Test: 1714_Az_Æ
yani_Yekun imtahan
Fenn: 1714 Beynәlxalq ümumi hüquq
Sual sayi: 700
1) Sual:Ratione temporis qeydşәrtlәrinin mәnası nәdir?
A) Heç biri deyil
B) Bәyanәtә әsasәn Mәhkәmә yurisdiksiyası yalnız müәyyәn әrazidә qüvvәdә olur
C) Bәyanәtә әsasәn Mәhkәmә yurisdiksiyası müәyyәn müddәt әrzindә qüvvәdә olur
D) Dövlәtin daxili mәsәlәlәri ilә bağlı mәhdudiyyәtdir
E) Subyektllәrlә bağlı mәhdudiyyәtdir
2) Sual: Hansı ixtisaslaşmış tәsisatlar Beynәlxalq Mәhkәmәdәn mәslәhәt xarakterli rәy xahiş edә bilәr?
A) Qeyd edilәnlәrdәn başqa bütün
B) BMTnin Baş Assambleyası
C) Tәhlükәsizlik Şurası
D) MAQATE
E) Ümumdünya Poçt İttifaqı
3) Sual:Aşağıdakılardan hansı Beynәlxalq mәhkәmә ilә bağlı sәhv fikirdir?
A) Mәhkәmә öz yurisdiksiyasının hәddlәrini özü müәyyәn edir
B) Mәhkәmә müvәqqәti müdafiә tәdbirlәri göstәrә bilәr
C) Mәhkәmә işi öz icraatına götürmәk üçün mübühisәnin hüquqi mübahisә olmasını müәyyәn etmәlidir
D) Dövlәtlәrlә yanaşı TMK da Mәhkәmә qarşısındakı işin tәrәflәri ola bilәr
E) Onun mübahisә ilә bağlı işlәrdә yurisdiksiyası dövlәtlәrin razәlәğından asılıdır
4) Sual:Aşağıdakılardan hansı dövlәtin mәhkәmә yurisdiksiyasına razılıq vermәsi forması sayılmır?
A) Erga omnes razılıq
B) Ad hoc razılıq
C) Post hoc razılıq
D) Ante hoc razılıq– müqavilәlәr vasitәsilә
E) Ante hoc razılıq xüsusi bәyanәt vasitәsilә

5) Sual:Beynәlxalq Mәhkәmәnin yurisdiksiyasını qәbul etmә haqqında dövlәtin verdiyi bәyanәtlәrlә bağlı hansı fikir sәhvdir?
A) Bu bәyanәtlә onlar Mәhkәmәnin mәcburi yurisdiksiyasını tanımış sayılırlar
B) Şәrtsiz vә qeydşәrtlә verilә bilәr
C) Vaxt mәhdudiyyәti qoyula bilәr
D) “Avtomatik” vә “dövlәtin öz mühakimәsinә әsaslanan” qeydşәrtlәr ola bilәr
E) Bәyanәtlәrdәki şәrtlәr Mәhkәmә tәrәfindәn etibarsız sayıla bilmәz
6) Sual:Barışdırma komissiyaları araşdırma komissiyalarından nә ilә fәrqlәnir?
A) 2ci 1cidәn fәrqli olaraq konkret tәkliflәr vermәk vәzifәsi daşıyır
B) Köklü fәrqi yoxdur
C) 1ci 2cidәn fәrqli olaraq konkret tәkliflәr vermәk vәzifәsi daşıyır
D) 1cinin mәruzәlәri 2cidәn fәrqli olaraq tәrәflәr üçün mәcburidir
E) 2cinin mәruzәlәri 1cidәn fәrqli olaraq tәrәflәr üçün mәcburidir
7) Sual:Aşağıdakılardan hansı ATәTin dinc nizamlama mexanizminin tәkmil sisteminin ünsürllәrinә aid deyil?
A) Vasitәçilik üzrә Komissiya
B) Barışdırma üzrә Komissiya
C) Direktiv barışdırma haqqında Müddәalar
D) ATӘM çәrçivәsindә barışdırma vә arbitraja dair Konvensiya
E) Mübahisәlәrin nizamlanması üzrә ATӘM Mexanizmi
8) Sual:Barışdırma ilә bağlı fikirlәrdәn hansı düzdü?
A) Danışıqlar vә araşdırma arasında orta mövqe tutur
B) Bu zaman mübahisә 3cü tәrәfә verilir
C) Vasitәçilik vә arbitraj arasında orta mövqe tutur
D) Barışdırma komissiyalarının mәruzәlәri tәrәflәr üçün mәcburidir
E) Mәhkәmә vasitәlәrinә aiddir
9) Sual:İlk dәfә 1972ci ildә transsәrhәd ekoloji zәrәrin yolverilmәzliyi bәyannamәsi hansı şәhәrdә tәsbit olunub?
A) London

B) Vyana
C) Stoqolm
D) Ankara
E) Haaqa
10) Sual: Antarktikanın canlı dәniz ehtiyatlarının mühafizәsi haqqında Konvensiya neçәnci ildә tәsbit olunub?
A) 1984cü il
B) 1997ci il
C) 1978ci il
D) 1994cü il
E) 1937ci il
11) Sual: 1982ci il Dәniz hüququ haqqında Konvensiyada açıq dәniz hüququ rejiminә hansı düzәlişi etmişdir? Type
A) o, sahil dövlәtlәrinә әrazi sularının xaricindә, açıq dәnizin ona bitişik rayonunda eni 50 dәniz milinә kimi olan xüsusi iqtisadi zona yaratmaq
hüququ verdi
B) o, sahil dövlәtlәrinә әrazi sularının xaricindә, açıq dәnizin ona bitişik rayonunda eni 100 dәniz milinә kimi olan xüsusi iqtisadi zona yaratmaq
hüququ verdi
C) o, sahil dövlәtlәrinә әrazi sularının xaricindә, açıq dәnizin ona bitişik rayonunda eni 200 dәniz milinә kimi olan xüsusi iqtisadi zona yaratmaq
hüququ verdi
D) o, sahil dövlәtlәrinә әrazi sularının xaricindә, açıq dәnizin ona bitişik rayonunda eni 150 dәniz milinә kimi olan xüsusi iqtisadi zona yaratmaq
hüququ verdi
E) o, sahil dövlәtlәrinә әrazi sularının xaricindә, açıq dәnizin ona bitişik rayonunda eni 250 dәniz milinә kimi olan xüsusi iqtisadi zona yaratmaq
hüququ verdi
12) Sual:Dәniz hüququ haqqında 1982ci il BMT Konvensiyasına әsasәn dövlәtlәr üçün әrazi dәnizinin eni nә qәdәr müәyyәn edilmişdir?
A) 42 dәniz mili
B) 11 dәniz mili
C) 12 dәniz mili
D) 22 dәniz mili
E) 32 dәniz mili
13) Sual: әrazi dәnizindәn ötübkeçmәk dedikdә gәmilәrin hansı mәqsәdlәrlә üzmәsi başa düşülür?

A) düzgün cavab yoxdur
B) daxili suların hüdudları arxasında reyddә; liman qurğusu yanında dayanması
C) daxili sulara girmәdәn habelә daxili suların hüdudları arxasında reyddә vә ya liman qurğusu yanında dayanmadan suları ötübkeçmәsi vә daxili
girmәsi vә ya ordan çıxması, yaxud daxili suların hüdudları arxasında reyddә vә ya liman qurğusu yanında dayanması
D) daxili sulara girmәlәri; daxili sulardan çıxması; daxili suların hüdudları arxasında reyddә dayanması
E) daxili sulara girmәlәri; liman qurğusu yanında dayanmadan suları ötübkeçmәsi
14) Sual: Sahil dövlәtin suvrenliyinin әrazi dәnizinә şamil edilmәsi müddәaları hansı beynәlxalq Konvensiyalarda tәsbit edilmişdir?
A) Dәniz hüququ haqqında BMTnın Konvensiyası
B) açıq dәniz haqında 1928ci il Cenevrә Konvensiyası
C) Әrazi dәnizi vә ona bitişik zona haqqında 1958ci il Konvensiyası; Dәniz hüququ haqqında 1982ci il BMTnin Konvensiyası
D) әrazi dәnizi vә ona bitişik zona haqqında 1958ci il Konvensiyası
E) düzgün cavab yoxdur;
15) Sual:Öz hüquqi rejiminә görә әrazi neçә növә bölünür?
A) dövlәt әrazisi; beynәlxalq rejimi olan әrazi
B) dövlәt әrazisi; qarışıq rejimi olan әrazi
C) dövlәt әrazisi; beynәlxalq rejimi olan әrazi; qarışıq rejimi olan әrazi
D) qarışıq rejimi olan әrazi
E) beynәlxalq rejimi olan әrazi; qarışıq rejimi olan әrazi
16) Sual:Sahil xәtti ilә әrazi dәnizinin enini hesablamaq üçün götürülәn başlanğıc xәtlәr arasında yerlәşәn su mәkanı
A) açıq dәnizdir
B) daxili dәniz sularıdır
C) arxipelaq sularıdır
D) kontinental şelfdir
E) müstәsna iqtisadi zonadır
17) Sual:Sahilyanı dövlәtin quru әrazisinә vә daxili sularına bitişik olan vә onun tam suverenliyi altında olan dәniz zolağına ...... deyilir.
A) açıq dәniz
B) daxili dәniz suları

C) әrazi dәnizi
D) arxipelaq suları
E) kontinental şelf
18) Sual:Sahilyanı dövlәtin әrazi dәnizinin xarici sәrhәdindәn başlamış açıq dәnizә doğru beynәlxalq hüquqla müәyyәn olunmuş hәddә qәdәr uzanan
dәniz dibi vә habelә onun tәki necә.adlanır?
A) arxipelaq suları
B) kontinental şelf
C) müstәsna iqtisadi zona
D) bitişik zona
E) dәniz dibi
19) Sual:Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatının tәsis olunduğu il:
A) 1977 ci il
B) 1958 ci il
C) 1948 ci il
D) 1897 ci il
E) 1900 cu il
20) Sual:әrazi dәnizinin eni nә qәdәr olmalıdır?
A) 12 dәniz mili
B) 13 dәniz mili
C) 14 dәniz mili
D) 10 dәniz mili
E) 11 dәniz mili
21) Sual:1 neçә dövlәtin sahilini yuyan vә öz coğrafi vәziyyәtinә görә başqa dәnizә tranzit keçid kimi istifadә olunmayan dәniz necә adlanır?
A) dәniz dibi
B) qapalı dәniz
C) kontinental şelf
D) әrazi dәnizi

E) daxili dәniz suları
22) Sual:Hәr hansı 1 dәnizin hissәlәrini vә ya ayrıayrı dәniz vә okeanları birlәşdirәn vә bütün dövlәtlәr tәrәfindәn bәrabәr әsasda beynәlxalq
gәmiçilik vә hava naviqasiyası üçün istifadә edilәn tәbii dәniz keçidlәri necә adlanır?
A) şelf
B) beynәlxalq boğazlar
C) beynәlxalq kanallar
D) açıq dәniz
E) qapalı dәniz
23) Sual:Müstәsna İqtisadi Zona hansı dәniz mәkanının 1 hissәsidir?
A) gömrük zonası
B) qapalı dәniz
C) açıq dәniz
D) şelf
E) bitişik zona
24) Sual:Qara dәniz boğazlarının hüquqi rejimi haqqında konvensiya neçәnci ildә qәbul edilib?
A) 1970 ci ildә
B) 1976 cı ildә
C) 1988 ci ildә
D) 1982 ci ildә
E) 1936 cı ildә
25) Sual:Dәniz hüququ üzrә BMT Konvensiyası nә zaman qüvvәyә minib?
A) 1997 ci ildә
B) 1978 ci ildә
C) 1980 cı ildә
D) 1994 cü ildә
E) 1984 cü ildә

26) Sual: Delimitasiya zamanı dövlәt sәrhәdi necә müәyyәn edilir?
A) sәrhәdlәrin keçmә xәtti mәhz beynәlxalq tәşkilatların vasitәsilә müәyyәn edilir
B) sәrhәdlәrin keçmә xәtti beynәlxalq tәşkilatların iştirakı ilә müәyyәn edilir
C) sәrhәdlәrin keçmә xәtti dövlәtlәrarası müqavilәdә әtraflı tәvsir olunur vә müqavilәdә әlavә olunan xәritәdә öz qrafik әksini tapır
D) sәrhәdlәrin keçmә xәtti mәhz BMT komissiyası vasitәsilә müәyyәn edilir
E) sәrhәdlәrin keçmә xәtti xәritәdә öz әksini tapır vә hәmin xәritә BMT tәrәfindәn tәsdiq olunur
27) Sual: Dövlәt sәrhәdi dedikdә nә başa düşülür?
A) dövlәt sәrhәdi dedikdә dövlәtin әrazisinin hәdlәrini müәyyәn edәn qorizontal sәth başa düşülür
B) dövlәt sәrhәdi dedikdә dövlәtin әrazisi başa düşülür
C) dövlәt sәrhәdi dedikdә dövlәtin әrazisinin hәdlәrini müәyyәn edәn xәtt vә hәmin xәtt üzәrindә yerlәşәn şaquli sәth başa düşülür
D) dövlәt sәrhәdi dedikdә dövlәtin әrazisinin hәdlәrini müәyyәn edәn әrazi başa düşülür
E) dövlәt sәrhәdi dedikdә dövlәtin әrazisinin hәdlәrini müәyyәn edәn koordinatorlar başa düşülür
28) Sual:Dövlәt sәrhәdi dedikdә nә başa düşülür?
A) dövlәt sәrhәdi dedikdә dövlәtin әrazisi başa düşülür
B) dövlәt sәrhәdi dedikdә dövlәtin әrazisinin hәdlәrini müәyyәn edәn horizontal sәth başa düşülür
C) dövlәt sәrhәdi dedikdә dövlәtin әrazisinin hәdlәrini müәyyәn edәn xәtt vә hәmin xәtt üzәrindә yerlәşәn şaquli sәth başa düşülür
D) dövlәt sәrhәdi dedikdә dövlәtin әrazisinin hәdlәrini müәyyәn edәn әrazi başa düşülür
E) dövlәt sәrhәdi dedikdә dövlәtin әrazisinin hәdlәrini müәyyәn edәn koordinatorlar başa düşülür
29) Sual:Hansı söz yunancadan tәrcümәdә `hәqiqilik,әslinә uyğun mәnasını verir?
A) referendum
B) konsensus
C) paraflama
D) preambula
E) autentifikasiya
30) Sual:1969 Vyana konvensiyasına görә müqavilәnin bağlanması üçün vәkalәtin alinması lazımdır
A) dövlәtlәrin başçılarına
B) Hökümәtlәrin başçılarına

C) dövlәtin nümayәndәlәrinә
D) xarici işlәr nazirlәrinә
E) diplomatik nümayәndәliklәrin başçılarına
31) Sual:Hansı müqavilәyә razılığın üsulu deyil
A) tәsdiq etmә
B) paraflama
C) ratifikasiya
D) qәbul etmә
E) müqavilәyә qoşulma
32) Sual:Ratifikasiya sәnәdindә göstәrilir 1.müqavilәni ratifikasiya etmiş dövlәt orqanının adı 2.müqavilәnin mәqsәdi 3.müqavilәni vicdanla yerinә
yetirәcәyinә haqqında dövlәtin bәyanatı 4.müqavilәnin bütöv mәtni 5.tәrәflәrin hüquq vә vәzifәlәri
A) 3,4,5
B) 1,2,3
C) 2,3,4
D) 1,2,4
E) 1,3,4
33) Sual:Müqavilәnin әslini vә onunla bağlı bütün sәnәdlәrisaxlәmaq üçün tәrәflәrin razılığı ilә müәyyәn olunan dövlәt,beynәlxalq tәşkilatın baş
vәzifәli şәxsi adlanır
A) konsensus
B) autentifikasiya
C) depozitari
D) paraflama
E) preambula
34) Sual:Müqavilә hansı hallarda 1 tәrәfli qaydada lәğv olunmur. 1.müqavilәnin digәr iştirakçı dövlәt tәrәfindәn әsaslı pozulması 2.denonsasiya
3.müqavilәnin bağlandığı vaxt mövcud olmuş halların әsaslı sürәtdә dәyişmәsi 4.müqavilәnin yerinә yetirilmәsinin qeyrimümkünlüyü
A) heç biri
B) 1

C) 2
D) 3
E) 4
35) Sual:Hansı müqavilәnin tәfsirinin növü deyil 1.müqavilәnin ayrıayrı iştirakçıları tәrәfindәn edilәn tәfsir 2.açıq tәfsir 3.autentik tәfsir
4.beynәlxalq tәfsir 5.qapalı tәfsir
A) 3,4
B) 1,2
C) 4,5
D) 2,4
E) 2,5
36) Sual:Beynәlxalq hüquq pozuntusu törәtmiş dövlәtin beynәlxalq mәsuliyyәtinә aiddir?
A) Dövlәtin beynәlxalq hüquq subyektliliyi mәhdudlaşdırılır
B) Dövlәtin suverenliyi mәhdudlaşdırılır
C) Hamısı
D) Dövlәtlә yanaşı tәqsirli fәrdlәrin dә cinayәr mәsuliyyәti yaranır
E) Sadәcә dәymiş ziyan ödәnilir
37) Sual: Dövlәtin mәsuliyyәtini istisna edәn hallara aid deyil
A) Özünü müdafiә
B) Razılq
C) Fәlakәt
D) Son zәrurәt Fәlakәt Fәlakәt
E) Mәlumatsızlıq
38) Sual:Dövlәtin mәsuliyyәtini istisna edәn hallara aiddir
A) Әks tәdbirlәr
B) Müharibә
C) Soyqırımı
D) Mәlumatsızlıq

E) Şantaj
39) Sual:Beynәlxalqhüquqi mәsuliyyәt nәyә әsaslanır? 1) Adәt normalarına 2) Ölkә daxili qanunvericiliyә 3) Presedentlәrә 4) İkitәrәfli
müqavilәlәrә
A) 1, 3
B) 2, 3
C) 1, 2
D) 2, 4
E) 1, 4
40) Sual:Hansı әmәllәr dövlәtin әmәllәri sayılır?
A) Ölkәnin hüquqi şәxslәrinin әmәllәri
B) Ölkәnin fiziki şәxslәrinin әmәllәri
C) Dövlәtin daxili qanunvericiliyinin müәyyәn etdiyi orqanların әmәllәri
D) Beynәlxalq tәşkilatların әmәllәri
E) Beynәlxalq tәşkilatların әmәllәri
41) Sual: Forsmojor hadisәlәrә aiddir
A) Qarşısı alına bilәn hadisәlәr
B) Qarşısı alınmaz qüvvәlәr
C) Әks tәdbirlәr nәticәsindә yaranan hadisәlәr
D) Güc tәtbiqi nәticәsindә razılıq vermәk
E) Sәhv nәticәsindә razәlq vermәk
42) Sual: Hansı beynәlxalqhüquqi mәsuliyyәtin ifadә formalarına aid deyil?
A) Restorsiya
B) Restitusiya
C) Satisfaksiya
D) Kompensasiya
E) Tәkrar etmәmә tәminatları

43) Sual: Beynәlxalq hüquqi mәsuliyyәtin hansı növlәri vardır?
A) Sadә vә mürәkkәb
B) Fәrdi vә kollektiv
C) Siyasi vә iqtisadi
D) Qeyrimaddi vә maddi
E) Mәcburi vә könüllü
44) Sual:Dövlәtlәr vә beynәlxalq hüququn digәr subyektlәri arasında qarşılıqlı münasibәtlәri nizama salan ümummәcburi qaydalar necә adlanır?
A) Ümumi hüquq
B) Beynәlxalq hüquq
C) Hüquq normaları
D) Siyasi hüquq
E) Xüsusi hüquq
45) Sual:Subyekt әrazi dairәsinә görә beynәlxalq hüquq normalarının hansı 3 növü fәrqlәndirilir?
A) Maddi vә prosesual
B) Sәlahiyyәtverici vә mәcburedici
C) İmperativ vә dispozitiv
D) Ümumi, regional vә ikitәrәfli
E) Müddәtsiz vә müddәtli
46) Sual:Nizamasalma üsuluna görә beynәlxalq hüquq normalarının hansı iki növü var?
A) Ümumi vә regional
B) İmperativ vә dispozitiv
C) Müddәtsiz vә müddәtli
D) Maddi vә prosesual
E) Müddәtsiz vә müddәtli
47) Sual: Centlmen sazişlәri hansı sazişlәrdir?
A) İqtisadi sazişlәr
B) Yazılı saziş

C) Tәşkilatlar arasında bağlanan saziş
D) 3 dövlәt arasında bağlanan saziş
E) Beynәlxalq praktikada az tәsadüf edilәn, şifahi formada bağlanan sazişlәr
48) Sual: Jus cogens nәdir?
A) Regional normalar
B) Beynәlxalq hüququn mәnbәlәrindın biri
C) Xüsusi hüququn normaları
D) Ümumi beynәlxalq hüququn imperativ normaları
E) Hüququn ümumi prinsiplәrindәn biri
49) Sual:Aşağıdakılardan hansı hüququn mәnbәlәri sırasına daxil deyil?
A) Hüquq normaları
B) Beynәlxalq müqavilә
C) Hüquqi adәt
D) Görkәmli alimlәrin әsәrlәri
E) Mәhkәmә qәrarları
50) Sual:Beynәlxalq hüququn mәnbәlәri hansı tәşkilatın nizamnamәsindә öz әksini tapıb?
A) NATO
B) Avropa Birliyi
C) BMT
D) Avropa Şurası
E) ATӘT
51) Sual: Dispozitiv normalar hansı normalardır?
A) onlarda nәzәrdә tutulmuş davranış variantlarından xalqlar heç cür kәnara çıxa bilmәzlәr
B) dispozitiv normalar elә normalardır ki, beynәlxalq hüququn ancaq dövlәtsubyekti qeyrikonkret hüquqi münasibәtlәr zamanı özlәri öz
davranışlarını vәziyyәtdәn asılı olaraq hәll edә bilәrlәr
C) dispozitiv normalar elә normlardır ki, beynәlxalq hüququn subyektlәri konkret hüquqi münasibәtlәr zamanı onların çәrçivәsindә özlәri öz
davaranışlarını, öz hüquq vә vәzifәlәrini vәziyyәtdәn asılı olaraq hәll edә bilәrlәr

D) dispozitiv normalar elә normalardır ki, onlar qeyrialternativ davranış variantı nәzәrdә tutur
E) dispozitiv normalar elә normalardır ki, xalqlar konkret hüquqi münasibәtlәr zamanı özlәri öz davranışlarını vәziyyәtdәn asılı olaraq hәll edә
bilәrlәr
52) Sual: Formasına görә beynәlxalq hüquq normalarının neçә növünü fәrqlәndirmәk olar?
A) 5
B) 2
C) 3
D) 6
E) 4
53) Sual: Hansı normalarda nәzәrdә tutulmuş yeganә davranış variantlarından dövlәtlәr heç cür kәnara çıxa bilmәzlәr?
A) coğrafi regionda yerlәşәn dövlәtlәrin hüquq normaları
B) ikitәrәfli hüquq normaları
C) imperativ normalar
D) beynәlxalq hüquq normaları
E) dövlәtlәrarası hüquq normaları
54) Sual: Hüququn mәnbәyi dedikdә nә başa düşülür?
A) hüququn mәnbәyi dedikdә hüquq normalarını tәkzib edәn formalar başa düşülür
B) hüququn mәnbәyi dedikdә hüquq normalarını tәtbiq edәn formalar başa düşülür
C) hüququn mәnbәyi dedikdә, hüquq normalarının ifadә forması başa düşülür
D) hüququn mәnbәyi dedikdә mәhz konkret subyektlәrin yaratdığı hüquq normaları başa düşülür
E) hüququn mәnbәyi dedikdә hüquq normalarının yaradıcılarının çoxsahәli tәtbiq dairәlәri başa düşülür
55) Sual: İmperativ beynәlxalq hüquq normaları, hansı normalardır?
A) müәyyәn bir coğrafi regionda yerlәşәn xalqları bağlayan beynәlxalq hüquq normalarıdır
B) imperativ normalar o normalara deyilir ki, onlarda nәzәrdә tutulmuş qaydalar mәcburi xarakter daşımır
C) imperativ normalar o normalara deyilir ki, onlarda nәzәrdә tutulmuş yeganә davranış variantlarından dövlәtlәr heç cür kәnara çıxa bilmәzlәr
D) imperativ normalar o normalara deyilir ki, onlarda nәzәrdә tutulmuş davranış variantlarından xalqlar heç bir halda kәnara çıxa bilmәzlәr
E) imperativ normalar elә normalardır ki, konkret davranışın qeyridәqiq hüdudlarını tәyin edir

56) Sual: Qüvvәdә olma müddәtinә görә beynәlxalq hüquq normalarının neçә növünü fәrqlәndirmәk olar?
A) 6
B) 3
C) 2
D) 5
E) 4
57) Sual:Hansı fikir düzgündür?
A) Görkәmli alimlәrin әsәrlәri beynәlxalq hüququn әsas mәnbәlә rindәndir
B) Beynәlxalq praktikada tәşәkkül tapmış mәcburi davranış qaydası hüququn mәnbәyi adlanır
C) Mәhkәmә qәrarları beynәlxalq hüququn әsas mәnbәlәrindәndir
D) Beynәlxalq müqavilә üçüncü tәrәflәr üçün öhdәlik yaradır
E) İki vә daha artıq dövlәt arasında bağlanan,qarşılıqlı beynәlxalq hüquq vә vәzifәlәri müәyyәn edәn razılaşma beynәlxalq müqavilә adlanır
58) Sual:Hüququn mәnbәyi nәdir?
A) Siyasi sistemdir
B) Hüquq sistemidir
C) Dövlәtlәr arasında qarşılıqlı münasibәtlәri nizama salan ümum mәcburi qaydalardır
D) Hüquq normasının ifadә forması
E) Beynәlxalq praktikada tәşәkkül tapmış mәcburi normalardir
59) Sual:Beynәlxalq hüquq normaları
A) heç biri
B) dövlәtlәr bә beynәlxalq hüququn digәr subyektlәri arasındakı qarşılıqlı münasibәtlәri nizama salan ümumi mәcburi qaydalara deyilir.
C) dövlәtlәr qarşılıqlı münasibәtlәri nizama salan ümumi qaydalara deyilir.
D) dövlәtlәr vә beynәlxalq hüququn digәr subyektlәri arasındakı qarşılıqlı münasibәtlәri nizama salan töfsiyyә xarakterli qaydalara deyilir.
E) dövlәtlәrin qarşılıqlı münasibәtlәri nizama salan ümumi mәcburi qaydalara deyilir.
60) Sual:Subyektәrazi dairәsinә görә beynәlxalq hüquq normalarının hansı növlәri fәrqlәnir
A) hamsı

B) reqional vә ümumi
C) yalnız ümumi
D) ümumi normalar ; regional normalar;iki tәrәfli (bilateral)
E) heç biri
61) Sual:Beynәlxalq müqavilәlәr hüququ haqqında 1969cu il Vyana Konvensiyasının 53cü maddәsindә nә göstәrilib
A) hamsı
B) subyektzrazi dairәsi göstәrilib
C) beynәlxalq müqavilәnin anlayışı verilib
D) jus cogens normasının anlayışı verilmişdir
E) heç biri
62) Sual:Qüvvәdә olma müddәtinә görә beynәlxalq hüquq normalarının hansı növlәri var?
A) Sәlahiyyәtverici vә mıcburedici normalar
B) İmperativ vә dispozitiv normalar
C) Maddi vә prosessual normalar
D) Müddәtsiz vә müddәtli normalar
E) Regional vә ikitәrәfli normalar
63) Sual:İkitәrәfli normalar hansı normalardır?
A) Yazılı tәsbit olunmuş normalardır
B) İki dövlәt arasında bağlanmış müqavilәdә әks olunmuş normalardır
C) Yeganә davranış variantı nәzәrdә tutan normalardır
D) Alternativ davranış variantı nәzәrdә tutan normalardır
E) Qüvvәsi müәyyәn müddәt üçün nәzәrdә tutulan normalardır
64) Sual:Regional normalar hansı normalardır?
A) Alternativ davranış variantı nәzәrdә tutan normalardır
B) Yeganә davranış variantı nәzәrdә tutan normalardır
C) Müәyyәn bir coğrafi regiondakı dövlәtlәri bağlayan nor malardır
D) Müәyyәn müddәt üçün nәzәrdә tutulmuş normalardır

E) Yazılı tәsbit olunmamış normalardır
65) Sual: Azәrbaycan Respublikası hansı dövlәt quruluşuna malikdir?
A) böyük dövlәt
B) unitar
C) konfederasiya
D) federasiya
E) kiçik dövlәt
66) Sual: Beynәlxalq hüquqda norma yaratmanın yeganә üsulu nәdir?
A) hәr bir subyektin konkret baxışı vә yanaşması vacibdir
B) beynәlxalq hüquqda norma yaratmanın yeganә üsulu mәhz ancaq dövlәtlәrin birgә hüquqi çәrçivәdә әlaqәli fәaliyyәtidir
C) beynәlxalq hüquqda norma yaratmanın yeganә üsulu beynәlxalq hüquq subyektlәrinin sazişә gәlmәsidir
D) beynәlxalq hüquqda norma yaratmanın yeganә üsulu beynәlxalq hüquq subyektlәrinin bilavasitә özlәrinin yaradıcı hüquqi tәzahürüdür
E) beynәlxalq hüquqda norma yaratmanın yeganә üsulu mövcud deyil, burada hәr bir subyektin konkret baxışı vә yanaşması vacibdir
67) Sual: Beynәlxalq hüquq norması dedikdә nә başa düşülür?
A) beynәlxalq hüquq norması dedikdә, mәhz dövlәtlәrin hüquqiicbari keyfiyyәtdә tanıdıqları davranış qaydaları başa düşülür
B) beynәlxalq hüquq norması dedikdә, dövlәtlәrin hüquqi keyfiyyәtdә tanıdıqları davranış qaydaları başa düşülür
C) beynәlxalq hüquq norması dedikdә, dövlәtlәrin vә beynәlxalq hüququn digәr subyektlәrinin hüquqiicbari keyfiyyәtdә tanıdıqları davranış
qaydaları başa düşülür
D) beynәlxalq hüquq norması dedikdә, dövlәtlәrin vә xalqların hüquqi keyfiyyәtdә tanıdıqları davranış qaydaları başa düşülür
E) beynәlxalq hüquq norması dedikdә, xalqların hüquqi keyfiyyәtdә tanıdıqları davranış qaydaları başa düşülür
68) Sual: Beynәlxalq hüququn mәnbәlәri hansı beynәlxalq sәnәddә göstәrilmişdir?
A) hec bir beynәlxalq sәnәddә
B) BMTnin Hüquq Komissiyasının qәrarında
C) BMT Beynәlxalq Mәhkәmәsi Statusunda
D) BMT Baş Assambleyasının qәtnamәsindә
E) BMTnin IX sessiyasında

69) Sual:jus cogens normasının anlayışı harada vә nә vaxt verilib
A) BMTnin Nizamnamzsinin 2 maddәsinin 3 bәndindә
B) Beynәlxalq müqavilәlәr hüququ haqqında 1953cu il Vyana Konvensiyasının 69cü maddәsindә
C) BMTnin Nizamnamzsinin 2 maddәsindә
D) Beynәlxalq müqavilәlәr hüququ haqqında 1969cu il Vyana Konvensiyasının 53cü maddәsindә
E) BMTnin Nizamnamzsinin 7 maddәsindә
70) Sual: jus cogens nәyi göstәrir ?
A) hamsı
B) bu cür normadan geri çәkilmәk yolverilmәzdir;
C) bütövlükdә dövlәtlәrin beynәlxalq birliyi tәrәfindәn qәbul edilir vә tanınır;
D) ümumi beynәlxalq hüququn normasıdır;
E) bu norma yalnız ümumi beynәlxalq hüququn eyniylә bu xarakterdә olan yeni bir norması ilә dәyişdirilә bilәr.
71) Sual:Reqional normaları nәyi müәyyәn edir?
A) heç biri
B) dövlәt arasıda bağlanmış müqavilәni
C) beynәlxalq hüququn eyniyliyini
D) bir coğrafi regionda yerlәşәn dövlәtlәri bağlayan beynәlxalq hüquq normaları
E) hamsı
72) Sual:İkitәrәfli normalar nәyi müәyyәn edir
A) heç biri
B) iki tәşkilatın arasıda bağlanmış müqavilәdә әks olunmuş normalardır.
C) iki dövlәtlәtin dövlәtdaxili normalarını.
D) iki dövlәt arasıda bağlanmış müqavilәdә әks olunmuş normaları
E) iki idarәnin arasıda bağlanmış müqavilәdә әks olunmuş normalardır.
73) Sual:Nizamasalma üsuluna görә beynәlxalq hüquq normalar hansılardır
A) hamsı
B) reqional vә ümumi

C) yalnız ümumi
D) imperativ normalar vә dispozativ normalar.
E) heç biri
74) Sual:beynәlxalq hüquqda Imperativ normaların anlayışını göstәr
A) hamsı
B) imperativ normalar nәzәrdә tutulmuş yeganә davranış variantından dövlәtlәr istәdiklәrini edirlәr
C) imperativ normalar nәzәrdә tutulmuş yeganә davranış variantından dövlәtlәr heç cür kәnara çıxa bilmәzlәr
D) imperativ normalar nәzәrdә tutulmuş yeganә davranış variantından beynәlxalq tәşkilatlar heç cür kәnara çıxa bilmәzlәr
E) imperativ normalar nәzәrdә tutulmuş yeganә olmayan davranış variantdır
75) Sual:Beynәlxalq hüquqda Dispozitiv normalar.
A) heç biri
B) müqailә uzrә davranış normalarıdır
C) alternativ davranış variantı nәzәrdә tutulan normalardır
D) yeganә davranış variantı nәzәrdә tutulan normalardır
E) beynәlxalq tәşkilatlar üçün nәzәrdә tutulan normalardır
76) Sual:Normada nәzәrdә tutulmuş göstәrişin xarakterinә görә beynәlxalq hüquq normaları hansılardır
A) ümumi
B) imerativ
C) reqional
D) sәlahiyyәtverici, mәcburedici, qadağanedici
E) dispozitiv
77) Sual:Sәlahiyyәtverici normaların әlamәtini göstәr
A) dövlәtә vә ya beynәlxalq hüququn digәr subyektinә hәr hası bir hәrәkәti etmәk hüququ verәn normalar
B) hamsı
C) bu normalar (müәyyәn hәrәkәtin edilmәsini qadağan edәn normalar).
D) hәr hası bir hәrәkәti yerinә yetirmәk vәzifәsi müәyyәn edәn normalar
E) heç biri

78) Sual:mәcburedici normaların әlamәtini göstәr
A) heç biri
B) bu normalar (müәyyәn hәrәkәtin edilmәsini qadağan edәn normalar).
C) hәr hası bir hәrәkәti yerinә yetirmәk vәzifәsi müәyyәn edәn normalar
D) dövlәtә vә ya beynәlxalq hüququn digәr subyektinә hәr hası bir hәrәkәti etmәk hüququ verәn normalar
E) hamsı
79) Sual:Qadağanedici normalarin әlamәtlәrini göstәr
A) heç biri
B) bu normalar müәyyәn hәrәkәtin edilmәsini qadağan edәn normalar
C) hәr hası bir hәrәkәti yerinә yetirmәk vәzifәsi müәyyәn edәn normalar
D) dövlәtә vә ya beynәlxalq hüququn digәr subyektinә hәr hası bir hәrәkәti etmәk hüququ verәn normalar
E) hamsı
80) Sual:Beynәlxalq hüququn mәcәllәlәşdirilmәsi
A) heç biri.
B) daxilәn uzlaşdırılmış iri hüquqi akttların yaradılması mәqsәdilә beynәlxalq hüquq normalarının rәsmi sistemlәşdirilmәsinә deyilir
C) iri hüquqi akttların lәgv edilmәsi mәqsәdilә beynәlxalq hüquq normalarının rәsmi sistemlәşdirilmәsinә deyilir
D) daxilәn uzlaşdırılmamiş adi hüquqi akttların yaradılması mәqsәdilә hüquq normalarının rәsmi sistemlәşdirilmәsinәdeyilir
E) daxilәn uzlaşdırılmış ayrıayrı kiçik hüquqi akttların birlәşdirilmәsi mәqsәdilә beynәlxalq hüquq normalarının rәsmi sistemlәşdirilmәsinәdeyilir
81) Sual:Beynәlxalq hüququn mәcәllәlәşdirilmәsi vә mütәrәqqi inkişafı hansı vәzifәlәri yerinә yetirir:
A) qüvvәdә olan beyәlxalq hüququ beynәlxalq münasibәtlәrin hәmin inkişaf dövrünün tәlabatına uyğunlaşdırmaq;
B) beyәlxalq hüququn müvafiq sahәsini vә ya insitutunu bir normativ kompileks şәklinә salmaq.
C) köhnәlmiş normaları kәnar etmәk vә mövcud normalar arasındakı ziddiyyәtlәri aradan qaldımaq;
D) ona tәlәb olunanyeni hüquq normaları әlavә etmәk;
E) hamsı
82) Sual:Beyәlxalq hüququn mәcәllәlәşdirilmәsi vә mütәrәqqi inkişafı işinin tәşkili hansı orqanın sәlahiyyәtinә daxildir.
A) heç biri

B) BMT Beynәlxalq Mәhkәmısinә
C) Avropa Birliyinә
D) BTM Baş Assambleyasının
E) Hamsı
83) Sual:Beyәlxalq hüququn mәcәllәlәşdirilmәsi vә mütәrәqqi inkişafı işinin tәşkili BTM Baş Assambleyası neçәnci ildә xüsusi kömıkçi orqan
Beyәlxalq hüquq komissiyası tәsis edilmişdir.
A) 1950
B) 1965
C) 1948
D) 1947
E) 1977
84) Sual:Beynәlxalq iqtisadi hüquq:
A) Hamısı
B) Beynәlxalq ümumi hüququn 1 sahәsi kimi,dövlәtlör vә beynәlxalq hüququn digәr subyektlәri arasında iqtisadi münasibәtlәri nizama salir.
C) Dövlәtlәr arasında iqtisadi münasibәtlәri nizama salır.
D) Ayrıayrı dövlәtlәrin fiziki vә hüquqi şәxslәri arasındakı münasibetlәri nizama salır.
E) Bütün iqtisadi münasibәtlәri nizama salır.
85) Sual:Halhazırda BMTnin neçә üzvü var?
A) 184
B) 200
C) 175
D) 150
E) 160
86) Sual: Bazar evalyusiyası hansı cxem üzrә getmişdir?
A) milli bazardanbeynәlxalqa
B) daxili bazardan milliyә; milli bazardan beynәlxalqa; beynәlxalq bazardandünya bazarına
C) milli bazardanbeynәlxalqa; beynәlxalq bazardandünya bazarına vә bunların ümumi mәcmu tәsnifatına

