni formaları kimi hansı göstərilmir? (Çəki: 1)

idarəetmə müqavilələri
fransiza sazişləri;
lisenziya;
dövlət borcları
maliyyə icarəsi (lizinq) haqqında müqavilələr;

Sual: Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrlə bağladığı İnvestisiyaların qarşılıqlı müdafiəsi 
və təşviqi haqqında müqavilələrdə hansı məsələ öz əksini tapmır? (Çəki: 1)

qarşılıqlı olaraq tənzimetmə prinsipləri;
müqavilələrin fəaliyyət müddəti;
təminat və təhlükəsizlik;
mübahisələrin həlli;
investorların milli mənsubiyyətinin müəyyən edilməsi meyarları.

Sual: İkitərəfli investisiya müqavilələrinin hansı modelləri fərqləndirilir? 1. Almaniya; 2. ABŞ; 3. 
Kanada; 4. Misir; 5. İtaliya; 6. Fransa; (Çəki: 1)

1,3,5
2,3,6
1,3,4
1,2,6; 
2,5,6,

Sual: Xarici investisiyaların təhlükəsizliyinin təminatı sferasında əsas modellər hansılardır? 1. 
Almaniya; 2. Fransa; 3. Kanada; 4. Yaponiya; 5. İtaliya; 6. ABŞ; (Çəki: 1)

1,4,6
1,2,5
2,3,4
2,4,6; 
1,5,6,

Sual: İtaliya və Makedoniya arasında bağlanmış ikitərəfli investisiya sazişində ekspropriasiya 
zamanı götürülən əmlakın necə ödənilməsi formulasından istifadə edilir? (Çəki: 1)

götürülmüş əmlakın real dəyəri ilə ödəmə formulasından;
götürülmüş əmlakın bazar qiymətilə ödənilməsi formulasından;
götürülmüş əmlakın ilkin nominal dəyəri ilə ödənilməsi formulasından;
qəbul edən dövlətin məhkəmə-arbitraj orqanlarının götürülmüş əmlaka təyin etdiyi qiymətlə 

ödənilməsi formulasından;
milli mənsubiyyəti olmayan beynəlxalq kommersiya arbitraj məhkəmələrinin götürülmüş 

əmlaka təyin etdiyi qiymətlə ödənilməsi formulasından.



Sual: Avropada kapitalın liberal fəaliyyət rejiminin əsası hansı sənədə təsadüf edir? (Çəki: 1)
Belçika, Lüksemburq və Hollandiya arasında bağlanan Gömrük İttifaqı haqqında Sazişə
Avropa İqtisadi Birliyinin təsis edilməsi haqqında Roma müqaviləsinə;
Avropa İttifaqı haqqında Maastrixt Sazişinə;
Vahid Avropa Aktına;
Avropa Enerji Xartiyasına.

Sual: İnvestisiya əməkdaşlığının ümumi prinsiplərini müəyyən edən konvensiya hansıdır? 
(Çəki: 1)

I Loma Konvensiyası;
II Loma Konvensiaysı;
III Loma Konvensiaysı;
IV Loma Konvensiaysı;
V Loma Konvensiyası.

Sual: Aşağıdakı regional sazişlərdən hansı özünün xarici investisiyalar üçün qeyri-liberal 
xarakteri ilə seçilir? (Çəki: 1)

Avropa İttifaqı haqqında Maastrixt Sazişi;
Asiya-Sakit okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı haqqında Saziş;
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı haqqında Saziş;
And Sazişi;
Şimali Amerika Azad Ticarət Zonası haqqında Saziş;

Sual: İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD)çərçivəsində transmilli korporasiyaların 
fəaliyyəti ilə bağlı hansı komitələr təsis edilmişdir? 1. Kapitalın transmilli hərəkətinin 
liberallaşdırılması üzrə Komitə; 2. Beynəlxalq transmilli korporasiyalar üzrə Komitə; 3. 
Transmilli korporasiyaların fəaliyyətinə nəzarət üzrə Komitə; 4. Gizli əməliyyatlar və kapitalın 
hərəkəti üzrə Komitə; 5. Transmilli korporasiyaların fəaliyyətinin beynəlxalq hüquqi 
tənzimlənməsi üzrə Komitə. (Çəki: 1)

1,3
1,5
2,4
3,5; 
1,4

Sual: . İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD)çərçivəsində transmilli korporasiyaların 
fəaliyyəti ilə bağlı təsis edilmiş beynəlxalq transmilli korporasiyalar üzrə Komitə və Gizli 
əməliyyatlar və kapitalın hərəkəti üzrə Komitə bağlı deyilənlərdən hansı yanlışıdır? (Çəki: 1)

Komitələrin tərkibinə OECD-nin üzv dövlətlərinin siyasətçiləri daxildirlər;
Komitələrin tərkibinə BMT siyasətçiləri daxildirlər;
Komitələrin birgə iclaslarında üçüncü dövlətlərdən müşahidəçilər də iştirak edə bilərlər;
Beynəlxalq transmilli korporasiyalar üzrə Komitə üzvləri üzv-dövlətlərin nümayəndələrindən 

təşkil olunur;
Gizli əməliyyatlar və kapitalın hərəkəti üzrə Komitəyə OECD-nın Şurası tərəfindən təyin 

edilən müstəqil ekspertlər yığılır.

Sual: İnvestisiyalar üzrə çoxtərəfli Saziş layihəsində investisiya anlayışı özündə 
aşağıdakılardan hansıları birləşdirir? 1. müəssisələrdə iştirak; 1. daşınmaz əmlak; 2. portfel 
investisiyaları; 3. qeyri-maddi əmlak ; 4. digər maliyyə vəsaitləri. (Çəki: 1)

2,3,5



1,3,4
2,4,5
1,3,5
hamısı.

Sual: İnvestisiyalar üzrə çoxtərəfli Sazişdə təşkilati-hüquqi qurumlar dedikdə aşağıdakılardan 
hansı nəzərdə tutulmur? (Çəki: 1)

kommeresiya və qeyri-komersiya təşkilatları,
xüsusi təşkilatlar və dövlət təşkilatları; 
investisiyalardan əldə edilən gəlirlər və kapital qoyuluşu; 
səhmdar cəmiyyətləri, məhdud məsuliyətli cəmiyyət və ortaqlıqlar; 
birgə müəssisə, fərdi sahibkarlıq, assosiasiya və təşkilatlar.

Sual: İnvestisiyalar üzrə çoxtərəfli Sazişdə investor anlayışına hansılar daxildir? 1. Saziş 
iştirakçısı olan dövlətdə daima yaşayan fiziki şəxslər; 2. Saziş iştirakçısı olan dövlətin vətəndaşı 
olan fiziki şəxslər; 3. Saziş iştirakçısı olan dövlətdə yaradılan hüquqi şəxslər; 4. Saziş iştirakçısı 
olan dövlətdə fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslər; (Çəki: 1)

1,3,4
2,3,4
1,2,3; 
heç biri
hamısı

Sual: NAFTA haqqında Sazişin XI bölmsində aşağıdakılardan hansılar təsbit edilib? (Çəki: 1)
xarici investorların hüquq və vəzifələri; 
xarici fəaliyyətdən əldə edilən gəlirin sərbəst köçürülməsi; 
xarici mülkiyyətin milliləşdirilməsi mexanizmi və müvafiq konpensasiyanın verilməsi 

qaydası; ]
investisiya mübahisələrinin həlli qaydaları;
milli rejim, daha əlverişlilik və ayrı-seçkiliyə yol verməmək prinsipləri;

Sual: Hansı təşkilatın sənədlərində milliləşdirmənin formaları kimi birbaşa milliləşdirmə, 
sənayenin müəyyən sahələrinin milliləşdirilməsi, xüsusi məqsədlər üçün yığımlar, sürünən 
(gizli) milliləşdirmə fərqləndirilir?“ (Çəki: 1)

UNCTAD-ın
UNCITRAL-ın
UNİCEF-in
UNDP-nin
UNESCO-nun

Sual: Beynəlxalq iqtisadi hüquqda milliləşdirmənin hansı formaları fərqləndirilir? 1. sürünən 2. 
mülayim 3. gizli 4. dolayı 5. məhdud (Çəki: 1)

1,2
2,4
3,5
1,3
4,5

Sual: Aşağıdakılardan hansının fikrincə investisiya üçün ümumi xarakterik xüsusiyyət kimi onun 
əmlak kateqoriyasına aid olması və əmlak ilə sinonim təşkil etməsidir?“ (Çəki: 1)



E. Nouququ
C.Şvarsenberqer
V. Belikjan 
A. Q. Boqatıryev; 
Q.M.Velyaminov

Sual: Aşağıdakılardan hansının fikrincə xarici investisiya bir dövlətin ərazisindən çıxarılaraq 
digər dövlətin ərazisində müəssisələrə (işə) qoyulan müxtəlif forma və növlərdə olan 
mülkiyyətdir?“ (Çəki: 1)

E. Nouququ
C.Şvarsenberqer; 
V. Belikjan 
A. Q. Boqatıryev;
Q.M.Velyaminov

Sual: İnvestisiya təminatları üzrə çoxtərəfli Agentliyin təsis edilməsi haqqında Konvensiya 
hansıdır (Çəki: 1)

Seul Konvensiyası
Pekin Konvensiyası;
Şanxay Konvensiyası
Tokio Konvensiyası;
Dehli Konvesniyası

Sual: Xarici kapital qoyuluşu özünün mənbəyinə görə bir qayda olaraq, hansı mənşəli kapital 
ola bilər?“ (Çəki: 1)

Dövlət və bələdiyyə
Dövlət və müştərək
Kooperativ və xüsusi
Dövlət və xüsusi
Bələdiyyə və Xüsusi

Sual: Dövlətlər xarici kapital qoyuluşunu hansı vasitələrlə həyata keçirir? 1. qeyri-dövlət 
mənbələrindən xaricdə yerləşdirilən hüquqi şəxslərə mənsub investisiya formasında 2. 
beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə 3. hökumət vasitəsilə 4. qeyri-dövlət mənbələrindən xaricdə 
yerləşdirilən fiziki şəxslərə mənsub investisiya formasında (Çəki: 1)

1,2
2,3
3,4
1,3
2,4

Sual: Beynəlxalq investisiya münasibətlərində və xarici kapital qoyuluşunda ortamüddətli 
kapital qoyuluşunun müddəti ilə bağlı deyilən hansı doğrudur (Çəki: 1)

altı aydan artıq müddətli kapital qoyuluşudur
bir ildən artıq müddətli kapital qoyuluşudur
iki ildən artıq müddətli kapital qoyuluşudur
üç ildən artıq müddətli kapital qoyuluşudur
beş ildən artıq müddətli kapital qoyuluşudur



Sual: Xarici kapital qoyuluşu hansı üç komponentdən asılıdır? 1. iqtisadi artımın səviyyəsindən 
2. ümumi daxili məhsulun həcmindən 3. vergilərin səviyyəsindən 4. qəbul edən dövlətin siyasi 
rejimindən, 5. iqtisadi inkişafın sabitliyindən 6. hüquqi təminatdan. (Çəki: 1)

1,2,3;
2,3,4;
3,4,5;
4,5,6
1,6,5

Sual: Xarici investisiyaların təhlükəsizliyinin təminat sferasında hansı təminat sistemi nəzəri-
praktik baxımdan beynəlxalq müqavilə qaydasını istisna etməsə də, subroqasiya üçün əsas 
kimi dövlətdaxili qanunvericilik çıxış edir? 1. Alman 2. Yapon 3. ABŞ (Çəki: 1)

1,2
2,3
1,3
1
3

Sual: Xarici investisiyaların təhlükəsizliyinin təminat sferasında hansı “ölkə modeli”nin təminat 
sistemi özünün “kvazıbeynəlxalq” xarakteri ilə və həmin ölkə ilə ona mənsub şəxslərin xüsusi 
kapitalını qəbul edən dövlət arasında beynəlxalq investisiya sazişlərinin bağlanmasına 
əsaslanır? 1. Alman 2. Yapon 3. ABŞ (Çəki: 1)

1
2
3
heç biri
hamısı

Sual: İnvestisiya anlayışının hansı modeli xarici investisiyaların daxil olmasında icazəli sistemi 
təsis etmiş ölkələrin qanunvericiliyə uyğun olmadığından və bir çox sahələr xüsusi icazə tələb 
edən fəaliyyət kimi qiymətləndirildiyindən təşviq edilmir? 1. Alman 2. Yapon 3. ABŞ (Çəki: 1)

1
2
3
heç biri
hamısı

Sual: Hansı modelə görə investisiya fəaliyyəti publik-hüquqi xarakter kəsb etdiyindən qəbul 
edən dövlət tərəfindən onun geri çağrılması mümkün deyil və belə olduqda, müvafiq fəaliyyət 
beynəlxalq hüququn insan (əmlak) hüquqları ilə bağlı normalarla tənzimlənməlidir? 1. ABŞ 2. 
Alman 3. Yapon (Çəki: 1)

1
2
3
hamısı
heç biri

Sual: Xarici investisiyaların daxil olmasında liberallaşdırmanı nəzərdə tutan inteqrasiya 
qurumları hansılardır? 1.Avropa İttifaqı 2. Asiya-Sakit okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı 
(ASEAN), 3. Şimali Amerika Azad Ticarət Zonası (NAFTA) 4. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf 
Təşkilatı (OECD), (Çəki: 1)



1,2,3;
1,3,4
2,3,4;
hamısı
heç biri

Sual: Loma (Toqo) konvensiyaları Avropa İttifaqının hansı coğrafiyaların ölkələri arasında 
əməkdaşlığı əks etdirir? 1. Afrika ölkələri 2. Yaxın Şərq ölkələri 3. Mərkəzi Asiya ölkələri 4. 
Karib hövzəsi 5. Sakit okean ölkələri 6. MDB ölkələri (Çəki: 1)

1,2,3;
2,3,4;
1,4,5
1,3,6
4,5,6

Sual: Xarici investorların fəaliyyətinə, xüsusən də, daxilolma şərtlərinə münasibətdə biri-digərini 
tamamlayan hansı prinsiplər təqdim edilir? 1. Milli rejim prinsipi 2. Dövlət suverenliyi 3. Ərazi 
bötüvlüyü 4. Insan haqlarına hörmət 5. Daha əlverişlilik prinsipi (Çəki: 1)

1,3
2,4
3,5
1,5
2,4

Sual: Bəzi regional investisiya sazişləri özünün qeyri-liberal xarakteri ilə diqqəti cəlb edir. 
Aşağıdakılardan hansı buna misaldır? (Çəki: 1)

Avropa İttifaqı 
Cənub-şərqi Asiya Dövlətlərinin Assosiasiyası 
Şimali Amerika Azad Ticarət Zonası 
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı
And sazişi

Sual: Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının hansı maddəsi əcnəbilər və vətəndaşlığı 
olmayan şəxslər üçün milli rejim prinsipini nəzərdə tutur? (Çəki: 1)

19-cu
39-cu
69-cu
99-cu
149-cu

Sual: Xarici investisiyalar üçün əsas təhlükələrdən biri olan qeyri-kommersiya risklərindən 
beynəlxalq hüquqi sığortanın təşkilatı mexanizminin yaradılmasına hansı təşkilatın təsis 
edilməsi ilə nail olunub? (Çəki: 1)

İnvestisiya təminatları üzrə Çoxtərəfli Agentlik
Beynəlxalq Banklararası Kredit Təşkilatı;
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası;
Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası;
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı



Sual: İnvestisiya təminatları üzrə Çoxtərəfli Agentlik hansı səlahiyyətlərə malikdir? 1. daşınmaz 
və daşınar əmlak əldə etmək, 2. alqı-satqı münasibətlərinə daxil olamq, 3. məhkəmə iddiası ilə 
çıxış etmək, 4. sığorta və yenidən sığorta fəaliyyətini həyata keçirmək (Çəki: 1)

1,2,
2,3
3,4
heç biri
hamısı

BÖLMƏ: 08#01
Ad 08#01

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İlk dünya valyuta sistemi hansı olmuşdur? (Çəki: 1)
Genuya valyuta sistemi;
Bretton-Vuds maliyyə sistemi;
Paris valyuta sistemi;
Vaşinqton valyuta sistemi;
Yamayka valyuta sistemi.