D) daxili bazardan milliyә; milli bazardanbeynәlxalqa
E) daxili bazardanmilliyә; beynәlxalq bazardandünya bazarına
87) Sual: Beynәlxalq hüququn mәnbәlәri hansı beynәlxalq sәnәddә göstәrilmişdir?
A) BMTnin IX sessiyasında
B) hec bir beynәlxalq sәnәddә
C) BMT Beynәlxalq Mәhkәmәsi Statusunda
D) BMT Baş Assambleyasının qәtnamәsindә
E) BMTnin Hüquq Komissiyasının qәrarında
88) Sual: Ümumdünya ticarәt tәşkilatı nә vaxt yaranmışdır?
A) 1992
B) 1995
C) 1994
D) 1993
E) 1991
89) Sual: Ticarәt vә inkişaf üzrә BMT Konfransı nә vaxt tәsis olunmuşdur?
A) 1964
B) 1944
C) 1934
D) 1954
E) 1974
90) Sual:Beynәlxalq Valyuta Fondu (BVF) neçәnci ildә yaradılmışdır?
A) 1947
B) 1944
C) 1946
D) 1945
E) 1948

91) Sual:Azәrbaycan Respublikası neçәnci ildә BVFna üzv olmuşdur?
A) 1995
B) 1991
C) 1993
D) 1992
E) 1994
92) Sual:Beynәlxalq mәhkәmә hansı tәşkilatın nәznindәdir?
A) NATOnun
B) Avropa Şurasının
C) ATӘTin
D) Avropa Birliyinin
E) BMTnin
93) Sual: klassik konsepsiya ya görә Beynәlxalq iqtisadi hüququn mәzmunu
A) beynәlxalq iqtisali hüquq beynәlxalq publik hüququn sahәsidir vә onun predmeti beynәlxalq hüququn subyektlәri arasındakı iqtisadi
münasibәtlәrdir.
B) beynәlxalq xüsusi hüququn sahәsi olmaqla, beynәlxalq iqtisadi hüquqda xalqların qanuni hüquqlarını müdafiә edәn mexanizmlәrin yaranmasıdır
vә bu funksiyada özünü tәzahür etdirir.
C) beynәlxalq iqtisadi hüquq beynәlxalq xüsusi hüququn sahәsi olmaqla, tәrәflәrin maraqlarını müdafiә edәn mexanizmlәr yaradılır vә bu
mexanizmlәrin icrasıdır.
D) beynәlxalq hüquq normaları çәrçivәsindә baş verәn münaqişәlәr dairәsindә, tәrәflәrin maraqlarını müdafiә edәn mexanizmlәr yaradılır.
E) beynәlxalq iqtisadi hüquqda onun bütün subyektlәrinin maraqlarını müdafiә edәn konkret mexanizmlәr yaranmışdır.
94) Sual: Aşağıdakı müqavilәlәrdәn hansılar universal beynәlxalq müqavilәlәrә aid deyil?
A) İntellektual mülkiyyәtin qorunması üzrә Saziş
B) Tariflәr vә ticarәt üzrә Ümumi Saziş (TATU)
C) Qarşılıqlı mal tәdarükü haqqında Saziş
D) Mәrakeş Sazişlәr Paketi
E) Beynәlxalq ticarәt hüququnun unifikasiyası üzrә Saziş

95) Sual: Avropa Birliyinin Şura vә Komissiyası hansı hüquqi aktları qәbul edә bilәr?
A) direktivlәr; qәrarlar; tövsiyәlәr vә xülasәlәr
B) qәtnamәlәr (reqlamentlәr);
C) tövsiyәlәr vә xülasәlәr, әmrlәr, qәrardadlar, tәlimatlandırıcı mәktublar.
D) qәtnamәlәr (reqlamentlәr); direktivlәr; qәrarlar; tövsiyәlәr vә xülasәlәr
E) qәtnamәlәr (reqlamentlәr); direktivlәr; qәrarlar
96) Sual: Avropa Energetika Xartiyası nә vaxtı imzalanmışdır?
A) 1991cı ildә
B) 1990cı ildә
C) 1994cü ildә
D) 1993cü ildә
E) 1992cı ildә
97) Sual: Beynәlxәlq iqtisadi hüququnun predmeti
A) Beynәlxalq publik hüququn subyektlәri arasında çoxtәrәfli iqtisadi münasibәtlәrdir
B) Beynәlxalq publik hüququn subyekti, beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar arasında çoxtәrәfli vә ikitәrәfli beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrdir
C) Dövlәtlәr, hәmçinin beynәlxalq publik hüququn digәr subyektlәri arasında çoxtәrәfli vә ikitәrәfli beynәlxәlq iqtisadi munasibәtlәrdir
D) Dövlәtlәr arasında çoxtәrәfli vә ikitәrәfli beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrdir
E) Beynәlxalq publik hüququn subyektlәri arasında ikitәrәfli beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrdir
98) Sual: Beynәlxalq iqtisadi hüquq hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?
A) normativ vә spesifik hissә
B) ümumı vә xüsusı hissә
C) ümumı vә spesıfik hissә
D) spesıfik vә xüsusi hissә
E) tam vә normativ hissә
99) Sual: Beynәlxalq iqtisadi hüququn әsas konsepsiyaları
A) “klassik konsepsiya”; ”;”inkişaf üzrә beynәlxalq hüquq nәzәriyyәsi”.
B) “klassik konsepsiya”; “transasional hüquq nәzәriyyәsi”; “acıq qapılar nәzәriyyәsi”; “inkişaf nәzәriyyәsi”

C) “klassik konsepsiya”; “transasional hüquq nәzәriyyәsi”; ”inkişaf üzrә beynәlxalq hüquq nәzәriyyәsi”.
D) “transasional hüquq nәzәriyyәsi”; ”inkişaf üzrә beynәlxalq hüquq nәzәriyyәsi”.
E) “klassik konsepsiya”; “inkişaf nәzәriyyәsi”; “acıq qapılar nәzәriyyәsi”
100) Sual: Beynәlxalq iqtisadi hüququn anlayışı
A) dövlәtlәr arasında hüquqi münasibәtlәri nizama salan mәcburi xarakterli vә beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn tәsbit edilәn hüquqi tәsisatların
hazırladığı hüquqi sistemlәr mәcmusudur
B) beynәlxalq iqtisadi hüquq “xalqlar arasındakı hüquq” mәnasını anladır
C) beynәlxalq iqtisadi hüquq xalqlar arasındakı münasibәtlәri nizama salmaq üçün onların qarşılıqlı razılığı әsasında yaradılan hüquqi sistemdir
D) beynәlxalq iqtisadi hüquq dövlәtlәr vә beynәlxalq hüququn dığәr subyektlәrı arasındakı münasibәtlәri nizama salmaq üçün onların qarşılıqlı
razılığı әsasında yaradılan prinsip vә hüquqi normalar sistemidir
E) beynәlxalq iqtisadi hüquq xalqlar vә dövlәtlәr arasında hüquqi münasibәtlәri nizama salan mәcburi xarakterli vә beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn
tәsbit edilәn hüquqi tәsisatların hazırladığı sistemdir
101) Sual: Beynәlxalq iqtisadi hüququn mәnbәlәri
A) beynәlxalq hüquqi adәt; mәhkәmә qәrarları; beynәlxalq tәsisatların reqlamentlәri.
B) beynәlxalq müqavilә; beynәlxalq hüquqi adәt; sivil millәtlәrin tanıdıqları hüququn ümumi prinsiplәri; imperativ normalar; siyası müqavillәr;
tanınmış alimlәrin rәylәri; beynәlxalq tәsisatların reqlamentlәri.
C) beynәlxalq müqavilә; beynәlxalq hüquqi adәt; mәhkәmә qәrarları; tanınmış alimlәrin rәylәri.
D) beynәlxalq konvensiyalar; beynәlxalq hüquqi adәt; mәhkәmә qәrarları
E) beynәlxalq müqavilәlәr; sivil millәtlәrin tanıdıqları hüququn ümumi prinsiplәri; beynәlxalq tәşkilatların qәrarları; dövlәtlәrarası iqtisadi
konfranslsrın qәrarları; beynәlxalq hüquqi adәt.
102) Sual:Sәhv fikri müәyyәnlәşdirin
A) Bütün dövlәtlәr hüquqi cәhәtdәn bәrabәrdir
B) Beynәlxalq tәşkilatlarda hәr bi dövlәt bir sәsә malikdir
C) Heç bir dövlәt digәr dövlәtin daxili yuridiksiyasında olan işә qarışmamalıdır
D) Bütün dövlәtlәr hüquqi cәhәtdәn bәrabәrdir
E) Başqa dövlәtdә baş vermiş silahlı münaqişәyә müdaxilә yolverilәndir
103) Sual:Dövlәtlәrin suverenliyi prinsipinin mahiyyәti nәdir?
A) Dövlәtlәrin sәrhәdi toxunulmazdır

B) BMTnin bütün üzvlәri güc tәtbiqindәn çәkinmәlidir
C) Hәr bir dövlәt öz siyasi vә iqtisadi sistemini sәrbәst vә maneәsiz olaraq özü müәyyәn edir
D) Beynәlxalq mübahisәlәr dinc yolla hәll edilmәlidir
E) Heç bir dövlәt digәr dövlәtin daxili yuridiksiyasında olan işә qarışmamalıdır
104) Sual:Beynәlxalq terrorçuluqla mübarizәdә әmәkdaşlığın hansı prinsiplәri tәsbit edilmişdir?
A) hamı tәrәfindәn pislәnmәsi vә hüquqazidd әmәl kimi tanınması, beynәlxalq әmәkdaşlıq, ekstradisiya, beynәlxalq sәnәdlәrin milli qanunvericiliklә
tәsbiti vә regional orqanların әlaqәlәndirici funksiyası
B) ekstradisiya, beynәlxalq sәnәdlәrin milli qanunvericiliklә tәsbiti
C) hamı tәrәfindәn pislәnmәsi vә hüquqazidd әmәl kimi tanınması, beynәlxalq әmәkdaşlıq
D) hamı tәrәfindәn pislәnmәsi vә hüquqazidd әmәl kimi tanınması, beynәlxalq әmәkdaşlıq, ekstradisiya, beynәlxalq sәnәdlәrin milli qanunvericiliklә
tәsbiti
E) hamı tәrәfindәn pislәnmәsi vә hüquqazidd әmәl kimi tanınması, beynәlxalq әmәkdaşlıq, ekstradisiya, beynәlxalq sәnәdlәrin milli qanunvericiliklә
tәsbiti vә milli qanunların unifikasiyası
105) Sual:Beynәlxalq qanunçuluq anlayışı nәdir?
A) hüquqi şәxslәrin qәbul etdiklәri qәrarların yerinә yetirilmәsidir.
B) mәdәni sahәdә bağlanmış müqavilәnin şәrtlәrinin yerinә yetirilmәsidir
C) iqtisadi sahәdә bağlanmış müqavilә şәrtlәrinin yerinә yetirilmәsidir
D) beynәlxalq sistemdә münasibәtlәrin әsas prinsiplәri әsasında öhdәliklәrin mәsuliyyәtlә beynәlxalq hüquq prinsiplәri ilә yerinә yetirilmәsinin
tәmin edilmәsidir
E) hökumәt qәrarlarının yerinә yetirilmәsidir
106) Sual: Sadalanan qadağalardan hansısı zor işlәtmәmәk prinsipinin normativ mәzmununa daxildir?
A) terror aktlarının tәşkili
B) birbirlәri ilә silahlı münaqişә vәziyyәtindә olan dövlәtlәrin nümayәndәlәrinin eyni statuslu beynәlxalq tәşkilatlarda iştirakı
C) başqa dövlәtin әrazisindә vәtәndaş müharibәsinin vә ya terror aktlarının tәşkili, yaxud buna kömәklik vә ya bu aktlarda iştirak
D) münaqişә dövlәtlәrindәn hәr hansı birinin diplomatik nümayәndәliklәrinin, digәr dövlәtlәr tәrәfindәn geriyә çağrılması
E) dövlәtlәrin öz әrazisini ondan üçüncü dövlәtә qarşı tәcavüzkarlıq mәqsәdi ilә istifadә etmәk istәyәn dövlәtin ixtiyarına vermәmәsi
107) Sual: Zor işlәtmәk vә ya zor işlәtmәklә hәdәlәmәk prinsipinin hamılıqla tanınmış tәfsiri?

A) dövlәtlәr artıq tam suverenlik statusuna çatdıqda, hüquq bәrabәrliyi mәsәlәsini qaldıra bilәr
B) dövlәtlәr öz beynәlxalq münasibәtlәrindә hәr hansı bir dövlәtin siyasi istiqlaliyyәtinә qarşı zor işlәtmәklә hәdәlәmәkdәn çәkinirlәr
C) BMTnin bütün üzvlәri öz beynәlxalq münasibәtlәrindә hәr hansı bir dövlәtin әrazi toxunulmazlığına vә siyasi istiqlaliyyәtinә qarşı, habelә
Birlәşmiş Millәtlәrin mәqsәdlәri ilә bir araya sığmayan hәr hansı bir yolla zor işlәtmәkdәn vә zor işlәtmәklә hәdәlәmәkdәn çәkinirlәr
D) hәr hansı beynәlxalq tәşkilatlarda üzv olmalarından asılı olmayaraq bütün dövlәtlәr beynәlxalq münasibәtlәrindә hәr hansı bir dövlәtin әrazi
toxunulmazlığına qarşı zor işlәtmәkdәn çәkinirlәr
E) dövlәtlәr ümumtanınmış mәqsәdlәr ilә bir araya sığmayan hәr hansı başqa bir yolla zor işlәtmәkdәn vә zor işlәtmәklә hәdәlәmәkdәn çәkinirlәr
108) Sual:Aşağıda sadalanan xüsusatlardan hansısı suveren bәrabәrlik anlayışının ünsürlәrindәndir?
A) hüquq bәrabәrliyi mәsәlәsini qaldıra bilәr
B) hәr bir dövlәt tam suverenliyә xas olan hüquqlarını müvafiq beynәlxalq tәşkilatlar çәrçivәsindә әldә edib, istifadә etmәk hüququna malikdir
C) dövlәtlәr inkişaf sәviyyәsindәn asılı olaraq, digәr dövlәtlәrin siyasi, ictimai, iqtisadi vә mәdәni sisteminin seçilmәsindә mütәrәqqi iştirak edir
D) dövlәtlәr inkişaf sәviyyәsindәn asılı olaraq, digәr dövlәtlәrin siyasi, ictimai, iqtisadi vә mәdәni sisteminin seçilmәsindә mütәrәqqi iştirak edir
E) dövlәtlәr artıq tam suverenlik statusuna çatdıqda, hüquq bәrabәrliyi mәsәlәsini qaldıra bilәr
109) Sual: Dövlәtlәrin әrazi bütövlüyü prinsipinin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?
A) mәnsubiyyәtinin dәyişdirilmәsinin qadağan edilmәsindәn ibarәtdir
B) xarici әrazilәrin zorakılıqla tutulmasının vә ya mәnsubiyyәtinin dәyişdirilmәsinin qadağan edilmәsindәn ibarәtdir
C) xarici әrazilәrin zorakılıqla tutulmasının vә ya mәnsubiyyәtinin dәyişdirilmәsinin qadağan edilmәsindәn, habelә xarici әrazilәrdәn hüquqa zidd
şәkildә istifadә edilmәsinin vә ya ona tәsirli zәrәr vurulmasının qadağan edilmәsindәn ibarәtdir
D) xarici әrazilәrin zorakılıqla tutulmasının qadağan edilmәsindәn ibarәtdir
E) xarici әrazilәrdәn hüquqa zidd şәkildә istifadә edilmәsinin vә ya ona tәsirli zәrәr vurulmasının qadağan edilmәsindәn ibarәtdir
110) Sual:Yeni yaranmış dövlәtlәr hansı hallarda tanınır?
A) beynәlxalq mәhkәmә tanıdıqdan sonra
B) digәr beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn tanındıqdan sonra
C) dövlәtlәr tәrәfindәn tanındıqdan sonra
D) regional tәşkilatlar tәrәfindәn tanındıqdan sonra[yeni cavab]
E) BMT tәrәfindәn üzvlüyә qәbul olunduqdan sonra
111) Sual:Sülh şәraitinin mövcudluğu prinsipi hansı beynәlxalq sәnәddә öz әksini tapmışdır?

A) İstanbul deklarasiyasında
B) BMTnin nizamnamәsindә
C) Dehli deklarasiyasında
D) London deklarasiyasında
E) Moskva deklarasiyasında
112) Sual:Hәrbi gücün tәtbiq olunmaması prinsipi hansı hallarda pozula bilәr?
A) qanunverici orqanın qәbul etdiyi qanun әsasında
B) dövlәt rәhbәrinin verdiyi fәrman әsasında
C) digәr tәşkilatların qәrarı әsasında
D) hökumәtin qәrarı әsasında
E) BMTnin mandatı әsasında
113) Sual:Beynәlxalq hüquqda beynәlxalq hüquqi tәnzimlәnmә anlayışı necә başa düşülür?
A) beynәlxalq hüququn kömәyi ilә dövlәtlәrin qarşılıqlı münasibәtlәrinә tәsirinin göstәrilmәsi
B) hökumәtlәrin qәbul etdiklәri qәrarların tәsirinin göstәrilmәsi
C) [yeni cavab]
D) hüquqi şәxslәri n qәbul etdiklәri qәrarların tәsirinin göstәrilmәsi
E) tәşkilatların qәbul etdiklәri qәrarların tәsirinin göstәrilmәsi
114) Sual: Beynәlxalq hüququn prinsiplәrinin sәciyyәvi xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir?
A) beynәlxalq hüququn prinsiplәrinin sәciyyәvi xüsusiyyәti onların dispozitiv vә deklorativ xarakter daşımasıdır
B) beynәlxalq hüququn prinsiplәrinin sәciyyәvi xüsusiyyәti onların deklorativ xarakter daşımasıdır
C) beynәlxalq hüququn prinsiplәrinin sәciyyәvi xüsusiyyәti onların universallığıdır. Bu o, demәkdir ki, beynәlxalq hüququn bütün subyektlәri
prinsiplәrә ciddi әmәl etmәyә borcludurlar, belә ki, bu prinsiplәrin hәr hansı şәkildә pozulması mütlәq beynәlxalq münasibәtlәrin digәr
iştirakçılarının maraqlarına toxunacaqdır
D) beynәlxalq hüququn prinsiplәrinin sәciyyәvi xüsusiyyәti onların konkretliyindәdir. Bu o, demәkdir ki, beynәlxalq hüququn konkret hallara
müvafiq olaraq subyektlәri prinsiplәrә әmәl etmәyә borcludurlar
E) beynәlxalq hüququn prinsiplәrinin sәciyyәvi xüsusiyyәti onların dispozitiv xarakter daşımasıdır
115) Sual: Müasir beynәlxalq hüququn prinsiplәrinin mәzmununu geniş açan әn nüfuzlu sәnәdlәr

A) Beynәlxalq Hüquq Cәmiyyәtinin Bәyannamәsi
B) BMT Beynәlxalq Mәhkәmәsi Statusu; Beynәlxalq Hüquq Cәmiyyәtinin Bәyannamәsi
C) dövlәtlәr arasında dostluq münasibәtlәrinә vә әmәkdaşlığa dair beynәlxalq hüququn prinsiplәri haqqında Bәyannamә; Avropa tәhlükәsizlik vә
әmәkdaşlıq üzrә Müşavirәnin Beynәlxalq Yekun Aktında әks olunmuş vә Dövlәtlәrin öz qarşılıqlı münasibәtlәrindә rәhbәr tutmalı olduqları
prinsiplәr haqqında Bәyannamә
D) dövlәtlәr arasında dostluq münasibәtlәrinә vә әmәkdaşlığa dair beynәlxalq hüququn prinsiplәri haqqında Bәyannamә; BMT Beynәlxalq
Mәhkәmәsi Statusu
E) Beynәlxalq Hüquq İnstitutunun Bәyannamәsi; BMTnin Beynәlxalq Mәhkәmәsi Statusu
116) Sual: Beynәlxalq hüququn әsas prinsiplәri hansı sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrә malikdir?
A) dövlәtlәr üçün hüquqi cәhәtdәn mәcburi xarakter daşıyan ümumtanınmış normalardır; әn yüksәk qüvvәyә malik olan imperativ normalardır
B) әn ümumi normalardır; öz mahiyyәtinә görә beynәlxalq hüququn әn ümumi normalardır; dövlәtlәr üçün hüquqi cәhәtdәn mәcburi xarakter
daşıyan ümumtanınmış normalardır; әn yüksәk qüvvәyә malik olan imperativ normalardır
C) beynәlxalq hüququn digәr prinsiplәri ilә yanaşı mühüm normalarıdır; öz mahiyyәtinә görә beynәlxalq hüququn әn ümumi normalarıdır
D) әn ümumi normalardır
E) öz mahiyyәtinә görә beynәlxalq hüququn xüsusi normalarıdır; bütün dövlәtlәr üçün hüquqi cәhәtdәn mәcburi xarakter daşıyan ümumtanınmış
normalardır
117) Sual:Suveren bәrabәrlik prinsipinin әsas ictimai vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?
A) dövlәtlәr üçün hüquqi cәhәtdәn mәcburi xarakter daşıyan ümumtanınmış normalardır; әn yüksәk qüvvәyә malik olan imperativ normalardır
B) inkişaf etmiş ölkәlәrin inkişaf etmәkdә olan vә üçüncü ölkәlәrin üzәrindә, әlverişli rejim tәtbiq etmәklә, sonuncuların inkişaf sәviyyәsini
qaldırmaqdır
C) böyük vә kiçikliyindәn, iqtisadi, siyasi vә mәdәni inkişaf dәrәcәsindәn vә s. faktorlardan asılı olmayaraq bütün dövlәtlәrin beynәlxalq
münasibәtlәrdә hüquqi cәhәtdәn bәrabәr iştirakını tәmin etmәkdir
D) BMTnin daimi üzv dövlәtlәrinin, iştirakçı üzv dövlәtlәri üzәrindә üstünlüklәrinin zәruri olmasına әngәllәmәkdir
E) inkişaf sәviyyәsindәn asılı olaraq, beynәlxalq tәşkilatlarda bir dövlәtin digәr dövlәtә görә hüquqlarının tәmin edilmәsidir
118) Sual: Sәrhәdlәrin pozulmazlığı prinsipinin әsas mәzmununu tәşkil edәn ünsürlәr hansılardır?
A) mövcud sәrhәdlәrin daxili, milli qanunvericiliyә uyğun olaraq tanınması
B) mövcud sәrhәdlәrin beynәlxalq hüquqa uyğun olaraq tanınması; gәlәcәkdә hәr hansı bir әrazi iddialarından imtina edilmәsi.
C) mövcud sәrhәdlәrin beynәlxalq hüquqa uyğun olaraq hüquqla müәyyәnlәşdirilmiş qaydada tanınması; mövcud anda vә gәlәcәkdә hәr hansı bir
әrazi iddialarından imtina edilmәsi; bu sәrhәdlәrә zor işlәtmә vә ya zor işlәtmәklә hәdәlәmә dә daxil olmaqla istәnilәn qәsdlәrdәn imtina edilmәsi

D) mövcud sәrhәdlәrin daxili, milli qanunvericiliyә uyğun olaraq tanınması; mövcud anda vә gәlәcәkdә hәr hansı bir әrazi iddialarından imtina
edilmәsi
E) mövcud sәrhәdlәrin iki tәrәfli sazişlәrә uyğun olaraq tanınması; ancaq mövcud anda hәr hansı әrazi iddialarından imtina edilmәsi; bu sәrhәdlәrә
zor işlәtmәklә hәdәlәmә qәsdlәrindәn imtina edilmәsi.
119) Sual:Sadalananlardan hansılar beynәlxalq mübahisәnin tam әlamәtlәridir?
A) iki tәrәfin – beynәlxalq hüquq subyektlәrinin olması; mübahisәnin dövlәtin daxili sәlahiyyәt dairәsindә olmaması
B) bir neçә tәrәfin – beynәlxalq hüquq subyektlәrinin olması; mübahisәnin dövlәtin daxili sәlahiyyәt dairәsindә olması; mübahisәnin yaranması
anının müәyyәn edilmәsinin qeyrimümkünlüyü
C) iki vә daha artıq tәrәfin tәrәfin – beynәlxalq hüquq subyektlәrinin olması; mübahisәnin dövlәtin daxili sәlahiyyәt dairәsindә olmaması; müharibә
edәn tәrәflәrin qarşılıqlı iddialarının olması; tәrәflәrin öz aralarında mübahisәnin yaranması faktının etiraf edilmәsi; mübahisәnin yaranması anının
müәyyәn edilmәsi
D) iki tәrәfin – beynәlxalq hüquq subyektlәrinin olması; mübahisәnin dövlәtin daxili sәlahiyyәt dairәsindә olmaması; tәrәflәrin öz aralarında
beynәlxalq tәşkilatların tәsdiqi ilә mübahisәnin yaranması faktının etiraf edilmәsi
E) müharibә edәn tәrәflәrin qarşılıqlı iddialarının olması; tәrәflәrin öz aralarında mübahisәnin yaranması faktının etiraf edilmәsi; mübahisәnin
yaranması anının müәyyәn edilmәsi
120) Sual:Beynәlxalq hüququn prinsiplәri dedikdә nә başa düşülür?
A) müvafiq davranış qaydalarının nәticәsi kimi tanınan, zәruri qaydalardır
B) beynәlxalq hüququn prinsiplәri beynәlxalq hüququn formal cәhәtdәn tәsbit edilmiş, ictimai tәcrübәnin nәticәsi kimi yaranan, bilavasitә dövlәtin
rәhbәr davranış qaydalarıdır
C) beynәlxalq hüququn prinsiplәri beynәlxalq hüququn hüquqi cәhәtdәn tәsbit edilmiş, ictimai tәcrübәnin nәticәsi kimi yaranan, subyektlәrin rәhbәr
davranış qaydalarıdır
D) beynәlxalq hüququn prinsiplәri beynәlxalq hüququn faktiki vә formal cәhәtdәn tәsbit edilmiş, ictimai tәcrübәnin nәticәsi kimi yaranan davranış
qaydalarıdır
E) beynәlxalq hüququn prinsiplәri beynәlxalq hüququn formal cәhәtdәn tәsbit edilmiş, müvafiq davranış qaydalarının nәticәsi kimi tanınan, zәruri
qaydalardır
121) Sual: Sadalanan normativ mәzmunlardan hansısı daxili işlәrә qarışmamaq prinsipinә aiddir?
A) heç biri
B) hәr hansı imtiyaz әldә edilmәsinә nail olmaq üçün istәnilәn digәr mәcburiyyәt tәtbiq edә bilmәsi ehtimalları
C) dövlәtin suverenliyinә qarşı yönәlmiş silahlı müdaxilәnin hәr cür әsaslarla tәsdiq edilmәsinә cәhdlәr
D) dövlәtin suverenliyinә qarşı yönәlmiş silahlı müdaxilәnin hәr cür әsaslarla tәsdiq edilmәsinә cәhdlәr

E) başqa bir dövlәtdә silahlı münaqişәyә müdaxilә müharibә qanunlarına müvafiq mümkündür
122) Sual:K. Vasakın konsepsiyasına әsasәn insan hüquqları öz inkişaf tarixindә neçә mәrhәlәdәn keçib?
A) 6
B) 4
C) 3
D) 2
E) 5
123) Sual:K. Vasakın konsepsiyasına әsasәn insan hüquqlarının inkişaf tarixindә II nәslә aiddir:
A) inkişaf hüququ
B) vәtәndaş vә siyasi hüquqlar
C) iqtisadi, sosial, mәdәni hüquqlar
D) sülh hüququ
E) sağlamlıq hüququ
124) Sual:K. Vasakın konsepsiyasına әsasәn insan hüquqlarının inkişaf tarixindә III nәslә aiddir:
A) kollektiv hüquqlar vә hәmrәylik hüququ
B) vәtәndaş vә siyasi hüquqlar
C) iqtisadi, sosial, mәdәni hüquqlar
D) tәhsil hüququ
E) vicdan azadlığı
125) Sual:Universal sәviyyәdә mövcud olan müqavilә mexanizmlәrini seçin:
A) Uşaq hüquqları komitәsi, İnsan hüquqları üzrә BMT Ali Komissarı, “ 1503 proseduru “
B) İnsan hüquqları komitәsi, İrqi ayrıseçkiliyin lәğvi üzrә komitә, İşgәncә әlehinә komitә
C) Uşaq hüquqları komitәsi, “ 1503 proseduru ”, tematik mexanizmlәr
D) BMT sistemindә kömәkçi tәsisatlar, İnsan hüquqları üzrә BMT Ali Komissarı
E) Üçlәr qrupu, “ 1503 proseduru “, Qadınlara qarşı ayrıseçkiliyin lәğvi üzrә komitә
126) Sual:İnsan hüquqları sahәsindә tövsiyyә xarakterli sәnәdlәr:

A) Avropa Sosial Xartiyası
B) “ Vәtәndaş vә siyasi hüquqlar haqqında “ Beynәlxalq Pakt
C) 1992ci ildә qәbul edilmiş “ Milli, etnik, dil vә dini azadlıqlara mәnsub olan şәxslәrin hüquqları haqqında ” Bәyannamә
D) “ İqtisadi, sosial vә mәdәni hüquqlar haqqında “ Beynәlxalq Pakt
E) Afrika Xartiyası
127) Sual:İHKyә fәrdi şikayәtlәrә baxmaq hüquqları verәn sәnәdlәr:
A) İrqi ayrıseçkiliyin lәğvi haqqında 1965ci il Beynәlxalq Konvensiyası
B) 1966cı il Fakultativ Protokol vә 1999cu il ölüm cәzasının lәğvinә yönәldilmiş II Fakultativ Protokol
C) 1992ci ildә qәbul edilmiş “ Milli, etnik, dil vә dini azadlıqlara mәnsub olan şәxslәrin hüquqları haqqında ” Bәyannamә
D) “ İqtisadi, sosial vә mәdәni hüquqlar haqqında “ Beynәlxalq Pakt
E) 2002ci ildә qәbul olunmuş İşgәncә әlehinә Konvensiyaya Fakultativ Protokol
128) Sual:Universal müqavilәlәrә aiddir:
A) Tәhsil sahәsindә ayrıseçkilik әlehinә 1960cı il YUNESKO konvensiyası]
B) 1966cı il İqtisadi, sosial, mәdәni hüquqlar haqqında Beynәlxalq Paktı
C) Avropa Sosial Xartiyası
D) İcbari әmәyin lәğvi haqqında 1957ci il BӘT konvensiyası
E) Uşaq hüquqları haqqında 1989cu il Konvensiyası
129) Sual:Mütlәq hüquqları seçin: 1. yaşamaq hüququ 2. işgәncәlәrә mәruz qalmamaq hüququ 3. kölәlikdә vә ya asılılıqda saxlanılmamaq hüququ 4.
qanunsuz cәzaya yol verilmәmәsi 5. tәhsil hüququ 6. sosial tәminat hüququ
A) 2, 4, 6
B) 1, 2, 3, 4
C) 2, 6
D) 1, 2, 3, 6
E) Bütün variantlar doğrudur
130) Sual:İnsan Hüquqları Komitәsi ( İHK ) fәrdi şikayәtlәri qәbul etmәsi üçün şәrtlәr: 1. şәxs dövlәtdaxili hüquq müdafiә vasitәlәrindәn istifadә
etmәdәn birbaşa olaraq İHK müraciәt edә bilәr 2. әrizә anonim olmamalı 3. dövlәtdaxili hüquq müdafiә vasitәlәrindәn istifadә etdikdәn vә müsbәt
nәticә әldә etmәdikdәn sonra şikayәt vermәk hüququ qazanır 4. әrizә anonim olmalı 5. dövlәtdaxili orqanın çıxardığı qәrardan sonra İHK müraciәt

etmәk üçün heç bir mәhdudiyyәt qoyulmayıb 6. İHK müraciәt etmәk üçün dövlәtdaxili orqanın çıxardığı qәrardan sonra 6 aydan artıq müddәt
keçmәmәlidir
A) 1, 2, 5
B) 1, 4, 5
C) 3, 4, 5
D) 2, 3, 6
E) 1, 2, 6
131) Sual:1984cü il Konvensiyası әsasında yaradılan İşgәncә әlehinә komitәdә ekspertlәrin seçilmә müddәti vә sayı nә qәdәr olmalıdır?
A) 5 il müddәtinә 5 ekspert
B) 5 il müddәtinә 10 ekspert
C) 2 il müddәtinә 10 ekspert
D) 2 il müddәtinә 5 ekspert
E) 3 il müddәtinә 10 ekspert
132) Sual: 1503 proseduru öz adını hansı sәnәddәn götürüb:
A) 1981ci il Afrika Xartiyasından
B) EKOSOKun 1970ci il 27 may tarixli 1503 saylı qәtnamәsindәn
C) 1973cü ildә qәbul edilmiş “ Aparteid cinayәtlәrinin qarşısının alınması vә cәzalandırılması haqqında “ Beynәlxalq Konvensiyadan
D) 1966cı ildә qәbul edilmiş “ Vәtәndaş vә siyasi hüquqlar haqqında “ Beynәlxalq Pakt
E) 1959u il ADT orqanlarından birinin XİN Mәslәhәt görüşünün qәtnamәsindәn
133) Sual:Beynәlxalq hüquqda insan hüququ hansı beynәlxalq hüquqi sәnәddә әsas norma kimi öz әksini tapmışdır?
A) digәr beynәlxalq tәşkilatların sәnәdlәrindә
B) ATӘTin sәnәdlәrindә
C) Avropa Birliyinin sәnәdlәrindә
D) BMTnin nizamnamәsindә
E) Avropa Şurasının sәnәdlәrindә
134) Sual:İnsan hüquqlarına hörmәt prinsipi hansı tarixi hadisәdәn sonra beynәlxalq alәmin diqqәtini cәlb edir vә normaya çevrilmişdir?

A) birinci dünya müharibәsindәn sonra
B) çindә inqilab qәlәbә çaldıqdan sonra
C) ikinci dünya müharibәsindәn sonra
D) Macarıstanda baş vermiş tarixi hadisәdәn sonra
E) Kubada inqilab qәlәbә çaldıqdan sonra
135) Sual:Beynәlxalq hüquqda insan hüququ sisteminә nәlәr daxildir?
A) bağlanmış ikitәrәfli iqtisadi müqavilәlәr
B) bu sahәdә qәbul olunmuş bütün beynәlxalq normalar
C) mәhkәmә qәrarları
D) tәşkilatların qәrarları
E) müәssisәlәrin qәrarları
136) Sual:Beynәlxalq cinayәti beynәlxalq hüquq pozuntularından fәrqlәndirәn xüsusiyyәtlәr hansılardır? 1. Pozulmuş öhdәliklәrin xarakteri 2.
Pozulmuş öhdәliklәrin subyektllәri 3. Göstәrilәn öhdәliklәrin ciddiliyi 4. әmәlin beynәlxalq birlik tәrәfindәn cinayәt sayılması 5. Pozulmuş
öhdәliklәrin obyektlәri
A) 1,2,5
B) 1,3,4
C) 1,3,5
D) 1,2,4
E) 1,4,5
137) Sual:Beynәlxalqhüquqda kompensasiya nәyә deyilir?
A) Hәr hansı dövlәtin beynәlxalqhüquqqa zidd әmәli müqabilindә zәrәrçәkmiş dövlәtin tәtbiq etdiyi cavab tәdbiri
B) Hüquq pozuntusu törәdilmәmişdәn qabaq mövcud olmuş vәziyyәtin bәrpa edilmәsi
C) Dövlәtә vә beynәlxalqhüququn digәr subyektinә vurulmuş maddi zәrәrin ödәnilmәsi
D) Beynәlxaqhüquq pozuntusu törәtmiş dövlәtin qeyrimaddi mәsuliyyәtinin әsas forması
E) Delikvent dövlәtin hüquq pozuntularına gәlәcәkdә bir daha yol vermәyәcәyi barәdә üzәrinә götürdüyü öhdәlik
138) Sual:Hansı dövlәtlәrә delikvent dövlәt deyilir?
A) Beynәlxalq cinayәt törәtmiş dövlәtә

B) Zәrәrçәkmiş dövlәtә
C) Mәsuliyyәtә cәlb olunan dövlәtә
D) Beynәlxalq hüquq pozuntusu törәtmiş dövlәtә
E) Beynәlxalq öhdәliklәrini yerinә yetirәn dövlәtә
139) Sual:Hansı şәrtlәr ödәndikdә әmәli dövlәtin beynәlxalq hüquq pozuntusu saymaq olar? 1) әmәl dövlәtin özünә aid olduqda 2) әmәli dövlәtin
fiziki vә hüquqi şәxslәri törәtdikdә 3) әmәl daxili qanunverciliyә zidd olduqda 4) әmәl dövlәtin beynәlxalq öhdәliklәrinә zidd olduqda
A) 1,3
B) 1, 4
C) 1, 2
D) 3, 4
E) 2, 4
140) Sual:Aşağıdakılardan hansı sәhvdir?
A) Beynәlxalq cinayәt törәdәn dövlәt üçün xüsusi mәsuliyyәt rejimi yaranır
B) Beynәlxalq tәşkilatlar yalnız qeyrimaddi mәsuliyyәt daşıya bilәr
C) Mәsuliyyәt delikvent dövlәtin üzәrinә qoyulan vәzifәdir
D) Әks tәdbirlәr cәza deyildir
E) Forsmajordan fәrqli olaraq fәlafәt halında beynәlxalqhüquq norması şüurlu surәtdә pozulur
141) Sual:Dövlәtlәrin Beynәlxalq әmәkdaşlıq prinsipi hansı әsaslar üzәrindә qurulmalıdır?
A) güclü dövlәtlәrin tәsiri ilә
B) iqtisadi sistemlәrin uyğunluğuna görә
C) siyasi sistemlәrin uyğunluğuna görә
D) qarşılıqlı maraqların uyğunluğuna görә
E) beynәlxalq tәşkilatların tapşırığı әsasında
142) Sual:Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı sәhvdir?
A) Beynәlxalq cinayәt törәtmiş dövlәt üçün xüsusi mәsuliyyәt rejimi ortaya çıxır
B) Dövlәt yalnız öz orqanlarının әmәllәrinә görә mәsuliyyәt daşıyır
C) Dövlәtin beynәlxalq hüquqa zidd әmәli hәrәkәtsizlikdә ifadә oluna bilmәz

D) Beynәlxalq tәşkilat hәm maddi, hәm dә qeyrimaddi mәsuliyyәt daşıya bilәr
E) Razılıq dövlәtin mәsuliyyәtini istisna edәn haldır
143) Sual:әks tәdbirlәr nәyә deyilir?
A) Hәr hansı dövlәtin beynәlxalqhüquqqa zidd әmәli müqabilindә zәrәrçәkmiş dövlәtin tәtbiq etdiyi cavab tәdbiri
B) Hüquq pozuntusu törәdilmәmişdәn qabaq mövcud olmuş vәziyyәtin bәrpa edilmәsi
C) Dövlәtә vә beynәlxalqhüququn digәr subyektinә vurulmuş maddi zәrәrin ödәnilmәsi
D) Beynәlxaqhüquq pozuntusu törәtmiş dövlәtin qeyrimaddi mәsuliyyәtinin әsas forması
E) Delikvent dövlәtin hüquq pozuntularına gәlәcәkdә bir daha yol vermәyәcәyi barәdә üzәrinә götürdüyü öhdәlik
144) Sual: Beynәlxalqhüquqi mәsuliyyәtin ifadә formalarına aiddir
A) Restorsiya
B) Kompensasiya ödәmәk
C) Suvernliyin itirilmәsi
D) Beynәlxalq sәviyyәdә tәzyiqlәrә mәruz qalmaq
E) Beynәlxalq tәşkilatların üzvlüyündәn tәcrid edilmәk
145) Sual:Güc tәtbiq etmәmәk prinsipi hansı prinsiplә sıx bağlıdır?
A) Özünümüәyyәnetmә prinsipi
B) Sәrhәdlәrin toxunulmazlığı
C) Beynәlxalq mübahisәlәri dinc yolla hәll etmәk prinsipi
D) Әrazi bütövlüyü prinsipi
E) Әmәkdaşlıq prinsipi
146) Sual:Hәr bir xalqın xarici müdaxilә olmadan sәrbәst olaraq öz situasiyasını tәyin etmәsi hansı prinsipin mahiyyәtidir?
A) Öhdәliklәri vicdanla yerinә yetirmә
B) Әrazi bütövlüyü
C) Özünümüәyyәnetmә
D) Sәrhәdlәrin toxunulmazlığı
E) Әmәkdaşlıq

147) Sual:Beynәlxalq hüququn әsәs prinsiplәrinә aid fikirlәrdәn hansı sәhvdir?
A) Beynәlxalq hüququn әsas prinsiplәri birbiri üzvi surәtdә Bağlıdır
B) Әn yüksәk hüquqi qüvvәyә malik olan normalardır
C) Beynәlxalq hüquq normaları beynәlxalq hüququn әsas prinsiplәrinә uyğun olmalıdır
D) Beynәlxalq hüququn әsas prinsiplәri Avropa Birliyinin nizamnamәsindә әks olunmuşdur
E) Beynәlxalq hüququn әsas prinsiplәrindәn kәnarda vә onlarsız beynәlxalq hüquq yoxdur
148) Sual:Hansılar beynәlxalq hüququn әsas prinsiplәrindәndir? 1 dövlәtlәrin әrazi bütövlüyü prinsipi 2 beynәlxalq cinayәtlәrә yol vermәmәk
prinsipi 3 әsas insan hüquq vә azadlıqlarına hörmәt edilmәsi prinsipi 4 narkotikә qarşı mübarizә prinsipi 5 sәrhәdlәrin toxunulmazlığı prinsipi 6
genosidә yol vermәmәk prinsipi
A) 1 2 6
B) 1 2 3
C) 3 4 6
D) 2 4 6
E) 1 3 5
149) Sual:Sәhv fikri tapın
A) Beynәlxalq situasiya dinc hәll edilmәlidir
B) Mübahisә vә situasiya çox zaman birgә işlәdilir
C) Hәr bir mübahisә situasiyadır, amma hәr bir situasiya mübahisı deyil
D) Situasiya zamanı tәrәflәr yox, iddialar olur
E) Beynәlxaq mübahisәlәri dinc yolla hәll etmәk vacib deyil
150) Sual:Beynәlxalq hüququn әsas prinsiplәri harda öz әksini tapıb?
A) Konstitusiyalarda
B) BMT nizamnamәsindә
C) Avropa Birliyinin nizamnamәsindә
D) ATӘT nizamnamәsindә
E) Avropa Şurasının nizamnamәsindә
151) Sual:Beynәlxalq hüquqda suverenlik nәdir?