Sual: Beynəlxalq maliyyə-valyuta münasibətlərinin beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsinin 
prinsiplərinə hansı daxil deyil? (Çəki: 1)

maliyyə sistemlərinə münasibətdə dövlət suverenliyi;
dövlətlərin tədiyyə balansının bərabərliyi;
dövlətlərin xarici borclarını qaytarmaq öhdəliyi;
Beynəlxalq Valyuta Fondunun nəzarəti altında seçmək azadlığı;
ticarət bazarlarında devalvasiyadan istifadənin dəstəklənməsi;

Sual: Beynəlxalq maliyyə-valyuta münasibətlərinin beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsinin 
prinsiplərinə hansı daxil deyil? (Çəki: 1)

kreditlərin verilməsində ayrı-seçkiliyə yol verməmək;
inkişafda olan ölkələrə güzəştli kreditlərin verilməməsi;
maliyyə böhranlarına yol verməmək üçün əməkdaşlıq;
maliyyə böhranları zamanı iqtisadi yardım göstərilməsi;
maliyyə risklərinin təminatı.

Sual: Maliyyə sistemlərinə münasibətdə suverenlik prinsipi Dövlətlərin iqtisadi hüquq və 
vəzifələri Xartiyasının hansı maddəsində öz əksini tapmışdır? (Çəki: 1)

1
3
7
11
13



Sual: Beynəlxalq maliyyə hüququnun mənbələri kateqoriyasına aşağıdakılardan hansı daxil 
deyil? (Çəki: 1)

beynəlxalq müqavilələr; 
beynəlxalq adətlər; 
beynəlxalq ənənələr;
beynəlxalq maliyyə institutlarının qətnamələri; 
beynəlxalq məhkəmə qərarları;

Sual: Beynəlxalq maliyyə hüququnun müqavilə mənbələrinə hansı aid deyil? (Çəki: 1)
beynəlxalq ticarət və iqtisadi əməkdaşlığa dair ümumi xarakterli sazişlər;
ödəmələr sahəsində müqavilələr;
humanitar və mədəni sahədə ikitərəfli dövlətlərarası əməkdaşlıq sazişləri;
kredit sazişləri;
klirinq sazişləri. 

Sual: Milli valyutanın devalivasiyası və revalivasiyası yalnız hansı təşkilatın icazəsi və nəzarəti 
altında keçirilə bilər? (Çəki: 1)

Dünya Ticarət Təşkilatı;
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı;
Beynəlxalq Valyuta Fondu;
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası;
Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası.

Sual: Borc Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən üzv dövlətlərdən neçə ildən artıq olmayan 
müddətə götürülür? (Çəki: 1)

1 il
3 il; 
5 il; 
7 il
10 il

Sual: Beynəlxalq maliyyə münasibətlərində ödəmə vasitələri qismində aşağıdakılardan hansı 
çıxış etmir? (Çəki: 1)

istiqrazlar;
çeklər;
veksellər;
kredit vəsiqələri;
SWIFT sistemi üzrə ödəmə tapşırığı.

Sual: Beynəlxalq hesablaşmaların təmin edilməsinə aşağıdakı hansı üsul daxil deyil? (Çəki: 1)
açıq hesab; 
qapalı köçürmə
inkasso;
akkreditiv;
avans ödəmə;

Sual: Beynəlxalq Valyuta Fondunun yaradılması barədə Bəyannamə hansı şəhərdə 
imzalanmışdır? (Çəki: 1)

Vaşinqton;
Bretton-Vuds



Atlantik-Siti
Nyu-York
Los-Anceles.

Sual: Beynəlxalq Valyuta Fondu barədə müqavilə hansı şəhərdə imzalanmışdır? (Çəki: 1)
Vaşinqton;
Bretton-Vuds; 
Atlantik-Siti; 
Nyu-York
Los-Anceles.

Sual: Beynəlxalq Valyuta Fondu haqqında müqavilə neçə maddədən ibarətdir? (Çəki: 1)
30
40
50
60
70

Sual: Beynəlxalq Valyuta Fondunun məqsədləri təşkilatın təsis müqaviləsinin hansı 
maddəsində əksini tapmışdır? (Çəki: 1)

1
2
3
4
5

Sual: 1. Paris valyuta sistemi dağıldıqdan sonra onu əvəzləyən hansı valyuta sistemi olmuşdur 
(Çəki: 1)

Genuya valyuta sistemi;
Bretton-Vuds maliyyə sistemi;
Roma valyuta sistemi;
Vaşinqton valyuta sistemi;
Yamayka valyuta sistemi.

Sual: Müasir beynəlxalq valyuta sisteminin əsası kimi 1944-cü ildə Bretton-Vuds konfransında 
hansı beynəlxalq maliyyə birlikləri təsis edilmişdir?1. Beynəlxalq Valyuta Fondu, 2. Dünya 
Ticarət Təşkilatı 3. Avropa İttifaqı 4. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası 5. Beynəlxalq 
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 6. İnvestisiya təminatları üzrə Çoxtərəfli Agentlik (Çəki: 1)

 1,2
2,4
3,6; 
4,5; 
1,5

Sual: Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq maliyyə-valyuta münasibətlərinin beynəlxalq hüquqi 
tənzimlənməsinin prinsiplərindəndir (Çəki: 1)

maliyyə sistemlərinə münasibətdə dövlət suverenliyi;
 dövlətlərin tədiyyə balansının fərqliliyi;
ticarət bazarlarında rəqabət üsulu kimi devalvasiyadan istifadənin mümkünlüyü
 dövlətlərin xarici borclarını qaytarmamaq öhdəliyi;



 kreditlərin verilməsində ayrı-seçkiliyə yol vermək;

Sual: beynəlxalq maliyyə-valyuta münasibətlərinin beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsinin 
prinsipləri sırasına hansı daxildir? (Çəki: 1)

 inkişafda olan ölkələrə güzəştli kreditlərin verilməməsi;
maliyyə böhranları zamanı iqtisadi yardım göstərilməməsi;
 dövlətlərin xarici borclarını qaytarmamaq öhdəliyi
 ticarət bazarlarında rəqabət üsulu kimi devalvasiyadan istifadənin qadağan olunmaması;
kreditlərin verilməsində ayrı-seçkiliyə yol verməmək;

Sual: Maliyyə sistemlərinə münasibətdə suverenlik prinsipi hansı xartiyanın 1-ci maddəsində öz 
əksini tapmışdır? (Çəki: 1)

Dövlətlərin suverenliyi və maliyyə sistemləriXartiyası
Dövlətlərin tədiyə balansı və iqtisadi vəzifələri Xartiyası
 Dövlətlərin xarici borcları və onun qaytarılma prinsipləri Xartiyası
Dövlətlərin iqtisadi hüquq və vəzifələri Xartiyası
Dövlətlərəkreditlərin verilməsi və qaytarılmasıXartiyası

Sual: Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının məqsədləri təsis müqaviləsinin neçənci 
maddəsində öz əksini tapmışdır? (Çəki: 1)

I
II
III; 
IV; 
V;

Sual: Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (IBRD) məqsədlərinə açağıdakılardan 
hansı daxil deyil? (Çəki: 1)

 üzv dövlətlər üçün borc kreditvermə mexanizmini təkmilləşdirmək;
üzv dövlətlərdə keçirilən iqtisadi islahatlara yardım etmək;
üzv dövlətlərdə xarici investisiyaları təşviq etmək və sərmayənin çatışmazlığı hallarında 

onu tamamlamaq;
üzv dövlətlərin hökümətləri tərəfindən dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrə ayrılan 

dotasiyaların və subsidiyaların maliyyə təminatında geniş iştirak etmək
 şirkətlərin maliyyəyə olan ehtiyacını ödəməkdə onlara yardım göstərmək.

Sual: 8. Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (IBRD) hansı proqramların reallaşdırılması 
üçün kreditlər təqdim edir? 1. bərpaetmə; 2. məqsədli; 3. institusional; 4. siyasi; 5. struktur; 6. 
innovasion (Çəki: 1)

1,3,6
2,4,5
1,2,5
3,5,6
1,2,3.

Sual: Dünya Bankı Qrupuna aşağıdakılardan hansı daxil deyil? (Çəki: 1)
Beynəlxalq Banklararası Kredit Təşkilatı;
 Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası;
 Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası;
 İnvestisiya təminatları üzrə Çoxtərəfli Agentlik;



 Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı

Sual: Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı hansı müddətə kreditlər təqdim edir (Çəki: 1)
3 ilədək;
3-5 illik;
 5-10 illik;
15 il və daha çox müddətə;
30 il və daha çox müddətə.

BÖLMƏ: 08#02
Ad 08#02

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Hansılar valyutanın alıcılıq kursuna əhəmiyyətli təsir edən faktorlardandır? 1. dövlətin 
siyasi rejiminin stabilliyi; 2. iqtisadi inkişaf, 3. ödəmə balansının səviyyəsi; 4. dövlətin hərbi 
xərclərinin həcmi; 5. dövlətin valyuta ehtiyyatlarının həcmi; 6. inflyasiyanın səviyyəsi. (Çəki: 1)

1,4,5,6
2,3,4,5
1,3,4,6
1,2,3,6
hamısı

Sual: Beynəlxalq maliyyə münasibətləri beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hansı sferalarında 
xüsusi növ münasibətlərin sistemi kimi təzahür edir? 1.hesablaşma sferasında; 2. enerji 
sferasında; 3. ödəmə sferasında; 4. nəqliyyat sferasında; 5. kredit sferasında; 6. ticarət 
sferasında; (Çəki: 1)

1,5,6
2,3,5
1,4,6
1,3,5; 
1,2,6;

Sual: Beynəlxalq maliyyə hüququnun tənzim etdiyi münasibətlərin dairəsinə hansı ilə bağlı 
yaranan hüquq münasibətləri daxil deyil? (Çəki: 1)

maliyyə sahəsində verilən milli hüquqi rejimlər; 
dövlətlərin tədiyyə balansının vəziyyəti;
dövlətlərin milli hesablar sisteminin vəziyyəti; 
beynəlxalq valyuta bazarlarının hüquqi statusu, 
dövlətlərin borc öhdəlikləri, 

Sual: beynəlxalq maliyyə hüququnun nizamladığı maliyyə münasibətlərini predmetinə görə 
aşağıdakı hansı qruplara ayırmaq olar? 1. borc xarakterli maliyyə münasibətləri; 2. ödəmə - 
hesablaşma xarakterli maliyyə münasibətlərinə; 3. vergi xarakterli maliyyə münasibətləri; 4. 
valyuta xarakterli maliyyə münasibətlərinə; 5. kredit xarakterli maliyyə münasibətləri. (Çəki: 1)

1,2,5; 



2,3,4; 
2,4,5
1,3,5
1,3,4;

Sual: Beynəlxalq maliyyə hüququnun mənbələri kateqoriyasına aşağıdakılardan hansı daxil 
deyil? 1. beynəlxalq kommersiya banklarının qərarları 2. transmilli şirkətlərin qətnamələri 3. 
beynəlxalq adətlər; 4. transmilli bank hüququ; 5. beynəlxalq maliyyə institutlarının qətnamələri; 
6. dövlətdaxili milli arbitraj məhkəmələrinin qərarları; 7. şirkətlərarası iqtisadi əməkdaşlığa dair 
ikitərəfli müqavilələr. (Çəki: 1)

1,2,6,7; 
2,3,4,7; 
1,3,5,6
1,2,4,5 
1,3,5,7;

Sual: Beynəlxalq maliyyə hüququ sahəsində ikitərəfli müqavilələr beynəlxalq maliyyə sisteminin 
iştirakçılarının hansı sahələrlə bağlı münasibətləri əhatə edir? 1. kredit-borc; 2. klirinq; 3. 
maliyyə əməkdaşlığı; 4.valyuta alqı-satqı; 5. hesablaşma və ödəmə. (Çəki: 1)

1,2,4,5
2,3,4,5
1,3,4,5
1,2,3,4
hamısı

Sual: Dövlətlərin tədiyyə balansına təsir edən amillər sırasına aşağıdakılardan hansı aid deyil? 
(Çəki: 1)

əmtəələrin və xidmətlərin ixracına daxil olan ödəmələr, 
xarici turistlərə göstərilən xidmətlərə görə ödəmələr, 
xarici müəsisələrin nizamnamə kapitalında olan səhmlərdən gələn dividendlər, 
xaricdə fəaliyyət göstərən milli müəsisələrdən gələn gəlirlər,
xaricdə fəaliyyət göstərən milli müəsisələrin fəaliyyət göstərdikləri ölkənin dövlətinə 

ödədikləri vergilər;

Sual: Tədiyyə balansı ilə bağlı deyilənlərdən hansı yanlışdır? (Çəki: 1)
Əgər bir dövlətdə əmtəələrin və xidmətlərin idxalı ixracından üstündürsə tədiyyə 

balansında mənfi saldo yaranır. 
Əmtəə və xidmətlərin ixracının idxal üzərində üstünlüyü dövlətin tədiyyə balansında 

müsbət saldo formalaşdırır. 
Tədiyyə balansında müsbət saldo yarananda xarici valyutanın qiyməti düşür və dövlət onu 

ehtiyyat formasında saxlayır. 
Daxili bazarda əmtəələrin, xidmətlərin qiymətinin qalxması ilə ixracın səviyyəsi sürətlə 

artmış olur. 
Ümumiyyətlə, istər mənfi, istərsə də müsbət saldonun mövcud olması tədiyyə balansında 

tarazlığı pozur və malların, xidmətlərin, kapitalın idxal və ixracında qeyri-bərabərlik yaradır. 

Sual: Beynəlxalq borc hüququnun reqlamentləşdirilməsinin normativ əsasını hansı 
mexanizmlər və aktlar təşkil edir? 1. Beynəlxalq Valyuta Fondu hüququ; 2. Dünya Ticarət 
Təşkilatının hüququ; 3. Borclar haqqında Baş Saziş; 4. Qarşılıqlı borcların bağlanmasının əsas 
qaydaları; 5. Borclar haqqında Yeni Saziş; 6. Borc öhdəliklərinin əsasları haqqında Yekun 
Saziş. (Çəki: 1)



1,4,5
1,3,5
3,5,6
1,2,4
2,4,6

Sual: Borclar haqqında yeni Saziş qüvvəyə mindikdən sonra neçə il müddətində fəaliyyət 
göstərir və həmin müddət bitdikdən sonra Saziş iştirakçıları ilə Beynəlxalq Valyuta Fondunun 
qarşılıqlı razılığı əsasında yenidən həmin müddətə uzadılır? (Çəki: 1)

1 il; 
2 il
3 il; 
5 il
7 il

Sual: Borcların verilməsi ilə bağlı mexanizm kimi formalaşdırılmış və inkişaf etmiş dövlətlərin də 
daxil olduğu klublar hansılardır? 1. Roma klubu; 2. Paris klubu; 3. Berlin klubu; 4. London 
klubu; 5. Tokio klubu; 6. Vyana klubu. (Çəki: 1)

1,2
2,4
3,4
5,6; 
3,6. 