A) dövlәtlәrin suveren hüquqi hakimiyyәti
B) muxtar vә әrazi vahidlәrinin hüquqi müstәqilliyi
C) beynәlxalq tәşkilatların hüquqi müstәqilliyi
D) inzibati әrazilәrin hüquqi müstәqilliyi
E) xalqların hüquqi müstәqilliyi
152) Sual:Beynәlxalq hüququn prinsiplәri hansılardır?
A) ali hüquqi qüvvәyә malik olan ümumilәşdirilmiş beynәlxalq hüquq normaları
B) beynәlxalq tәşkil etdiyi qәrarlar
C) dövlәt hakimiyyәti orqanlarının qәbul etdiklәri normalar
D) ictimai tәşkilatların qәbul etdiklәri normalar
E) idarә, müәssisә vә tәşkilatların qәbul etdiklәri qәrarlar
153) Sual:Mübahisәlәrin sülh yolu ilә hәll olunması prinsipi hansı qaydada vә kim tәrәfindәn hәll oluna bilәr?
A) BMT tәrәfindәn
B) ölkәlәr tәrәfindәn
C) hökumәtlәr tәrәfindәn
D) regional tәşkilatlar tәrәfindәn
E) digәr beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn
154) Sual:Dövlәtlәrin daxili işinә qarışılmaması prinsipi hansı beynәlxalq tәşkilat tәrәfindәn pozula bilәr?
A) regional tәşkilatlar tәrәfindәn
B) böyük dövlәtlәr tәrәfindәn
C) hәrbi bloklar tәrәfindәn
D) digәr beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn
E) BMT tәrәfindәn
155) Sual:Xalqların bәrabәrlik prinsipi anlayışı necә başa düşülmәlidir?
A) iqtisadi müstәqillik almalı
B) muxtar әrazi vahidi yaratmalı
C) mәdәni muxtariyat almalı

D) dövlәtlәrin әrazisindә yaşayan xalqlar yeni milli dövlәt qurulmasına tәlәb etmәli
E) siyasi müstәqillik әldi etmәlidir
156) Sual:Ölkәnin әrazisi hansı hallarda dәyişdirilә bilәr?
A) ümumxalq referendumu ilә
B) ölkә başçısının fәrmanı ilә
C) hökumәt başçısının qәrarı ilә
D) parlamentin qәrarı ilә
E) mәhkәmә hakimiyyәtinin qәrarı ilә
157) Sual:Beynәlxalq hüququn әsas prinsiplәri bütövlükdә beynәlxalq birlik tәrәfindәn tanınır vә qәbul edilir vә … Nöqtәlәrin yerinә doğru olanı
qeyd edin
A) dövlәtlәr üçün bәzi hüquqi nәticәlәr doğura bilәr
B) yalnız beynәlxalq birliyin özü tәrәfindәn lәğv edilә bilәr
C) beynәlxalq birlik tәrәfindәn dә lәğv edilә bilmәz
D) dövlәtlәr üçün heç bir hüquqi nәticә doğurmur
E) dövlәtlәr üçün bәzәn hüquqi nәticәlәr doğurması mümkündür
158) Sual:Beynәlxalq hüquqda hüquq noormalarının yaradıcılığı nәdir?
A) yerli özünüidarәetmә orqanlarının hüquq normalarının yaradıcılığı
B) ictimai tәşkilatların hüquq normalarının yaradıcılığı
C) istehsal birliklәrinin hüquq normalarının yaradıcılığı
D) beynәlxalq tәşkilatların hüquq normalarının yaradıcılığı
E) dövlәtlәrin hüquq normalarının yaradıcılığı
159) Sual:Dövlәt sәrhәdlәrindә yaranmış mübahisәlәr hansı normalarla tәnzimlәnir?
A) milli qanunlar әsasında
B) dövlәt başçısının fәrmanı ilә
C) mәhkәmә hakimiyyәtinin qәrarı ilә
D) hökumәt başçısının qәrarı ilә
E) beynәlxalq hüquq normaları әsasında

160) Sual:Doğru müddәanı göstәrin
A) beynәlxalq hüququn prinsiplәrinin formalaşmasının heç bir üsulu mövcud deyil
B) beynәlxalq hüququn prinsiplәri yalnız beynәlxalq müqavilәlәr vasitәsilә ilә formalaşır
C) beynәlxalq hüququn prinsiplәri adәt vә müqavilә yolu ilә formalaşır
D) beynәlxalq hüququn prinsiplәri yalnız adәt hüququ vasitәsi ilә formalaşır
E) beynәlxalq hüququn prinsiplәri öz tәbiәti etibarı ilә müstәqil formalaşır
161) Sual:Dövlәtin suverenliyinә qarşı olmayan, bәraәtverici mәqsәdlә birtәrәfli güc tәtbiqi necә adlanır?
A) Humanitar müdaxilә
B) Silahlı tәcavüz
C) Suverenliyә müdaxilә
D) Silahlı müdaxilә
E) Tәcavüz
162) Sual: Vәtәndaş siyasi hüquqlar haqqında Beynәlxalq Pakt nә zaman qüvvәyә minib?
A) 1980
B) 1960
C) 1966
D) 1969
E) 1976
163) Sual:Konkret öhdәliyin növlәri:
A) dәrhal vә tәdricәn yerinә yetirilmәli olan öhdәliklәr
B) maddi, implementasiya öhdәliklәri
C) pozitiv vә neqativ öhdәliklәr
D) nәticә vә davranış öhdәliyi
E) әsas vә törәmә öhdәliklәr
164) Sual:BMT Ali Komissarı institutu nә zaman tәsis edilib:
A) 20 dekabr 1993cü ildә

B) 27 may 1970ci ildә
C) 15 mart 2006cı ildә
D) 9 iyun 1998ci ildә
E) 6 oktyabr 1999cu ildә
165) Sual:Beynәlxalq hüquqda insan hüququ sisteminә nәlәr daxildir?
A) bu sahәdә qәbul olunmuş bütün beynәlxalq vә mili hüquqi normalar
B) bağlanmış ikitәrәfli iqtisadi müqavilәlәr
C) müәssisәlәrin qәrarları
D) tәşkilatın qәrarları
E) mәhkәmә qәrarları
166) Sual:Hansı hallarda vәtәndaşa mәcburi qaçqın statusu verilir?
A) dövlәtdә dini, irqi, sosial vә siyasi ayrıseçkiliyә mәruz qaldığı üçün ölkәsini tәrk edәn şәxsә
B) siyasi mәhbuslara
C) adi vәtәndaşa
D) vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrә
E) iş adamlarına
167) Sual: İnsan hüquq vә azadlıqları sahәsindә beynәlxalq әmәkdaşlıqdan mәqsәd nәdәn ibarәtdir?
A) bu sahәdә müvafiq nöqsanlar mövcud olan dövlәtlәrә normativ xarakterli yardım göstәrmәk
B) milli qanunvericiliyin unifikasiyasıdır
C) dövlәtin öz milli qanunvericiliyini qurması üçün özünәmәxsus çıxış nöqtәsi olan standartları (modellәri) işlәyib hazırlamaq
D) beynәlxalq normativ aktların, paktların vә model qanunların işlәyib hazırlanması
E) beynәlxalq normativ aktların işlәyib hazırlanması
168) Sual: "Genosid" termini ilk dәfә olaraq kim tәrәfindәn işlәdilib?
A) alman Bekya Keyn
B) ingilis Rozenberq Q.
C) rus Saşa Vinoqradov
D) rus Bordunov Aleq

E) polyak Rafael Lemkin
169) Sual: Avropa mәhkәmәsi üzvdövlәtlәrin hökumәtlәri tәrәfindәn tәyin olunan neçә hakimdәn ibarәtdir?
A) 21
B) 23
C) 20
D) 13
E) 30
170) Sual:Uşaq hüquqları komitәsi iştirakçı dövlәtlәr tәrәfindәn seçilәn neçә ekspertdәn ibarәtdir?
A) 12
B) 10
C) 20
D) 11
E) 30
171) Sual:Uşaq hüquqları haqqında 1989cu il Konvensiyas hansı kateqoriya muqavilәlәrә aiddir.
A) Ayrıseçkilik mәsәlәlәrinә aid olan müqavilәlәr
B) xususi, regional
C) ümumi, unversal
D) ümumi.
E) Ayrıayrı qrupların müdafiәsinә yönәlmiş müqavilәlәr
172) Sual: İnsan hüquqlarının beynәlxalq müdafiәsinin sahәvi prinsiplәri.
A) әmәkdaşlıq; universallıq
B) universallıq; ayrıseçkilik salmama
C) әmәkdaşlıq; universallıq; ayrıseçkilik salmama
D) әmәkdaşlıq; qarşılıqlılıq; universallıq
E) әmәkdaşlıq; ayrıseçkilik salmama
173) Sual: Qaçqınların statusu haqqında Konvensiyası neçәnci ildә tәsbit olunmuşdur?

A) 1960cı il
B) 1953cü il
C) 1951ci il
D) 1954cü il
E) 1958ci il
174) Sual:İnsan hüquqları dedikdә nә başa düşülür?
A) Cәmiyyәtin hüquq qabiliyyәtli fәrdin azadlıqları : 2
B) Dövlәt tәrәfindәn mәhdudlaşdırılan qeyriazadlıqlar
C) Cәmiyyәtin üzvü olan fәrdin, şәxsiyyәtin hüquqları
D) Cәmiyyәt üzvünün ona tәqdim edilmiş azadlığı
E) Beynәlxalq çәrçivәdә sazişlәrdә müәyyәnlәşdirilәn azadlıqlar
175) Sual:Beynәlxalq hüququn insan hüquqlarının qorunmasında rolu nәdәn ibarәtdir.
A) hamsı
B) dövlәtlәr üçün ümumi standartlar müәyyәn etmәk
C) insan hüquqlarının müdafiәsi mәsәlәsinin dövlәtin daxili işi olmadığını bәyan etmәk;
D) insan hüquqlarının tәbii xarakter daşımasını vә dövlәtin qanunvericiliyindәn kәnarda vә ondan asılı olmayaraq mövcud olmasını bәyan etmәk;
E) dövlәtlәrin insan hüquqları sahәsindәki öhdәliklәrini yerinә yetirmәlәri üzәrindә nәzarәt mexanizmlәri müәyyәn etmәk.
176) Sual:Namibiya işini (1971ci il) Beynәlxalq Mәhkәmә necә sәciyyәlәndirmişdir.
A) Cәnubi Afrika Respublikasının bu әrazidә yeritdiyi dini ayrıseçkilik siyasәtini “BMT Nizamnamәsinin mәqsәd vә prinsiplәrinin kobud
pozuntusu” kimi sәciyyәlәndirilmişdir
B) Cәnubi Afrika Respublikasının bu әrazidә yeritdiyi irqi ayrıseçkilik siyasәtini “dünya birliklәrinin mәqsәd vә prinsiplәrinin kobud pozuntusu”
kimi sәciyyәlәndirilmişdir.
C) Cәnubi Afrika Respublikasının bu әrazidә yeritdiyi irqi ayrıseçkilik siyasәtini “Avropa urasının Nizamnamәsinin mәqsәd vә prinsiplәrinin kobud
pozuntusu” kimi sәciyyәlәndirilmişdir.
D) Cәnubi Afrika Respublikasının bu әrazidә yeritdiyi irqi ayrıseçkilik siyasәtini “BMT Nizamnamәsinin mәqsәd vә prinsiplәrinin kobud
pozuntusu” kimi sәciyyәlәndirilmişdir.
E) Cәnubi Afrika Respublikasının bu әrazidә yeritdiyi irqi ayrıseçkilik siyasәtini “BMT Nizamnamәsinin mәqsәd vә prinsiplәrinә hörmәtlә
yanaşmışdır” kimi sәciyyәlәndirilmişdir.

177) Sual:Insan hüquqları sahәsindәki mövcud beynәlxalq müqavilәlәrin kateqoriyaları hansılardır
A) Hamsı
B) Ayrıayrı qrupların müdafiәsinә yönәlmiş müqavilәlәr
C) Xüsusi müqavilәlәr
D) Ümumi müqavilәlәr
E) Ayrıseçkilik mәsәlәlәrinә aid olan müqavilәlәr
178) Sual:xüsusi müqavilәlәr hansı sәviyyәdә olur.
A) heç biri
B) xüsusi
C) umumi
D) universal vә regional
E) hamsı
179) Sual:İşgәncәnin qarşısının alınması vә cәzalandırılmasına dair 1985ci il Amerika Konvensiyas hansı qrup müqavilәlәrә aiddir
A) Ayrıseçkilik mәsәlәlәrinә aid olan müqavilәlәr
B) ümumi.
C) ümumi, unversal
D) xususi, regional
E) Ayrıayrı qrupların müdafiәsinә yönәlmiş müqavilәlәr
180) Sual:Sosial tәminat haqqında 1972ci il Avropa Konvensiyası hansı qrup müqavilәlәrә aiddir.
A) Ayrıseçkilik mәsәlәlәrinә aid olan müqavilәlәr
B) ümumi.
C) ümumi, unversal
D) xususi, regional
E) Ayrıayrı qrupların müdafiәsinә yönәlmiş müqavilәlәr
181) Sual:Qadınların siyasi hüquqları haqqında 1952ci il Konvensiyası hansı kateqoriya muqavilәlәrә aiddir
A) Ayrıseçkilik mәsәlәlәrinә aid olan müqavilәlәr
B) ümumi.

C) ümumi, unversal
D) xususi, regional
E) Ayrıayrı qrupların müdafiәsinә yönәlmiş müqavilәlәr
182) Sual: Azәrbaycan Respublikası nә vaxtdan İNTERPOLun üzvüdür?
A) 1994
B) 1992
C) 1993
D) 1995
E) 1991
183) Sual: Beynәlxalq Cinayәt Polis Tәşkilatı (İNTERPOL) nә vaxtı yaradılmışdır?
A) 1926
B) 1924
C) 1923
D) 1925
E) 1922
184) Sual: Ruanda tribunalı neçәnci ildә tәsis olunmuşdur?
A) 2000ci il
B) 2004cü il
C) 1994cü il
D) 2004cü il
E) 1984ci il
185) Sual: Yuqoslaviya tribunalı neçәnci ildә yaradılmışdır?
A) 2000ci il
B) 2003cü il
C) 1993cü il
D) 2003cü il

E) 1983cü il
186) Sual:Nürenberq vә Tokio tribunalları ilk dәfә neçә dövlәtin imzalanmış sazişinә uyğun olaraq tәsis olunmuşdur?
A) 51
B) 31
C) 11
D) 21
E) 41
187) Sual:Aparteid cinayәti ilә mübarizә vә onun cәzalandırılması haqqında Konvensiya neçәnci ildә tәsbit olunub?
A) 1996cı il
B) 1954cü il
C) 1973cü il
D) 1982ci il
E) 1965ci il
188) Sual:Cinayәtkarların verilmәsi sahәsindә Azәrbaycan Respublikası hansı ölkәlәrlә ikitәrәfli saziş imzalamışdır? 1)Rusiya 2)Almaniya 3)İran
4)Belçika 5)Türkiyә 6)Ukrayna
A) 2,4,6
B) 1,4,6
C) 2,6
D) 1,2,5
E) 1,2,5,6
189) Sual: BMT hetәtinin tәhlükәsizliyi haqqında Konvensiya nә vaxt qәbul olunmuşdur?
A) 1994
B) 1993
C) 1998
D) 1990
E) 1999

190) Sual: Regional sәviyyәdә terrorçuluqla mübarizәdә hansı çәrçivәlәrdә hәll edilir?
A) BMT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı.
B) Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, Amerika Dövlәtlәr Tәşkilatı, Cәnubi Asiyanın Regional Әmәkdaşlıq Assosiasiyası
C) ATӘT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, Amerika Dövlәtlәr Tәşkilatı, Cәnubi Asiyanın Reqional Әmәkdaşlıq Assosiasiyası.
D) ATӘT, Avropa Şurası, Amerika Dövlәtlәr Tәşkilatı, Afrika Dövlәtlәr Assosiasiyası.
E) ATӘT, Avropa Şurası, Amerika Dövlәtlәr Tәşkilatı, Afrika Dövlәtlәr Assosiasiyası, BMT.
191) Sual:Cinayәtkarların verilmәsi haqqında Avropa Konvensiyası neçәnci ildә olmuşdur?
A) 1950ci il
B) 1953cü il
C) 1957ci il
D) 1954cü il
E) 1952ci il
192) Sual:Genosid cinayәtlәrinin qarşısının alınması vә cәzalandırılmasıhaqqında Konvensiya neçәnci ildә tәsbit olunub?
A) 1978ci il
B) 1958ci il
C) 1948ci il
D) 1998ci il
E) 1968ci il
193) Sual:Beynәlxalq cinayәt polisi tәşkilatının әsaı neçәnci ildә qoyulmuşdur?
A) 1923
B) 1918
C) 1915
D) 1920
E) 1930
194) Sual:Beynәlxalq cinayәt hüququnun ilk layihәsi neçәnci ildә meydana çıxmışdı?
A) 1940
B) 1832

C) 1840
D) 1932
E) 1836
195) Sual:Beynәlxalq cinayәt yurisdiksiyası ilk dәfә hansi tribunalarin nümunәsindә hәyata keçirilmiçdir?
A) Berlin vә Pekin
B) Ruanda vә Berlin
C) Yuqoslaviya vә Ruanda
D) Ruanda
E) Nürnberq vә Tokio
196) Sual:Aşağıdakılarda hansı tәcavüzün maddihüquqi әsası kimi hüquqi xarakterә malik olmayan,lakin çox böyük әhәmiyyәt daşıyan
qәtnamәdir?
A) Ruanda Tribunasının Nizamnamәsi
B) Nürnberq Tribunalının Nizamnamәsi
C) ”Tәcavüzün tәrifi haqqında”BMT qәtnamәsi
D) BrianKelloq Paktı
E) Tokio Tribunalının Nizamnamәsi
197) Sual: Zәruri niyyәt vә Qadağan olunmuş әmәl hansı beynәlxalq cinayәt formasının әsas ünsürüdür?
A) tәcavüz
B) genosid
C) kölәlik
D) insanlıq әleyhinә cinayәtlәr
E) işgәncә
198) Sual:Hansılar insan әleyhinә törәdilmiş cinayәtlәr qrupuna daxildir,? 1)adamöldürmә 2)kütlәvi qırğın 3)işgәncә 4)kölә vәziyyәtinә salma
5)zorlama 6)deportasiya
A) hamısı
B) 3,4,6
C) 2,3,5

D) 1,2,4,6
E) 1,2,3,5
199) Sual:Azәrbaycan Respublikası Cinayәt Mәcәllәsinin neçәnci bölmәsi Sülh vә bәşәriyyәt әleyhinә cinayәtlәrә hәsr olunmuşdur?
A) 8ci
B) 7ci
C) 5ci
D) 4cü
E) 10cu
200) Sual:Bitişik zona nәdir?
A) 1 neçә dövlәtin sahilini yuyan vә öz coğrafi vәziyyәtinә görә başqa dәnizә tranzit keçid kimi istifadә olunmayan dәniz
B) sahilyanı dövlәtin quru әrazisinә vә daxili sularına bitişik olan vә onun tam suverenliyi altında olan dәniz zolağı
C) әcnәbi gәmilәri tәrәfindәn gömrük, vergi, sanitar vә immiqrasiya qaydalarına әmәl olunmasına nәzarәti hәyata keçirmәk üçün sahilyanı dövlәtin
müәyyәn etdiyi, onun әrazi dәnizinә bitişik açıq dәniz rayonudur
D) әrazi dәnizi hüdudlarından kәnarda yerlәşәn ona bitişik olan, eni 200 mildәn artıq olmayan açıq dәniz rayonudur
E) sahilyanı dövlәtin әrazi dәnizinin xarici sәrhәdindәn başlamış açıq dәnizә doğru beynәlxalq hüquqla müәyyәn olunmuş hәddә qәdәr uzanan dәniz
dibi vә habelә onun tәki
201) Sual:İNMARSAT neçәnci ildәn fәaliyyәt göstәrir vә mәqsәdi nәdir?
A) 1977ci il, dәniz dibinin tәdqiqi
B) 1980cı il, dәniz sәrvәtlәrinin paylanması
C) 1979cu il, beynәlxalq gәmiçiliyin texniki mәsәlәlәri
D) 1979cu il, Yerin süni peyklәri vasitәsilә dәniz gәmilәrinin gәmi sahiblәri ilә vә bu tәşkilatı tәsis etmiş dövlәtlәrin müvafiq orqanları ilә әlaqәni
tәmin edir
E) 1988ci il, Yerin süni peyklәri vasitәsilә dәniz gәmilәrinin gәmi sahiblәri ilә vә bu tәşkilatı tәsis etmiş dövlәtlәrin müvafiq orqanları ilә әlaqәni
tәmin edir
202) Sual:Suveyş kanalında sәrbәst üzmәnin tәmin edilmәsi üzrә konvensiyanın qәbul olunduğu il:
A) 1901 ci il
B) 1898 ci il

C) 1878 ci il
D) 1900 cu il
E) 1888 ci il
203) Sual:Panama kanalı haqqında vә Panama kanalının daimi neytrallığı vә istismarı haqqında müqavilәlәr neçәnci ildә vә hansı dövlәtlәr arasında
bağlanıb?
A) 1970ci il, Panama vә ABŞ
B) 1978ci il, Panama vә ABŞ
C) 1977ci il, Panama vә ABŞ
D) 1977ci il, Panama vә Meksika
E) 1978ci il, Panama vә Meksika
204) Sual:Dәniz dibi üzrә Beynәlxalq orqanın Müәssisә yaratmaqda mәqsәdi nә idi?
A) Dәnizlәrin hüquqi statusunu müәyyәn etmәk
B) Beynәlxalq kanallardan istifadәdәn faydalanmaq
C) Texniki mәsәlәlәr
D) Beynәlxal gәmiçiliyin inkişafı
E) Dәniz dibi rayonun bilavasitә istismarı vә burada hasil olunmuş faydalı qazıntıların nәql edilmәsi, emalı vә realizәsi
205) Sual:Dәniz vә okean sahәlәri beynәlxalq hüquq baxımından hansı növlәrә bölünür?
A) “d”  hamısı vә “c”nin ikincisi
B) konkret dövlәtә mәxsus sahәlәr, beynәlxalq tәşkilatlar, bloklar, qurumlara mәxsus sahәlәr
C) dövlәtlәrin heç birinin suverenliyinin şamil edilmәdiyi sahәlәri, bütün dövlәtlәrin suverenliyinә şamil edilәn sahәlәr
D) müxtәlif dövlәtlәrin suverenliyi altında olan sahәlәr, müxtәlif dövlәtlәrin hәr birinin әrazisini tәşkil edәn sahәlәr
E) müxtәlif dövlәtlәrin suverenliyi altında olan vә onlardan hәr birinin әrazisinitәşkil edәn sahәlәr, dövlәtlәrdәn heç birinin suverenliyinin şamil
edilmәdiyi sahәlәr
206) Sual:Gәmilәrin toqquşmasının qarşısının alınması mәsәlәlәri hansı beynәlxalq Konvensiya ilә tәnzimlәnir?
A) 1975ci il gәmilәrin toqquşmasının qarşısını almaq haqqında Qaydalar
B) 1973ci il gәmilәrin toqquşmasının qarşısını almaq haqqında Qaydalar
C) 1972ci il gәmilәrin toqquşmasının qarşısını almaq haqqında Qaydalar

D) 1971ci il gәmilәrin toqquşmasının qarşısını almaq haqqında Qaydalar
E) 1974ci il gәmilәrin toqquşmasının qarşısını almaq haqqında Qaydalar
207) Sual:Dәniz sahәlәrinә malik olan ölkәnin әrazisi tәrkibinә hansı dәniz vә sular hissәlәri daxildir?
A) sahәlәri boyu uzanan dәniz hissәlәri; daxili sular
B) әrazi sular adlanan dәniz suları; sahillәri boyu uzanan dәniz hissәlәri
C) Sahәlәri boyu uzanan daxili sular; әrazi suları adlanan dәniz hissәlәri
D) daxili sular; әrazi suları adlanan dәniz hissәlәri
E) düzgün cavab yoxdur;
208) Sual:1) gәmiçilik azadlığı; 2) uçuş azadlığı; 3) balıqçılıq azadlığı; 4) sualtı kabel vә boru kәmәrlәri çәkilişi azadlığı; 5) elmi tәdqiqatlar
azadlığı; 6) süni adalar vә qurğular yaratmaq azadlığı Bunlar hansı növ dәniz mәkanının hüquqi rejiminә daxil oan azadlıqlardır?
A) daxili dәniz suları
B) müstәsna iqtisadi zona
C) qapalı dәniz
D) kontinental şelf
E) açıq dәniz
209) Sual:Dәniz mәkanlarını seçin 1. Azad İqtisadi Zona 2. Müstәsna İqtisadi Zona 3. Xüsusi İqtisadi Zona 4. şelf 5. açıq dәniz 6. bitişik zona
A) 3, 5, 6
B) 2, 4, 5, 6
C) 1, 3, 5
D) 1, 2, 3
E) 4, 5, 6
210) Sual:Sahilyanı dövlәt tәbii sәrvәtlәrin kәşfiyyatı vә istismarı mәqsәdilә şelfdә düzәltdiyi qurğuların әtrafında neçә metrlik radiusa malik
tәhlükәsiz zona yarada bilәr?
A) 600 metr
B) 200 metr
C) 300 metr
D) 400 metr

E) 500 metr
211) Sual: Dәniz limanlarının hüquqi rejimi hansı konvensiya ilә tәsdiq edilmişdir?
A) 1952ci il Cenevrә Konvensiyası
B) 1931ci il Cenevrә Konvensiyası
C) 1929cu il Cenevrә Konvensiyası
D) 1928ci il Cenevrә Konvensiyası
E) 1932ci il Cenevrә Konvensiyası
212) Sual:Dәniz hüququ üzrә BMT Konvensiyasında arxipelaq suları haqqında mәsәlә hansı qaydada hәll edilir?
A) arxipelaq suları arxipelaqdövlәtin tәrkibinә daxil olan adaların arasında yerlәşәn sulardan ibarәtdir vә bu sular arxipelaq  dövlәti әhatә edәn
dәnizin digәr hissәlәrindәn dәnizdә әn uzaqdakı adalar nöqtәlәrini birlәşdirәn başlanğıc 100 mildәn artıq olmayan vә olnların yalnız 10 %nin
maksimum uzunluğu 125 dәniz mili ola bilәn düz xәttlәrlә ayrılır.
B) arxipelaq suları arxipelaqdövlәtin tәrkibinә daxil olan adaların arasında yerlәşәn sulardan ibarәtdir
C) arxipelaq suları arxipelaqdövlәtin tәrkibinә daxil olan adaların arasında yerlәşәn sulardan ibarәtdir vә bu sular arxipelaq  dövlәti әhatә edәn
dәnizin digәr hissәlәrindәn dәnizdә әn uzaqdakı adalar vә arxipelaq riflәri nöqtәlәrini birlәşdirәn başlanğıc 100 mildәn artıq olmayan vә olanların
yalnız 3 %nin maksimum uzunluğu 125 dәniz mili ola bilәn düz xәttlәrlә ayrılır.
D) arxipelaq suları arxipelaqdövlәtin tәrkibinә daxil olan vә ya olmayan adaların arasında yerlәşәn sulardan ibarәtdir vә arxipelaq  dövlәti әhatә
edәn dәnizin digәr hissәlәrindәn dәnizdә әn uzaqdakı adalar nöqtәlәrini birlәşdirәn başlanğıc 122 mildәn artıq olmayan vә olnların yalnız 5 %nin
maksimum uzunluğu 25 dәniz mili ola bilәn düz xәttlәrlә ayrılır.
E) arxipelaq suları heç bir dövlәtin tәrkibinә daxil olmayan adaların arasında yerlәşәn sulardan ibarәtdir vә bu sular arxipelaq  dövlәti әhatә edәn
dәnizin digәr hissәlәrindәn dәnizdә arxipelaq riflәri nöqtәlәrini birlәşdirәn başlanğıc 300 mildәn artıq olmayan vә olnların yalnız 2 %nin maksimum
uzunluğu 30 dәniz mili ola bilәn düz xәttlәrlә ayrılır.
213) Sual: Döyüş meydanlarında ordu tibb birlәşmәlәrinin fәaliyyәtinin hüquqi әsasını hansı Konvensiya qoymuşdur?
A) Quruda müharibә zamanı yaralı vә xәstә әsgәrlәrin vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması haqqında 22 avqust 1889cu il tarixli Konvensiya
B) Quruda müharibә zamanı yaralı vә xәstә әsgәrlәrin vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması haqqında 22 avqust 1865ci il tarixli Konvensiya
C) Quruda müharibә zamanı yaralı vә xәstә әsgәrlәrin vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması haqqında 22 avqust 1864cü il tarixli Konvensiya
D) Quruda müharibә zamanı yaralı vә xәstә әsgәrlәrin vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması haqqında 22 avqust 1964cü il tarixli Konvensiya
E) Quruda müharibә zamanı yaralı vә xәstә әsgәrlәrin vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması haqqında 22 avqust 1866ci il tarixli Konvensiya
214) Sual:Quru müharibәsinin qanun vә adәtlәri haqqında Haaqa Konvensiyası nә vaxt qәbul olunmuşdur?