Sual: Beynəlxalq maliyyə hesablaşmalarının və ödəmələrinin veksel və çeklə həyata 
keçirilməsinin beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil? (Çəki: 1)

Köçürülən və sadə veksellər haqqında 1930-cu il Cenevrə Konvensiyası;
Çeklər haqqında 1931-ci il Cenevrə Konvensiyası;
Çeklər və sadə veksellər haqqında 1976-cı il beynəlxalq Lozanna Konvensiyası;
1988-ci il Beynəlxalq köçürülən veksellər və beynəlxalq sadə veksellər haqqında Nyu-York 

Konvensiyası
1988-ci il UNCITRAL-ın hazırladığı Beynəlxalq çeklər haqqında Konvensiya. 

Sual: 1973-cü ildə beynəlxalq hesablaşma mexanizmi kimi 15 dövlətə mənsub olan və 240 
bankın iştirakı ilə Brüsseldə hansı qurumun yaradılması ilə bağlı saziş imazalanmışdır? (Çəki: 
1)

Beynəlxalq Banklararası Maliyyə Telekommunikasiyası Cəmiyyəti;
Banklararası Hesablaşma Sisteminin Klirinq Palatası;
Dünya Banklararası Hesablaşma Qaydalarının Unifikasiyası Cəmiyyəti;
Beynəlxalq Banklararası Maliyyə və Kredit Rabitəsi Palatası; 
Dünya Banklararası Maliyyə Axınlarının Təhlükəsizliyi Təşkilatı.

Sual: Bretton-Vuds Konfransında qəbul edilmiş Beynəlxalq Valyuta Fondu və Beynəlxalq 
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı haqqında hər iki saziş neçənci ildə qüvvəyə minmişdir? (Çəki: 
1)

1944-cü ildə
1945-ci ildə
1946-cı ildə
1947-ci ildə
1948-ci ildə



Sual: Beynəlxalq Valyuta Fondu və Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı neçənci ildən 
öz fəaliyyətinə başlamışdır? (Çəki: 1)

1944-cü ildə
1945-ci ildə
1946-cı ildə; 
1947-ci ildə; 
1948-ci ildə.

BÖLMƏ: 09#01
Ad 09#01

Suallardan 27

Maksimal faiz 27

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı bərpa olunan enerjiyə aiddir? 1. biokütlələrdən alınan enerji; 2. 
qravitasiya enerjisi; 3. torf; 4. yanar şistlər; 5. nüvə yanacağı; 6. geotermal. (Çəki: 1)

1,2,6
1,3,4; 
2,4,6; 
2,4,5
1,5,6

Sual: Azərbaycan Respublikası Enerji Xartiyası və onunla bağlı sənədləri neçənci ildə 
ratifikasiya etmişdir? (Çəki: 1)

1993-cü ildə;
1994-cü ildə;
1995-ci ildə;
1996-cı ildə;
1997-ci ildə.

Sual: Enerji Xartiyasına Müqavilə neçənci ildə qüvvəyə minmişdir? (Çəki: 1)
1994-cü ildə;
1996-cı ildə;
1998-ci ildə;
2000-ci ildə;
2002-ci ildə.

Sual: Aşağıdakı ölkələrdən hansı Enerji Xartiyasına Müqavilənin üzvü deyil, amma 
əçəkdaşlıqda iştirak edir? (Çəki: 1)

Yaponiya;
Çin;
Monqolustan;
Portuqaliya;
Almaniya.



Sual: Neftin ixracını tənzimləmək üçün Neft İxrac Edən Ölkələrin (OPEC) Təşkilatı neçənci ildə 
təsis edilib? (Çəki: 1)

1951-ci ildə
1954-cü ildə
1957-ci ildə
1959-cu ildə
1961-ci ildə

Sual: Azərbaycan Respublikası və ABŞ arasında energetikanın inkişafı üzrə ikitərəfli dialoq 
yaradılması niyyətləri haqqında Bəyanət neçənci ildə qəbul edilib? (Çəki: 1)

1993-cü ildə;
1995-cı ildə;
1997-ci ildə;
1999-cu ildə;
2001-ci ildə.

Sual: Enerji Xartiyasına Müqavilənin neçənci maddəsində beynəlxalq enerji bazarına çıxışın 
yaradılması yönümündə fəaliyyət göstərmək və ümumilikdə enerji material və məhsulları üçün 
açıq və rəqabətli bazarı inkişaf etdirmək nəzərdə tutulub? (Çəki: 1)

3-cü
6-cı; 
9-cu; 
12-ci
15-ci

Sual: Avropa Kömür və Polad Birliyi və Atom enerjisi üzrə Avropa Birliyinin əsası qoyulmuş 
müqavilələr hansılardır? (Çəki: 1)

 1921-ci il London və 1927-ci il Vaşinqton müqavilələri
1931-ci il Madrid və 1937-ci il Varşava müqavilələri
 1941-ci il Cenevrə və 1947-ci il Nyu-York müqavilələri
1951-ci il Paris və 1957-ci il Roma müqavilələri
 1961-ci il Buxarest və 1967-ci il Helsinki müqavilələri

Sual: Asiya dövlətlərindənhansılar Enerji Xartiyasına Müqavilənin üzvüdürlər1. Yaponiya, 2. 
Cənubi Koreya 3. Şimali Koreya 4. Monqolustan 5. Hindistan 6. Pakistan (Çəki: 1)

1,3
2,6
1,4; 
2,5; 
3,6

Sual: 3. Azərbaycan Respublikası Enerji Xartiyası və onunla bağlı sənədləri neçənci ildə 
ratifkasiya etmiş və Çoxrərəfli Tranzit Qaydalarını hazırlanmasında iştirak edir? (Çəki: 1)

1997-ci ildə
1999-cu ildə
 2001-ci ildə
 2005-ci ildə
 2007-ci ildə

Sual: Enerji Xartiyasına Müqavilənin strukturu ilə bağlı deyilənlərdən hansı yanlışdır? (Çəki: 1)



 Müqavilə 8 fəsildən ibarətdir
 Müqavilə 50 maddədən ibarətdir
Müqavilə 12 əlavədən ibarətdir
 Müqavilə Preambulaya malikdir
 Müqavilə Enerji effektivliyi məsələləri və müvafiq ekoloji aspektlər üzrə Protokoldan 

ibarətdir.

Sual: Beynəlxalq enerji hüquq münasibətlərinin subyektləri üçün prinsiplər sırasına hansı daxil 
deyil? (Çəki: 1)

enerji bazarının tənzimlənməsində proteksionizmin tətbiqi prinsipi;
enerji resursları üzərində dövlət suverenliyi prinsipi;
 enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi prinsipi;
 enerji effektivliyi və ətraf mühitin mühafızəsi prinsipi:
 enerji dövriyyəsində əməkdaşlıq və monitorinq prinsipi.

Sual: Avropa Enerji Xartiyasının məqsədləri bölməsində energetikanın liberallaşdınlması 
dedikdə nə nəzərdə tutulmur? (Çəki: 1)

 enerji resurslarının, maddələrinin, avadanlıq və xidmətin açıq və rəqabət tipli bazarını
enerji resurslarına, onların kəşfiyyatı və hasilatına kommersiya əsasında çıxışı; 
 yerli və beynəlxalq bazarlara çıxışı; 
 enerji xidmətləri, müvafiq avadanlıq və texnologiya ilə bağlı ticarətin qarşısında olan 

inzibati maneələrin aradan qaldırılması
enerji xidmətləri, müvafiq avadanlıq və texnologiya ilə bağlı ticarətin qarşısında olan texniki 

maneələrin gücləndirilməsi

Sual: Enerji Xartiyasına Müqavilənin hansı maddəsi rəqabətə həsr edilmişdir? (Çəki: 1)
5-ci; 
6-cı; 
 7-ci
8-ci; 
9-cu

Sual: Enerji effektivliyi və ətraf mühitin mühafizəsi prinsipi aşağıdakılardan hansını nəzərdə 
tutmur? (Çəki: 1)

 enerji effektivliyi sferasında normativ aktların işlənib hazırlanmasında əməkdaşlığı;
 ətraf mühitə və dünya iqliminə enerji dövriyyəsinin mənfi təsirini azaltmaq məqsədilə enerji 

effektivliyi sferasında müvafiq hüququn yaradılması ilə bağlı siyasətin müəyyən edilməsi
enerji resurslarının hasilatı, nəqli zamanı texniki standartların gözlənilməsindən imtinanı;
 enerji resurslarının qiymətini rəqabətə əsaslandıraraq ekoloji xərclər tam daxil olmaqla 

enerji effektivliyi və müvafiq ətraf mühitin mühafizəsi aspekti ilə dəyərləndirməni;
 enerji effektivliyinin yüksəldilməsi üçün maliyyə ilə bağlı hökumətlərarası əməkdaşlığı 

Sual: 9. 2005-ci ilin oktyabrında Cənub-Şərqi Avropa ölkələri ilə (Afinada) imzalanmış 
Energetika Birliyi haqqında Sazişə görə Balkan yarımadasınm neçə ölkəsi Avropa İttifaqının 
energetıka siyasətinə daxil olmuşlar. (Çəki: 1)

2
4
8
10
12



Sual: 10. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının hansı maddəsində ekoloji 
hüquqpozma ilə əlaqədar sağlamlığa və əmlaka dəymiş ziyanın əvəzini almaq hüququ qeyd 
olunur. (Çəki: 1)

 Maddə 29
Maddə 39
Maddə 49
 Maddə 59
 Maddə 69

Sual: 11. Azərbaycan Respublikasının neft kontraktlarından «Əsrin Müqaviləsi»nin neçənci 
əlavəsində avadanlığın təhlükəsiz istismarı üçün tanınmış beynəlxalq təşkilat və 
assosiasiyaların Amerikanın Neft İnstitutunun (API), Britaniya Standartlar İnstitutunun (BSI), 
Avropa Normalaşdırma Komissiyasının (SEN) tövsiyələri əsas götürülür. (Çəki: 1)

XI 
 XIII
XV
 XIX
 XX

Sual: Avropa Birliyi haqqında Müqavilənin hansı maddələrinə görə Birlik çərçivəsində vergi 
məsələləri yekdilliklə qəbul edilməlidir? (Çəki: 1)

62 və 101
 74 və 109
93 və 135
102 və 147
 123 və 178

Sual: Kioto Protokolunun13-cü maddəsi nəyə həsr edilmişdir? (Çəki: 1)
 Rəqabətə
 Vergi məsələlərinə
Ekoloji təhlükəsizliyə
 Ticarətin liberallaşdırılmasına
Enerji effektivliyi məsələlərinə

Sual: 14. Dəymiş zərərin ödənilməsində dövlətin rolunu, sığorta və b. məsələləri tənzim edən 
beynəlxalq və dövlətdaxili normativ aktlar sırasında hansı mövcud deyil? (Çəki: 1)

Neftlə çirklənmədən dəymiş zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında 1992-ci il Konvensiyası 
 Nüvə enerjisindən istifadə və bununla bağlı fəsadların aradan qaldırılması ilə bağlı 1942-ci 

il SSRİ Qanunu
 Atom enerjisindən dəymiş zərərin ödənilməsi haqqında 1970-ci il ABŞ Qanunu
 1959-cu il AFR-in Atom haqqında Qanunu: 
 Nüvə gəmiləri operatorlarının mülki məsuliyyəti haqqında 1965-ci il Fransa Qanunu və s. 

misal göstərilə bilər.

Sual: 15. Beynəlxalq münasibətlər sferasında ümumi enerji hüquq normaları sırasında ilklərdən 
olan Elektroenergetika sferasında 1915-ci il beynəlxalq Sazişi hansı ölkələr araasında 
bağlanmışdır? (Çəki: 1)

İsveçlə Danimarka arasında
Fransa və İtaliya arasında
 Rusiya və Almaniya arasında



Avstriya və Macarıstan arasında
İngiltərə və İrlandiya arasında

Sual: 16. Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri, həmçinin keçmiş Sovet İttifaqı ilə Qərbi Avropa 
ölkələri arasında enerji əməkdaşlığının təşkili haqqında layihə hansı sessiyada irəli sürülür? 
(Çəki: 1)

1990-cı il Avropa Birliyinin Dublindəki sessiyasında
 1991-ci il Avropa Birliyinin Madriddəki sessiyasında
 1992-ci il Avropa Birliyinin Parisdəki sessiyasında
1993-cü il Avropa Birliyinin Varşavadakı sessiyasında
 1994-cü il Avropa Birliyinin Milandakı sessiyasında

Sual: Avropa-Qafqaz–Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında əsas 
çoxtərəfli 1998-ci il Sazişiharada imzalanmışdır? (Çəki: 1)

 Astana
Bakı
 Moskva
 Kiev
 Aşqabad

Sual: Enerji resurslarının tranziti, boru kəmərlərilə təhlükəsiz və iqtisadi mənfəətə əsaslanan 
nəqli sahəsində yeni mexanizmlər formalaşdırılması istiqamətində addım kimi Dövlətlərarası 
neft-qaz nəqli sistemlərinin yaradılması üçün təşkilati prinsiplərə dair çərçivə Sazişi nə zaman 
və harada imzalanmışdır? (Çəki: 1)

 1993-cü il Bakı
1995-ci il İstambul
1997-ci il Tehran
1999-cu il Kiyev
2001-ci il Tbilisi

Sual: 1982-ci ildə qüvvəyə minən və müstəsna iqtisadi zonada, qitə şelfində enerji resurslarının 
hasilatı və nəqlini tənzim edən Konvensiyası hansıdır? (Çəki: 1)

Dəniz hüququ üzrəBMT Konvensiyası
 İqlim dəyişikliyi haqqında BMT-nin çərçivə Konvensiyası
 Bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə ilə bağlı məsələləri tənzim etmək məqsədilə 

bir neçə dövlətin maraqlarına uyğun su hövzəsi enerjisindən istifadə haqqında Cenevrə 
Konvensiyası;

Elektrik enerjisinin tranzit ötürülməsi üzrə Barselona Konvensiyası
 Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi çərçivəsində Nüvə təhlükəsizliyi haqqında Konvensiya

Sual: Azərbaycan Respublikasının ikitərəfli əsasda digər ölkələrlə bağlanmış sazişlərdən 
hansılar yanlış təqdim edilmişdir?1. AR ilə Rusiya Federasiyası arasında Azərbaycan neftinin 
RF ərazisindən tranziti haqqında Müqavilə (1996); 2. AR və Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında 
energetikanın inkişafı üzrə ikitərəfli dialoq yaradılması niyyətləri haqqında Bəyanət (2004); 3. 
AR Hökuməti və ABŞ arasında neft sahəsində əməkdaşlığın prinsipləri haqqında Saziş (1997): 
4. AR Höküməti və Yunanıstan Hökuməti arasında təbii qaz və neft sahəsində əməkdaşlıq 
haqqında Memorandum (2007); 5. AR və İran İslam Respublikası Hökuməti arasında Ordubad 
və Marazad Su elektrik Stansiyalarının tikintisi barədə (2007) Protokol və s. qeyd edilə bilər. 
(Çəki: 1)

 1,2
2,3; 



3,4
 4,5
1,5

BÖLMƏ: 10#01
Ad 10#01

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Ümumi vergi sazişlərinə vergiqoymanın bütün aspektlərini əhatə edən nümunəvi 
müqavilə modellərinin beynəlxalq səviyyədə fərqləndirilənləri hansılardır? 1. Avropa; 2. Asiya; 
3. ABŞ; 4. Yapon; 5. BMT; 6. Çin; 7. Alman; 8. MDB. (Çəki: 1)

1,2,3
3,4,7
1,5,6; 
1,3,5
3,7,8. 

Sual: İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı Gəlir və əmlaka görə ikiqat vergiqoymanın aradan 
qaldırılması haqqında Model Konvensiyasını neçənci ildə qəbul etmişdir? (Çəki: 1)

1973-cü ildə
1977-ci ildə
1981-ci ildə
1985-ci ildə; 
1988-ci ildə.