A) 1903
B) 1905
C) 1907
D) 1900
E) 1904
215) Sual:İkitәrәfli bәyanat hansı ölkәlәr arasında qәbul olunmuşdur?
A) Yaponiya vә Fransa
B) İngiltәrә vә Fransa
C) Fransa vә ABŞ
D) SSRİ vә Yaponiya
E) SSRİ vә ABŞ
216) Sual:Müharibә aparılma qaydalarına dair ilk saziş hansıdır?
A) cәkisi 800 qramdan az olan partlayıcı mәrmilәrin tәtbiqini qadağan edәn 1898ci il SankPeterburq Bәyannamәsi
B) cәkisi 600 qramdan az olan partlayıcı mәrmilәrin tәtbiqini qadağan edәn 1876ci il SankPeterburq Bәyannamәsi
C) cәkisi 400 qramdan az olan partlayıcı mәrmilәrin tәtbiqini qadağan edәn 1868ci il SankPeterburq Bәyannamәsi
D) cәkisi 500 qramdan az olan partlayıcı mәrmilәrin tәtbiqini qadağan edәn 1866ci il SankPeterburq Bәyannamәsi
E) cәkisi 300 qramdan az olan partlayıcı mәrmilәrin tәtbiqini qadağan edәn 1886ci il SankPeterburq Bәyannamәsi
217) Sual: "Mәdәni Sәrvәtlәr üçün Qırmızı Xaç" hansı Konvensiya ilә yaradıldı?
A) Silahlı münaqişә zamanı mәdәni sәrvәtlәrin müdafiәsi haqqında 14 may 1958ci il Konvensiyası
B) Silahlı münaqişә zamanı mәdәni sәrvәtlәrin müdafiәsi haqqında 14 may 1956cı il Konvensiyası
C) Silahlı münaqişә zamanı mәdәni sәrvәtlәrin müdafiәsi haqqında 14 may 1954cü il Konvensiyası
D) Silahlı münaqişә zamanı mәdәni sәrvәtlәrin müdafiәsi haqqında 14 may 1955ci il Konvensiyası
E) Silahlı münaqişә zamanı mәdәni sәrvәtlәrin müdafiәsi haqqında 14 may 1957ci il Konvensiyası
218) Sual:Beynәlxalq humanitar hüquq silahlı münaqişәlәrin qanuniliyi vә ya qeyriqanuniliyi mәsәlәlәrinә toxunurmu?
A) düzgün cavab yoxdur
B) müәyyәn şәrtlәrlә toxunur
C) toxunmur

D) toxunur
E) müәyyәn şәrtlәrlә toxunmur
219) Sual: İnsan Hüquqları ümumi Bәyannamәsi nә vaxtı qәbul edilmişdir?
A) 10 dekabr 1952ci il
B) 10 dekabr 1950ci il
C) 10 dekabr 1948ci il
D) 10 dekabr 1949cu il
E) 10 dekabr 1951ci il
220) Sual: Cenevrә Konvensiyalarә vә әlavә Protokolların bütün müddәaları hansı hәlledici anlayışlar әtrafında qurulmuşdur?
A) düzgün cavab yoxdur
B) düşmәn tәrәf vә silahlә әcgәr
C) "Kombatant" vә "himayәdә olan şәxs"
D) hәrbçi vә әsir
E) yaralı şәxs vә әsir düşmüş şәxs
221) Sual: "Kombatant" termini yalnız hansı әlavә Protokolunda müәyyәnlәşdirilmişdir?
A) 1971cı ilin I Әlavә Protokolunda
B) 1975cı ilin I Әlavә Protokolunda
C) 1977ci ilin I Әlavә Protokolunda
D) 1976cı ilin I Әlavә Protokolunda
E) 1974cü ilin I Әlavә Protokolunda
222) Sual: Kombatantların döyüş әmәliyyatlarında iştirak etmәk hüququ vardırmı?
A) düzgün cavab yoxdur
B) müәyyәn şәrtlәrlә vardır
C) vardır
D) yoxdur
E) müәyyәn şәrtlәrlә yoxdur

223) Sual:Düşmәn tәrәfin hakimiyyәti altına düşmüş şәxslәrlә rәftara qoyulmuş minimum tәlәblәr hansı protokolun hansı bölmәsindә tısbit
edilmişdir?
A) düzgün cavab yoxdur
B) III Ilavә Protokolun I bölmәsindә
C) I Әlavә Protokolun III bölmәsindә
D) II Әlavә Protokolun II bölmәsindә
E) II Әlavә Protokolun I bölmәsindә
224) Sual:Tibbi birlәşmәlәr hücum obyektti ola bilәrmi?
A) düzgün cavab yoxdur
B) müәyyәn şәrtlәrlә ola bilәr
C) ola bilmәz
D) ola bilәr
E) müәyyәn şәrtlәrlә ola bilmәz
225) Sual: Dәnizdә quru qospitallarının funksiyasını hansı obyektlәr yerinә yetirir?
A) xәstәxana gәmilәri
B) xüsusi quru qospitalları
C) liman qospitalları
D) bütün variantlar düzdür
E) döyüş gәmilәri
226) Sual:Xәxtәxana gәmilәrinin funksiyaları hansı Konvensiyanәn himayәsi altına düşür?
A) Haaqa Konvensiyası
B) I Cenevrә Konvensiyası
C) IV Cenevrә Konvensiyası
D) III Cenevrә Konvensiyası
E) II Cenevrә Konvensiyası
227) Sual: Axtarış barәdә bir tәrәfdәn digәt tәrәfә sorğular vә müvafiq cavablar hansı orqan tәrәfindәn verilir
A) bütün informasiyaların saxlanılmasını tәmin edәn Tәrәflәrin tәşkil etdiyi Axtarı Bürosu

B) bütün informasiyaların saxlanılmasını tәmin edәn BQXKnin Mәrkәzi Axtarış Agentliyi
C) bütün informasiyaların saxlanılmasını tәmin edәn BMT Mәrkәzi Axtarış Agentliyi
D) bütün informasiyaların saxlanılmasını tәmin edәn YUNESKOnun Axtarәş Mәrkәzi
E) düzcün cavab yoxdur
228) Sual:Hansı Konfranslar tibbii birlәşmәlәrin v\ nәqliyyay vasitәlәrinini.arәlәnmәsinin vә tanınmasının müasir texnologiyalara әsaslanan
qәrarlarını işlәyib hazırladı?
A) düzgün cavab yoxdur
B) 19721975ci illәrin konvensiyası
C) 19711974cü illәrin Diplomatik konfransı
D) 19741977ci illәrin Diplomatik konfransı
E) 19701973cu illәrin konfransı
229) Sual:Hәrbi әsirlәr bir qayda olaraq repatriasiyadan imtina edә bilәrlәrmi?
A) edә bilmәzlәr
B) edә bilәrlәr
C) beynәlxalq tәşkilatların birbaşa iştirakı ilә
D) müәyyәn şәrtlәrlә edә bilmәzlәr
E) müәyyәn şәrtlәrlә edә bilәrlәr
230) Sual:Beynәlxalrq Humanitar hüququn mәqsәdinә görә hәr bir ayrıca müdafiә tәdbiri tәlәb edәn neçә tip tәhlükә fәrqlәndirilir?
A) iki
B) üç
C) altı
D) beş
E) dörd
231) Sual:Düşmәnin tabeliyindә olan mülki .әxslәrin hüquqüi statusu vә himayә olunması hansı konvensiyada qaydaya salınmışdır?
A) IV Konvensiyada
B) I Konvensiyada
C) düzgün cavab yoxdur

D) III Konvensiyada
E) II Konvensiyada
232) Sual: Qadınların müdafiәsi haqqında müddıalar hansı Konvensiyada öz әksini tapmışdır?
A) düzgün cavab yoxdur
B) II Konvensiyada
C) I Konvensiyada
D) III Konvensiyada
E) IV Konvensiyada
233) Sual: I Protokola әsasәn necә yaşdan az olan uşaqlar döyüş әmәliyyatlarında iştirak edә bilmәzlәr?
A) bütün variantlar düzdür
B) 14 yaşdan az
C) 15 yaşdan az
D) 16 yaşdan az
E) 17 yaşdan az
234) Sual: Döyüş әmәliyyatları teatrında fәaliyyәt göstәrәn jurnalistlәr hәr cәhәtdәn hansı statusda hesab edilmәlidirlәr?
A) bütün variantlar düzdür
B) kombatantlar
C) mülki şәxslәr
D) tbbi heyyәt
E) digәr şәxslәr
235) Sual:Münaqişә tәrәfin әrazisindә olan әcnәbilәrin statusu hansı Konvensiyada tәsbit edilmişdir?
A) düzgün cavab yoxdur
B) II Konvensiyada
C) IV Konvensiyada
D) I Konvensiyada
E) III Konvensiyada

236) Sual:Hәrbi işğal haqqında qanunvericiliyin әsas vәzifәsi nәdir?
A) tәrәflәri güclü hücüm әmәliyyatlarından saxlamaqdır
B) Mövcud vәziyyәti, Status auo anteni saxlamaqdır
C) mövcud vәziyyәti kökündәn dәyişmәkdir
D) bütün variantlar düzdür
E) silahlı münaqişәnin gücünü azaltmaqdır
237) Sual: İşğal edilmiş әrazidı yaşayan şәxslәrin statusu hansı Konvensiyada tәsbit edilmişdir?
A) düzgün cavab yoxdur
B) II Konvensiya
C) IV Konvensiya
D) I Konvensiya
E) III Konvensiya
238) Sual: Mülki әhaliyә yardım prinsiplәri hansı Konvensiyada tısbit edilmişdir?
A) Haaqa Konvensiyasında
B) II Konvensiyanın 23cü maddәsindә
C) IV Konvensiyanın 23cü maddәsindә
D) I Konvensiyanın 23cü maddәsindә
E) III Konvensiyada
239) Sual:Silahlı qüvvәlәrin heyyәtindәn olan şәxslәr mülki müdafiә tәşkilatlarında tәmsil oluna bilәrlәrmi ?
A) düzgün cavab yoxdur
B) tәmsil oluna bilmәzlәr
C) tәmsil oluna bilәrlәr bir şәrtlә ki onlar hәr hansı hәrbi vәxifә yerinә yetirmәsinlәr
D) heç bir şәrt әvvәlcәdәn qoyulmadan tәmsil oluna bilәrlәr
E) beynәıxalq tәşkilatların iştirakı ilә tәmsil oluna bilәrlәr
240) Sual: Mәşhur Martens әlavәsi ilk dәfә hansı Konvensiya Sәnәdindә meydana cıxdı?
A) düzgün cavab yoxdur
B) Cenevrә Konvensiyasının II Әlavә Protokolunda

C) Quruda müharibәnin qanun vә adәtlәri haqqәnda IY Haaqa konvensiyasının preambulasında
D) Mәrakeş Sazişinin Sәnәdlәt Toplusunda
E) Cenevrә Konvensiyasının III Әlavә Protokolunda
241) Sual: kombatant Statusu döyüşçüyә hәdsiz sәlahiyyәtlәr (carte blance) verirmi?
A) beynәlxalq tәşkilatların işirakı ilә verir
B) müәyyәn şәrtlәr çәrçivәsindә verir
C) vermir
D) verir
E) müәyyәn çәrçivәlәr daxilindә vermir
242) Sual: Kombatantların mülki әhalidәn fәrqlәndirilmәsi halları hansı Konvensiyada möhkәmlәndirilmişdir?
A) bütün variantlar düzdür
B) III Әlavә Protokolu
C) I Әlavә Protokolu
D) II Әlavә Protokolu
E) IY Әlavә Protokolu
243) Sual: Kombatantlar hansı halda partizan döyüşçülәr adlandırılırlar?
A) düzgün cavab yoxdur
B) digәr tәrәfin cәbhә bölgәsindә fәaliyyәtә başladıqda
C) gizli fәaliyyәtә keçdikdә,dinc әhali arasında gizlәndikdә
D) acıq fәaliyyәtә keçdikdә
E) sülhmәramlı hәrbi birlәşmәlәrin tәrkibindә gizli fәaliyyәtә başladıqda
244) Sual:Müharibәdә әir götürülәnlәrin vәziyyәti әtraflı hansı Konvensiyada nәzәrdәn kecirilir?
A) düzgün cavab yoxdur
B) (II) Cenevrә Konvensiyası
C) Hәrbi әsirlәr haqqında (III) Cenevrә Konvensiyası
D) Haaqa Konvensiyası
E) (I) Cenevrә Konvensiyası

245) Sual:Hәrbi әsirlәrin repatriasiyasının әsassıs olaraq tәxirә salınması hansı protokolun ciddi şәkildә pozulması demәkdir?
A) bütün variantlar düzdür
B) (III) Protokolun
C) (I) Protokolun
D) (II) Protokolun
E) (IV) Protokolun
246) Sual:Müharibә zamanı mülki şәxslәrin müdafiәsi haqqında (IY) Konvensiya nә vaxtı, hansә konfransda qәbul edilib?
A) 1945ci il Diplomatik konfransda
B) 1947ci il Diplomatik konfransda
C) 1949cu il Diplomatik konfransda
D) 1948ci il Diplomatik konfransda
E) 1946ci il Diplomatik konfransda
247) Sual: I Protokola әsasәn necә yaşdan az olan uşaqlar silahlı qüvvәlәrә cağrila bilinmәz?
A) bütün vaeiantlar düzdür
B) 16 yaşdan az
C) 15 yaşdan az
D) 14 yaşdan az
E) 17 yaşdan az
248) Sual:İnternә edilәnlәrә aid bütün mәlumatlar hansı orqan vasitәsilә hansı Beynәlxalq Tәşkilata göndәrilmәlidir?
A) düzgün cavab yoxdur
B) İnformBüro vasitәsilә İHTERPOLA
C) Milli Mәlumat Bürosu vasitәsilә BQXKnin Mәrkәzi Axtarış Agentliyinә
D) Mәrkәzi Mәlimat Bürosu vasitәsilә BMTnin Axtarәş Bürosuna
E) Tәrәflәrin Mәlumat Mәrkәzlәrinә
249) Sual:İnternә edilәnlәrә aid bütün mәlumatlar hansı orqan vasitәsilә hansı Beynәlxalq Tәşkilata göndәrilmәlidir?
A) düzgün cavab yoxdur

B) İnformBüro vasitәsilә İHTERPOLA
C) Milli Mәlumat Bürosu vasitәsilә BQXKnin Mәrkәzi Axtarış Agentliyinә
D) Mәrkәzi Mәlimat Bürosu vasitәsilә BMTnin Axtarәş Bürosuna
E) Tәrәflәrin Mәlumat Mәrkәzlәrinә
250) Sual: Yaşamaq üçün zәruri olan әrzaq mәhsullarının ümumi çatışmamazlığı olarsa, döyüşәn tәrәflәrin bütün әhalisi üçün yardım
әmәliyyatlarının aparılması müddәas hansı Protokolda müәyyәnlәşdirilimişdir?
A) bütün variantlar düzdür
B) III Әlavö Protokolda
C) I Әlavә Protokolda
D) II Әlavә Protokolda
E) IV Әlavә Protokolda
251) Sual:müharibә aparilmasına qoyulan mәhdudiyyәtlәri kodifikasiya edәn sәnәdlәr silsilәsindә ilk sәnәd hansıdır?
A) HyuYorq Konvensiyası
B) Vaşinqton Konvensiyası
C) SankPeterburq Bәyannamәsi – Liber kodeksi ilә birlikdә
D) Cenevrә Konvensiyası Әlavә Protokolları ilı birlikdә
E) bütün variantlar düzdür
252) Sual: BMTnin Baş Mәclisinin "Silahlı münaqişәlәrdә insan hüququna hörmәt edilmәsi" adlanan 2444 saylı qәtnamәsi nә vaxtı qәbul
edilmişdir?
A) 19 dekabr 1963cü il
B) 19 dekabr 1966cı il
C) 19 dekabr 1968ci il
D) 19 dekabr 1967ci il
E) 19 dekabr 1965ci il
253) Sual:Kombatantlar partizan döyüşcülәr kimi fәaliyyәtdә olarkәn, özlәrini kombatant kimi tanıtmalıdırlarmı?
A) beynәlxalq tәşkilatların iştirakı ilә tanıtmalıdırlar
B) müәyyәn şәrtlәrlә tanıtmalıdırlar

C) tanıtmalıdırlar
D) tanıtmalı deyillәr
E) müәyyәn şәrtlәrlә tanıtmalı deyillәr
254) Sual:Silahlı qüvvәlәrin heyyәtindәn olan şәxslәr öz öhdәliklәrini pozduqda kombatant kimi öz hüquqi statusunu saxlayırlarmı?
A) düzgün cavab yoxdur
B) müәyyәn şәrtlәr cәrcivәsindә saxlayırlar
C) saxlayırlar
D) saxlamırlar
E) müәyyәn şәrtlәr cәrcivәsindә saxlamırlar
255) Sual:Kombatantlar әlә kecәrkәn müqәssir bilinsәlәr hansı Konvensiya ilә himayәdә olurlar ?
A) Haaqa Konvensiyası
B) I Cenevrә Konvensiyası
C) III Cenevrә Konvensiyası
D) II Cenevrә Konvensiyası
E) IY Cenevrә Konvensiyası
256) Sual:Müharibә aparılmasıının qadağan edilmiş üsulu?
A) bütün variantlar düzdür
B) qorxaqlıq
C) xәyanәt
D) satğıncılıq
E) vәdә әmәl etmәmәk
257) Sual: Mütәnasiblik prinsipinin mәxmunu?
A) düzgün cavab yoxdur
B) güc tәtbiqi, bunun hәticәsindә baş vermiş dağıntılarla vә dәymiş ziyanla mütәnadib olmalıdır
C) güc tәtbiqi vә onun gәtirdiyi dağıntılar qoyulan mәqsәd vә gözlәnilәn hәrbi üstünlüklә mütәnasib olmalıdır
D) güc tәtbiqi ona beynәlxalq tәşkilatlat tәrәfindәn veril\n imkanlarla birbaşa mütәnasib olmalıdır
E) hәr üç variant düzdür

258) Sual: Müharibә şәraitindә xәyanәt kimi hәrәkәtlәr necә tәyin edilir?
A) ”düşmәnin etibarını qazanmaq vә bu etibarı doğrultmaq mәqsәdi ilә onu silahlı münaqişәdә tәtbiq edilәn beynәlxalq hüquq normalarına uyğun
olaraq himayә hüququna malik olduğuna vә himayә göstәrmәli olduğuna inandırmağa yönәliş hәrәkәtlәt” kimi tәyin edilir
B) düzgün cavab yoxdur
C) ”düşmәnin etibarını qazanmaq vә bu etibarı doğrultmaq mәqsәdi ilә onu silahlı münaqişәdә tәtbiq edilәn beynәlxalq hüquq normalarına uyğun
olaraq,inandırmağa yönәliş hәrәkәtlәt” kimi tәyin edilir
D) ”düşmәnin etibarını qazanmaq vә olduğuna inandırmağa yönәliş hәrәkәtlәt” kimi tәyin edilir
E) ”düşmәnin etibarını doğrultmaq mәqsәdi ilә onu silahlı münaqişәdә tәtbiq edilәn daxili hüquq normalarına uyğun olaraq himayә hüququna malik
olduğuna vә himayә göstәrmәli olduğuna inandırmağa yönәliş hәrәkәtlәt” kimi tәyin edilir
259) Sual: Döyüş әmәliyyatlarında hamı tәrәfindәn tanınan fәrqlәnmә nişanından aidiyyatı üzrә olmayan şәkildә istifadәni qadağan edәn Protokol
hansıdır?
A) Haaqa Konvensiyası
B) III Protokol
C) I Protokol
D) II Protokol
E) IY Protokol
260) Sual:İmplementasiya nәdir?
A) Beynәlxalq Humanitar hüququn normalarına tam riayәt olunmasını tәmin etmәk mәqsәdilә dövlәtlәr tәrәfindәn dörülmәli olan tәdbirlәri әhatә
edir
B) Hәrbi әmәliyyatlarda faktik olaraq iştirak etmәk
C) Silahlı qüvvәlәrin tәrkibinә daxil olan şәxslәr
D) Müharibә vәziyyәtinin bitmәsi
E) Müharibә qurbanlarının beynәlxalqhüquqi müdafiәsi
261) Sual: Beynәlxalq humanitar hüquq nәdir?
A) müharibәdәn sonra fәaliyәt göctәrәn hüququn xüsusi bölmәsidir
B) beynәlxalq hüquqdan müstәqil fәaliyyәtdә olah hüquq sahәsidir
C) müharibәdәn öncә fәaliyәt göstәrәn hüququn xüsusi bölmәsidir
D) müharibә zamanı fәaliyәt göstәrәn hüququn xüsusi bölmәsidir

E) düzgün cavab yoxdur
262) Sual:BMT Nizamnamәsinә görә dövlәt hansı halda güc işlәtmәk hüququna malikdir?
A) düzgün cavab yoxdur
B) digәr dövlәtin әrazi bütövlüyünә qarşı tәcavüz zamanı
C) özünü müdafiә hüququnu hәyata keçirәrkәn
D) hәr bir halda
E) Beynәlxalq tәşkilatların müvafiq qәtnamәlәrinә әsasәn
263) Sual: Ordu Tibb Birlәşmәlәrinin hücuma qarşı immuniteti nәyә әsasәn vardır?
A) düzgün cavab yoxdur
B) Beynәlxalq Tәşkilatlara tabeciliyinә görә
C) Neytrallıq statusu verildiyinә görә
D) Dövlәtlәrin bu birlәşmәlәri tanımadıqlarına görә
E) Beynәlxalq humanitar hüquq bu halı tәnzimlәmir
264) Sual:Hәrbi әsirlәrlә rәftara dair III Cenevrә Konvensiyası nә vaxtı qәbul edilmişdir?
A) düzgün cavab yoxdur
B) 12 aprel 1956cı il
C) 12 avqust 1949cu il
D) 12 iyun 1951ci il
E) 12 may 1965ci il
265) Sual: "Mәdәni Sәrvәtlәr üçün Qırmızı Xaç" yaradıldıqdan sonra onun icrasına nәzarәt hansı beynәlxalq tәşkilata hәvalә edildi?
A) Avropa Şurası
B) ATӘM
C) YUNESKO
D) YUNSİTRAL
E) ATӘT
266) Sual: 1949cu il Cenevrә Konvensiyasının bütöv bölmәlәrinin mәnbәyi nә hesab edilә bilәr?

A) düzgün cavab yoxdur
B) Münaqişә hüququ
C) Adәt hüququ
D) Müharibә hüququ
E) Vәtәndaş müharibәsi hüququ
267) Sual:Beynәlxalq humanitar hüququn mәqsәdi?
A) düzgün cavab yoxdur
B) müharibәdәn sonrakı mәrhәlәdә bәrpa işlәrinin tәnzimlәnmәsidir
C) müharibәnin fövqәladә şәraitindә insan hәyatını vә lәyaqәtini qorumaqdır
D) müharibәnin fövqәladә şәraitindә mәdәni sәrvәtlәri qorumaqdәr
E) ekoloji tarazlığın pozulmasının qarşısının alınmasıdır
268) Sual: İnsan Hüquqları ümumi Bәyannamәsi hansı beynәlxalq tәşkilat tәrәfindәn qәbul edilmişdir?
A) MDB
B) Avropa Birliyi
C) BMT
D) ATӘT
E) Avropa Şurası
269) Sual: Kombatantların anlayıışı hansı Protokolun necәnci maddәsindә verilir?
A) 1973cü ilin I Әlavә Protokolun 43cü mad.2ci bәndi
B) 1975ci ilin I Әlavә Protokolun 43cü mad.2ci bәndi
C) 1977ci ilin I Әlavә Protokolun 43cü mad.2ci bәndi
D) 1976ci ilin I Әlavә Protokolun 43cü mad.2ci bәndi
E) 1974cü ilin I Әlavә Protokolun 43cü mad.2ci bәndi
270) Sual:Kombatantların döyüş әmәliyyatlarında istifadә etdiyi vasitә vә üsullarәn mәhdudlaşdırılması hansı hüquqla tәnzimlәnir?
A) düzgün cavab yoxdur
B) Müharibә hüququ
C) Haaqa hüququ

D) Cenevrә hüququ
E) Silanlı münaqişә hüququ
271) Sual:Hansı hüquq himayәdә olan şәxslәrin kateqoriyalarını fәrqlәndiri?
A) İnsan haqları hüququ
B) Haaqa hüququ
C) düzgün cavab yoxdur
D) Beynәlxalq xüsusi hüquq
E) Cenevrә hüququ
272) Sual:"BHHa görә "müdafiәsiz" dedikdә nә başa düşülür?
A) müharibә aparan ölkәlәrin vәtәndaşı olan, yaralanması ilә bağlı vuruşmağı dayandıran vә ya könüllü sürәtdә silahı yerә qoyan şәxslәr başa
düşülür
B) müharibә aparmayan ölkәlәrin vәtәndaşı olan, yaralanması ilә bağlı vuruşmağı hәlә dayandırmayan vә ya gәmi qәzasına uğrayan vә yaxud
könüllü sürәtdә silahı yerә qoyan şәxsjәr başa düşülür
C) müharibә aparan ölkәlәrin vәtәndaşı olan, yaralanması ilә bağlı vuruşmağı dayandıran vә ya gәmi qәzasına uğrayan vә yaxud könüllü sürәtdә
silahı yerә qoyan şәxslәr başa düşülür
D) müharibә aparan vә ya aparmayan ölkәlәrin vәtәndaşı olan, yaralanması ilә bağlı vuruşmağı dayandıran vә ya gәmi qәzasına uğrayan vә yaxud
könüllü sürәtdә silahı yerә qoyan şәxslәr başa düşülür
E) yaralanması ilә bağlı vuruşmağı dayandıran vә ya gәmi qәzasına uğrayan vә yaxud könüllü sürәtdә silahı yerә qoyan şәxslәr başa düşülür
273) Sual: Tibbi birlәşmәlәr başqa mәqsәdlәr üçün istifadә edilә bilәrmi?
A) düzgün cavab yoxdur
B) dilә bilinәr
C) edilә bilmәz
D) müәyyәn şәrtlәrlә edilә bilinmәz
E) müәyyәn şәrtlәrlә edilә bilәr
274) Sual:Sәhra qospitallarının neytrallığını bәyan edәn ilk Konvensiya hansıdır?
A) 1864cü il Konvensiyası
B) 1860cı il Konvensiyası

C) 1861ci il Konvensiyası
D) 1863cü il Konvensiyası
E) 1865ci il Konvensiyası
275) Sual: Xәstәxana gәmilәri hansı şәrtlәr cәrcivәsindә II Cenevrә Konvensiyasının himayәsi altına düşür?
A) bir şәrtlә ki, onlar müvafiq şәkildә işarәlәnmәli vә tanınma әlamәtlәri beynәlxalq tәşkilatlara bildirilmәlidir
B) bir şәrtlә ki, tanınma әlamәtlәri münaqişә tәrәflәrinә bildirilmәlidir
C) bir şәrtlә ki, onlar müvafiq şәkildә işarәlәnmәli vә tanınma әlamәtlәri münaqişә tәrәflәrinә bildirilmәlidir
D) bir şәrtlә ki, onlar müvafiq şәkildә işarәlәnmәmәli, tanınma әlamәtlәri münaqişә tәrәflәrinә bildirilmәlidir
E) bir şәrtlә ki, onlar müvafiq şәkildә işarәlәnmәli vә tanınma әlamәtlәri münaqişә tәrәflәrinә bildirilmәlidir
276) Sual:Beynәlxalq humanitar hüququ leksikona kim gәtirmişdir?
A) Jan Pol Akayesu
B) Pol Mari Qodme
C) Jan Pikte
D) Duşko Tadiç
E) Brean Kelloq
277) Sual:Hansı qadağan olunmuş metod deyil?
A) Hәrbi zәrurәt hallarından başqa,düşmәn mülkiyyәtinin tәlәf vә ya zәbt edilmәsi
B) Düşmәn qoşunlarına mәnsub olan şәxslәri xaincәsinә öldürmәk
C) Parlamentyoru vә onu müşayiәt edәn şәxslәri öldürmәk
D) İşgәncәlәr,genosid vә girov götürmәnin tәtbiq edilmәsi
E) İnsan bәdәnindә asanlıqla dönәn vә ya yastılanan güllәlәr
278) Sual:Beynәlxalq humanitar hüququn anlayışı:
A) beynәlxalq humanitar hüquq – silahlı münaqişәlәr zamanı tәtbiq olunan, döyüş aparılmasının müәyyәn üsul vә metodlarının tәtbiqini qadağan
edәn vә ya mәhdudluşdırılmasına yönәlmiş beynәlxalq hüquq normalarının mәcmusudur
B) beynәlxalq humanitar hüquq – silahlı münaqişәlәr zamanı tәtbiq olunan, döyüş aparılmasının müәyyәn üsul vә metodlarının tәtbiqini qadağan
edәn vә ya mәhdudlaşdıran vә silahlı münaqişә dövründә fәrdin hüquqlarının qorunmasına yönәlmiş beynәlxalq hüquq normalarının mәcmusudur
C) beynәlxalq humanitar hüquq – silahlı münaqişәlәr zamanı fәrdin hüquqlarının qorunmasına yönәlmiş beynәlxalq hüquq normalarının

mәcmusudur
D) beynәlxalq humanitar hüquq – silahlı münaqişәlәr zamanı tәtbiq olunan, döyüş aparılmasının müәyyәn üsul vә metodlarının tәtbiqini qadağan
edәn beynәlxalq hüquq normalarının mәcmusudur
E) beynәlxalq humanitar hüquq – silahlı münaqişәlәr zamanı әsirlәrin hüquqlarının qorunmasına yönәlmiş beynәlxalq hüquq normalarının
mәcmusudur.
279) Sual: Kollektiv özünümüdafiә hüququ nәdir?
A) düzgün cavab yoxdur
B) BMTnin silahlı qüvvәlәrinin müvafiq qәtnamәlәrinә әsasәn hәrbi әmәliyyatlar hәyata kecirmәlәri
C) hücuma mәruz qalan ölkәyә kömәyә gәlәn üçüncü ölkә üçündә güc işlәtmәk hüququna mәhdudiyyәt qoyulmur
D) Bir neçә dövlәtin digәr dövlәtlәrin әrazi bütövlüyünә tәcavüz edәrkәn özünü müdafiә hәrәkәtlәri
E) bu hal Beynәlxalq humanitar hüquqla tәnzimlәnmir
280) Sual: Müharibәnin qadağan edilmәsi prinsipi ilә beynәlxalq humanitar hüquq arasәndakı qarşılıqlı әlaqә hansı beynәlxalq konvensiyada әks
edilmişdir?
A) düzgün cavab yoxdur
B) Vaşinqton Konvensiyası
C) Cenevrә Konvensiyalarına İ Әlavә Protokolun Preambulasında
D) NyuYork Konvensiyasının İ Bölmәsindә
E) Moskva Konvensiyasının Preambulasında
281) Sual:Beynәıxalq humanitar hüququn dirçәlişinin ideya әsası necәnci әsrdә qoyulmuşdur?
A) XVI әsrdә
B) XX әsrin әvvәlindә
C) XIX әsrdә
D) XYIII әsrdә
E) XVII әsrdә
282) Sual:Beynәlxalq silahlı münaqişә qurbanlarının müdafiәsinә dair Cenevrә Konvensiyasına әlavә neçә Protokol qәbul olunmuşdur?
A) 5
B) 4

C) 2
D) 3
E) 1
283) Sual:Beynәlxalq hüquqi subyektliyin әsas ünsürlәri bütövlükdә mәxsusdur 1.dövlәtә 2.bәzi beynәlxalq tәşkilatlara 3.fәrdlәrә 4.bütün
beynәlxalq tәşkilatlara
A) 1,3
B) 3,4
C) 2,3
D) 1,2
E) 1,4
284) Sual:Hansının aşağıdakı hüquqları vardır 1.BMTә üzv ola bilәr 2.BMTnin Tәhlükәsizlik şurası qarşısında beynәlxalq mübahisә ilә bağlı
mәsәlә qaldıra bilәr 3.BMT Beynәlxalq Mәhkәmәsindә iş üzrә tәrәf ola bilәr
A) heç biri
B) dövlәt
C) fәrd
D) hamısı
E) dövlәtәbәnzәr qurum
285) Sual:İnvestisiya mübahisәlәrinin hәll edilmәsi haqqında Konvensiya neçәnci ildә bağlanıb?
A) 1964
B) 1951
C) 1969
D) 1933
E) 1975
286) Sual:Vatikanın Beynәlxalq hüquqi statusunu müәyyәn edәn Lateran müqavilәsi bağlanıb?
A) 1975
B) 1969
C) 1933

D) 1929
E) 1951
287) Sual:Dövlәtin hüquqi varisliyi anlayışı nәdir?
A) ölkәdә siyasi rejimin dәyişmәsi
B) beynәlxalq hüquqda bir dövlәtin hüquq vә vәzifәlәrinin digәr dövlәtә keçirilmәsi
C) ölkәdә yeni parlamentin seçilmәsi
D) ölkәdә hökumәtin dәyişmәsi
E) ölkәdә hakimiyyәtin dәyişmәsi
288) Sual:Dövlәtlәrin hüququ vә vәzifәlәri haqqında Montevideo Konvensiyası neçәnci ildә bağlanıb?
A) 1957
B) 1951
C) 1969
D) 1933
E) 1975
289) Sual:Vatikan hansı tәşkilatın üzvüdür? 1.MAQATE 2.BMT 3.YUNESKO 4.Ümumdünya poçt ittifaqı 5.Beynәlxalq elektron rabitәsi ittifaqı
A) heç biri
B) 2,3,5
C) 1,4,5
D) 1,2,3
E) 2,4,5
290) Sual: BQXK Himayәçi dövlәt vәzifәlәrini öz üzәrinә götürә bilәrmi?
A) bu hal BHHla tәnzimlәnmir
B) BMTnin müvafiq qәtnamәsinә әsasәn götürә bilәr
C) götürә bilәr
D) götürә bilmәz
E) hәr üç variant düzdür

291) Sual:Beynәlxalq humanitar hüququn anlayışının düzgün olanını göstәr
A) Silahlı münaqişәlәr zamaın tәtbiq olunan, döyüş aparılmasının müәyyәn üsul vә metodlarının tәtbiqini icazә verәn vә ya yayan vә silahlı
münaqişә dövründә fәrdin hüquqlarının qorunmasına yönәlmiş beynәlxalqhüquqi normaların mәcmuyuna deyilir.
B) Silahlı münaqişәlәr zamaın tәtbiq olunan, döyüş aparılmasının müәyyәn üsul vә metodlarının tәtbiqini qadağan edәn vә ya mәhdudlaşdıran vә
silahlı münaqişә dövründә fәrdin hüquqlarının qorunmasına yönәlmiş beynәlxalqhüquqi normaların mәcmuyuna deyilir.
C) döyüş zamaın tәtbiq olunan, mәhdudlaşdıran vә silahlı münaqişә dövründә fәrdin hüquqlarının qorunmasına yönәlmiş beynәlxalqhüquqi
normaların mәcmuyuna deyilir.
D) müharibә zamaın tәtbiq olunan, metodlarının tәtbiqini qadağan edәn vә ya mәhdudlaşdıran vә silahlı münaqişә dövründә fәrdin hüquqlarının
qorunmasına yönәlmiş beynәlxalqhüquqi normaların mәcmuyuna deyilir.
E) heç biri düzgün deyil.
292) Sual: Beynәlxalq humanitar hüquq kim tәrәfindәn elmә gәtrilib.
A) Abram Russo
B) Jan Pikte
C) Con LOkk
D) Lәtif Hüseynov
E) Vilyam Çörçel
293) Sual:beynәlxalq humanitar hüququn mәqsәdini göstәrin.
A) Heç biri
B) Kombatant olmayanları, yәni mülki şәxslәri vә sıradan çıxmış hәrbi qulluqçuları müdafiә etmәk vә onlarla humanist rәftarı tәmin etmәk, Seçimsiz
zorakılığın artıq әzabәziyyәtin qarşısını almaq üçün, döyüş aparılmasının müәyyәn metod vә vasitәlәrini mәhdudlaşdırmaq vә ya qadağan etmәk.
C) dövlәtlәrin müvafiq müzafiq müqavilәlәrdәn irәli gәlәn öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsi haqqında mәruzәlәrinin dinlәnilmәsi
D) yerlәrdә ümumi situasiyanın öyrәnilmәsi vә ya konkret problemin hәlli ilә bağlı tәhqiqatların aparılması;
E) insan hüquqlarının pozulması iddia edәn fәrdi, dövlәtlәrarası şikayәtlәrә baxılması.
294) Sual:Beynәlxalq humanitar hüquq әsasәn nәyә söykәnir
A) Beynәlxalq normalara söykәnir.
B) Müqavilәyә söykәnir
C) Tәşkilatlara söykәnir.
295) Sual:Beynәlxalq humanitar hüququn әsas tәtbiq sahәsi nәdir?

A) hamısı
B) Hәrbi qulluqçuları müdafiә etmәk
C) Beynәlxalq silahlı münaqişәlәr
D) Zorakılığın qarşısının alınması
E) Genosid cinayıtinin qarşısının alınması
296) Sual:Cenevrә Konvensiyalarına әlavә Protokollar nә vaxt qәbul olunmuşdur?
A) 1957
B) 1993
C) 1967
D) 1977
E) 1987
297) Sual:Kombatantlar nә demәkdir?
A) mülki şәxslәrlә vuruşan şәxslәr
B) mәdәni mülkiyyәtin mühafizәsi
C) silahlı münaqişәlәr
D) müharibә qurbanlarının müdafiәsi
E) neytral dövlәtlәrin müdafiәsi
298) Sual: Haaqa hüququ nә vaxtdan yaranmışdır?
A) 1900
B) 1876
C) 1875
D) 1899
E) 1888
299) Sual:Beynәlxalq silahlı münaqişәlәr hansı konvensiya ilә tınzimlәnir?
A) 1930 Haaqa
B) 1949 Cenevrә
C) 1969 Vyana

D) 1986 Vyana
E) 1963 Strasburq
300) Sual: Bir dövlәtin әrazisi hüdudlarında baş vermiş müharibәlәr necә adlanır?
A) qeyriregional
B) sadә
C) ümumi
D) qeyribeynәlxalq
E) tәk sahәli
301) Sual: Daxili asayişin pozulması vә gәrginliklәr silahlı münaqişә sayılırmı?
A) beynәlxalq tәşkilatlar bu prosesdә iştirak edirlәrsә sayılır
B) sayılır
C) sayılmır
D) müәyyәn şәrtlәr daxilindә sayılır
E) müәyyәn şәrtlәr daxlindә sayılmır
302) Sual: Fәrqlәnmә nişanında xәyanәtgarcasına istifadә edilmәsinin hüquqi nәticәsi?
A) düzgün cavab yoxdur
B) mәnәvi mәsuliyyәtini yaradır
C) müharibә cinayәti kimi qiymәtlәndirilir
D) maddi mәsuliyyәtinin yaradır
E) hәr üç varinant düzdür
303) Sual: İkinci dünya müharibәsi nә vaxtı başlamışdır?
A) 1937
B) 1941
C) 1938
D) 1939
E) 1940

304) Sual: Müharibә başlandıqdan sonra münaqişәdә iştirak edәn tәrәfin ilk vәzifәsi nәdir?
A) bütün variantlar düzdür
B) BMTnin nәzarәtçilәrini әraziyә buraxmaq
C) Himayәçi dövlәti tәyin etmәk
D) Beynәlxalq tәşkilatlara bu barәdә dәrhal mәlumat vermәk
E) Sәrhәd qonşu dövlәtlәrә mәlumat vermәk
305) Sual: I Dünya müharibәsi nә vaxtı başlamışdır?
A) 1917
B) 1915
C) 1914
D) 1913
E) 1916
306) Sual: İnsan hüquqları baxımından beynәlxalq humanitar hüququ başlanğıc beynәlxalq sәnәdi.
A) 1961ci il Vyana Konvensiyası
B) 1921ci il Cenevrә Sazişi.
C) 1948ci il Ümumdünya Bәyannamәsi
D) 1965ci il Vaşinqton Konvensiyası
E) 1969cu il Vyana Konvensiyas
307) Sual: Qüvvәdә olan beynәlxalq Humanitar hüquqa görә, vәtәndaş müharibәsinin neçә tipi mövcüddur?
A) 6
B) 3
C) 2
D) 4
E) 5
308) Sual: Mülki әhali vә ya ayrıayrı mülki şәxslәr hücum obyekti ola bilәrmi?
A) müәyyәn şәrtlәr daxilindә ola bilmәz
B) ola bilәr

C) ola bilmәz
D) ayrıayrı mülki şәxslәr ola bilәr
E) müәyyәn şәrtlәr daxilindә ola bilәr
309) Sual:Beynәlxalq humanitar hüquq neçә hissәdәn ibarәtdir?
A) «Cenevrә hüququ»;«Müharibә hüququ»
B) «Cenevrә hüququ»; «Avropa hüququ»; «Haaqa hüququ»; vә «Silahlı münaqişәlәr hüququ»
C) «Cenevrә hüququ»;«Haaqa hüququ»
D) «Cenevrә hüququ»;«Haaqa hüququ» vә «Silahlı münaqişәlәr hüququ»
E) «Haaqa hüququ»;«Avropa hüququ» vә «Müharibә hüququ»
310) Sual:Hansı ilk beynәlxalq tәşkilatdır?
A) Avropa birliyi
B) Torpağın ölçülmәsi üzrә Beynәlxalq ittifaq
C) Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı
D) ATӘT
E) NATO
311) Sual:Hansı ilk beynәlxalq tәşkilat deyil?
A) Gömrük tariflәrinin nәşri üzrә Beynәlxalq ittifaq
B) Torpağın ölçülmәsi üzrә Beynәlxalq ittifaq
C) Beynәlxalq teleqraf ittifaqı
D) Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı
E) Beynәlxalq ölçü vә çәki komitәsi
312) Sual:Beynәlxalqtәşkilatların funksiyası hesab olunmur
A) tәnzimlәmә
B) normayaratma
C) mәcәllәlәşdirmә
D) informasiya

E) nәzarәt
313) Sual:Beynәlxalq tәşkilatın üzvlәri neçә cür olur?
A) 5
B) 3
C) 2
D) 4
E) 1
314) Sual:BMtnin neçә әsas orqanı var
A) 5
B) 2
C) 4
D) 6
E) 3
315) Sual: Beynәlxalq Mәhkәmә hansı şәhәrdә yerlәşir
A) Vaşinqton
B) Haaqa
C) Strasburq
D) London
E) Paris
316) Sual:Avropa Şurası neçәnci ildә yaradılıb
A) 1975
B) 1945
C) 1949
D) 1950
E) 1940
317) Sual:BMTnin 6 әsas orqanı hansı tәşkilat qarşısında hesabat verir?

A) Avropa Birliyi qarşısında
B) BMTnin Baş Assambleyası qarşısında
C) ATӘT qarşısında
D) Avropa Şurası qarşısında
E) Beynәlxalq Mәhkәmә qarşısında
318) Sual: Avropa Şurası Avropa ölkәlәrinin hansı tәşkilatlarını özündә birlәşdirir?
A) ictimai tәşkilatları özündә birlәşdirәn tәşkilatdır
B) Avropa ölkәlәrinin parlamentlәrini özündә birlәşdirәn tәşkilatdır
C) Avropa ölkәlәrinin dövlәtlәrini özündә birlәşdirәn tәşkilatdır
D) hökumәtlәri özündә birlәşdirәn tәşkilatdır
E) iqtisadi qurumları özündә birlәşdirәn tәşkilatdır
319) Sual:Beynlәxalq iqtisadi hüquq sahәsini hansı beynәlxalq tәşkilat tәnzimlәyir?
A) Müstәqil Dövlәtlәr Birliyi
B) BMTnin sosialiqtisadi Şurası
C) Avropa Birliyi
D) Avropa Şurası
E) Beynәlxalq Ticarәt Tәşkilatı
320) Sual: әrәb dövlәtlәri liqasının (әDL) halhazırda neçә üzvü var?
A) 61
B) 31
C) 21
D) 41
E) 51
321) Sual: Amerika Dövlәtlәri Tәşkilatının (ADT) neçә üzvdәn ibarәtdir?
A) 8
B) 14
C) 7

D) 12
E) 9
322) Sual: Avropa bәrpa vә inkişaf Bankı neçәnci ildә tәşkil olunmuşdur?
A) 200ci il
B) 1980cı il
C) 1990cı il
D) 1970ci il
E) 1940cı il
323) Sual: Beynәlxalq Ticarәt Palatası neçәnci ildә tәsis olunmuşdur?
A) 1948ci il
B) 1940cı il
C) 1920ci il
D) 1950ci il
E) 1976cı il
324) Sual: BMTnin Ali Komissarı Baş Katib tәrәfindәn neçә il müddәtinә seçilir?
A) 2
B) 7
C) 4
D) 5
E) 3
325) Sual: Aşağıdakılardan hansı tәşkilat Avropa tәşkilatıdır?
A) YUNESKO
B) EKO
C) ATӘT
D) NATO
E) UKT

326) Sual: Avropa Tәhlükәsizlik vә әmәkdaşlıq Tәşkilatı hansı ölkәlәrә aiddir?
A) NATO ölkәlәri
B) Asiya ölkәlәri
C) Avropa ölkәlәri
D) Afrika ölkәlәri
E) Amerika ölkәlәri
327) Sual: Azәrbaycan Respublikası nә vaxt BMTyә tam hüquqlu üzv olub?
A) 1992ci ilin aprel ayında
B) 1990cı ilil may ayında
C) 1991ci ilin noyabr ayında
D) 1992ci ilin mart ayında
E) 1993cü ilin avqust ayında
328) Sual: Bunlardan hansı beynәlxalq dövlәtlәrarası tәşkilatdır?
A) Ümumdünya Hәmkarlar Tәşkilatı
B) Ümumdünya Sәrhәdsiz Hәkimlәr İttifaqı
C) Dünya Gәnclәr İttifaqı
D) Ümumdünya Tәlәblәr Cәmiyyәti
E) Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı
329) Sual: Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq dövlәtlәrarası tәşkilatı tәmsil edir?
A) Tәhsil vә maarif işçilәri ittifaqı
B) Muzeylәr idarәsi
C) BMT nümayәndәliyi
D) Arxitektorlar İttifaqı
E) Әmәk birjası
330) Sual: Keçmiş Varşava müqavilәsinә qarşı yaradılmış hәrbi birlik hansıdır?
A) YUNESKO
B) BMT

C) NATO
D) Avropa Şurası
E) MDB
331) Sual: Müsәlman ölkәlәrini birlәşdirәn tәşkilat hansıdır?
A) MDB
B) ATӘT
C) İKT
D) NATO
E) YUNESKO
332) Sual:Aşağıdakılardan hansı tәşkilat müsәlman ölkәlәrinә aiddir?
A) ATӘT
B) EKO
C) İKT
D) YUNESKO
E) NATO
333) Sual:Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı?
A) XİN  nәzdindә tәşkilatdır
B) Regional tәşkilatdır
C) Beynәlxalq Tәşkilatdır
D) ABŞ tәşkilatıdır
E) İctimai tәşkilatdır
334) Sual:Torpağın ölçülmәsi üzrә Beynәlxalq ittifaq neçәnci ildә yaradılıb
A) 1877
B) 1864
C) 1874
D) 1875
E) 1876

335) Sual:Beynәlxalq tәklilatların әlamәtlәrini göstәrin:
A) hamsı
B) müqavilә әsasında yaradılır;
C) müvafiq tәşkilati struktura malikdir;
D) müәyyәn mәqsәd vә vәzifәlәri vardır;
E) beynәlxalq hüquq vә öhdәliklәrә malikdir;
336) Sual:Beynәlxalq hüquq hansı fuksiyaları hәyata keçirir:
A) hamsı
B) normayaratma funksiyası:
C) mәcәllәlәşdirmә funksiyası
D) informasiya funksiyası:
E) nәzarәt funksiyası: operativ fuksiyalar
337) Sual:beynәlxalq tәşkilat aşağıdakı hansı orqanlardan ibarәt olur:
A) Hamsı
B) ali orqan;
C) icra orqanı;
D) inzibati orqan
E) xüsusi komitә vә komissiyalar.
338) Sual:Ali orqan aşağıdakı hansı sәlahiyyәtlәri hәtata keçirir:
A) hamsı
B) Tәşkilata yeni üzvlәrin qәbul edilmәsi;
C) Tәşkilatın baş vәzifәli şәxinin seçilmәsı;
D) icra orqanı üzvlәrinin seçilmәsi; büdcәnin müәyyәn edilmәsi;
E) Tәşkilatın fәaliyyәti barәdә hesabatların dinlәnilmәsi,Tәşkilatın fәaliyyәti ilә bağlı bütün mәsәlәlәrin müzakirәsi.
339) Sual:BMTnin ixtisaslaşdırılmış tәsisatlarının düzgün anlayışını göstәrin
A) beynәlxalq әmәkdaşlığın bu vә ya digәr ümumi sahәsindә fәaliyyәt hәyata keçirәn, Birlәmiş Millәtlәr Tәşkilatı ilә әlaqәsi olan universal xarakterli

beynәlxalq hökumәtlәtarası tәşkilatlardır.
B) beynәlxalq әmәkdaşlığın bu vә ya digәr konkret sahәsindә fәaliyyәt hәyata keçirәn, Birlәmiş Millәtlәr Tәşkilatı ilә әlaqәsi olan universal
xarakterli beynәlxalq hökumәtlәtarası tәşkilatlardır.
C) beynәlxalq әmәkdaşlığın bu vә ya digәr konkret sahәsindә fәaliyyәt hәyata keçirәn, dünya birliklәri ilә әlaqәsi olan universal xarakterli
beynәlxalq hökumәtlәtarası tәşkilatlardır.
D) beynәlxalq әmәkdaşlığın bu vә ya digәr konkret sahәsindә fәaliyyәt hәyata keçirәn, Birlәmiş Tәşkilatı ilә әlaqәsi olan xüsusi xarakterli beynәlxalq
hökumәtlәtarası tәşkilatlardır.
E) ikitәrәfli әmәkdaşlığın bu vә ya digәr konkret sahәsindә fәaliyyәt hәyata keçirәn, Birlәmiş Millәtlәr Tәşkilatı ilә әlaqәsi olan universal xarakterli
beynәlxalq tәşkilatlararası tәşkilatlardır.
340) Sual: Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının qarşısında duran әsas vәzifә nәdәn ibarәtdir?
A) sazişlәrlә müәyyәnlәşdirilmiş yeni çoxsahәli fiskal sisteminin “yerinә yetirilmәsinә, tәtbiqinә vә hәrәkәtinә” tәkan vermәk.
B) sazişlәrlә müәyyәnlәşdirilmiş yeni coxsahәli ticarәt sisteminin “yerinә yetirilmәsinә, tәtbiqinә vә hәrәkәtinә” tәkan vermәk.
C) sazişlәrlә müәyyәnlәşdirilmiş yeni coxsahәli investisiya sisteminin “yerinә yetirilmәsinә, tәtbiqinә vә hәrәkәtinә” tәkan vermәk.
D) sazişlәrlә müәyyәnlәşdirilmiş yeni coxsahәli maliyyә sisteminin “yerinә yetirilmәsinә, tәtbiqinә vә hәrәkәtinә” tәkan vermәk.
E) sazişlәrlә müәyyәnlәşdirilmiş yeni sırf iritәrәfli ticarәt sisteminin “yerinә yetirilmәsinә, tәtbiqinә vә hәrәkәtinә” tәkan vermәk.
341) Sual:Avropa Azad Ticarәt Assosiasiyası (AATS) hansı tarixdә yaradılmışdır?
A) 1964cü ildә
B) 1963cü ildә
C) 1961ci ildә
D) 1960cı ildә
E) 1965cı ildә
342) Sual:Ticarәt saldosunun mәzmunu
A) eksportun kәsir dәyәridir
B) importun büdcәdә göstәrilәn әmsaldan kәsir fәrqlәri dәyәridir
C) xaricә satılan malların kәsir dәyәridir
D) daxildә satılan malların kәsir dәyәri vә әmsaldır.
E) eksport vә importun qiymәt hәcmlәri arasındakı fәrqdir

343) Sual:Sәnayenin İnkişafı üzrә BMT Tәşkilatı nә vaxtı fәaliyyәtә başlamışdır?
A) 1986cı il
B) 1980cı il
C) 1981ci il
D) 1982cı il
E) 1985cı il
344) Sual:Milli rejim prinsipinin hüquqi anlamda mәzmunu
A) prinsiplәrin arasında milli rejimin hüququ mәzmunu mövcud deyil
B) bu birtәrәfli qaydada yaradılır vә ya bәzi ticarәt müqavilәlәrindә nәzәrdә tututlur vә onu bildirir ki, әcnәbi dövlәtin fiziki vә hüquqi şәxslәri
hüquqi münasibәtlәrin ayrıaurı növlәrinә ğörә qarşılıqlıq әsasında hüquqca milli fiziki vә hüquqi şәxslәrә tamamilә bәrabәr tutulurlar.
C) bu ikitәrәfli qaydada yaradılır vә bütün ticarәt müqavilәlәrindә nәzәrdә tutulur
D) hüquqca milli fiziki vә hüquqi şәxslәrә şamil edilir vә onu bildirir ki, әcnәbi dövlәtin fiziki vә hüquqi şәxslәri hüquqi münasibәtlәrin ayrıayrı
növlәrinә görә qarşılıqlıq әsasında hüquqca milli fiziki vә hüquqi şәxslәrә bәrabәr tutulmurlar.
E) әcnәbi dövlәtin fiziki vә hüquqi şәxslәrinә şamil edilir vә onu bildirir ki, hәmin fiziki vә hüquqi şәxslәri hüquqi münasibәtlәrin ayrıayrı növlәrinә
görә ayrıca öhdәliklәrlә yüklәnilir, bu birtәrәfli qaydada yaradılır, hüquqca milli fiziki vә hüquqi şәxslәrә şamil edilir vә öz ictimai vә dövlәt
quruluşuna görә müәyyәn edilir.
345) Sual:Qarşılıqlı mәnfәәt prinsipinin hüquqi anlamda mәzmunu
A) dövlәtlәr arasında qarşılıqlı sürәtdә sәrfәli olmayan, xüsusılә birbaşa vә dolayısı ilә mәcburi xarakter daşıyan münasibәtlәrә yer olmamalıdır,
mәnfәәt vә öhdәliklәr әdalәtlә bölüşdürülmәlidir.
B) dövlәtlәr arasında qarşılıqlı sürәtdә sәrfәli olmayan münasıbәtlәrә yer olmamalıdır.
C) dövlәtlәr arasında birbaşa mәcburi xarakter daşıyan münasıbәtlәrә yer olmamalıdır
D) dövlәtlәr arasında qarşılıqlı sürәtdә sәrfәli olmayan, xüsusılә birbaşa vә dolayısı ilә mәcburi xarakter daşıyan münasibәtlәrә yer verilir, mәnfәәt
vә öhdәliklәr beynәlxalq arbitraj tәsisatları vasitәsilә bölüşdürülür.
E) dövlәtlәr arasında dolayısı ilә mәcburi xarakter daşımayan münasıbәtlәrә yer verilә bilәr
346) Sual:Klirinq Sazişlәri hansı dövlәtlәr tәrәfindәn istifadә edilir?
A) klirinq Sazişlәrindә birtәrәfli ticarәt әmәliyyatları aparan dövlәtlәr.
B) klirinq Sazişlәri konvensiya olunmayan valyuta tәtbiq edәn dövlәtlәr tәrәflәrdәn tәtbiq edilir.
C) ikitәrәfli sazişlәrdә iştirak edәn dövlәtlәr.
D) intellektual mülkiyyәtin qorunmasını tәtbiq edәn dövlәtlәr.

E) beynәlxalq ticarәt hüququnun unifikasiyasını tәtbiq edәn vә milli qanunlarında onlardan istifadә edәn dövlәtlәr.
347) Sual:İnvestisiyaların mәnbәlәri hansılardır?
A) tam investisiya mәnbәlәri; hissәvi investisiya mәnbәlәri
B) daxili investisiya mәnbәlәri; xarici investisiya mәnbәlәri
C) daxili investisiya mәnbәlәri; yardımçı investisiya mәnbәlәri
D) yardımçı investisiya mәnbәlәri; xarici investisiya mәnbәlәri
E) xalis investisiya mәnbәlәri; yardımçı investisiya mәnbәlәri
348) Sual:Xarici iqtisadi siyasәt әsas hansı istiqamәtlәrdә hәyata keçirilir?
A) xarici ticarәt siyasәti; ödәniş balans siyasәti; xarici investisiya siyasәti;
B) xarici ticarәt siyasәti; ödәniş balans siyasәti; xarici investisiya siyasәti; xarici yardım siyasәti;
C) ödәniş balans siyasәti; xarici investisiya siyasәti; xarici yardım siyasәti; xarici miqrasiya vә ona yardım siyasәti
D) xarici ticarәt siyasәti; xarici investisiya siyasәti; xarici yardım siyasәti;
E) xarici ticarәt siyasәti; ödәniş balans siyasәti; xarici yardım siyasәti;
349) Sual: Tәrkibi quruluşuna görә investisiyalaşdırmanı hansı qruplarda birlәşdirmәk olar?
A) fiziki / maddi aktivlәr qrupu; maliyyә aktivlәr qrupu; intellektual (qeyrimaddi) aktivlәr qrupu;
B) fiziki / maddi aktivlәr qrupu; maliyyә aktivlәr qrupu;
C) fiziki / maddi aktivlәr qrupu; intellektual (qeyrimaddi) aktivlәr qrupu;
D) malıyyә aktivlәr qrupu; intellektual (qeyrimaddi) aktivlәr qrupu;
E) fiziki – maliyyә aktivlәr qrupu; intellektual (qeyrimaddi) aktivlәr qrupu; mәqsәdli investisiya qrupu.
350) Sual: Ticarәt dövriyyәsini nә yaradır?
A) daxildә satılan malların qiymәt hәcmlәrinin dәyәri ticarәt dövriyyәsini yaradır
B) eksport vә importun qiymәt hәcmlәrinin dәyәri ticarәt dövriyyәsini yaradır
C) importun qiymәt hәcmlәrinin dәyәri ticarәt dövriyyәsini yaradır
D) eksportun qiymәt hәcmlәrinin dәyәri ticarәt dövriyyәsini yaradır
E) xaricә satılan malların qiymәt hәcmlәrinin dәyәri ticarәt dövriyyәsini yaradır
351) Sual: Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı nә vaxt tәsis edilmişdir?

A) 1994cü ildә
B) 1991ci ildә
C) 1995ci ildә
D) 1992ci ildә
E) 1993cü ildә
352) Sual:Universal beynәlxalq müqavilәlәr dedikdә nә başa düşülür?
A) ancaq konvensiya üzvü dövlәtlәrin iştirak etdiyi müqavilәlәr başa düşülür.
B) universal beynәlxalq müqavilәlәr dedikdә bütün dövlәtlәrin iştirak etdiyi vә iştirak edә bilәcәyi müqavilәlәr başa düşülür, onların
qanunvericiliyindә isә bütün beynәlxalq birliklәr üçün mәcburi olan normalar, yәni beynәlxalq iqtisadi hüququn normaları әks edilir.
C) universal beynәlxalq müqavilәlәr dedikdә, ancaq konvensiya üzvü dövlәtlәrin iştirak etdiyi müqavilәlәr başa düşülür, onların qanunvericiliyindә
isә mәhz müvafiq regional beynәlxalq birliklәr üçün mәcburi olan normalar әks edilir vә dizpozitiv xarakter daşıyır.
D) universal beynәlxalq müqavilәlәr dedikdә, konvensiya üzvdövlәtlәrinin qәbul etdiyi dövlәtlәrin iştirak edә bilәcәyi müqavilәlәr başa düşülür.
E) universal beynәlxalq müqavilәlәr dedikdә, dizpozitiv xarakter daşıyan, iki vә ya daha artıq dövlәt arasında bağlanan, qarşılıqlı beynәlxalq
razılaşmadır.
353) Sual:Transmilli әmtәә bazarını nә yaradır?
A) müxtәlıf növ malın istehsalcıdan istehlakcıya bir dövlәt daxilindә hәrәkәti
B) bir növ malın istehsalcıdan istehlakcıya transsәrhәd hәrәkәti
C) müxtәlıf növ malın istehsalcıdan istehlakcıya transsәrhәd hәrәkәti
D) dövlәtlәrin import mallara ğömrük ödәmәlәrinin sәviyyәsini azaltmaq
E) bir növ malın istehlakcıdan istehsalcıya transsәrhәd hәrәkәti
354) Sual:Millәt üçün әn әlverişli şәrait prinsipindәn hansı hallarda istisnalara yol verilir?
A) öz ictimai vә dövlәt quruluşunu müәyyәn etmәk
B) adәtәn әn әlverişli şәraitdә tarixәn formalaşmış istisnalara yol verilә bilәr (öz ictimai vә dövlәt quruluşunu müәyyәn etmәkdә; mәdәniyyәt kimi
bütün daxili mәsәlәlәri hәll etmәkdә)
C) öz ictimai quruluşunu müәyyәn etmәk; öz tәbii sәrvәtlәri üzәrindә azad sahiblik etmәk
D) dövlәt quruluşunu müәyyәn etmәk; öz ölkәsinin iqtisadi hәyatına rәhbәrlik etmәk; dini vә sair kimi bütün daxili mәsәlәlәri hәll etmәk
E) adәtәn әn әlverişli şәraitdә tarixәn formalaşmış istisnalara yol verilә bilәr

355) Sual:Millәt üçün әn әlverişli şәrait prinsipinin hüquqi anlamda mәzmunu
A) dövlәtlәr üçün hüquqi cәhәtdәn mәcburi xarakter daşıyan ümumtanınmış normalardır; әn yüksәk qüvvәyә malik olan imperativ normalardır
B) bu prinsip dövlәtin tәrәf müqabil dәvlәt ücün ğüzәştli (әn әlverişli) şәraıtin yaradılmasını nәzәrdә tutur.
C) inkişaf etmiş ölkәlәrin inkişaf etmәkdә olan vә üçüncü ölkәlәrin üzәrindә, әlverişli rejim tәtbiq etmәklә, sonuncuların inkişaf sәviyyәsini
qaldırmaqdır
D) inkişaf sәviyyәsindәn asılı olaraq, beynәlxalq tәşkilatlarda bir dövlәtin digәr dövlәtә görә hüquqlarının tәmin edilmәsidir
E) BMTnin daimi üzv dövlәtlәrinin, iştirakçı üzv dövlәtlәri üzәrindә üstünlüklәrinin zәruri olmasına әngәllәmәkdir
356) Sual:Dövlәtin idxal siyasәtinin mәqsәdlәri hansılardır?
A) beynәlxalq standartlar sәviyyәsindә milli mәhsul vә xidmәtlәr hәcminin artırılması;
B) ölkәyә yeni texnologiya, tәcrübә vә s.; mәşğulluq vә işsizliyin aradan qaldırılması; mәcmu daxili mәhsulun vә milli gәlirin artırılması.
C) beynәlxalq standartlar sәviyyәsindә milli mәhsul vә xidmәtlәr hәcminin artırılması; mәşğulluq vә işsizliyin aradan qaldırılması; mәcmu daxili
mәhsulun vә milli gәlirin artırılması, xarici imicin vә öhdәliklәrin sәviyyәsinin qaldırılması
D) beynәlxalq standartlar sәviyyәsindә milli mәhsul vә xidmәtlәr hәcminin artırılması; ölkәyә yeni texnologiya, tәcrübә vә s.; mәşğulluq vә işsizlıyın
aradan qaldırılması;
E) beynәlxalq standartlar sәviyyәsindә milli mәhsul vә xidmәtlәr hәcminin artırılması; ölkәyә yeni texnologiya, tәcrübә vә s.; mәşğulluq vә işsizlıyın
aradan qaldırılması; mәcmu daxili mәhsulun vә milli gәlirin artırılması.
357) Sual:BMTnin hansı kriteriyaları inkişaf etmiş ölkәlәrә tәtbiq edilir?
A) daxili mәhsulun әhali sayına düşәn payı; daxili mәhsulda sәnaye tәdarükünün payı; әhalinin savad dәrәcәsi.
B) daxili mәhsulda sәnaye tәdarükünün payı
C) daxili mәhsulun әhali sayına düşәn payı
D) daxili mәhsulda sәnaye tәdarükünün payı; әhalinin savad dәrәcәsi.
E) daxili mәhsulun әhali sayına düşәn payı; әhalinin savad dәrәcәsi, ticarәt dövriyyәsi, büdcә kәsirinin hәcmi vә tәtbiq dairәsi
358) Sual:Beynәlxalq ticarәt sisteminin hansı komponentlәrini ayırmaq olar?
A) institusionsubyektiv xarakterli; requlyativtәnzimlәyici; funksional; ideoloji.
B) institusionsubyektiv xarakterli; requlyativtәnzimlәyici;funksional;
C) institusionsubyektiv xarakterli; requlyativtәnzimlәyici; ideoloji vә fakultativ.
D) requlyativtәnzimlәyici; funksional;ideoloji.
E) institusionsubyektiv xarakterli; funksional;ideoloji.

359) Sual:Beynәlxalq Ticarәt hüququ üzrә BMT Komissiyası nә vaxtı tәsis edilmişdir?
A) 1964cü il
B) 1968ci il
C) 1967ci il
D) 1966cı il
E) 1965cı il
360) Sual:Dövlәt büdcәsi vә bank kapitalı hansı investisiya mәnbәlәrinә daxildir?
A) hissәvi investisiya mәnbәlәri
B) yardımcı investisiya mәnbәlәri
C) xarici investisiya mәnbәlәri
D) daxili investisiya mәnbәlәri;
E) hissәvi investisiya mәnbәlәri
361) Sual:Daxili bazar dedikdә nә başa düşülür?
A) satış üçün nәzәrdә tutulanlar, ölkә xaricindә alıcıya realizә edilir.
B) satış üçün nәzәrdә tutulanlar, istehsal edәnin özü tәrәfindәn ölkә xaricindә digәr mallarla birlikdә realizә edilir.
C) satış üçün nәzәrdә tutulanlar, istehsal edәnin özü tәrәfindәn ölkә daxilindә alıcıya realizә edilir
D) istehsal edәn özü 3cü tәrәf vasitәsi ilә mәhsulu realizә edilir vә әldә olunmuş gәlirlәri bәrabәr bölüşdürür.
E) satış üçün nәzәrdә tutulanlar, istehsal edәnin malını alıcı realizә edir.
362) Sual:Beynәlxalq iqtisadi hüququnun mәnbәlәri
A) Beynәlxalq müqavilәlәr; beynәlxalq tәşkilatların qәrarları; dövlәtlәrarası iqtisadi konfransların qәrarları; beynәlxalq adәt; beynәlxalq
Konvensiyaların qәrarları
B) Beynәlxalq müqavilәlәr; dövlәtlәrarası iqtisadi konfransların qәrarları; beynәlxalq adәt
C) Beynәlxalq müqavilәlәr; beynәlxalq tәşkilatların qәrarları; dövlәtlәrarası iqtisadi konfransların qәraraları; beynәlxalq adәt
D) Beynәlxalq tәşkilatların qәrarları; dövlәtlәrarası iqtisadi konfransların qәrarları; beynәlxalq adәt
E) Beynәlxalq müqavilәlәr; beynәlxalq tәşkilatların qәrarları; dövlәtlәrarası iqtisadi konfransların qәrarları
363) Sual:Beynәlxalq iqtisadi hüququn subyektinin әsas ünsürlәri

A) beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn bütün vә ya bәzi vәzifәlәri daşımaq; beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn hüquqların bәrpası mәqsәdi ilә beynәlxalq
vә ya dövlәtdaxili mәhkәmә qarşısında iddia qaldırmaq hüququ
B) beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn bütün vә ya bәzi vәzifәlәri daşımaq; beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn hüquqların bәrpası mәqsәdi ilә beynәlxalq
vә ya dövlәtdaxili mәhkәmә qarşısında iddia qaldırmaq hüququ; beynәlxalq iqtisadi hüquqi normalar yaratmaq sәlahiyyәti; digәr dövlәtlәrin
mәhkәmәlәrinin yurisdiksiyasından tam vә ya qismәn immunitetә malik olmaq
C) beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn bütün vәzifәlәri daşımaq; beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn hüquqların bәrpası mәqsәdi ilә beynәlxalq vә ya
dövlәtdaxili mәhkәmә qarşısında iddia qaldırmaq hüququ; beynәlxalqhüquqi normalar yaratmaq sәlahiyyәti; digәr dövlәtlәrin mәhkәmәlәrinin
yurisdiksiyasından tam vә ya qismәn immunitetә malik olmaq
D) beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn bütün vә ya bәzi vәzifәlәri daşımaq; beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn hüquqların bәrpası mәqsәdi ilә beynәlxalq
mәhkәmә qarşısında iddia qaldırmaq hüququ; beynәlxalqhüquqi normalar yaratmaq sәlahiyyәti;
E) beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn bütün vә ya bәzi vәzifәlәri daşımaq; beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn hüquqların bәrpası mәqsәdi ilә beynәlxalq
vә ya dövlәtdaxili mәhkәmә qarşısında iddia qaldırmaq hüququ; beynәlxalqhüquqi normalar yaratmaq sәlahiyyәti; digәr dövlәtlәrin mәhkәmәlәrinin
yurisdiksiyasından tam vә ya qismәn immunitetә malik olmaq; digәr dövlәtlәrin mәhkәmәlәrin yurisdiksiyasından tam imtinaya vә ya qәbula malik
olmaq
364) Sual:Beynәlxalq iqtisadi hüququn subyekti anlayışı
A) beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn hüquq vә vәzifәlәri daşımaq qabiliyyәtinә malik olan şәxsә beynәlxalq iqtisadi hüququn subyekti deyilir
B) xalqların vә millәtlәrin qarşılıqlı münasibәtlәrindәn irәli gәlәn hüquq vә vәzifәlәri daşımaq qabiliyyәtinә malik olan quruma vә tәsisatlara
beynәlxalq iqtisadi hüququn subyekti deyilir
C) xalqların vә millәtlәrin daxili, milli qanunvericiliyinin unifikasiyası ilә bağlı irәli gәlәn hüquq vә vәzifәlәri daşımaq qabiliyyәtinә malik olan
quruma vә subyektә beynәlxalq iqtisadi hüququn subyekti deyilir
D) beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn iqtisadi münasibәtlәrlә bağlı hüquq vә vәzifәlәri daşımaq vә onları hәyata keçirmәk qabiliyyәtinә malik olan
quruma beynәlxalq hüququn subyekti deyilir
E) beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn hüquqları daşımaq qabiliyyәtinә malik olan şәxsә beynәlxalq iqtisadi hüququn subyekti deyilir
365) Sual: İqtisadi әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı (İәİT) nә vaxtdan fәaliyyәt göstәrir?
A) 1948
B) 1960
C) 1940
D) 1955
E) 1945
366) Sual: İnvestisiya iqlimini xarakterizә edәn әmәliyyat risklәrinin formaları

A) әmәliyyat risklәrinin formaları mövcud deyil
B) daxili ticarәt fәaliyyәti ücün risk; istehsal fәaliyyәti ücün risk (istehsal riski)
C) xarici ticarәt fәaliyyәti ücün risk (xarici ticarәt riski); istehsal fәaliyyәti ücün risk (istehsal riski)
D) xarici ticarәt fәaliyyәti ücün risk (xarici ticarәt riski); maliyya fәaliyyәti ücün risk (maliyyә riski), büdcә kәsiri ricki
E) investisiya ücün risk; sosial fәaliyyәti ücün risk
367) Sual: İnvestisiya iqlimini xarakterizә edәn riski hansı qruplara ayırmaq olar?
A) siyasi risk (o cümlәdәn sosial); maliyyә riski;
B) siyasi risk (o cümlәdәn sosial); maliyyә riski; әmәliyyat risklәri
C) siyasi risk (o cümlәdәn sosial); maliyyә riski; әmәliyyat risklәri vә daxili sabitlik ricki.
D) iqtisadi risk; maliyyә riski; әmәliyyat risklәri
E) siyasi risk (o cümlәdәn sosial); әmәliyyat risklәri
368) Sual: İnvestisiyalaşdırmanı mәqsәdlәrinә görә hansı qruplarda birlәşdirmәk olar?
A) bazarda mәhsulun qorunması; yeni mәhsulun buraxılışı; sosial, iqtisadi vә siyasi mәzmunlu mәsәlәlәrin hәlli.
B) bazarda mәhsulun qorunması; mәhsulun istehsal hәcminin genişlәndirilmәsi vә keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması;
C) bazarda mәhsulun qorunması; mәhsulun istehsal hәcminin genişlәndirilmәsi vә keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması; yeni mәhsulun buraxılışı; sosial
vә iqtisadi mәsәlәlәrin hәlli.
D) mәhsulun istehsal hәcminin genişlәndirilmәsi vә keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması; yeni mәhsulun buraxılışı; sosial vә iqtisadi mәsәlәlәrin hәlli; iş
yerlәrinin açılması, siyasi mәsәlәlәrin hәlli.
E) bazarda mәhsulun qorunması; mәhsulun istehsal hәcminin genişlәndirilmәsi vә keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması; yeni mәhsulun buraxılışı;
369) Sual: Millәt üçün әn әlverişli şәrait prinsipinin tәtbiq sahәsi hansı yolla müәyyәn edilir?
A) әn әlverişli şәraıt prinsipindә dövlәtlәr artıq tam suverenlik statusuna çatdıqda, hüquq bәrabәrliyi mәsәlәsini qaldıra bilәr
B) әn әlverişli şәraıt prinsipinin tәtbiq sahәsi, adәtәn, bu vә ya diğәr beynәlxalq müqavilәdә әn әlverişli şәraıt haqqında konkret qeydşәrtdә müәyyәn
edilir.
C) dövlәtlәr inkişaf sәviyyәsindәn asılı olaraq, digәr dövlәtlәrin siyasi, ictimai, iqtisadi vә mәdәni sisteminin seçilmәsindә mütәrәqqi iştirak edir
D) hәr bir dövlәt tam suverenliyә xas olan hüquqlarını müvafiq beynәlxalq tәşkilatlar çәrçivәsindә әldә edib, istifadә etmәk hüququna malikdir
E) әn әlverişli şәrait prinsipi hüquq bәrabәrliyi mәsәlәsini qaldırır vә әsas müqavilә vә kontraktdan әlavә ayrıcamüstәqil sazişlә tәrәflәr ücün
öhdәliklәri müәyyәn edilir.

370) Sual: Milli bazar dedikdә nә başa düşülür?
A) bazarın bir hissәsi xarici alıcıya arientasiya edilir.
B) bazarın tam bütün hissәsi xarici alıcıya arientasiya edilir.
C) bazarın bir hissәsi daxili alıcıya arientasiya edilir
D) istehsal edәn özü 3cü tәrәf vasitәsi ilә mәhsulu realizә edilir.
E) satış üçün nәzәrdә tutulanlar, istehsal edәnin malını alıcı realizә edir.
371) Sual: Preferensial rejimin hüquqi anlamda mәzmunu
A) adәtәn bu, bu vә ya digәr dövlәtlәr dövlәt arasında ticarәt ğüzәtlәridir.
B) adәtәn bu, beynәlxalq tәşkilatların himayәsi ilә bir qrup dövlәt arasında ticarәt güzәştlәridir.
C) adәtәn iki dövlәt arasında mövcud olan gömrük barәsindә ticarәt ğüzәtlәridir.
D) adәtәn bu, ilk növbәdә, bu vә ya digәr dövlәtlәr vә ya bir qrup dövlәt arasında mövcud olan gömrük barәsindә ticarәt güzәştlәridir.
E) adәtәn bu, konkret iki dövlәt arasında mövcud olan ğömrük barәsindә ğüzәtlәridir vә ücüncü dövlәtin bu sistemә daxili mümkünsüzdür.
372) Sual: Tarixdә ilk çoxtәrәfli ticarәt müqavilәsi nә vaxt bağlanmışdır?
A) 1946cı ildә
B) 1947ci ildә
C) 1948ci ildә
D) 1949cu ildә
E) 1950ci ildә
373) Sual:Aşağıdakılardan hansı ÜTTnın әsas mәqsәdlәrinә daxildir?
A) Әmtәә dövriyyәsini tәşkil edәn malların kontingentini müәyyәn etmәk
B) Müәyyәn idxal,ixrac lisenziyalarının verilmәsi
C) Ticarәt vә iqtisadi әlaqәlәri hәyata keçirmәk hüququ olan subyektlәri müәyyәn etmәk
D) Kvotaların müәyyәn edilmәsi
E) Xarici ticarәtin liberallaşdırılması,gömrük tariflәrinin aşağı salınması
374) Sual:Ümumdünya Bankının tәrkibinә daxildir:
A) İTÇA,BMK
B) Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası(BMK),Beynәlxalq İnkişaf Asosasiyası(BİA)

C) BYİB,BİA
D) BİA,İnvestisiya Tәminatı üzrә Çoxtәrәfli Agentlik(İTÇA)
E) BMK,BİA,İTÇA
375) Sual:Beynәlxalq iqtisadi hüquqda preferensil rejimin mәzmunu nәdәn ibarәtdir?
A) 1 dövlәt başqa 1 dövlәtә istәnilәn 3cü dövlәt üçün nәzәrdә tutduğu vә ya tәtbiq edәcәyi hüquq vә güzәştlәr verir
B) İqtisadi әmәkdaşlıq sahәsindә ayrıseçkiliyә yol verilmәmәsi
C) Dövlәtin öz tәbii ehtiyatları vә bütün iqtisadi fәaliyyәt üzәrindә tam suverenliyi
D) 1 dövlәtin vәtәndaşları vә hüquqi şәxslәri başqa 1 dövlәtin әrazisindә yerli fiziki vә hüquqi şәxslәrә verilmiş hüquqlardan istifadә edә bilәr
E) Hәr hansı 1 dövlәtә vә ya dövlәtlәr qrupuna xüsusi üstünlüklәrin verilmәsi
376) Sual:Hansı Ticarәt vә inkişaf üzrә BMT Konfransıdır ?
A) UNİDRUA
B) YUNSİTRAL
C) İnkoterms
D) YUNKTAD
E) YUNİDO
377) Sual:Beynәlxalq Ticarәt sistemini hansı komponentlәrә bölmәk olar?
A) requlyativtәnzimlәyici, funksional, ideoloji
B) requlyativtәnzimlәyici, funksional
C) institusional xarakterli subyektiv, requlyativtәnzimlәyici
D) funksional, ideoloji
E) institusional xarakterli subyektiv, requlyativtәnzimlәyici, funksional, ideoloji
378) Sual: İnvestisiya siyasәtini yürütmәkdә dövlәtin mәqsәdlәri hansılardır?
A) iqtisadi inkişaf; tam mәşğulluq; iqtisadi sәmәrәlik; sabit qiymәtlәr; iqtisadi azadlıq; ticarәt balansı; ticarәt saldosu vә onun tәtbiqi.
B) tam mәşğulluq; iqtisadi sәmәrәlik; sabit qiymәtlәr; iqtisadi azadlıq; ticarәt balansı; iqtisadi tәminat; gәlirlәrin әdalәtli bölgüsü.
C) iqtisadi inkişaf; iqtisadi sәmәrәlik; sabit qiymәtlәr; iqtisadi azadlıq; ticarәt balansı; iqtisadi tәminat; gәlirlәrin әdalәtli bölğüsü.
D) iqtisadi inkişaf; tam mәşğulluq; iqtisadi azadlıq; ticarәt balansı; iqtisadi tәminat; gәlirlәrin әdalәtli bölgüsü; büdcә kәsiri; adambaşına düşәn gәlir
E) iqtisadi inkişaf; tam mәşğulluq; iqtisadi sәmәrәlik; sabit qiymәtlәr; iqtisadi tәminat; gәlirlәrin әdalәtli bölgüsü.