Sual: Enerji Xartiyasına Müqavilənin hansı maddəsində verginin diskriminasiya yaratdığı hal 
təsbit edilir və problemin həlli mexanizmi ifadə edilib? (Çəki: 1)

11-ci maddə
21-ci maddə
31-ci maddə
41-ci maddə
51-ci maddə

Sual: Ümumi vergi sazişlərinə vergiqoymanın bütün aspektlərini əhatə edən nümunəvi 
müqavilə modellərindən olan ABŞ modeli neçənci ildə tərtib edilmişdir? (Çəki: 1)

1973-cü ildə
1978-ci ildə; 
1981-ci ildə; 
1985-ci ildə
1988-ci ildə.

Sual: Vergi münasibətlərində inzibati yardım haqqında 1972-ci il Konvensiyasının 
bağlanmasında hansı ölkə iştirak etməmişdir? (Çəki: 1)

İslandiya;



İrlandiya;
Finlandiya;
Danimarka;
İsveç

Sual: BMT Model Konvensiyasının yekun mətni neçənci ildə və harada qəbul edilmişdir? (Çəki: 
1)

1976-cı il, Amsterdam;
1979-cu il, Cenevrə;
1981-ci il, Lozanna;
1983-cü il, Paris;
1985-ci il, Strasburq

Sual: Beynəlxalq vergi hüququnu kompleks sahə kimi qəbul edərək onun prinsiplərinə həm 
dövlətdaxili vergi hüququnda, həm də beynəlxalq vergi hüququnda ehtiva olunan prinsipləri aid 
edən müəllif kimdir? (Çəki: 1)

V.N. Lisovskiy; 
S.Q. Pepelyayev; 
J.İ. Brounli
Q.M. Velyaminov
İ.İ. Kuçerov

Sual: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin hansı maddəsində qeyd edilir ki, 
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə vergilərlə bağlı bu 
Məcəllə ilə ona müvafiq olaraq qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarla nəzərdə tutulmuş 
müddəalardan fərqli müddəalar müəyyən edildikdə, müvafiq beynəlxalq müqavilələrin 
müddəaları tətbiq edilir? (Çəki: 1)

2-ci maddəsində
3-cü maddəsində
4-cü maddəsində
5-ci maddəsində; 
6-cı maddəsində

Sual: 1921-1945-ci illərdə Millətlər Liqasının Maliyyə məsələləri üzrə Komitənin 1923-1927-ci 
illər ərzində davam edən sessiyaları nəticəsində bu sahədə təsis edilmiş Ekspertlər Qrupu 
tərəfindən hazırlanmış layihələr içərisində hansı olmayıb? (Çəki: 1)

birbaşa vergilərə münasibətdə ikiqat vergiqoymanın qarşısının alınmasına dair ikitərəli 
razılaşma;

vərəsəlik öhdəliklərinə münasibətdə ikiqat vergiqoymanın qarşısının alınmasına dair 
ikitərəli razılaşma;

vergiqoyma ilə əlaqədar dövlətdaxili normalar sisteminin beynəlxalq normalar sisteminə 
uyğunlaşdırılması ilə əlaqədar çoxtərfli razılaşma;

vergiqoyma ilə əlaqədar inzibati yardım haqqında ikitərəfli razılaşma;
vergiqoyma məqsədləri üçün dövlətlər arasında sahibkarlıq gəlirlərinin bölüşdürülməsinə 

dair Nümunəvi konvensiya. 

Sual: 1983-cü ildəbağlanmış Gəlir və əmlaka görə Skandinaviya Konvensiyasında hansı 
Avropa dövləti iştirak etməmişdir? (Çəki: 1)

Danimarka,
 Fillandiya, 
İslandiya, 



Norveç 
Danimarka

Sual: Hansı təşkilat1967-ci il 4 avqust tarixli, 1273 (XLIII) saylı Qətnaməsilə müxtəlif iqtisadi 
inkişaf səviyyəli dövlətləri, regional və vergi sistemlərini bərabər səviyyədə təmsil edən və 
namizədliyi dövlətlər tərəfindən irəli sürülən, lakin “öz şəxsində fəaliyyət göstərən” vergi 
orqanlarının məmurlardan ibarət “ad hoc” (ekspert) İşçi Qrupu təsis edir? (Çəki: 1)

Millətlər Liqasının Maliyyə məsələləri üzrə Komitəsi 
Latın Amerikası Azad Ticarət Assosasiyası
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı 
BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurası (ECOSOC)
Beynəlxalq Valyuta Fondu

Sual: Vergi məsələlərinin GATT/WTO sisteminə daxil edilməsi, istehlak edilən əmtəə və 
məhsullara hansı prinsipin təqdim edilməsi ilə mümkün olmuşdur? (Çəki: 1)

Qarşlıqlı fayda prinsipi.
Ayrı-seçkiliyə yol verməmək prinsipi. 
Preferensial rejim. 
Milli rejim.
Millət üçün ən əlverişli şərait prinsipi (rejimi).

Sual: Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə görə güzəştli vergi tutulan xarici ölkə dedikdə 
aşağıdakılardan hansı başa düşülür? (Çəki: 1)

vergi dərəcəsi bu məcəllədə müəyyən edilmiş dərəcələrdən üç dəfə və ya daha çox aşağı 
olan ölkə 

vergi dərəcəsi bu məcəllədə müəyyən edilmiş dərəcələrdən iki dəfə və ya daha çox aşağı 
olan ölkə 

vergi dərəcəsi bu məcəllədə müəyyən edilmiş dərəcələrdən 50% və ya daha çox aşağı 
olan ölkə 

vergi dərəcəsi bu məcəllədə müəyyən edilmiş dərəcələrə bərabər olan ölkə 
vergi dərəcəsi bu məcəllədə müəyyən edilmiş dərəcələrdən iki dəfə və ya daha çox yuxarı 

olan ölkə 

Sual: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi nə zaman qəbul olunmuşdur? (Çəki: 1)
11 avqust 1992-ci il
11 may 1995-ci il
11 fevral 1997-ci il
11 iyun 2000-ci il
11 noyabr 2002-ci il

Sual: Aşağıdakı sazişlərdən hansında beynəlxalq münasibətlərin digər sahələri ilə yanaşı, 
beynəlxalq vergi münasibətlərinə də aid müddəalar movcuddur? 1. Avropa İttifaqı haqqında 
1992-ci il Maastrixt Müqaviləsi; 2. GATT-1947 3. 1961-ci il Avropa Sosial Xartiyasını; Avropada 
Təhlükəsizlik və 4. Əməkdaşlıq Müşvirəsinin 1975-ci il Helsinki Yekun Aktını; (Çəki: 1)

1,2
3,4
1,4
2,3
hamısı



Sual: Ikiqat vergiqoymadan yayınma haqqında müqavilələrin təsir dairəsinə düşən vergilərdən 
əlavə, bu müqavilələrin təsir dairəsinə düşməyən vergi növlərinə aşağıdakılardan hansılar 
aiddir1 1. bələdiyyə vergiləri 2. gömrük rüsumları 3. nəqliyyat vasitələrinə görə yol vergisi 4. 
ekologiya vergisi (Çəki: 1)

1,2,3
1,2,4
1,3,4
2,3,4;
hamısı

BÖLMƏ: 10#02
Ad 10#02

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakılardan hansılar beynəlxalq vergi münasibətlərinin tənzimlənməsi sferasında 
beynəlxalq hüququn əsasını təşkil edən beynəlxalq sazişlərə aiddir? 1. Avropa İttifaqı haqqında 
1992-ci il Maastrixt Müqaviləsi; 2. Xarici avtomobillərin vergi rejimi haqqında 1931-ci il Cenevrə 
Konvensiyası; 3. Müəllif mükafatlandırmasından ödənilən ikiqat vergiqoymanın aradan 
qaldırılması haqqında çoxtərəfli 1979-cu il Madrit Konvensiyası; 4. Vergi siyasətinin 
razılaşdırılmış prinsipləri haqqında MDB iştirakçı-dövlətlərinin hökumətləri arasında bağlanmış 
1992-ci il Sazişi. (Çəki: 1)

1,2; 
2,3; 
3,4
4,5
1,4. 