379) Sual: Kapitalın beynәlxalq hәrәkәti prosesinin tәmәlindә hansı mәqsәdlәr durur?
A) mövcud bazarın tәkmillәşdirilmәsi; daha yüksәk mәnfәәtin әldә edilmәsi; xarici resursların әldә edilmәsi (yeni xammal mәnbәlәri); siyasi
mәqsәdlәr.
B) bazarın genişlәndirilmәsi (yeni bazar, yeni mәhsul); daha yüksәk mәnfәәtin әldә edilmәsi; xarici resursların әldә edilmәsi (yeni xammal
mәnbәlәri);
C) bazarın genişlәndirilmәsi (yeni bazar, yeni mәhsul); daha yüksәk mәnfәәtin әldә edilmәsi; siyasi vә geosiyasi mәqsәdlәr.
D) daha yüksәk mәnfәәtin әldә edilmәsi; xarici investisiya әldә edilmәsi; siyasi vә ğeosiyasi mәqsәdlәr.
E) bazarın genişlәndirilmәsi; daha yüksәk mәnfәәtin әldә edilmәsi; xarici resursların әldә edilmәsi; siyasi vә geosiyasi mәqsәdlәr.
380) Sual: Kapitalın beynәlxalq hәrәkәtini şәrtlәndirәn әsas sәbәblәr hansılardır?
A) dünya tәsәrrüfatının müxtәlif hәlqәlәrindә kapıtala tәlәb vә tәklifin üstüstә düşmәsi; kapital ixracı imkanı; yeni bazarların mövcudluğu vә onlara
cıxış imkanı; kapital ixracı edәn ölkәlәrdә xammal vә iş qüvvәsinin ucuz olması; xarici ticarәtdә ayrıayrı bazarların müqayisәli üstünlük prinsipi; bu
ölkәlәrdә investisiya ücün sabit mühitin vә әlverişli şәraitin olması.
B) kapital ixracı imkanı; yeni bazarların mövcudluğu vә onlara cıxış imkanı; kapital ixracı edәn ölkәlәrdә xammal vә iş qüvvәsinin ucuz olması;
xarici ticarәtdә ayrıayrı bazarların müqayisәli üstünlük prinsipi; bu ölkәlәrdә investisiya ücün sabit mühitin vә әlverişli şәraitin olması.
C) dünya tәsәrrüfatının müxtәlif hәlqәlәrindә kapıtala tәlәb vә tәklifin üstüstә düşmәsi; yeni bazarların mövcudluğu vә onlara çıxış imkanı; kapital
ixracı edәn ölkәlәrdә xammal vә iş qüvvәsinin ucuz olması; xarici ticarәtdә ayrıayrı bazarların müqayisәli üstünlük prinsipi; bu ölkәlәrdә investisiya
üçün sabit mühitin vә әlverişli şәraitin olması, inkişaf etmiş dövlәtlәrin xarici iqtisadi siyasәti.
D) dünya tәsәrrüfatının müxtәlif hәlqәlәrindә kapıtala tәlәb vә tәklifin üstüstә düşmәsi; kapital ixracı imkanı; kapital ixracı edәn ölkәlәrdә xammal
vә iş qüvvәsinin ucuz olması; xarici ticarәtdә ayrıayrı bazarların müqayisәli üstünlük prinsipi; bu ölkәlәrdә investisiya üçün sabit mühitin vә
әlverişli şәraitin olması.
E) dünya tәsәrrüfatının müxtәlif hәlqәlәrindә kapıtala tәlәb vә tәklifin üstüstә düşmәsi; kapital ixracı imkanı; yeni bazarların mövcudluğu vә onlara
çıxış imkanı; bu ölkәlәrdә investisiya üçün sabit mühitin vә әlverişli şәraitin olması.
381) Sual: Regional beynәlxalq iqtisadi hüquq normalarının hüquqi mәzmunu
A) müәyyәn bir coğrafi regionda yerlәşәn dövlәtlәri bağlayan beynәlxalq hüquq normalarıdır
B) müәyyәn bir coğrafi regionda yerlәşәn beynәlxalq tәşkilatları bağlayan hüquq normalarıdır
C) müәyyәn bir coğrafi regionda yerlәşәn xalqları bağlayan beynәlxalq hüquq normalarıdır
D) müәyyәn bir coğrafi regionda yerlәşәn fәrdi beynәlxalq hüquq subyektlәrini bağlayan hüquq normalarıdır
E) beynәlxalq hüquqda xalqlar arasındakı münasibәtlәri tәnzimlәyir

382) Sual: Kosmik fәzay buraxılan obyektlәrin qeydiyyatı haqqında Konvensiya nә vaxt tәsbit edilmişdir?
A) 1949ci il
B) 1967ci il
C) 1975ci il
D) 1971ci il
E) 1997ci il
383) Sual: Nüvә qәzası barәdә operativ xәbәrvermә haqqında Konvensiya nә vaxt tәsbit edilmişdir?
A) 1983cü il
B) 1993cü il
C) 1989cu il
D) 1986cı il
E) 1978ci il
384) Sual: Avopa Kosmos Agentliyi (AKA) hansı әsasda vә nә vaxt yaradılmışdır?
A) AKA 1973cü ildә ATӘTin çәrçivәsindә yaradılmıhdır
B) AKA 1974sü ildә mövcud Avropa Kosmik Tәdqiqatlar tәşkilatının vә Raket Daşıyıcıların Yaradılması üzrә Avropa Tәşkilatının birlәşmәsi yolu
ilә yaradılmışdır
C) AKA 1971ci ildә müstәqil әsasda yaradılmışdır
D) AKA 1975ci ildә mövcud Avropa Kosmik Tәdqiqatlar tәşkilatının vә Raket Daşıyıcıların Yaradılması üzrә Avropa Tәşkilatının birlәşmәsi yolu
ilә yaradılmışdır
E) AKA 1972ci ildә BMTnin kömәkçi orqanları çәrçivәsindә yaradılmışdır
385) Sual:MDB çәrçivәsindә Dövlәtlәrarası Ekoloji Şura (DEŞ) vә Dövlәtlәrarası Ekoloji Fond (DEF) nә vaxt yaradılmışdır?
A) 1992ci il
B) 1991ci il
C) 1993cü il
D) 1995ci il
E) 1994cü il
386) Sual: Beynәlxalq Ekoloji Mәhkәmә hansı mәzmunda vә nә vaxt tәsis edilmişdir?

A) 1994ci il noyabrda Meksikada qeyrihökumәt tәşkilatı kimi Beynәlxalq ekoloji Mәhkәmә tәsis edilmişdir
B) 1991ci il noyabrda Meksikada qeyrihökumәt tәşkilatı kimi Beynәlxalq ekoloji Mәhkәmә tәsis edilmişdir
C) 1995ci il noyabrda Moskvada qeyrihökumәt tәşkilatı kimi Beynәlxalq ekoloji Mәhkәmә tәsis edilmişdir
D) 1993cü il noyabrda Cenevrәdә qeyrihökumәt tәşkilatı kimi Beynәlxalq ekoloji Mәhkәmә tәsis edilmişdir
E) 1992ci il noyabrda Parisdә qeyrihökumәt tәşkilatı kimi Beynәlxalq ekoloji Mәhkәmә tәsis edilmişdir
387) Sual:BMTnin әtraf mühit üzrә nә vaxt vә hansı çәrçivәdә tәsis edilmişdir?
A) 1975ci il BMTnin Baş Mәclisinin XXVII sessiyasının 2997ci qәtnamәsilә BMTnin әtraf mühit üzrә Proqrammı tәsis edilmişdir
B) 1971ci il BMTnin Baş Mәclisinin XXVII sessiyasının 2997ci qәtnamәsilә BMTnin әtraf mühit üzrә Proqrammı tәsis edilmişdir
C) 1972ci il BMTnin Baş Mәclisinin XXVII sessiyasının 2997ci qәtnamәsilә BMTnin әtraf mühit üzrә Proqrammı tәsis edilmişdir
D) 1973cü il BMTnin Baş Mәclisinin XXVII sessiyasının 2997ci qәtnamәsilә BMTnin әtraf mühit üzrә Proqrammı tәsis edilmişdir
E) 1974ci il BMTnin Baş Mәclisinin XXVII sessiyasının 2997ci qәtnamәsilә BMTnin әtraf mühit üzrә Proqrammı tәsis edilmişdir
388) Sual: Neçә kmdәn o tәrәfә yerlәşәn әrazi uzaq kosmos sayılır?
A) 150km
B) 340km
C) 384km
D) 400km
E) 240km
389) Sual: Beynәlxalq kosmos hüququnun subyektlәri?
A) Dövlәtlәr; TNKlar; dövlәtәbәnzәr qurumlar
B) Dövlәtlәr; hökümәtlәrarası beynәlxalq tәşkilatlar; kosmos fәaliyyәti ilә bilavasitә özlәri hәyata keçirmәyәn, lakin onun hәyata keçirilmәsindә
digәr subüektlәrlә hüquq münasibәtlәrdә çıxış edәn tәşkilatlar
C) Dövlәtlәr; dövlәtәbәnzәr qurumlar
D) Dövlәtlәr; TNKlar; beynәlxalq tәşkilatlar
E) Dövlәtlәr; TNKlar
390) Sual:Ay vә onun tәbii ehtiyatların beynәlxalq rejimini müәyyәn edәn Beynәlxalq Konvensiya?
A) Ay haqqında 1979cu il Sazişi
B) Ay haqqında 1980cu il Sazişi

C) Ay haqqında 1982cu il Sazişi
D) Ay haqqında 1978cu il Sazişi
E) Ay haqqında 1981cu il Sazişi
391) Sual: Beynәlxalq Ekoloji Mәhkәmә hansı formalarda ictimaiyyәtә xidmәt edir?
A) maraqlı tәrәflәrә onların xahişi ilә hüquqi mәslәhәt vermәklә «qaynar» siyasәtin ekolojihüquqi tәhlili yolu ilә; mübahisә edәn tәrәflәri barışdırma
prosedurlarından istifadә etmәklә orbitraj prosesi keçirilә bilәr
B) maraqlı tәrәflәrә beynәlxalq tәşkilatların vәsaiti ilә hüquqi mәslәhәt vermәklә «qaynar» situasiyanın ekolojihüquqi tәhlili yolu ilә; mübahisә edәn
tәrәflәri mediasiya yolu ilә orbitraj prosesi keçirilә bilәr
C) maraqlı tәrәflәrә onların xahişi ilә hüquqi mәslәhәt vermәklә «qaynar» siyasәtin ekolojihüquqi tәhlili yolu ilә; mübahisә edәn tәrәflәri barışdırma
prosedurlarından istifadә etmәklә; ; bu zaman iş üzrә çıxarılan qәrarı tәrәflәr özlәri üçün mәcburi sayır
D) mübahisә edәn tәrәflәri barışdırma prosedurlarından istifadә etmәklә; tәrәflәrin birbaşa arzusu ilә orbitraj prosesini keçirә bilәr; bu zaman iş üzrә
çıxarılan qәrar tövsiyyә xarakteri daşıyır
E) maraqlı tәrәflәrә onların xahişi ilә hüquqi mәslәhәt vermәklә; tәrәflәrin birbaşa arzusu ilә orbitraj prosesini keçirә bilәr
392) Sual: Ekoloji tәhlükәsiz prinsipinin hüquqi mәzmunu?
A) beynәlxalq hüquq subyektlәrinin daxili mili qanunveriçiliklәrindә vә qәrarlarında ekoloji tarazlığı gözlәmәk
B) dövlәtlәrin öz vәzifәlәrini mәhz üerlә sәviyyәdә ekoloji tarazlığa olan tәsirlәri aradan qaldırmaq qaydasındı hәyata keçirilmәsindәn ibәrәtdir
C) dövlәtlәrin öz vәzifәlәrini yerli, milli, regional vә qlobal sәviyyәlәrdә ekoloji streslәrә artmaqda olan tәsirlәri aradan qaldırmaq qaydasında
qaydasında hәyata keçirilmәsindәn ibәrәtdir
D) düz cavabı yoxdur
E) dövlәtlәrin öz vәzifәlәrini mәhz regional sәviyyәlәrdә ekoloji tarazlığa olan tәsirlәri aradan qaldırmaq qaydasındı hәyata keçirilmәsindәn ibәrәtdir
393) Sual: MDB çәrçivәsindә Dövlәtlәrarası Ekoloji Şura (DEŞ) vә Dövlәtlәrarası Ekoloji Fond (DEF) nә vaxt yaradılmışdır?
A) 1995ci il
B) 1991ci il
C) 1994cü il
D) 1992ci il
E) 1993cü il
394) Sual:Danışıqlara aid olmayan xüsusiyyәt hansıdır?
A) Burada tәrәflәrin siyasi, iqtisadi,sosial mülahizәlәri ön plana çәkilir

B) Beynәlxalq mübahisәlәrin hәll olmasının әn geniş yayılmış vasitәsidir
C) Danışıqlara başlamış dövlәt onu vicdanla aparmağa borcludur
D) Nәticә vermәdikdә tәrәflәrdәn biri mәsәlәni Beynәlxalq Mәhkәmәyә vә ya arbitraj mәhkәmәsinә verә bilәr
E) Dövlәtlәr arasındakı mübahisәnin faktik әsasını müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur
395) Sual:Araşdırma (tәhqiqat) komissiyalarının vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?
A) Dünyada sülhü qorumaqdan
B) Zәruri faktların obyektiv müәyyәn edilmәsindәn
C) Tәrәflәrin etibarını qazanmaqdan
D) Hәr 2 tәrәfi qane edәn qәrar çıxarmaqdan
E) Tәrәflәrә konkret tәkliflәr vermәkdәn
396) Sual:Aşağıdakılardan hansı BMTnin Tәhlükәsizlik Şurasına aid deyil?
A) Әsasәn siyasi mübahisәlәrlә mәşğul olur
B) Yalnız BMTnin üzvlәri mübahisә tәrәflәrinin razәlәğı olmadan mübahisәni TŞa verә bilәr
C) TŞ siyasi orqandır
D) Әsas vәzifәsi sülhü qorumaqdır
E) BMTnin әsas qurumlarındandır
397) Sual:Aşağıdakılardan hansı Beynәlxalq mәhkәmә ilә bağlı sәhv fikirdir?
A) Yalnız dövlәtlәr Beynәlxalq Mәhkәmә qarşısındakı işlәrin tәrәflәri ola bilәr
B) 15 hakimdәn ibarәtdir
C) O, dövlәtlәr arasındakı mübahisәlәri hәll etmәk üçün әsas vasitәdir
D) Onun tәrkibi dünyanın әsas hüquqi sistemlәrini tәmsil etmәlidir
E) BMTnin әsas orqanlarındandır
398) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq mübahisәlәrin nizama salınmasının dinc vasitәlәrinә aid deyil?
A) Әlaqәlәndirmә
B) Müayinә
C) Danışıqlar
D) Barışdırma

E) Vasitәçilik
399) Sual:Aşağıdakılardan hansı diplomatik vasitәlәrә aid deyil?
A) Araşdırma (tәhqiqat)
B) Beynәlxalq arbitraj
C) Barışdırma Mәnbәyi:
D) Vasitәçilik
E) Regional orqan vә ya sazişlәrә müraciәt
400) Sual:Aşağıdakılardan hansı xeyirxah xidmәtlәrә vә vasitәçiliyә xas xüsusiyyәtlәrә aid deyil?
A) Birbaşa danışıqları tәmin elәyir
B) Çox vaxt danışıqlarla bir vaxtda tәtbiq olunur
C) Bu zaman mübahisә tәrәflәrinin siyasi, iqtisadi, sosial mülahizәlәri ön plana çәkilir
D) Mübahisәnin nizama salınmasının şәrtlәrini tәrәflәrә tәklif edir
E) Vasitәçiyә mütlәq hәr 2 tәrәfin etibarı olmalıdır
401) Sual:Aşağıdakılardan hansı BMTnin Baş Assambleyasına aid deyil?
A) BMTnin әsas qurumlarındandır
B) Mәnşәyindәn asılı olmayataq әminamanlığı poza bilәn hәr kansı situasiyanın dinc yolla nizamlanması üçün tәdbirlәr tövsiyә edә bilәr
C) Onun tövsiyәlәri hüquqi cәhәtdәn mәcburidir
D) O, siyasi orqandır
E) Tәklif etdiyi tәdbirlәrdә hüquq әsas rol oynamır
402) Sual:Diplomatik vasitәlәrә hansı aid deyil?
A) Regional orqan vә ya sazişlәrә meraciәt
B) Vasitәçilik
C) Beynәlxalq Mәhkәmә
D) Danışıqlar
E) Müayinә
403) Sual:Aşağıdakılardan hansı maddi normaların pozulmasına görә beynәlxalq tәşkilatlarda üzv dövlәtlәrә qarşı tәtbiq olunan sanksiyadır 1.tәşkila

üzvlükdәn irәli gәlәn hüquq vә imtiyazların dayandırılması 2.sәsvermә hüququndan vәsessiya vә ya iclasın yekun aktını imzalamaqdan hüququndan
mәhrum etmә 3.tәşkilatın orqanının işindә iştirak etmәkdәn kәnar etmә 4.sәsvermәnin nәticәlәrinin etibarsız hesab olunması 5.BMTnin
ixtisaslaşdırılmış tәsisatlarının orqanlarının işindә içtiraktan kәnar etmә
A) 4,5
B) 1,2
C) 2,3
D) 1,5
E) 2,4
404) Sual:Beynәlxalq tәçkilatın icra orqanının funksiyasıdır
A) tәşkilatın fәaliyyәti barәdә hesabatların dinlәnilmәsi
B) tәşkilata yeni üzvlәrin qәbulu
C) tәşkiltın sәmәrәli fәaliyyәtinintәmin edilmәsi
D) tәşkilatın baş vәzifәli şәxsinin seçilmәsi
E) büdcәnin müәyyәn edilmәsi
405) Sual:Biri tәşkilatın inzibati orqanının funksiyası deyil
A) büdcәnin layihәsinin hazırlanması
B) tәşkilatın fәaliyyәti barәdә hesabatların dinlәnilmәsi
C) tәşkilatın orqanları tәrәfindәn qәbul edilmiş sәnәdlәrin dәrc edilmәsi
D) tәşkilatın fәaliyyәti barәdә hesabatların tәrtib edilmәsi
E) tәşkilatın fәaliyyәtinә aid olan bütün mәsәlәlәr üzrә mәlumat toplanması
406) Sual:İKTnin ali orqanı hansıdır
A) arbitraj komissiyası
B) Parlament Assambleyası
C) Nazirlәr Komitәsi
D) dövlәt vә hökümәt başçılarının Konfransı
E) Vasitәçilik vә barışdırma üzrә komissiya
407) Sual:İKTnin neçә üzvü var?

A) 37
B) 50
C) 13
D) 55
E) 9
408) Sual: Aşağıdakılardan hansı Tәhlükәsizlik Şurasının qәrar qәbul ola bilәr 1.silahlı qüvvәlәrin istifadәsi ilә bağlı olmayan tәdbirlәr barәsindә
2.iqtisadi vә sosial mәsәlәlәr barәsindә 3.inzibati mәsәlәlәr barәsindә 4.silahlı tәdbirlәr barәsindә 5.humanitar mәsәlәlәr barәsindә
A) 2,5
B) 2,3
C) 1,4
D) 3,4
E) 1,2
409) Sual:Aşağıdakılardan hansı prosessual normaların pozulmasına görә beynәlxalq tәşkilatlarda üzv dövlәtlәrә qarşı tәtbiq olunan sanksiya deyil
A) dövlәtin nümayәndәsinin çıxış müddәtinin mәhdudlaşdırılması
B) tәşkila üzvlükdәn irәli gәlәn hüquq vә imtiyazların dayandırılması
C) sәsvermә hüququndan vәsessiya vә ya iclasın yekun aktını imzalamaqdan hüququndan mәhrum etmә
D) tәşkilatın orqanının işindә iştirak etmәkdәn kәnar etmә
E) sәsvermәnin nәticәlәrinin etibarsız hesab olunması
410) Sual:Bunlardan hansı Tәhlükәsizlik Şurasının Dağlıq Qarabağ münaqişәsinә dair qәbul etdiyi qәtnamә deyil
A) 850
B) 822
C) 853
D) 874
E) 884
411) Sual:Bu orqan Avropa şurasında yoxdu
A) katiblik
B) Parlament Assambleyası

C) Nazirlәr Komitәsi
D) Avropa vә regional hakimiyyәtlәr Konqresi
E) Vasitәçilik,barışdırma vә arbitraj üzrә komissiyası
412) Sual:Regional sәviyyәdә terroçuluqla mübarizә hansı çәrçivәlәrdә hәll edilir?
A) BMT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı
B) ATӘT, Avropa Şurası, Amerika Dövlәtlәr Tәşkilatı, Afrika Dövlәtlәr Assosiasiyası
C) ATӘT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, Amerika Dövlәtlәr Tәşkilatı, Cәnubi Asiyanın Regtonal әmәkdaşlıq Assosiasiyası
D) Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, Amerika Dövlәtlәr Tәşkilatı, Cәnubi Asiyanın Regtonal Әmәkdaşlıq Assosiasiyası
E) ATӘT, Avropa Şurası, Amerika Dövlәtlәr Tәşkilatı, Afrika Dövlәtlәr Assosiasiyası, BMT
413) Sual: İnsan hüquqlarına vә әsas azadlıqlarına hörmәt edilmәsi prinsipi özünün әn dolğun vә hәrtәrәfli ifadәsini hansı beynәlxalq sәnәddә
almışdır?
A) 1945ci il BMT Nizamnamәsindә
B) 1996cı il tarixli mülki vә siyasi hüquqlar haqqında Beynәlxalq Pakt; iqtisadi, sosial vә mәdәni hüquqlar haqqında Beynәlxalq Pakt
C) 1948ci il, insan hüquqları haqqında Ümumi Bәyannamә; 1996cı il tarixli mülki vә siyasi hüquqlar haqqında Beynәlxalq Pakt; iqtisadi, sosial vә
mәdәni hüquqlar haqqında Beynәlxalq Pakt
D) 1978ci il Vyana Konvensiyası
E) 1975ci il, ATӘM üzrә müşavirәnin Yekun Aktı
414) Sual: Müasir beynәlxalq hüququn prinsiplәrinin mәzmununu geniş açan әn nüfuzlu sәnәdlәr
A) dövlәtlәr arasında dostluq münasibәtlәrinә vә әmәkdaşlığa dair beynәlxalq hüququn prinsiplәri haqqında Bәyannamә; Avropa tәhlükәsizlik vә
әmәkdaşlıq üzrә Müşavirәnin Beynәlxalq Yekun Aktında әks olunmuş vә Dövlәtlәrin öz qarşılıqlı münasibәtlәrindә rәhbәr tutmalı olduqları
prinsiplәr haqqında Bәyannamә
B) BMT Beynәlxalq Mәhkәmәsi Statusu; Beynәlxalq Hüquq Cәmiyyәtinin Bәyannamәsi
C) Beynәlxalq Hüquq İnstitutunun Bәyannamәsi; BMTnin Beynәlxalq Mәhkәmәsi Statusu
D) Beynәlxalq Hüquq Cәmiyyәtinin Bәyannamәsi
E) dövlәtlәr arasında dostluq münasibәtlәrinә vә әmәkdaşlığa dair beynәlxalq hüququn prinsiplәri haqqında Bәyannamә; BMT Beynәlxalq
Mәhkәmәsi Statusu
415) Sual: Sәrhәdlәrin pozulmazlığı prinsipinin әsas mәzmununu tәşkil edәn ünsürlәr hansılardır?
A) mövcud sәrhәdlәrin daxili, milli qanunvericiliyә uyğun olaraq tanınması

B) mövcud sәrhәdlәrin daxili, milli qanunvericiliyә uyğun olaraq tanınması; mövcud anda vә gәlәcәkdә hәr hansı bir әrazi iddialarından imtina
edilmәsi
C) mövcud sәrhәdlәrin beynәlxalq hüquqa uyğun olaraq hüquqla müәyyәnlәşdirilmiş qaydada tanınması; mövcud anda vә gәlәcәkdә hәr hansı bir
әrazi iddialarından imtina edilmәsi; bu sәrhәdlәrә zor işlәtmә vә ya zor işlәtmәklә hәdәlәmә dә daxil olmaqla istәnilәn qәsdlәrdәn imtina edilmәsi
D) mövcud sәrhәdlәrin beynәlxalq hüquqa uyğun olaraq tanınması; gәlәcәkdә hәr hansı bir әrazi iddialarından imtina edilmәsi.
E) mövcud sәrhәdlәrin iki tәrәfli sazişlәrә uyğun olaraq tanınması; ancaq mövcud anda hәr hansı әrazi iddialarından imtina edilmәsi; bu sәrhәdlәrә
zor işlәtmәklә hәdәlәmә qәsdlәrindәn imtina edilmәsi.
416) Sual: Sadalanan qadağalardan hansısı zor işlәtmәmәk prinsipinin normativ mәzmununa daxildir?
A) terror aktlarının tәşkili
B) münaqişә dövlәtlәrindәn hәr hansı birinin diplomatik nümayәndәliklәrinin, digәr dövlәtlәr tәrәfindәn geriyә çağrılması
C) başqa dövlәtin әrazisindә vәtәndaş müharibәsinin vә ya terror aktlarının tәşkili, yaxud buna kömәklik vә ya bu aktlarda iştirak
D) birbirlәri ilә silahlı münaqişә vәziyyәtindә olan dövlәtlәrin nümayәndәlәrinin eyni statuslu beynәlxalq tәşkilatlarda iştirakı
E) dövlәtlәrin öz әrazisini ondan üçüncü dövlәtә qarşı tәcavüzkarlıq mәqsәdi ilә istifadә etmәk istәyәn dövlәtin ixtiyarına vermәmәsi
417) Sual:BTM Beynәlxalq Mәhkәmәsi Statunun neçәnci maddәsindә. beyәlxalq hüququn mәnbәlәri göstәrilmişdir.
A) 28ci maddәsindә
B) 39ci maddәsindә
C) 30ci maddәsindә
D) 48ci maddәsindә
E) 38ci maddәsindә
418) Sual:Beynәlxalq Mәhkәmә ona tәqdim olunmuş mübahisәlәri hәll edәrkәn hansı mәnbәlәrә muraciәt edir
A) hamsı
B) beynәlxalq müqavilәyә; beyәlxalq hüquqi adәtә;
C) hüququn ümumi prinsiplәrinә; hüquq normalarını mәzmununu müәyyәn etmәk üçün kömәkçi vasitә kimi
D) mәhkәmә qәrarlarına
E) tanınmış alimlәrin rәylәrinә әsaslana bilәr.
419) Sual:hansı anlayış duzdur
A) heç biri

B) Beynәlxalq müqavilә beyәlxalq hüququn әsas mәnbәlәrindәn biri olub, iki vәya daha artıq dövlәt arasında bağlanan, qarşılıqlı beynәlxalq hüquq
vә vәzifәlәr müәyyәn edәn razılaşma kimi başa düşülür.
C) Beynәlxalq müqavilә beyәlxalq hüququn әsas mәnbәlәrindәn biri olub, beynәlxalq hüquq vә vәzifәlәr müәyyәn edәn razılaşma kimi başa düşülür.
D) Beynәlxalq müqavilә beyәlxalq hüququn әsas olmayan mәnbәlәrindәn biri olub, yalnız üç vә ya daha artıq dövlәt arasında bağlanan, qarşılıqlı
beynәlxalq hüquq vә vәzifәlәr müәyyәn edәn razılaşma kimi başa düşülür.
E) hamsı
420) Sual: Şimal dәnizinin kontinental şelfi haqqında iş üzrә neçәnci ildә baş tutmuşdur?
A) 1989cu il
B) 1969cu il
C) 1986cı il
D) 1975ci il
E) 1988ci il
421) Sual:Nikaraqua işi üzrә neçәnci ildә qәrar verilib?
A) 1989cu il
B) 1986cı il
C) 1969 – cu il.
D) 1975ci il
E) 1988ci il
422) Sual:Beynәlxalq hüququi adәtin maddi әsasını tәşkil edәn dövlәtlәrin praktikasına nә daxil deyil
A) tanınmış alimlәrin rәylәri
B) dövlәtlәrin “faktik” fәaliyyәti (hәrәkәt vә ya hәrәkәtsizlik);
C) konkret situasiya vә ya mübahisәlәrlә bağlı onların verdiklәri bәyanatlar;
D) dövlәtdaxili qanunvericilik;
E) milli mәhkәmәlәrin qәrarları;
423) Sual:Partikulyar adәt normalarının mövcudluğu haqqında fikri harada tәsdiqini tapmışdır.
A) heç biri
B) BTMnin Beynәlxalq Mәhkәmәsi Sığınacaq işindә (1950ci il) vә Hindistan әrazisindәn keçmәk hüququ haqqında işdә (1960cı il) tәsdiq

edilmişdir
C) BTMnin Beynәlxalq Mәhkәmәsi Sığınacaq işindә (1951ci il) vә Hindistan әrazisindәn keçmәk hüququ haqqında işdә (1961cı il) tәsdiq
edilmişdir
D) Şimal dәnizinin kontinental şelfi haqqında
E) hamsı
424) Sual:BMTnin Beynәlxalq Mәhkәmәsi Men körfәzi haqqında işdә әsasәn nә qeyd etmişdir
A) heç biri
B) beynәlxalq adәt ümumi prinsiplәrin inkişafı üçün ideal dәrәcәdә әlverişlidir vә universal sәviyyәdә qәbul olunmamış boşluqları doldurmaq üçün
zәruri bir mәnbәdir.
C) beynәlxalq müqavilә ümumi prinsiplәrin inkişafı üçün ideal dәrәcәdә әlverişlidir vә universal sәviyyәdә qәbul olunmamış müqavilә rejimindәki
boşluqları doldurmaq üçün zәruri bir mәnbәdir.
D) beynәlxalq adәt ümumi prinsiplәrin inkişafı üçün ideal dәrәcәdә әlverişlidir vә universal sәviyyәdә qәbul olunmamış müqavilә rejimindәki
boşluqları doldurmaq üçün zәruri bir mәnbәdir.
E) hamsı
425) Sual:Müstәmlәkә ölkәlәrinә vә xalqlarına müstәqillik verilmәsi haqqında Bәyannamә neçnci ilә aiddir.
A) 1947ci il
B) 1960cı il
C) 1948cı il
D) 1974cü il
E) 1975ci il
426) Sual:Tәcavüzün tәrifi haqqında Qәtnamә neçәnci ildә verilib
A) 1955ci il
B) 1974cü il
C) 1999cu il
D) 1959cu il
E) 1946cı il
427) Sual:Beynәlxalq hüququn әsas prinsiplәrinә aid fikirlәrdәn hansı sәhvdir?

A) Dünyanın bütün dövlәtlәri üçün hüquqi cәhәtdәn mәcburi xarakter daşiyan ümumtanınmış normalardır
B) Beynәlxalq hüquq normalarının hüququn әsas prinsiplәrinә uyğun olması vacib deyil
C) Әn yüksәk hüquqi qüvvәyә malik olan imperativ jus cogens normalarıdır
D) Beynәlxalq hüququn әn mühüm normalarıdır
E) Öz mahiyyәtinә görә beynәlxalq hüququn әn ümumi normalarıdır
428) Sual:Hansılar beynәlxalq hüququn әsas prinsipi deyil? 1 dövlәtlәrin suveren bәrabәrliyi 2 narkotikә qarşı mübarizә prinsipi 3 tәşkilatlara üzv
olma prinsipi 4 bloklara qoşulmamaq prinsipi 5 beynәlxalq mübahisәlәri dinc yolla hәll etmәk prinsipi 6 dövlәtlәrin daxili yuridiksiyasında olan
işlәrә qarışmamaq prinsipi
A) 2  4 6
B) 1 4 6
C) 2 3 4
D) 1 2 6
E) 2 5 6
429) Sual:Sәhv fikri tapın
A) daxili yuridiksiyada olan işlәrә qarişmaq yolverilmәzdir
B) Dövlәtlәr hüquqi cәhәtdәn bәrabәr deyil
C) Heç bir dövlәt başqa dövlәtin suverenliyini mәhdudlaşdıra bilmәz
D) Başqa dövlәtdә silahlı münaqişәyә müdaxilә qadağandır
E) Hәr dövlәt tam suverenliyә malikdir
430) Sual:Hansı hәrәkәt hüquqazidd deyil?
A) Silahlı bandaların tәşkili
B) Sәrhәdlәri pozmaq mәasәdilә müdaxilә
C) Silahla әvәzçıxma
D) Vәtәndaş müharibәsinin tәşkili
E) Humanitar müdaxilә
431) Sual:Güc tәtbiq etmәmәk vә güclә hәdәlәmәmәk prinsipinin әn ağır pozuntusu nә hesab olunur?
A) Sәrhәdlәri pozmaq

B) Silahlı tәcavüz
C) Humanitar müdaxilә
D) Lobbiçilik
E) Vәtәndaş müharibәsinә yardım
432) Sual:Hansı halda güc tәtbiqi yolverilәndir?
A) Silahlı müdaxilә
B) Silahlı tәcavüz
C) Әvәzçıxma
D) Özünümüdafiә
E) Vәtәndaş müharibәsi zamanı
433) Sual:BMT nizamnamәsindә beynәlxalq hüquqa uyğun olaraq güc hansı mәnada başa düşülür?
A) Humanitar güc
B) Mәdәni güc
C) Siyasi güc
D) Hәrbi, silahlı güc
E) İqtisadi güc
434) Sual:İki şәxs arasında hәr hansı hüquq normasına vә fakta görә fikir ayrığı nә adlanır?
A) Suverenlik
B) İerarxiya
C) Prinsipiallıq
D) Norma
E) Mübahisә
435) Sual:Azәrbaycan Konstitusiyasına әsasәn sәrhәdlәrin dәyişdirilmәsi ilә bağlı razılıq hansı halda әldә oluna bilәr?
A) Referendumla
B) Milli Mәclisin qәrarı ilә
C) Prezidentin qәrarı ilә
D) Heç bir halda

E) Açıq sәsvermә ilә
436) Sual: Beynәlxalq hüquq sisteminә nәlәr daxildir?
A) milli normalar
B) ictimai tәşkilatların qәbul etdiklәri qәrarlar
C) beynәlxalq hüquq normaları
D) sәrәncamlar
E) müqavilәlәr
437) Sual:Beynәlxalq hüququn әsas prinsiplәri hansı beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn qәbul olunmuş sәnәdlәrdә öz әksini tapmışdır?
A) BMT tәrәfindәn
B) Avropa Şurası tәrәfindәn
C) Avropa Birliyi tәrәfindәn
D) ATӘT tәrәfindәn
E) YUNESKO tәrәfindәn
438) Sual:Dövlәtlәrin әrazi bütövlüyü prinsipi pozulduqda hansı beynәlxalq tәşkilat ilk tәdbiri görmәlidir?
A) BMTnin Tәhlükәsizlik Şurası
B) BMTnin Baş Assambleyası
C) Avropa Şurası
D) ATӘT
E) digәr beynәlxalq tәşkilatlar
439) Sual:Sәrhәdlәrin toxunulmazlığı prinsipi hansı beynәlxalq hüquqi sәnәddә öz әksini tapmışdır?
A) Avropa Şurasının nizamnamәsindә
B) BMTnin nizamnamәsindә
C) NATOnun nizamnamәsindә
D) ATӘTin nizamnamәsindә
E) Avropa Birliyinin nizamnamәsindә
440) Sual: Beynәlxalq hüququn әsas prinsiplәri hansı sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrә malikdir?

A) beynәlxalq hüququn digәr prinsiplәri ilә yanaşı mühüm normalarıdır; öz mahiyyәtinә görә beynәlxalq hüququn әn ümumi normalarıdır
B) әn ümumi normalardır
C) öz mahiyyәtinә görә beynәlxalq hüququn xüsusi normalarıdır; bütün dövlәtlәr üçün hüquqi cәhәtdәn mәcburi xarakter daşıyan ümumtanınmış
normalardır
D) dövlәtlәr üçün hüquqi cәhәtdәn mәcburi xarakter daşıyan ümumtanınmış normalardır; әn yüksәk qüvvәyә malik olan imperativ normalardır
E) әn ümumi normalardır; öz mahiyyәtinә görә beynәlxalq hüququn әn ümumi normalardır; dövlәtlәr üçün hüquqi cәhәtdәn mәcburi xarakter
daşıyan ümumtanınmış normalardır; әn yüksәk qüvvәyә malik olan imperativ normalardır
441) Sual: Beynәlxalq hüququn prinsiplәrinin sәciyyәvi xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir?
A) beynәlxalq hüququn prinsiplәrinin sәciyyәvi xüsusiyyәti onların konkretliyindәdir. Bu o, demәkdir ki, beynәlxalq hüququn konkret hallara
müvafiq olaraq subyektlәri prinsiplәrә әmәl etmәyә borcludurlar
B) beynәlxalq hüququn prinsiplәrinin sәciyyәvi xüsusiyyәti onların universallığıdır. Bu o, demәkdir ki, beynәlxalq hüququn bütün subyektlәri
prinsiplәrә ciddi әmәl etmәyә borcludurlar, belә ki, bu prinsiplәrin hәr hansı şәkildә pozulması mütlәq beynәlxalq münasibәtlәrin digәr
iştirakçılarının maraqlarına toxunacaqdır
C) beynәlxalq hüququn prinsiplәrinin sәciyyәvi xüsusiyyәti onların dispozitiv xarakter daşımasıdır
D) beynәlxalq hüququn prinsiplәrinin sәciyyәvi xüsusiyyәti onların deklorativ xarakter daşımasıdır
E) beynәlxalq hüququn prinsiplәrinin sәciyyәvi xüsusiyyәti onların dispozitiv vә deklorativ xarakter daşımasıdır
442) Sual: Dövlәt sәrhәdlәrinin pozulmazlığı prinsipi hansı beynәlxalq tәşkilatın sәnәdindә vә nә vaxt tәsbit edilmişdir?
A) 1946ci il BMT Nizamnamәsindә
B) 1975ci il ATӘM üzrә Müşavirәnin Yekun aktında
C) 1974cü il BMTnin Bәyannamәsindә
D) 1945ci il BMT Nizamnamәsindә
E) 1978ci il Vyana Konvensiyası
443) Sual: Dövlәtlәrin әrazi bütövlüyü prinsipinin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?
A) mәnsubiyyәtinin dәyişdirilmәsinin qadağan edilmәsindәn ibarәtdir
B) xarici әrazilәrin zorakılıqla tutulmasının vә ya mәnsubiyyәtinin dәyişdirilmәsinin qadağan edilmәsindәn, habelә xarici әrazilәrdәn hüquqa zidd
şәkildә istifadә edilmәsinin vә ya ona tәsirli zәrәr vurulmasının qadağan edilmәsindәn ibarәtdir
C) xarici әrazilәrdәn hüquqa zidd şәkildә istifadә edilmәsinin vә ya ona tәsirli zәrәr vurulmasının qadağan edilmәsindәn ibarәtdir
D) xarici әrazilәrin zorakılıqla tutulmasının vә ya mәnsubiyyәtinin dәyişdirilmәsinin qadağan edilmәsindәn ibarәtdir
E) xarici әrazilәrin zorakılıqla tutulmasının qadağan edilmәsindәn ibarәtdir

444) Sual: Dövlәtlәrin öz qarşılıqlı münasibәtlәrindә rәhbәr tutmalı olduqları prinsiplәr haqqında Bәyannamә nә vaxtı vә hansı beynәlxalq tәşkilat
tәrәfindәn qәbul edilmişdir?
A) 01 avqust 1979cu il, BMT tәrәfindәn
B) 01 avqust 1978ci il, BMT tәrәfindәn
C) 01 avqust 1975ci il, ATӘM tәrәfindәn
D) 01 avqust 1973cü il, Beynәlxalq hüquq Cәmiyyәti tәrәfindәn
E) 01 avqust 1974cü il, ATӘM tәrәfindәn
445) Sual:Genosid cinayәtinin qarşısının alınması vә cәzalandırılması haqqında Konvensiya neçәnci ildә qәbul edilib?
A) 1948ci il
B) 1949cu il
C) 1950ci il
D) 1958ci il
E) 1947ci il
446) Sual:Xarjuv fabriki işindә (1928ci il) Daimi Beynәlxalq әdalәt Mәhkәmәsi nәyi göstәrmişdi
A) “zәrәrçәkmiş tәrәfә damnum emergens vә lucrum cessansın tam ödәnilmәsi әsas dövlәtdaxili hüquq sistemlәrinә mәlum olan prinsipdir vә buna
görә dә beynәlxalq hüququn mәnbәyi kimi nәzәrdәn keçirilә bilәn hüququn ümumi prinsipidir”.
B) )“dәqiq müәyyәn olunmuş vә hamılıqla tanınmış hüquq prinsipinә uyğun olaraq, mәhkәmә orqanının çıxartdığı qәrar res yuducatadır (yәni son
qәrardır L.H.) vә mübahisәnin tәrәflәri üçün mәcburi hüquqi qüvvәyә malikdir”.
C) hüququn ümumi anlamına görә, hәr hansı öhdәliyin pozulması dәymiş zәrәri ödәmәk vәzifәsi doğurur”.
D) heç biri
E) hamsı
447) Sual:İnzibati Tiribunal işindә (1954cü il) BMTnin Beynәlxalq Mәhkәmәsi nә qeyd etmişdi
A) heç biri
B) hamsı
C) hüququn ümumi anlamına görә, hәr hansı öhdәliyin pozulması dәymiş zәrәri ödәmәk vәzifәsi doğurur”.
D) dәqiq müәyyәn olunmuş vә hamılıqla tanınmış hüquq prinsipinә uyğun olaraq, mәhkәmә orqanının çıxartdığı qәrar res yuducatadır vә
mübahisәnin tәrәflәri üçün mәcburi hüquqi qüvvәyә malikdir”.