Sual: İstər inkişaf etmiş ölkələr, istərsə də inkişafda olan dövlətlər tərəfindən verilən vergi 
güzəştlərinin xüsusi investor üçün böyük praktik əhəmiyyət kəsb etməsi ECOSOC-un hansı 
qətnaməsində qeyd edilmişdir? (Çəki: 1)

486 (XVI) 1953-cü il;
493 (XVII) 1954- cü il;
499 (XVIII) 1955- ci il;
513 (XX) 1956-cı il;
531 (XXII) 1958-ci il;

Sual: GATT-ın hansı maddəsinə əsasən razılığa gələn dövlətlər idxal və ixraca münasibətdə 
“gömrük rüsumlarından, vergi və yığımlardan başqa” hər hansı bir məhdudiyyətlər və qadağalar 
müəyyən etməyəcək və saxlamayacaqlar? (Çəki: 1)

3
5
7
9
11



Sual: GATT-ın III maddəsinə əsasən əgər idxal edən dövlətlər bir halda idxal edilmiş əmtəələri 
istehlak vergisinə cəlb edirsə (m.III, b.2, III maddəyə qeyd-şərt), digər halda nə etməməlidirlər? 
(Çəki: 1)

dövlətlər ixrac ediləcək əmtəəyə münasibətdə dolayı vergini tətbiq etməməlidir;
dövlətlər növbəti dəfə idxal ediləcək həmin əmtəəyə münasibətdə vergini tətbiq 

etməməlidir;
dövlətlər həmin əmtəəyə münasibətdə dolayı vergini tətbiq etməməlidir;
dövlətlər ixrac ediləcək əmtəəyə münasibətdə istehlak vergisini tətbiq etməməlidir;
dövlətlər həmin əmtəəni bütün qalan vergilərdən azad etməlidirlər

Sual: Beynəlxalq vergi hüququnun yalnız dövlətlərarası ikiqat vergiqoymanın aradan 
qaldırılmasına yönəlmiş hüquq sahəsi kimi qiymətləndirən mütəxəssislər hansılardır? 1. V.N. 
Lisovskiy; 2. S.Q. Pepelyayev; 3. J.İ. Brounli 4. Q.M. Velyaminov 5. İ.İ. Kuçerov (Çəki: 1)

1,4
3,5; 
1,5; 
2,4; 
2,3. 

Sual: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 3-cü maddəsində ifadə edilən 
prinsiplərdən hansı yanlış təqdim edilib? (Çəki: 1)

vergilər iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmalıdır;
vergilərlə bağlı qanunvericilik ümumi, bərabər və ədalətli olmalıdır;
vergilər siyasi, etnik, dini və s. xüsusiyyətlərə görə tətbiq edilə bilməz və diskiriminasiya 

xarakteri daşıya bilməz;
heç kəs əldə etdiyi gəlirdən (mənfəətdən) eyni növ vergini iki dəfədən artıq ödəməyə 

məcbur edilə bilməz;
vergi sistemi sahibkarlığı və investisiya qoyuluşunu təşviq edir;

Sual: Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq vergi hüququnun prinsiplərinin sisteminə yanlış təqdim 
edilmişdir? (Çəki: 1)

vergi suverenliyindən doğan vergi yurisdiksiyası;
eyni növ verginin bir dəfədən artıq ödəməyə cəlb edilməsi 
\vergi ayrı-seçkiliyə yol verməmək;
qarşılıqlı razılıq və əməkdaşlıq;
ləğv edilmiş gömrük maneələrinin yeni vergi məhdudiyyətləri ilə əvəzlənə bilməsi 

Sual: Adətən ikiqat vergiqoymadan yayınma haqqında müqavilədə aşağıdakılardan hansı 
nəzərdə tutulmur? (Çəki: 1)

razılığa gələn dövlətlər arasında vergiyə cəlb olunma ilə bağlı problemlərin nizama 
salınması məqsədilə fiziki, hüquqi şəxslərə və vergilərə münasibətdə tətbiqi nəzərdə tutulan 
normaların sisteminin formalaşdırılması; 

müqavilələrin şamil edildiyi vergilərin dairəsinin müəyyən edilməsi;
razılığa gələn dövlətlərin milli qanunvericiliklərinin unifikasiya edilməsi
diskiriminasiyaya yol verməmək, qarşılıqlı hüquqi yardım və informasiya mübadiləsi;
mübahisə doğuracaq sualların həlli prosedurunun müqaviləni imzalayan dövlətlərin vergi 

orqanları tərəfindən müəyyən edilməsi;

Sual: 1972-ci il Danimarka, Fillandiya, İslandiya, Norveç, İsveç tərəfindən Vergi 
münasibətlərində inzibati yardım haqqında Konvensiyaya sonradan hansı illərdə düzəlişlər 
edilmişdir? 1.1973-cü il 2. 1974-cü il 3. 1975-ci il 4. 1976-cı il (Çəki: 1)



1,2
1,3
1,4
2,3
3,4

Sual: ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılmasında hansı metodlar tətbiq edilir? 1. vergidən 
azadetmə; 2. vergi krediti; 3. vergi güzəştləri 4. vergi bonusu 5. Vergi subsidiyası (Çəki: 1)

1,3,5
2,3,4;
3,4,5;
1,2,3;
1,2,5

Sual: Aşağıdakılardan hansılar beynəlxalq vergi hüququnun mənbələri qismində xüsusi sferalı 
vergi sazişlərinə aiddir? 2 1.Avropa İttifaqı haqqında 1992-ci il Maastrixt Müqaviləsi; 2. 2 Vergi 
siyasətinin razılaşdırılmış prinsipləri haqqında MDB iştirakçı-dövlətlərinin hökumətləri arasında 
bağlanmış 1992-ci il Sazişi 3. 3 Əmlak və gəlir vergisinə münasibətdə ikiqat vergiqoymanın 
aradan qaldırılması haqqında AR hökuməti ilə RF hökuməti arasında 1997-ci il Saziş 4. 4 Xarici 
avtomobillərin vergi rejimi haqqında 1931-ci il Cenevrə Konvensiyası; 5. 5 Müəllif 
mükafatlandırmasından ödənilən ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması haqqında çoxtərəfli 
1979-cu il Madrit Konvensiyası (Çəki: 1)

1,2
2,3
3,4
4,5
3,5

Sual: Ümumi vergi sazişlərinə aid olan nümuməvi müqavilə modellərindən Avropa Modeli hansı 
təşkilatın 1977-ci il gəlir və kapitaldan ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması və onun şərhi 
haqqında Nümuməvi Konvensiyasına əsaslanır (Çəki: 1)

Avropa İttifaqı
Avropa İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı
Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
Avropa Polad Birliyinin

Sual: Vergi münasibətlərinin beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi sahəsində regional sazişlərə 
aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çəki: 1)

1971-ci il ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması haqqında And qrupu dövlətlərinin 
Nümuməvi Konvensiyası. 

BMT-nin 1979-cu il inkişafda olan və inkişaf etmiş ölkələr arasında ikiqat vergiqoymanın 
Model Konvensiyası

MDB iştirakçı-dövltləri arasında əmtəələrin (iş və xidmətləri) ixracı və idxalı zamanı dolayı 
vergilərin tutulmasının prinsipləri haqqında 1998-ci il Moskva Sazişi, 

1973-cü il Ərəb İqtisadi Birliyi üzv-dövlətləri tərəfindən imzalanmış Ərəb vergi Sazişi
1975-ci il Afrika dövlətlərinin ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması haqqında çoxtərəfli 

Sazişi 

Sual: BMT-nin 1979-cu il inkişafda olan və inkişaf etmiş ölkələr arasında ikiqat vergiqoymanın 
Model Konvensiyası neçə fəsil və maddədən ibarətdir? (Çəki: 1)



5 fəsil və9 maddə
6 fəsil və 19 maddə
7 fəsil və 29 maddə
8 fəsil və 39 maddə
9 fəsil və 499 maddə