E) “zәrәrçәkmiş tәrәfә damnum emergens vә lucrum cessansın tam ödәnilmәsi әsas dövlәtdaxili hüquq sistemlәrinә mәlum olan prinsipdir vә buna
görә dә beynәlxalq hüququn mәnbәyi kimi nәzәrdәn keçirilә bilәn hüququn ümumi prinsipidir”.
448) Sual: AMCO İndoneziya Respublikasına qarşı işdә Arbitraj Mәhkәmәsi nә qeyd edilmlşdir
A) hüququn ümumi anlamına görә, hәr hansı öhdәliyin pozulması dәymiş zәrәri ödәmәk vәzifәsi doğurur”.
B) heç biri
C) hamsı
D) dәqiq müәyyәn olunmuş vә hamılıqla tanınmış hüquq prinsipinә uyğun olaraq, mәhkәmә orqanının çıxartdığı qәrar res yuducatadır vә
mübahisәnin tәrәflәri üçün mәcburi hüquqi qüvvәyә malikdir”.
E) “zәrәrçәkmiş tәrәfә damnum emergens vә lucrum cessansın tam ödәnilmәsi әsas dövlәtdaxili hüquq sistemlәrinә mәlum olan prinsipdir vә buna
görә dә beynәlxalq hüququn mәnbәyi kimi nәzәrdәn keçirilә bilәn hüququn ümumi prinsipidir”.
449) Sual:Ümumdünya İnsan Hüquqları Bәyannamәsini neçәnci ildә qәbul edilib,
A) 1948
B) 1955
C) 1946
D) 1959
E) 1999
450) Sual:Nürnberq Tribunalı hansı ölkәlәrin tәşәbbüsü ilә yaradılmışdır?
A) ABŞ,İngiltәrә,Belçika,AFR
B) İngiltәrә,SSRİ,Yaponiya
C) AFR,Fransa,SSRİ
D) İsveç,Yaponiya
E) ABŞ,SSRİ,İngiltәrә,Fransa
451) Sual:Hansı tribunal 1998ci il sentyabrın 2dә Beynәlxalq Cinayәt Hüququ tarixindә ilk dәfә olaraq genosidlә bağli hökm çıxarmışdır?
A) Nürnberq
B) Cenevrә
C) Tokio
D) Yuqoslaviya

E) Ruanda
452) Sual:Azәrbaycan Respublikasında cinayәt törәtmiş şәxslәrin verilmәsi haqqında qanununeçәnci ildә qәbul olunmuşdur?
A) 1997ci il
B) 2003cü il
C) 2005ci il
D) 2001ci il
E) 2000ci il
453) Sual:Ruanda Tribunalı neçәnci ildә tәsis olunmuşdur?
A) 1990
B) 1993
C) 1994
D) 1992
E) 1991
454) Sual:Cinayәrkarın qaytarılmasını beynәlxalq hüququn hansı subyektlәri tәlәb edә bilәr?
A) cinayәtkarın vәtәndaşı olduğu dövlәt, әrazisindә cinayәt törәdilmiş dövlәt, cinayәtdәn zәrәr çәkmiş dövlәt
B) cinayәtkarın vәtәndaşı olduğu dövlәt, әrazisindә cinayәt törәdilmiş dövlәt, cinayәtdәn zәrәr çәkmiş beynәlxalq tәşkilatlar
C) әrazisindә cinayәt törәdilmiş dövlәt, cinayәtdәn zәrәr çәkmiş dövlәt
D) cinayәtkarın vәtәndaşı olduğu dövlәt, әrazisindә cinayәt törәdilmiş dövlәt, cinayәtdәn zәrәr çәkmiş dövlәt, cinayәtdәn zәrәr çәkmiş beynәlxalq
tәşkilatlar
E) cinayәtkarın vәtәndaşı oduğu dövlәt, әrazisindә cinәyәt törәdilmiş dövlәt
455) Sual:1998ci ilin iyul ayinda qәbul olunmuş vә2002ci ilin iyulun 1dә qüvvәyә minmiş Nizamnamә hansıdır?
A) Beynәlxalq cinayәt mәhkәmәsinin yaradılması haqqında
B) Narkotik vasitәlәr haqqında
C) Beynәlxalq cinayәt polisi tәşkilatının yaranması haqqında
D) Genosid cinayәtinin qarşısının alınması haqqinda
E) Terrorizmin qarşısının alınması haqqında

456) Sual:Aşağıdakılardan hansı 3 konvensiya bilavasitә beynılxalq cinayәt hüququna hәsr olunmuş,beynәlxalq cinayәtlәrin konkret tәrkiblәrini
müәyyәn edәn müqavilәlәr sırasına daxildir? 1)Genosid cinayәtinin qarşısının alınması haqqında 1948ci il Konvensiyası 2)BMT heyәtinin
tәhlükәsizliyi haqqında 1994cü il Konvensiyası 3)Girov götürülmәsi ilә mübarizә haqqında 1979cu il Konvensiyası 4)Ümümdünya Poçt
Konvensiyası 5)Müharibә qurbanlarının müdafiәsinә dair 1949cu il Konvensiyası
A) 1,2,3
B) 1,2,4
C) 1,2,3
D) 3,4,5
E) 2,3,5
457) Sual:Non bis in idem prinsipinin mahiyyәti nәdir?
A) Sülh vә bәşәriyyәtin tәhlükәsizliyi әleyhinә cinayәtlәr törәtmiş şәxslәr dünyanın istәnilәn dövlәti tәrәfindәn mәsuliyyәtә cәlb oluna bilәrlәr.
B) Hәr hansı bir cinayәt әmәlini törәtmiş şәxs yalnız bir dәfә cәzalandırıla bilәr.
C) Әmәlin cinayәt olması vә cәzalandırılması hәmin әmәlin törәdildiyi vaxt qüvvәdә olan qanunla müәyyәn olunur.
D) Cinayәt qanununun retroaktiv tәtbiqinin yolverilmәzliyi.
E) Cinayәtin törәdildiyi andan müәyyәn müddәt keçdiyi tәqdirdә hәmin әmәli törәtmiş şәxs cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb oluna bilmәz.
458) Sual:Diplomatik heyәtә daxildir:
A) yerli vәtәndaşlar
B) sәfirlәr, elçilәr, müşavirlәr, xüsusi attaşelәr
C) dәftәrxana müdirlәri, hesabdarlar, tәrümәçilәr
D) sürücülәr,tәrcümәçilәr
E) kargüzarlar, sәfirlәr
459) Sual:Konsullar kim tәrәfindәn tәyin olunur?
A) attaşe
B) Prezident
C) xarici işlәr idarәsi
D) sәfir
E) elçi

460) Sual: Diplomatik xidmәt haqqında AR Qanunu nә vaxt qәbul edilib?
A) 19940208
B) 19940304
C) 20010608
D) 20040129
E) 20010628
461) Sual:Azәrbaycan Respublikası Konsul Nizamnamәsi nә zaman qәbul edilib?
A) 20010628
B) 20010608
C) 19940304
D) 20040129
E) 19940208
462) Sual:Diplomatik hüquq hansı beynәlxalq münasibәtdә istifadә olunur?
A) hәrbi әmәkdaşlıqda
B) mәdәni münasibәtlәrin yaradılmasında
C) diplomatik münasibtәlrin yaradılmasında vә fәaliyyәtinin tәşkil olunmasında
D) iqtisadi münasibәtlәrin yaradılmasında
E) ticarәt münasibtlәrinin yaradılmasında
463) Sual: Konsulluğun fәaliyyәt göstәrdiyi әrazi necә adlandırılır?
A) konsulluq dairәsi
B) konsulluq mәrkәzi
C) sәfirlik dairәsi
D) konsulluğuq qapalı zonası
E) konsulluq rayonu
464) Sual: Aşağıdakılardan hansı diplomatik ranqdır?
A) üçüncü katib
B) Fövqәladә vә Sәlahiyyәtli Nümayәndә

C) ikinci dәrәcәli müşavir
D) birinci katib
E) ikinci katib
465) Sual: Diplomatik yazışmanın dili necә olmalıdır?
A) xalq deyimlәri ilә başlamalı vә qurtarmalıdır.
B) әtraflı izahatla
C) lokonik vә aydın
D) müxtәlif cür izah olunan sözlәr işlәnmәlidir
E) atalar sözlәrindәn vә mәsәlәlәrdәn çox istifadә olunmalıdır
466) Sual: Diplomatın diplomat olduğunu tәsdiq edәn sәnәd hansıdır?
A) pasport
B) diplomatik dәrәcә
C) vәsiqә
D) arayış
E) döş nişanı
467) Sual: Konsul dәrәcәsinә aid olmayan variant hansıdı?
A) konsul agenti
B) baş konsul
C) konsul brokeri
D) konsul
E) vitse konsul
468) Sual: Konsul işә başlamaq üçün gәldiyi ölkәdәn nә alır?
A) aqreman
B) protokol
C) ekzekvatura
D) patent
E) ikitәrәfli müqavilә

469) Sual: Konsulluğun tәsdiq etdiyi sәnәd necә adlandırılır?
A) konsulluq markası
B) konsulluq vәsiqәsi
C) konsulluq dairәsi
D) konsulluq leqalizasiyası
E) konsulluq patenti
470) Sual: Konsulun fәaliyyәt göstәrdiyi әrazi necә adlanır?
A) konsulluğun qapalı zonası
B) konsulluq rayonu
C) konsulluq dairәsi
D) konsulluq mәrkәzi
E) sәfirlik dairәsi
471) Sual: Qısa müddәtli tapşırıqla diplomatik mәsәlәlәrin müzakirәsi vә hәlli ilә mәşğul olur:
A) sәyyar sәfir
B) Fövqәladә vә Sәlahiyyәtli sәfir
C) komissiya
D) xüsusi missiya
E) müvәqqәti işlәr vәkili
472) Sual: Ölkәdәki diplomatik nümayәndәliklәrin diplomatlarının birliyi hansıdır?
A) redaktorlar ittifaqı
B) siyasi klub
C) diplomatik korpus
D) siyasi partiya
E) diplomatların mәslәhәt şurası
473) Sual:Aşağıdakı orqanlardan hansı xarici diplomatik orqanlara daxildir?
A) Baş arxivlәr idarәsi

B) Daxili İşlәr Nazirliyi
C) Ticarәt Nazirliyi
D) Tәhlükәsizlik Nazirliyi
E) Xarici İşlәr Nazirliyi
474) Sual:Aşağıdakılardan hansı orqan rәsmi icraedici dövlәt orqanıdır?
A) Qadınlar Şurası
B) Jurnalistlәr İttifaqı
C) Nazirlәr Kabineti
D) Yazıçılar Birliyi
E) Hәmkarlar İttifaqı
475) Sual:Aşağıdakılardan hansılar diplomatik dәrәcәlәrә vә rütbәlәrә daxildir?
A) parlamentin spikeri.
B) nazir müşaviri
C) fövqәladә vә sәlahiyyәtli sәfir, müşavir, müvәqqәti işlәr vәkili
D) komissiyanın baş mәslәhәtçisi
E) partiyanın baş katibi
476) Sual:Aşağıdakılardan hansılar diplomatlara tәtbiq oluna bilәr?
A) qәti hәbs cәzası
B) әmlakının zәbt olunması
C) әmlakının vә özünün toxunulmazlığı
D) gömrük mәntәqәsindә yoxlanılması
E) cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb olunması
477) Sual:Diplomatiya vә konsulluq hüququnun düzgun tәrifini göstәr:
A) dövlәti beynәlxalq ünsiyyәtdә statusunun vә funksiyalarını tәnzimlәyәn beynәlxalq hüquq normalarının mәcmusuna deyilir.
B) dövlәti beynәlxalq ünsiyyәtdә tәmsil edәn dövlәt orqanlarının statusunun vә funksiyalarını tәnzimlәyәn beynәlxalq hüquq normalarının
mәcmusuna deyilir.
C) bәşәriyyәti beynәlxalq ünsiyyәtdә tәmsil edәn dövlәt orqanlarının statusunun vә funksiyalarını tәnzimlәyәn beynәlxalq hüquq normalarının

mәcmusuna deyilir.
D) xalqı beynәlxalq ünsiyyәtdә tәmsil edәn dövlәt orqanlarının statusunun vә funksiyalarını tәnzimlәyәn beynәlxalq hüquqa deyilir.
E) dövlәti qonşuda ünsiyyәi tәmsil edәn dövlәt orqanlarının statusunun vә funksiyalarını tәnzimlәyәn beynәlxalq hüquq normalarının mәcmusuna
deyilir.
478) Sual:Diplomatiya vә konsulluq hüququ sahәsindә әsas beynәlxalq konvensiyalar aşağıdakılardır:
A) hamsı
B) Diplomatik münasibәtlәr haqqında 1961ci il Vyana Konvensiyası;
C) Konsulluq münasibәtlәri haqqında 1963cü Vyana Konvensiyası;
D) Xüsusi missiyalar haqqında 1969cu il Vyana Konvensiyası;
E) Beynәlxalq sәviyyәdә müdafiә olunan şәxslәr, o cümlәdәn diplomatik agentlәr әleyhinә cinayәtlәrin qarşısının alınması vә cәzalandırılması
haqqında 1973cü il Konvensiyası
479) Sual:Dövlәtdaxili orqanlar növlәrini göstәrin:
A) heç biri
B) dövlәti bütün mәsәlәlәr üzrә tәmsil edәn orqanlar; dövlәti hәr hansı bir sahә üzrә tәmsil edәn orqanlar
C) sәfirliklәr
D) misiyya
E) hamsı
480) Sual:Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görә:
A) Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi inkişaf nazirlryi “ölkәnin daxilindә vә xarici münasibәtlәrdә Azәrbaycan dövlәtini tәmsil edir”
B) Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti “ölkәnin daxilindә vә xarici münasibәtlәrdә Azәrbaycan dövlәtini tәmsil edir”
C) Azәrbaycan Respublikasının xarici işlәr naziri “ölkәnin daxilindә vә xarici münasibәtlәrdә Azәrbaycan dövlәtini tәmsil edir
D) Azәrbaycan Respublikasını tәmsil edәn diplomatlar “ölkәnin daxilindә vә xarici münasibәtlәrdә Azәrbaycan dövlәtini tәmsil edir”
E) Azәrbaycan Respublikasının baş nazir “ölkәnin daxilindә vә xarici münasibәtlәrdә Azәrbaycan dövlәtini tәmsil edir”
481) Sual:Konstitusiyanın 109cu maddәnin 15ci bәndinә görә
A) Prezident “Azәrbaycan Respublikasının xarici ölkәlәrdә vә beynәlxalq tәşkilatlarda konsulluq nümayәndәliklәrin tәsis edilmәsi haqqında
Azәrbaycan Respublikası nazirlәr kabinrtinә tәqdimat verir, Azәrbaycan Respublikasının xarici ölkәlәrdә vә beynәlxalq tәşkilatlarda diplomatik
nümayәndәlәrini tәyin edir vә geri çağırır

B) Prezident “Azәrbaycan Respublikasının xarici ölkәlәrdә vә beynәlxalq tәşkilatlarda diplomatik nümayәndәliklәrin tәsis edilmәsi haqqında
Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinә tәqdimat verir, Azәrbaycan Respublikasının xarici ölkәlәrdә vә beynәlxalq tәşkilatlarda diplomatik
nümayәndәlәrini tәyin edir vә geri çağırır
C) baş nazir “Azәrbaycan Respublikasının xarici ölkәlәrdә vә beynәlxalq tәşkilatlarda diplomatik nümayәndәliklәrin tәsis edilmәsi haqqında
Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinә tәqdimat verir, Azәrbaycan Respublikasının xarici ölkәlәrdә vә beynәlxalq tәşkilatlarda diplomatik
nümayәndәlәrini tәyin edir vә geri çağırır
D) xarici işlәr naziri “Azәrbaycan Respublikasının xarici ölkәlәrdә vә beynәlxalq tәşkilatlarda diplomatik nümayәndәliklәrin tәsis edilmәsi haqqında
Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinә tәqdimat verir, Azәrbaycan Respublikasının xarici ölkәlәrdә vә beynәlxalq tәşkilatlarda diplomatik
nümayәndәlәrini tәyin edir vә geri çağırır
E) Prezident “xalqının xarici ölkәlәrdә vә beynәlxalq tәşkilatlarda yalnız diplomatik nümayәndәliklәrin tәsis edilmәsi haqqında Azәrbaycan
Respublikası xarici işlәr nazirlryinә Prezident “Azәrbaycan Respublikasının xarici ölkәlәrdә vә beynәlxalq tәşkilatlarda diplomatik
nümayәndәliklәrin tәsis edilmәsi haqqında Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinә tәqdimat verir,
482) Sual:Azәrbaycan Respublikasının Hökumәti
A) iqtisad isiyasәti hәyata keçirilmәsinin tәmin edilmәsi üzrә tәdbirlәr hәyata keçirir. Hökumәtlәrarası vә idarәlәrarası müqavilәlәr müvafiq olaraq
baş nazir vә nazirlik vә ya idarә başçısı tәrәfindәn imzalanır vә hökumәt tәrәfindәn tәsdiq olunur.
B) xarici siyasәtin hәyata keçirilmәsinin tәmin edilmәsi üzrә tәdbirlәr hәyata keçirir. Hökumәtlәrarası vә idarәlәrarası müqavilәlәr müvafiq olaraq
baş nazir vә nazirlik vә ya idarә başçısı tәrәfindәn imzalanır vә hökumәt tәrәfindәn tәsdiq olunur.
C) daxili siyasәtin hәyata keçirilmәsinin tәmin edilmәsi üzrә tәdbirlәr hәyata keçirir. Hökumәtlәrarası vә idarәlәrarası müqavilәlәr müvafiq olaraq
baş nazir vә nazirlik vә ya idarә başçısı tәrәfindәn imzalanır vә hökumәt tәrәfindәn tәsdiq olunur.
D) xarici siyasәtin hәyata keçirilmәsinin tәmin edilmәsi üzrә tәdbirlәr hәyata keçirir. daxili vә idarәlәrarası müqavilәlәr müvafiq olaraq baş nazir vә
nazirlik vә ya idarә başçısı tәrәfindәn imzalanır vә hökumәt tәrәfindәn tәsdiq olunur.
E) xarici mәdәni işlәri hәyata keçirilmәsinin tәmin edilmәsi üzrә tәdbirlәr hәyata keçirir idarәlәrarası müqavilәlәr müvafiq olaraq baş nazir vә
nazirlik vә ya idarә başçısı tәrәfindәn imzalanır vә hökumәt tәrәfindәn tәsdiq olunur.
483) Sual: Diplomatik xidmәt haqqında qanun nә vaxt qәbul edilib
A) 2002ci il iyunun 12dә
B) 2003ci il iyunun 8dә
C) 2002ci il iyunun 8dә
D) 2001ci il iyulun 11dә
E) 2001ci il iyunun 8dә
484) Sual:Xarici orqanlar:

A) dövlәtin әrazisindәn yerlәşәn vә dövlәtin özünün, onun vәtәndaşlarının vә hüquqi şәxslәrinin hüquq vә mәnafelәrini hәyata keçirәn tәşkilatdır
B) dövlәtin özünün, onun vәtәndaşlarının vә hüquqi şәxslәrinin hüquq vә mәnafelәrini hәyata keçirәn dövlәt orqanlarıdır.
C) dövlәtin әrazisindәn kәnarda yerlәşәn vә dövlәtin özünün, onun vәtәndaşlarının vә hüquqi şәxslәrinin hüquq vә mәnafelәrini hәyata keçirәn
dövlәt orqanlarıdır.
D) dövlәtin әrazisindә yerlәşәn vә dövlәtin özünün, onun vәtәndaşlarının vә hüquqi şәxslәrinin hüquq vә mәnafelәrini hәyata keçirәn dövlәt
orqanlarıdır. Bu orqanlar öz növbәsindә aşağıdakı növlәrә bölünür.
E) dövlәtin әrazisindәn kәnarda yerlәşәn vә hәmin dövlәtin, onun vәtәndaşlarının vә hüquqi şәxslәrinin hüquq vә mәnafelәrini hәyata keçirәn
tәşkilatdır
485) Sual: Aşağıdakılardan hansılar diplomatik sәnәd sayılır?
A) çıxışların mәtni
B) mәruzә
C) verbal nota, memerandum
D) konfransların tezislәri
E) elmi konfransın bülleteni
486) Sual: Konsul xidmәtinin әsas funksiyalarına daxildir?
A) getdiyi ölkәdә siyasi bәyәnat vermәk
B) hәrbi münaqişәlәri dayandırmaq
C) öz ölkәsinin vәtәndaşlarının hüquqlarını müdafiә etmәk
D) tәşkilatarası müqavilәlәr bağlamaq
E) öz hökümәti adından danışmaq
487) Sual:xarici orqanların növlәrini göstәrin
A) heç biri
B) daimi: müvәqqәti;
C) birdәfәlik
D) müqavilә әsasında vә dövlәtin tәşәbüsü ilә.
E) hamsı
488) Sual:Diplomatik nümayәndәlik:

A) dövlәtin әrazisindәn yerlәşәn vә dövlәtin özünün, onun vәtәndaşlarının vә hüquqi şәxslәrinin hüquq vә mәnafelәrini hәyata keçirәn tәşkilatdır
B) dövlәtin dövlәtdaxilindә, diplomatik münasibәtlәri hәyata keçirәn orqandır.
C) dövlәtin başqa bir dövlәtin әrazisindә yerlәşәn, hәmin dövlәtlә diplomatik münasibәtlәri hәyata keçirәn orqandır.
D) dövlәtin әrazisindә yerlәşәn vә dövlәtin özünün, onun vәtәndaşlarının vә hüquqi şәxslәrinin hüquq vә mәnafelәrini hәyata keçirәn dövlәt
orqanlarıdır
E) dövlәtin әrazisindәn kәnarda yerlәşәn vә hәmin dövlәtin, onun vәtәndaşlarının vә hüquqi şәxslәrinin hüquq vә mәnafelәrini hәyata keçirәn
tәşkilatdır
489) Sual:әn yüksәk sәviyyәli diplomatik nümayәndәliklәr necә adlanır;
A) hamsı
B) missiyalar
C) sәfirliklәr
D) nazirliklәr
E) tәşkilatlar
490) Sual:Daha aşağı sәviyyәli diplomatik nümayәndәlik hesab olunur
A) hamsı
B) missiyalar
C) sәfirliklәr
D) nazirliklәr
E) tәşkilatlar
491) Sual:1961ci il Vyana Konvensiyasına , diplomatik nümayәndәlik hansı fuksiyaları hәyata keçirir:
A) hamsı
B) akkreditә edәn dövlәtin qәbul edәn dövlәtdә tәmsil olunması;
C) akkreditә edәn dövlәtin özünün vә onun vәtәndaşlarının mәnafelәrinin müdafiәsı;
D) qәbul edәn dövlәtin hökumәti ilә danışıqlar aparılması;
E) qәbul edәn dövlәtin hökumәti ilә danışıqlar aparılması;
F) bütün qanuni vasitәlәrlә, qәbul edәn dövlәtdә olan şәraitin vә hadisәlәrin öyrәnilmәsi vә onlar barәsindә öz hökumәtinә mәlumat verilmәsi
(informasiya funksiyası);

492) Sual:1961ci il Vyana Konvensiyasi görә, diplomatik nümayәndәliyin heyәtinә daxildir
A) Heç biri
B) diplomatik heyәt;inzibatitexniki heyәt;xidmәtçi heyәt.
C) diplomatik vә inzibati heyyәt
D) Diplomatik vә xidmәtçi heyyәt
E) Hamsı
493) Sual:Diplomatik nümayәndәnin funksiyalarının xitam olunması hansı hallarda olur:
A) hamsı
B) akkreditә edәn dövlәt tәrәfindәn geri çağırılması;
C) qәbul edәn dövlәt rәrәfindәn persona non grata ( arzuolunmaz şәxs ) elan olunması;
D) akkreditә edәn dövlәtlә qәbul edәn dövlәt arasında diplomatik münasibәtlәrin kәsilmәsi;
E) akkreditә edәn dövlәtlә qәbul edәn dövlәt arasında müharibә başlanması;
494) Sual:Diplomatik nümayәndәliklәr hansı imtiyaz vә immunitetlәrә malikdir:
A) fiskal immuniteti;
B) arxiv vә sәnәdlәrin toxunulmazlığı;
C) nümayәndәliyin öz dövlәtinin hökumәti vә digәr diplomatik nümayәndәlikәri ilә әlaqәdә olmaq azadlığı;
D) hamsı
E) nümayәndәliyin binalarının toxunulmazlığı;
495) Sual:Daimi xarici orqanlar:
A) Beynәlxalq tәşkilatar
B) diplomatik nümayәndәliklәr, konsulluqlar
C) konfranslarda iştirak edәn nümayәndә heyәti
D) prezident
E) XİN
496) Sual:Diplomatik nümayәndәliklәrin növlәri:
A) missiya, tәşkilatar
B) konsulluqlar, tәşkilatar

C) tәşkilatar, nümayәndәliklәr
D) sәfirlik, missiya
E) konsulluqlar, sәfirlik
497) Sual:Diplomatik nümayәndәliyin heyәti:
A) elçilәr
B) Diplomatik heyәt, texniki heyәt
C) Diplomatik heyәt, inzibati texniki heyәt, xidmәtçi heyәt
D) xidmәtçi heyәt
E) attaşelәr
498) Sual:Diplomatik nümayәndәliklәrin başçılarının dәrәcәlәri: ( dolğun cavabı göstәr)
A) işlәr müvәkkillәri
B) dövlәt başçıları yanında akkreditә olunan sәfir vә nuntsilәr; dövlәt başçıları yanında akkreditә olunan elçi vә internuntsiәr; XİN yanında akkreditә
olunan işlәr müvәkkillәri
C) dövlәt başçıları yanında akkreditә olunan sәfir vә nuntsilәr; dövlәt başçıları yanında akkreditә olunan elçi vә internuntsiәr;
D) sәfir vә konsullar
E) nuntsilәr
499) Sual:Missiyalara kim başçılıq edir?
A) konsul
B) fövqәladә vә sәlahiyyәtli sәfir
C) attaşe
D) katiblәr
E) fövqәladә vә sәlahiyyәtli elçi vә müvәqqәti işlәr müvәkkili
500) Sual:Konsul tәyin olunmuş şәxsә onun sәlahiyyәtlәrini tәsdiq edәn xüsusi sәnәd verilir. Bu sәnәd necә adlanır?
A) protokol
B) konsul patenti
C) etimadnamә
D) etibarnamә

E) ekzekvatura
501) Sual:Diplomatik fәaliyyәtә dair әsas beynәlxalq sәnәd hansıdır?
A) NATO ilә “Sülh naminә tәrәfdaşlıq” çәrçivәsi
B) NATOnun bәyanatı
C) BMTnin nizamnamәsi
D) Helsinki İnsan Hüquqları Konvensiyası
E) Vyana Konvensiyası
502) Sual:Başqa ölkәyә göndәrilәn konsul işә başlaması üçün öz ölkәsindәn nә alır?
A) aqreman
B) protokol
C) patent
D) ikitәrәfli müqavilә
E) ekzekvatura
503) Sual:Bir ölkәdә diplomatik nümayәndәlik hansı tanınma formasından sonra açılır?
A) hәrbi müqavilәdәn sonra
B) dövlәtlәrarası müqavilәdәn sonra
C) deyure
D) defakto
E) defakto vә deyure
504) Sual:Diplomatik korpusun adından kim danışa bilәr?
A) baş konsul
B) duayen
C) sәfirlәr
D) birinci dәrәcәli müşavir
E) hәrbi attaşe
505) Sual:Diplomatın әsas hәrәkәt vә fәaliyyәt normaları nә ilә tәnzim olunur?

A) patentle
B) tәlimatla
C) diplomatik protokol normaları ilә
D) yaddaş mәktubu ilә diplomatik pasportla
E) aqremanla
506) Sual:Dövlәti tanımağın neçә forması var?
A) 4
B) 5
C) 2
D) 6
E) 3
507) Sual:Sәfirliyin binasının üstündә bunlardan hansı olmalıdır?
A) şüar
B) Konstitusiyanın şәkli
C) dövlәt himninin mәtni
D) ölkә rәhbәrinin portreti
E) dövlәt bayrağı
508) Sual:Ştatdankәnar konsulları kim tәyin edir?
A) Fәxri konsul
B) XİN
C) Prezident
D) Baş konsul
E) Konsul agenti
509) Sual:Ştatdan kәnar konsulların vәzifәlәri dövlәtin hansı orqanları tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilir?
A) Xarci İşlәr nazirliyi tәrәfindәn
B) nazirlәr Kabineti tәrәfindәn
C) Prezident Adminstrasiyası tәrәfindәn

D) Ölkәdәki sәfirlik tәrәfindәn
E) Tәhlükәsizlik Nazirliyi tәrәfindәn
510) Sual:Diplomatın әsas mәlumat mәnbәyinә aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) qiraәt zallarında çox oxumaq
B) tәzә kinofilmlәr
C) kütlәvi informasoya vasitәlәri
D) dedektiv romanlar
E) rәsm qalereyasına baxmaq
511) Sual:Diplomatiyada әhәmiyyәtlidir?
A) diplomatik mühitdәn tәcrid olunmaq
B) keç kәslә görüşmәmәk
C) şәxsi әlaqәlәri genişlәndirmәk
D) qәbullara getmәmәk
E) şәxsi әlaqәlәri yaratmamaq
512) Sual:dövlәtin faktiki tanıma forması hansıdır?
A) bәyanatla
B) müqavilә ilә
C) defakto
D) sazişlә
E) deyure
513) Sual:Dövlәtin hüquqi tanınma forması hansıdır?
A) sazişlә
B) müqavilә ilә
C) deyure
D) bәyanatla
E) defakto

514) Sual:Dövlәtin xarici orqanlarının neçә növü vardır?
A) sәfirlik, konsulluq
B) ümumi, xüsusi
C) daimi, müvәqqәti
D) ali, orta
E) adi, әsas
515) Sual:Konsulluq idarәlәrinin növünә aid olmayan varian hansıdı?
A) konsul agentliklәri
B) baş konsulluqlar
C) konsul ofislәri
D) konsulluqlar
E) vitse konsulluqlar
516) Sual:Sәfir olmayanda sәfirliyin başçısı kim sayılır?
A) birinci katib
B) baş konsul
C) müvәqqәti işlәr vәkili
D) birinci dәrәcәli müşavir
E) protokol şöbәsinin müdiri
517) Sual:İlkin subyektlilik kimә aiddir?
A) korporasiyalara
B) vәtәndaşlara
C) dövlәtlәrә
D) tәşkilatlara
E) qurumlara
518) Sual:Hansı dövlәtәbәnzәr qurumdur?
A) Berlin
B) London

C) Vatikan
D) Strasburq
E) Lixtenşteyn
519) Sual:Hansı mәhdud beynәlxalq hüquq subyektliyinә malikdir?
A) korporasiyalara
B) fәrdlәr
C) dövlәtlәrә
D) tәşkilatlara
E) qurumlara
520) Sual:Beynәlxalq hüquq subyektliyinin әldә olunma qaydasina görә neçә növü var?
A) 2
B) 5
C) 3
D) 1
E) 4
521) Sual:Beynәlxalq tәşkilatların beynәlxalq hüquq subyektliyinin xüsusiyyәti deyil?
A) Beynәlxalq tәşkilatlarda nümayәndәlik birtәrәfli xarakter daşıyır
B) Onların beynәlxalq hüquq subyektliyi törәmә xarakteri daşıyır Onların beynәlxalq hüquq subyektliyi törәmә xarakteri daşıyır
C) Bu xüsusiyyәt spesifik xarakter daşıyır
D) Beynәlxalq tәşkilatların vә onların vәzifәli şәxslәrinin imtiyaz vә immunitetlәri diplomatik xarakter daşıyır
E) Beynәlxalq tәşkilatlar BMT Beynәlxalq mәhkәmәsindә iş üzrә tәrәf ola bilmәzlәr
522) Sual:Beynәlxalq hüququn subyekti hansılardır?
A) millәtlәr
B) inzibati әrazi vahidlәri
C) xalqlar, millәtlәr
D) muxtar әrazi vahidlәri
E) dövlәtlәr vә dövlәtlәrarası tәşkilatlar

523) Sual:Tanımanın deklorativ nәzәriyyәsinin mәzmunu
A) dövlәt yeni dövlәti (hökumәti) o zaman defakto tanıyır ki, onun sabitliyinә tam әmindir
B) bu nәzәriyyәyә görә tanıma dövlәtin özünün bәyanı ilә başlanır
C) bu nәzәriyyәyә görә tanıma obyektiv fakt kimi artıq mövcud olan beynәlxalqhüquqi subyektliyi yalnız bәyan edir
D) bu nәzәriyyәyә görә tanıma obyektiv fakt kimi qәbul edilmir
E) bu nәzәriyyәyә görә bir dövlәt, digәr dövlәti yalnız BMTnin deklorativ bәyannamәsi ilә tanıyır
524) Sual:Tanımanın ad hoc formasının mәzmunu
A) qeyrirәsmi tanımadır
B) iki birbirini tanımayan dövlәt konkret mәsәlәlәrin hәlli üçün birbirlәrini hәmişәlik tanımaya mәcbur olur
C) iki birbirini tanımayan dövlәt konkret mәsәlәlәrin hәlli üçün rәsmi әlaqәyә girmәyә mәcbur olurlar. Bu faktik, qeyrirәsmi tanımadır. Yәni
mövcud şәraitdә, konkret iş üçün
D) bu faktik, rәsmi tanımadır
E) bu formal, qeyrirәsmi tanımadır
525) Sual:Tanımanın anlayışı
A) düzgün cavab yoxdur.
B) tanıma bir dövlәtin, başqa bir dövlәtin beynәlxalq hüququn subyekti kimi nәzәrdәn keçirib keçirmәmәsindәn asılı olmayaraq, onunla rәsmi
münasibәtlәr qurmağa hazır olmasını bәyan edәn aktdır
C) tanıma bir dövlәtin, başqa bir dövlәtin beynәlxalq hüququn subyekti kimi nәzәrdәn keçirmәsini vә onunla rәsmi münasibәtlәr qurmağa hazır
olmasını bәyan edәn birtәrәfli aktdır
D) tanıma bir dövlәtin, başqa bir dövlәtin beynәlxalq hüququn subyekti kimi nәzәrdәn keçirәn aktıdır
E) tanıma bir dövlәtin, başqa bir dövlәtlә rәsmi münasibәtlәr qurmağa hazır olmasını bәyan edәn birtәrәfli aktdır
526) Sual:Tanımanın defakto (defacto) formasının mәzmunu
A) bu formal, qeyrirәsmi tanımadır
B) dövlәt yeni dövlәti (hökumәti) o zaman defakto tanıyır ki, onun sabitliyinә tam әmin deyil
C) dövlәt yeni dövlәti (hökumәti) o zaman defakto tanıyır ki, onun sabitliyinә vә uzun müddәt qalacağına tam әmin deyildir
D) dövlәt yeni dövlәti (hökumәti) o zaman defakto tanıyır ki, onun uzun müddәt qalacağına tam әmindir
E) dövlәt yeni dövlәti (hökumәti) o zaman defakto tanıyır ki, onun sabitliyinә tam әmindir

527) Sual:Törәmә subyektlәrin hüquqi mәzmunu?
A) bu yalnız dövlәtә bәnzәr qurumlara mәxsusdur, onların meydana gәlmәsi subyektiv gerçәkliyin nәticәsidir
B) müәyyәn qurumlarda beynәlxalqhüquqi subyektlik dövlәtlәrin vә ya digәr subyektlәrin bu keyfiyyәti ona vermәsindәn sonra ortaya çıxır
C) müәyyәn qurumlarda vә ya şәxslәrdә beynәlxalqhüquqi subyektlik yalnız dövlәtlәrin bu keyfiyyәti ona vermәsindәn vә ya tanınmasından sonra
ortaya çıxır
D) müәyyәn qurumlarda beynәlxalqhüquqi subyektlik xalqların vә millәtlәrin bu keyfiyyәti ona vermәsindәn sonra ortaya çıxır
E) müәyyәn qurumlarda beynәlxalqhüquqi subyektlik xalqların vә millәtlәrin bu keyfiyyәti onda tanınmasından sonra ortaya çıxır
528) Sual:Vәtәndaşlıq nәdir?
A) dövlәtә mәnsub olan şәxs vәtәndaşdır
B) Cavab: dövlәtә mәnsub olan vә siyasi bağlılığı olan şәxs vәtәndaşdır
C) fiziki şәxslә dövlәt arasında onların qarşılıqlı hüquqlarda ifadә olunan müvafiq hüquqi әlaqәdir
D) dövlәtә mәnsub olan vә onunla hüquqi bağlılığı olan şәxs vәtәndaşdır
E) fiziki şәxslә dövlәt arasında onların qarşılıqlı hüquq vә vәzifәlәrindә ifadә olunan möhkәm hüquqi әlaqәdir
529) Sual: Beynәlxalq tәşkilatların beynәlxalqhüquqi subyektliyin xüsusiyyәtlәri?
A) bu subyektlik spesifik xarakter daşıyır; beynәlxalq tәşkilatların vә onların vәzifәli şәxslәrinin imtiyaz vә immunitetlәri diplomatik xarakter
daşıyır; beynәlxalq tәşkilatlar BMT Beynәlxalq Mәhkәmәsindә iş üzrә tәrәf ola bilmәzlәr
B) beynәlxalq tәşkilatların vә onların vәzifәli şәxslәrinin imtiyaz vә immunitetlәri diplomatik xarakter daşıyır; beynәlxalq tәşkilatlar BMT
Beynәlxalq Mәhkәmәsindә iş üzrә tәrәf ola bilmәzlәr
C) onların beynәlxalqhüquqi subyektliyi törәmә xatakter daşıyır; spesifik xarakter daşıyır; beynәlxalq tәşkilatların vә onların vәzifәli şәxslәrinin
imtiyaz vә immunitetlәri diplomatik deyil, funksional xarakter daşıyır; beynәlxalq tәşkilatlar BMT Beynәlxalq Mәhkәmәsindә iş üzrә tәrәf ola
bilmәzlәr; beynәlxalq tәşkilatlarda nümayәndәlik birtәrәfli xarakter daşıyır
D) onların beynәlxalqhüquqi subyektliyi ilkin xarakter daşıyır; beynәlxalq tәşkilatların vә onların vәzifәli şәxslәrinin imtiyaz vә immunitetlәri
diplomatik xarakter daşıyır; beynәlxalq tәşkilatlar BMT Beynәlxalq Mәhkәmәsindә iş üzrә tәrәf ola bilmәzlәr
E) beynәlxalq tәşkilatların vә onların vәzifәli şәxslәrinin imtiyaz vә immunitetlәri diplomatik xarakter daşıyır
530) Sual:Beynәlxalqhüquqi subyektlәrin әldә olunma qaydasına görә hansı növlәri vardır?
A) törәmә subyektlik; xüsusi subyektlik
B) sabit subyektlik; ilkin subyektlik
C) ilkin subyektlik; törәmә subyektlik

D) xüsusi subyektlik; törәmә subyektlik
E) tam subyektlik; ilkin subyektlik; törәmә subyektlik
531) Sual:Dövlәtәbәnzәr qurumların mühüm xüsusiyyәtlәri
A) öz әrazisi, vәtәndaşlığı
B) öz әrazisi, vәtәndaşlığı, hakimiyyәt orqanları olur
C) müәyyәn hәcmdә beynәlxalqhüquqi subyektliyә malik olur; öz әrazisi, vәtәndaşlığı, hakimiyyәt orqanları olur; bir sıra beynәlxalq müqavilәlәrdә
iştirak edir; hәrbisizdir vә neytraldır
D) öz әrazisi, vәtәndaşlığı, hakimiyyәt orqanları olur; bir sıra beynәlxalq müqavilәlәrdә iştirak edir; hәrbisizdir vә neytraldır
E) öz әrazisi, әhalisi, vәtәndaşlığı, hakimiyyәt orqanları olur
532) Sual: Beynәlxalq hüququn subyekti anlayışı
A) xalqların vә millәtlәrin qarşılıqlı münasibәtlәrindәn irәli gәlәn hüquq vә vәzifәlәri daşımaq qabiliyyәtinә malik olan quruma beynәlxalq hüququn
subyekti deyilir
B) beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn hüquq vә vәzifәlәri daşımaq vә onları hәyata keçirmәk qabiliyyәtinә malik olan quruma beynәlxalq hüququn
subyekti deyilir
C) xalqların daxili, milli qanunvericiliyinin unifikasiyası ilә bağlı irәli gәlәn hüquq vә vәzifәlәri daşımaq qabiliyyәtinә malik olan quruma beynәlxalq
hüququn subyekti deyilir
D) beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn hüquq vә vәzifәlәri daşımaq qabiliyyәtinә malik olan şәxsә beynәlxalq hüququn subyekti deyilir
E) beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn hüquqları daşımaq qabiliyyәtinә malik olan şәxsә beynәlxalq hüququn subyekti deyilir
533) Sual: Fәrdlәrin mәhdud beynәlxalqhüquqi subyektliliyi nә demәkdir?
A) insan hüquq vә azadlıqlarının pozulması ilә bağlı müәyyәn beynәlxalq sazişlәrlә nәzәrdә tutulmuş qaydada iddia qaldıra bilәr
B) fәrd beynәlxalq hüquq normalarının yaradılmasında iştirak edir; birbaşa beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn müәyyәn vәzifәlәr daşıyır; әsas etibarı
ilә, insan hüquq vә azadlıqlarının pozulması ilә bağlı müәyyәn beynәlxalq sazişlәrlә nәzәrdә tutulmuş qaydada vә hәcmdә beynәlxalq instansiyalar
qarşısında bu pozuntunu törәtmiş dövlәtә qarşı iddia qaldıra bilәr
C) fәrd beynәlxalq hüquq normalarının yaradılmasında iştirak etmir; fәrdin beynәlxalqhüquqi subyektliyi dövlәtlәrin razılığından asılıdır; birbaşa
beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn müәyyәn vәzifәlәr daşıyır; әsas etibarı ilә, insan hüquq vә azadlıqlarının pozulması ilә bağlı müәyyәn beynәlxalq
sazişlәrlә nәzәrdә tutulmuş qaydada vә hәcmdә beynәlxalq instansiyalar qarşısında bu pozuntunu törәtmiş dövlәtә qarşı iddia qaldıra bilәr
D) fәrdin beynәlxalqhüquqi subyektliyi dövlәtlәrin razılığından asılı deyil; birbaşa beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn müәyyәn vәzifәlәr daşıyır; әsas
etibarı ilә, insan hüquq vә azadlıqlarının pozulması ilә bağlı müәyyәn beynәlxalq sazişlәrlә nәzәrdә tutulmuş qaydada vә hәcmdә beynәlxalq
instansiyalar qarşısında bu pozuntunu törәtmiş dövlәtә qarşı iddia qaldıra bilәr

E) fәrdin beynәlxalqhüquqi subyektliyi qeyrimәhdud xarakter daşıyır
534) Sual: Vәtәndaşlıq hansı üsullarla әldә edilә bilәr?
A) doğulma nәticәsindә; naturalizasiya yolu ilә; reinteqrasiya yolu ilә
B) doğulma nәticәsindә; naturalizasiya yolu ilә; reinteqrasiya yolu ilә; vәtәndaşlığın bağışlanması vasitәsilә; beynәlxalq müqavilә әsasında
C) reinteqrasiya yolu ilә; vәtәndaşlığın bağışlanması yolu ilә; beynәlxalq müqavilә әsasında; BMTnin qәtnamәsi yolu ilә
D) naturalizasiya yolu ilә; BMTnin qәtnamәsi ilә; beynәlxalq müqavilә әsasında
E) doğulma nәticәsindә
535) Sual:Beynәlxalq hüququn subyektinin әsas ünsürlәri?
A) beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn bütün vә ya bәzi vәzifәlәri daşımaq; beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn hüquqların bәrpası mәqsәdi ilә beynәlxalq
vә ya dövlәtdaxili mәhkәmә qarşısında iddia qaldırmaq hüququ
B) beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn bütün vәzifәlәri daşımaq; beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn hüquqların bәrpası mәqsәdi ilә beynәlxalq vә ya
dövlәtdaxili mәhkәmә qarşısında iddia qaldırmaq hüququ; beynәlxalqhüquqi normalar yaratmaq sәlahiyyәti; digәr dövlәtlәrin mәhkәmәlәrinin
yurisdiksiyasından tam vә ya qismәn immunitetә malik olmaq
C) beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn bütün vә ya bәzi vәzifәlәri daşımaq; beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn hüquqların bәrpası mәqsәdi ilә beynәlxalq
vә ya dövlәtdaxili mәhkәmә qarşısında iddia qaldırmaq hüququ; beynәlxalqhüquqi normalar yaratmaq sәlahiyyәti; digәr dövlәtlәrin mәhkәmәlәrinin
yurisdiksiyasından tam vә ya qismәn immunitetә malik olmaq
D) beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn bütün vә ya bәzi vәzifәlәri daşımaq; beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn hüquqların bәrpası mәqsәdi ilә beynәlxalq
mәhkәmә qarşısında iddia qaldırmaq hüququ; beynәlxalqhüquqi normalar yaratmaq sәlahiyyәti;
E) beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn bütün vә ya bәzi vәzifәlәri daşımaq; beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn hüquqların bәrpası mәqsәdi ilә beynәlxalq
vә ya dövlәtdaxili mәhkәmә qarşısında iddia qaldırmaq hüququ; beynәlxalqhüquqi normalar yaratmaq sәlahiyyәti; digәr dövlәtlәrin mәhkәmәlәrinin
yurisdiksiyasından tam vә ya qismәn immunitetә malik olmaq; digәr dövlәtlәrin mәhkәmәlәrin yurisdiksiyasından tam immunitetә malik olmaq
536) Sual:İlkin subyektliyin hüquqi mәzmunu?
A) bu yalnız xalqdır
B) bu yalnız dövlәtә bәnzәr qurumlara mәxsusdur, onların meydana gәlmәsi subyektiv gerçәkliyin nәticәsidir
C) bu yalnız dövlәtlәrә mәxsusdur, çünki dövlәt ipso fakto beynәlxalq hüququn subyektidir
D) bu yalnız xalqlar vә millәtlәrә mәxsusdur
E) bu yalnız fәrdlәrin beynәlxalq hüquq subyektliyinә aiddir
537) Sual:Hava daşıyıcısının mәsuliyyәti barәdә beynәlxalq konvensiya nә vaxt vә harada qәbul olunub?

A) 1970ci ildә Haaqada
B) 1944cü ildә Çikaqoda
C) 1929cu ildә Varşavada
D) 1958ci ildә Cenevrәdә
E) 1952ci ildә Romada
538) Sual:Bunlardan hansı biri İKAOnun orqanı olan Şuranın fakultativ (qeyrimәcburi) funksiyasına aiddir?
A) Mülki aviasiyanın ayrıayrı mәsәlәlәrinә dair yeni Konvensiyaların layihәlәrini hazırlamaq
B) Çikaqo Konvensiyasına edilәn Әlavәlәrin layihәlәrini hazırlamaq
C) İKAOnun digәr orqanlarını yaratmaq
D) İKAOnun üzv dövlәtlәrinә maliyyә yardımı göstәrmәk
E) İKAOnun orqanlarınıın iclas proseduralarını müәyyәn etmәk
539) Sual: Avropa mülki aviasiya konfransı EKAK neçәnci ildә tәsis olunmuşdur?
A) 1986cı il
B) 1944cü il
C) 1954cü il
D) 1987ci il
E) 1943cü il
540) Sual: Mülki aviasiya sahәsindә beynәlxalq tәşkilat İKAO neçәnci ildә yaranıb?
A) 1945ci il
B) 1954cü il
C) 1944cü il
D) 1961ci il
E) 1949cu il
541) Sual:Aeronaviqasiyanın tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi üzrә Avropa tәşkilatı neçәnci ildә tәsis olunmuşdur?
A) 1989cu il
B) 1968ci il
C) 1960cı il

D) 1986cı il
E) 1957ci il
542) Sual: Latın Amerikası mülki aviasiya komissiyası LAKAK neçәnci ildә tәsis olunmuşdur?
A) 1967ci il
B) 1984cü il
C) 1973cü il
D) 1994ci il
E) 1975ci il
543) Sual:Aeronaviqasiya xidmәti üzrә Mәrkәzi Amerika korparasiyası KOKESHA neçәnci ildә tәsis olunmuşdur?
A) 1967ci il
B) 1984cü il
C) 1960cı il
D) 1994ci il
E) 1975ci il
544) Sual: İKAOnun orqan kimi mülki aviasiyanın fәaliyyәtinә qanunsuz müdaxilә üzrә komitә nә vaxt tәsis olunub?
A) 1962ci ildә
B) 1961ci ildә
C) . 1969cu ildә
D) 1965ci ildә
E) . 1967ci ildә
545) Sual:Azәrbaycan Respublikası nә vaxtdan İKAOnun üzvüdür?
A) 1994cü ildәn
B) 1992ci ildәn
C) 1995ci ildәn
D) . 1993cü ildәn
E) 1997ci ildәn

546) Sual: Afrika mülki aviasiya komissiyası AFKAK neçәnci ildә tәsis olunmuşdur?
A) 1979cu il
B) 1956cı il
C) 1949cu il
D) 1969cu il
E) 1986cı il
547) Sual:Afrika vә Madqaskarda aeronaviqasiyanın tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi üzrә Agentlik ASEKHA neçәnci ildә tәsis olunmuşdur?
A) 1985ci il
B) 1948ci il
C) 1959cu il
D) 1990cı il
E) 1970ci il
548) Sual:әrәb dövlәtlәrininmülki aviasiya şurası neçәnci ildә tәsis olunmuşdur?
A) 1967ci il
B) 1984cü il
C) 1965ci il
D) 1994ci il
E) 1975ci il
549) Sual:Bu orqanlardan hansı biri İKAOnun orqanıdır?
A) İqtisadi komitә
B) Tәhlükәsizlik komitәsi
C) Assambleya
D) Parlament
E) Nazirlәr Şurası
550) Sual: İKAOnun Maliyyә komitәsi nә vaxt yaradılib?
A) 1947ci ildә
B) 1949cu ildә

C) 1952ci ildә
D) 1950ci ildә
E) 1946cı ildә
551) Sual:1971ci il Monreal Konvensiya mülki aviasiyanın hansı mәsәlәsinә dair müddәaları özündә әks etdirir?
A) Beynәlxalq hava mәkanından uçuşların rejiminin müәyyәn edilmәsinә dair mәsәlәni
B) Hava gәmisinin ekipaj üzvlәrinә vәsiqәlәrin verilmәsi qaydasına dair mәsәlәni
C) Bәzi uçuş qaydalarının unifikasiyasına dair mәsәlәni
D) Mülki aviasiyanın fәaliyyәtinә qanunsuz müdaxilә aktlarına dair mәsәlәni
E) Qeyrimüntәzәm beynәlxalq uçuş qaydalarına dair mәsәlәni
552) Sual: Bunlardan hansı biri beynәlxalq hava hüququnun prinsipi deyil?
A) Beynәlxalq hava mәkaninda uçuşların azadlığı prinsipi
B) Qarşılıqlıq prinsipi
C) Beynәlxalq mülki aviasiyanın tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi prinsipi
D) Dövlәtin sәrhәdlәrinin pozulmazlığı prinsipi
E) Dövlәtin öz hava mәkanına tam vә müstәsna suverenliyi prinsıpi
553) Sual: Varşava Konvensiyası nә vaxt qәbul olunub?
A) 1930cu ildә
B) 1926cı ildә
C) 1929cu ildә
D) 1931ci ildә
E) 1927ci ildә
554) Sual:Bu şәhәrlәrdәn hansı birindә İKAOnun Avropadakı nümayәndәliyi var?
A) Cenevrәdә
B) Amsterdamda
C) . Brüsseldә
D) Vyanada
E) Parisdә

555) Sual:Paris Konvensiyası nә vaxt qәbul olunmuşdur?
A) 1919cu ildә
B) 1929cu ildә
C) 1918ci ildә
D) 1923cü ildә
E) 1925ci ildә
556) Sual:Bunlardan hansı biri beynәlxalq hava hüququnun mәnbәyidir?
A) Beynәlxalq hava daşımaları qaydalarının unifikasiyası barәdә konvensiyalar
B) İKAOnun uçuş qaydalarına dair müәyyәn etdiyi standartlar vә tövsiyәlәr
C) Hava daşımaları zamanı tәrәflәr arasında әmәlә gәlәn mübahisәlәrin hәlli barәsindә mәhkәmә qәrarları
D) . Aviasiya müәssisәlәrinin qәbul etdiyi tәlimatlar
E) Mülki aviasiyanın faliyyәtinә dair dövlәtlәrin qanunları
557) Sual:Dәniz hüququ üzrә BMT Konvensiyası nә vaxt qәbul edilib?
A) 16 noyabr 1994cü ildә
B) 10 oktyabr 1982ci ildә
C) 1992ci ildә
D) 1973cü ildә
E) 1972ci ildә
558) Sual:әrazi dәnizi hüdudlarından kәnarda yerlәşәn vә ona bitişik olan, eni 200 mildәn artıq olmayan açıq dәniz rayonu necә adlanır?
A) bitişik zona
B) kontinental şelf
C) qapalı dәniz
D) açıq dәniz
E) müstәsna iqtisadi zona
559) Sual:Bitişik zonanın növlәri:
A) Müstәsna İqtisadi Zona, şelf, gömrük zonası

B) Müstәsna İqtisadi Zona, sanitar zona, immiqrasiya zonası
C) fiskal zona, qapalı dәniz, kanal
D) fiskal zona, gömrük zonası, sanitar zona, immiqrasiya zonası
E) Müstәsna İqtisadi Zona, fiskal zona, gömrük zonası
560) Sual:Dәniz dibi üzrә Beynәlxalq Orqanın strukturu:
A) Assambleya, 30 üzvdәn ibarәt Şura vә katiblik
B) 36 üzvdәn ibarәt Şura vә katiblik
C) Assambleya, 36 üzvdәn ibarәt Şura vә katiblik
D) Assambleya vә katiblik
E) Assambleya
561) Sual:Dәnizә çıxışı olmayan dövlәtlәrin hüquqları: 1. dәnizә çıxış hüququ ( dәniz sahilindә yerlәşәn dövlәt arasında müqavilә әsasında ) 2.
Bәşәriyyәtin ümumi irsi ndәn istifadә 3. dәniz sahilindә yerlәşәn dövlәt arasında müqavilә olmadan dәnizә çıxış hüququ әldә etmәk 4. Müstәsna
İqtisadi Zona canlı ehtiyatlarının bu vә ya digәr sәbәbә görә sahilyanı dövlәtlәr tәrәfindәn istifadә olunmayan hissәsinin istismarında әdalәtli әsasda
iştirak etmәk hüququ 5. dәnizә çıxış hüquqları yoxdur
A) 2, 4, 5
B) 1, 4, 5
C) 1, 2, 4
D) 2, 3, 4
E) 1, 3, 5
562) Sual:1) Azәrbaycan Respublikası limanlarının hidrotexniki vә başqa qurğularının dәnizә doğru әn uzaq nöqtәlәrindәn keçәn xәtlә
mәhdudlaşdırılmış liman suları 2) sahillәri tamamilә Azәrbaycan Respublikasına mәxsus olan körfәzlәrin, buxtaların suları Bunlar hansı növ dәniz
mәkanına daxildir?
A) daxili dәniz suları
B) әrazi dәnizi
C) müstәsna iqtisadi zona
D) kanal
E) şelf
563) Sual:Beynәlxalq dәniz hüququ üzrә BMT Konvensiyası neçәnci ildә qәbul olunmuşdur?

A) 1967ci il
B) 1984cü il
C) 1982ci il
D) 1994ci il
E) 1975ci il
564) Sual:1935ci il Sovet İran müqavilәsinә görә:
A) Xәzәr hәr 2 hökumәt tәrәfindәn Sovet vә İran dәnizi sayılır
B) Xәzәr Sovet dәnizi sayıldı
C) 10 dәniz mili hәddindә öz sahil sularında balıqtutma azadlığı
D) Beynәlxalq hüququn qapalı dәnizlәrә aid normalar şamil olunmur
E) Xәzәr dәnizi bütün dövlәtlәr üçün açıq hesab olunur
565) Sual:İlk dәfә sahil dövlәtin bitişik zonası neçә dәniz hәddindә vә hannsı Beynәlxalq Konvensiyada tәsbit edilmişdir?
A) ilk dәfә sahil dövlәtin bitişik zonası 42 dәniz mili hәddinә qәdәr müәyyәn etmәk hüququ 1952ci il Cenevrә Konvensiüasında tәsbit edilmişdir
B) ilk dәfә sahil dövlәtin bitişik zonası 12 dәniz mili hәddinә qәdәr müәyyәn etmәk hüququ Әrazi dәnizi ivә bitişik zona haqqında 1958ci il
Konvensiyada tәsbit edilmişdir
C) ilk dәfә sahil dövlәtin bitişik zonası 22 dәniz mili hәddinә qәdәr müәyyәn etmәk hüququ Әrazi dәnizi ivә bitişik zona haqqında 1958ci il
Konvensiyada tәsbit edilmişdir]
D) ilk dәfә sahil dövlәtin bitişik zonası 22 dәniz mili hәddinә qәdәr müәyyәn etmәk hüququ Dәniz hüququ haqqında 1982ci il Kovensiyasında tәsbit
edilmişdir
E) ilk dәfә sahil dövlәtin bitişik zonası 32 dәniz mili hәddinә qәdәr müәyyәn etmәk hüququ 1973cü il gәmilәrin toqquşmasının qarşısını almaq
haqqında Qaydalarında tәsbit edilmişdir
566) Sual:Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı (BDT) nә vaxt yaradılmışdır?
A) 1959
B) 1955
C) 1956
D) 1957
E) 1958

567) Sual: Beynәlxalq dәniz hüququ üzrә Cenevrә Konvensiyası neçәnci ildә tәsis olunmuşdur?
A) 1967ci il
B) 1984cü il
C) 1958ci il
D) 1994ci il
E) 1975ci il
568) Sual:Beynәlxalq hüquqda normaların tәtbiq olunması anlayışı necә başa düşülür?
A) mәhkәmә orqanlarının qәrarlarının icra olunması
B) dövlәtlәrin qanunlarının icra olunması
C) subyektlәrin mәqsәdyönlü fәaliyyәti üçün beynәlxalq hüquq normalarının hәyata keçirilmәsinin tәmin edilmәsi
D) hökumәtlәrin qәrarlarının icra olunması
E) icra orqanlarının qәbul olunmuş qәrarlarının icraolunması
569) Sual:Sәhv fikri göstәrin.
A) Beynәlxalq sistemdә qanunverici orqan yoxdur
B) Beynәlxalq hüquq dövlәtlәr tәrәfindәn yaradılır.
C) Beynәlxalq ümumi hüquqla beynәlxalq hüquq eyni anlayışdır
D) Müasir beynәlxalq hüquq klassik baynәlxalq hüquqdan fәrqlәnir
E) Beynәlxalq xüsusi hüququn subyekti dövlәtlәr vә beynәlxalq tәşkilatlardır
570) Sual:Sәhv fikri göstәrin.
A) Beynәlxalq ümumi hüququn subyekti fiziki vә hüquqi şәxslәrdir
B) Müasir beynәlxalq hüquq tәkcә sivil vә xristian dövlәtlәri deyil,bütün dünya birliyini әhatә edir.
C) Beynәlxalq ümumi hüquqda ortaya çıxan mәsuliyyәt bey nәlxalqhüquqi mәsuliyyәt adlanır
D) Beynәlxalq xüsusi hüquqda ortaya çıxan mәsuliyyәt mülki hüquqi mәsuliyyәt adlanır
E) Beynәlxalq ümumi hüquqla beynәlxalq hüquq eyni anlayışdır
571) Sual:Beynәlxalq ümumi hüququn nizama salma metodları hansılardır?
A) Tәşkilatların razılığa gәlmәsi
B) Ayrıayrı dövlәtlәrin qanunvericiliyindә kolliziyaların aradan qaldırılması

C) Müstәqil dövlәtlәrin razılığa gәlmәsi
D) Beynәlxalq tәşkilatların qәtnamәsi
E) Mәhkәmә qәrarları
572) Sual:Beynәlxalq sistemdә qanunverici orqan kimi nә çıxış edir?
A) Ümumi hüquq
B) Beynәlxalq tәşkilatlar
C) Beynәlxalq hüquq
D) Belә bir orqan yoxdur
E) Xüsusi hüquq
573) Sual:Beynәlxalq xüsusi hüququn nizama salma metodları hansılardır?
A) Tәşkilatların razılığa gәlmәsi
B) Ayrıayrı dövlәtlәrin qanunvericiliyindә kolliziyaların aradan qaldırılması
C) Müstәqil dövlәtlәrin razılığa gәlmәsi
D) Beynәlxalq tәşkilatların qәtnamәsi
E) Mәhkәmә qәrarları
574) Sual:Beynәlxalq nәzarәt necә başa düşülür?
A) transmilli koorporasiyanın bağladığı müqavilәlәrin icrasına nәzarәt etmәk
B) proseslәrdә mәlumatlar әsasında beynәlxjalq hüquq normalarına uyğun beynәlxalq subyektlәrin davranışını müәyyәn etmәk
C) bağlanmış ikitәrәfli müqavilәlәrin icrasına nәzarәt etmәk
D) çoxtәrәfli müqavilәlәrin icrasına nәzarәt etmәk
E) hüquqi şәxslәrin bağladığı müqavilәlәrin icrasına nәzarәt etmәk
575) Sual:Beynәlxalq hüququn tәsir dairәsi nәdir?
A) müqavilәlәrin tәsir göstәrmәsi
B) qәrarların tәsir göstәrmәsi
C) qanunların tәsir göstәrmәsi
D) beynәlxalq hüququn vasitәsilә tәnzimlәnәn obyektiv normaların tәtbiq olunmasına tәsir göstәrmәsi
E) inzibati normaların tәsir göstәrmәsi

576) Sual:Beynәlxalq hüquq subyektliyinin әldә olunma qaydasina görә neçә növü var?
A) 5
B) 3
C) 1
D) 4
E) 2
577) Sual:İlkin subyektlilik kimә aiddir?
A) korporasiyalara
B) vәtәndaşlara
C) dövlәtlәrә
D) tәşkilatlara
E) qurumlara
578) Sual:Hansı dövlәtәbәnzәr qurumdur?
A) Berlin
B) London
C) Vatikan
D) Strasburq
E) Lixtenşteyn
579) Sual:Beynәlxalq tәşkilatların beynәlxalq hüquq subyektliyinin xüsusiyyәti deyil?
A) Beynәlxalq tәşkilatlarda nümayәndәlik birtәrәfli xarakter daşıyır
B) Onların beynәlxalq hüquq subyektliyi törәmә xarakteri daşıyır Onların beynәlxalq hüquq subyektliyi törәmә xarakteri daşıyır
C) Bu xüsusiyyәt spesifik xarakter daşıyır
D) Beynәlxalq tәşkilatların vә onların vәzifәli şәxslәrinin imtiyaz vә immunitetlәri diplomatik xarakter daşıyır
E) Beynәlxalq tәşkilatlar BMT Beynәlxalq mәhkәmәsindә iş üzrә tәrәf ola bilmәzlәr
580) Sual:Hansı mәhdud beynәlxalq hüquq subyektliyinә malikdir?
A) korporasiyalara

B) fәrdlәr
C) dövlәtlәrә
D) tәşkilatlara
E) qurumlara
581) Sual:İlkin subyektliyin hüquqi mәzmunu?
A) bu yalnız xalqdır
B) bu yalnız dövlәtә bәnzәr qurumlara mәxsusdur, onların meydana gәlmәsi subyektiv gerçәkliyin nәticәsidir
C) bu yalnız dövlәtlәrә mәxsusdur, çünki dövlәt ipso fakto beynәlxalq hüququn subyektidir
D) bu yalnız xalqlar vә millәtlәrә mәxsusdur
E) bu yalnız fәrdlәrin beynәlxalq hüquq subyektliyinә aiddir
582) Sual:Tanımanın ad hoc formasının mәzmunu
A) qeyrirәsmi tanımadır
B) iki birbirini tanımayan dövlәt konkret mәsәlәlәrin hәlli üçün birbirlәrini hәmişәlik tanımaya mәcbur olur
C) iki birbirini tanımayan dövlәt konkret mәsәlәlәrin hәlli üçün rәsmi әlaqәyә girmәyә mәcbur olurlar. Bu faktik, qeyrirәsmi tanımadır. Yәni
mövcud şәraitdә, konkret iş üçün
D) bu faktik, rәsmi tanımadır
E) bu formal, qeyrirәsmi tanımadır
583) Sual:Tanımanın anlayışı
A) düzgün cavab yoxdur.
B) tanıma bir dövlәtin, başqa bir dövlәtin beynәlxalq hüququn subyekti kimi nәzәrdәn keçirib keçirmәmәsindәn asılı olmayaraq, onunla rәsmi
münasibәtlәr qurmağa hazır olmasını bәyan edәn aktdır
C) tanıma bir dövlәtin, başqa bir dövlәtin beynәlxalq hüququn subyekti kimi nәzәrdәn keçirmәsini vә onunla rәsmi münasibәtlәr qurmağa hazır
olmasını bәyan edәn birtәrәfli aktdır
D) tanıma bir dövlәtin, başqa bir dövlәtin beynәlxalq hüququn subyekti kimi nәzәrdәn keçirәn aktıdır
E) tanıma bir dövlәtin, başqa bir dövlәtlә rәsmi münasibәtlәr qurmağa hazır olmasını bәyan edәn birtәrәfli aktdır
584) Sual:Tanımanın defakto (defacto) formasının mәzmunu
A) dövlәt yeni dövlәti (hökumәti) o zaman defakto tanıyır ki, onun sabitliyinә vә uzun müddәt qalacağına tam әmin deyildir

B) dövlәt yeni dövlәti (hökumәti) o zaman defakto tanıyır ki, onun uzun müddәt qalacağına tam әmindir
C) dövlәt yeni dövlәti (hökumәti) o zaman defakto tanıyır ki, onun sabitliyinә tam әmindir
D) bu formal, qeyrirәsmi tanımadır
E) dövlәt yeni dövlәti (hökumәti) o zaman defakto tanıyır ki, onun sabitliyinә tam әmin deyil
585) Sual:Tanımanın deklorativ nәzәriyyәsinin mәzmunu
A) dövlәt yeni dövlәti (hökumәti) o zaman defakto tanıyır ki, onun sabitliyinә tam әmindir
B) bu nәzәriyyәyә görә tanıma dövlәtin özünün bәyanı ilә başlanır
C) bu nәzәriyyәyә görә tanıma obyektiv fakt kimi artıq mövcud olan beynәlxalqhüquqi subyektliyi yalnız bәyan edir
D) bu nәzәriyyәyә görә tanıma obyektiv fakt kimi qәbul edilmir
E) bu nәzәriyyәyә görә bir dövlәt, digәr dövlәti yalnız BMTnin deklorativ bәyannamәsi ilә tanıyır
586) Sual:Törәmә subyektlәrin hüquqi mәzmunu?
A) bu yalnız dövlәtә bәnzәr qurumlara mәxsusdur, onların meydana gәlmәsi subyektiv gerçәkliyin nәticәsidir
B) müәyyәn qurumlarda beynәlxalqhüquqi subyektlik dövlәtlәrin vә ya digәr subyektlәrin bu keyfiyyәti ona vermәsindәn sonra ortaya çıxır
C) müәyyәn qurumlarda vә ya şәxslәrdә beynәlxalqhüquqi subyektlik yalnız dövlәtlәrin bu keyfiyyәti ona vermәsindәn vә ya tanınmasından sonra
ortaya çıxır
D) müәyyәn qurumlarda beynәlxalqhüquqi subyektlik xalqların vә millәtlәrin bu keyfiyyәti ona vermәsindәn sonra ortaya çıxır
E) müәyyәn qurumlarda beynәlxalqhüquqi subyektlik xalqların vә millәtlәrin bu keyfiyyәti onda tanınmasından sonra ortaya çıxır
587) Sual:Vәtәndaşlıq nәdir?
A) dövlәtә mәnsub olan şәxs vәtәndaşdır
B) Cavab: dövlәtә mәnsub olan vә siyasi bağlılığı olan şәxs vәtәndaşdır
C) fiziki şәxslә dövlәt arasında onların qarşılıqlı hüquqlarda ifadә olunan müvafiq hüquqi әlaqәdir
D) dövlәtә mәnsub olan vә onunla hüquqi bağlılığı olan şәxs vәtәndaşdır
E) fiziki şәxslә dövlәt arasında onların qarşılıqlı hüquq vә vәzifәlәrindә ifadә olunan möhkәm hüquqi әlaqәdir
588) Sual:Beynәlxalq hüququn әsas prinsiplәri sәciyyәvi xüsusiyyәtlәri hansılardır.
A) hamsı
B) beynәlxalq hüququn әn mühüm normalarıdır;
C) öz mahiyyәtinә görә beynәlxalq hüququn әn ümumi normalarıdır

D) dünyayın bütün dövlәtlәri üçün hüquqi cәhtdәn mәcburi xarakter daşıyan ümumtanınmış normalardır;
E) әn yüksәk hüquqi qüvvәyә malik olan imperativ jus cogens normalarıdır.
589) Sual:BMT Baş Assambleyasının qәtnamәsi әsasında әsasәn neçә prinsip göstәrilmişdir
A) 12
B) 3
C) 5
D) 10
E) 7
590) Sual:Avropada tәhlükәsizlik vә әmәkdaşlıq üzrә Helsinki Müşavirәsi neçәnci ildә keşirilib.
A) 8 avqust 1976ci il
B) 5 avqust 1970ci il
C) 1 avqust 1945ci il
D) 1 avqust 1975ci il
E) 1 mart 1975ci il
591) Sual:beynәlxalq hüququn әsas prinsiplәri hansılardır.
A) hamsı
B) güc tәtbiq etmәmәk vә ya güclә hәdәlәmәmәk prinsipi;
C) beynәlxalq mübahisәlәri dinc yolla hәll etmәk prinsipi;
D) dövlәtin daxili yurisdiksiyasında olan işlәrә qarışmamaq prinsipi
E) dövlәtlәrin BMT Nizamnamәsinә uyğun olaraq birbiri ilә әmәkdaşlıq etmәk prinsipi;
592) Sual:beynәlxalq hüququn әsas prinsiplәri hansılardır
A) dövlәtlәrin BMT Nizamnamәsinә uyğun olaraq öz üzәrlәrinә götürdüklәri
B) sәrhәdlәrin toxunulmamazlığı prinsipi;
C) hamsı
D) xalqların hüquq bәrabәrliyi vә özünümüәyyәnetmә prinsipi;
E) dövlәtlәrin suveren bәrabәrliyi prinsipi;

593) Sual:beynәlxalq hüququn әsas prinsiplәri hansı deyil.
A) tәqsirsizlik prezumsiyası
B) dövlәtlәrin әrazi bütövlüyü prinsipi
C) әsas insan hüquq vә azadlıqlarına hörmәt edilmәsi prinsipi.
D) dövlәtlәrin BMT Nizamnamәsinә uyğun olaraq öz üzәrlәrinә götürdüklәri
E) sәrhәdlәrin toxunulmamazlığı prinsipi;
594) Sual:dövlәtlәrin suveren bәrabәrliyi prinsipi harada tәsbit olunub
A) BMT Nizamnamәsinin 2ci maddәsinini 7ci bәndi
B) BMT Nizamnamәsinin 2ci maddәsinini 1ci bәndi
C) BMT Nizamnamәsinin 2ci maddәsinini 2ci bәndi
D) BMT Nizamnamәsinin 2ci maddәsinini 3ci bәndi
E) BMT Nizamnamәsinin 2ci maddәsinini 4ci bәndi
595) Sual:dövlәtin daxili yurisdiksiyasında olan işlәrә qarışmamaq prinsipi harada tәsbit olunub.
A) BMT Nizamnamәsinin 2ci maddәsinini 7ci bәndi
B) BMT Nizamnamәsinin 2ci maddәsinini 1ci bәndi
C) BMT Nizamnamәsinin 2ci maddәsinini 2ci bәndi
D) BMT Nizamnamәsinin 2ci maddәsinini 3ci bәndi
E) BMT Nizamnamәsinin 2ci maddәsinini 4ci bәndi
596) Sual:Tәcavüzün tәrifi nә aşağıda göstәrilәn aktlardan hansı aiddir?
A) hamsı
B) bir dövlәtin silahlı qüvvәlәrinin başqa bir dövlәtin әrazisinә soxulması vә ya basqın etmәsi, yaxud hәr hansı işğal;
C) bir dövlәtin silahlı qüvvәlәrinin başqa bir dövlәtin әrazisini bombardıman etmәsi vә ya onun әrazisinә qarşı hәr hansı silahın tәtbiq edilmәsi;
D) bir dövlәtin silahlı qüvvәlәrinin başqa bir dövlәtin liman vә ya sahillәrini blokadaya alması;
E) bir dövlәtin silahlı qüvvәlәrinin başqa bir dövlәtin quru, dәnizz vә ya hava qüvvәlәrinә, yaxud dәniz vә hava donanmasına basqın etmısi;
597) Sual: Tәcavüzün tәrifi nә aşağıda göstәrilәn aktlardan hansı aiddir?
A) hamsı
B) bir dövlәtin,başqa bir dövlәtin әrazisindә onunla razılaşma әsasında yerlәşәn silahlı qüvvәlәrinin bu razılaşmanın şәrtlәrini pozmaqla istifadә

edilmәsi vә habelә hәmin silahlı qüvvәlәrin bu razılaşmanın xitam olunmasından sonra göstәrilәn әrazidә qalmaqda hәr hansı formada davam etmәsi;
C) dövlәtin öz әrazisini, hәmin әrazini üçüncü bir dövlәtә qarşı tәcvüz aktı törәtmәk üçün istifadә istifadә edәn başqa bir dövlәtin sәrıncamına
vermәsi
D) bir dövlәt tәrәfindәn vә ya hәmin dövlәtin adından başqa bir dövlәtә qarşı hәrbi әmәliyyatlar hәyata keçirәn silahlı bandaların, qrupların, qeyri
nizami qüvvәlәrin vә ya muzdluların göndәrilmәsi.
E) bir dövlәtin silahlı qüvvәlәrinin başqa bir dövlәtin quru, dәnizz vә ya hava qüvvәlәrinә, yaxud dәniz vә hava donanmasına basqın etmısi;
598) Sual:Tәcavüzün tәrifi nә vaxt vә harada verilib
A) BMT Beynәlxalq mәhkәmәsindә 14 dekabr 1974cü il dә
B) BMT Baş Assambleyasının XXIX sessiyasında 14 dekabr 1974cü il dә
C) BMT Baş Assambleyasının X sessiyasında 14 dekabr 1974cü il dә
D) BMT Baş Assambleyasının XX sessiyasında 30 dekabr 1974cü il dә
E) BMT Baş Assambleyasının XXIX sessiyasında 14 dekabr 1975cü il dә
599) Sual:Beynәlxalq mübahisәlәri dinc yolla hәll etmәk prinsipi harada vә nә vaxt tәsbit edilib
A) BMT Nizamnamәsinin 2ci maddәsinini 7ci bәndi
B) BMT Nizamnamәsinin 2ci maddәsinini 1ci bәndi
C) BMT Nizamnamәsinin 2ci maddәsinini 2ci bәndi
D) BMT Nizamnamәsinin 2ci maddәsinini 3ci bәndi
E) BMT Nizamnamәsinin 2ci maddәsinini 4ci bәndi
600) Sual:Beynәlxalq mübahisәnin әlamәtlәrini göstәr
A) hamsı
B) iki vә ya daha artıq tәrәfin – beynәlxalq hüquq subyektlәrinin olması;
C) mübahisәnin dövlәtin daxili sәlahiyyәt dairәsindә olmaması;
D) mübahisә edәn tәrәfin qarşılıqlı iddialarının olması;
E) tәrәflәrin öz aralarında mübahisәnin yaranması faktını etiraf etmәsi;
601) Sual:Sәrhәdlәrin pozulmazlığı prinsipinin mәzmununa aşagıda göstәrilәnlәrdәn hansı aiddir:
A) heç biri
B) dövlәtin öz әrazisini, hәmin әrazini üçüncü bir dövlәtә qarşı tәcvüz aktı törәtmәk üçün istifadә istifadә edәn başqa bir dövlәtin sәrıncamına

vermәsi;
C) bir dövlәt tәrәfindәn vә ya hәmin dövlәtin adından başqa bir dövlәtә qarşı hәrbi әmәliyyatlar hәyata keçirәn silahlı bandaların, qrupların, qeyri
nizami qüvvәlәrin vә ya muzdluların göndәrilmәsi.
D) bir dövlәtin silahlı qüvvәlәrinin başqa bir dövlәtin quru, dәniz vә ya hava qüvvәlәrinә, yaxud dәniz vә hava donanmasına basqın etmısi;
E) dövlәt başqa bir dövlәtә qarşı hәr hansı әrazi iddiasından imtina etmәlidir
602) Sual: Beynәlxalq tәşkilatların beynәlxalqhüquqi subyektliyin xüsusiyyәtlәri?
A) bu subyektlik spesifik xarakter daşıyır; beynәlxalq tәşkilatların vә onların vәzifәli şәxslәrinin imtiyaz vә immunitetlәri diplomatik xarakter
daşıyır; beynәlxalq tәşkilatlar BMT Beynәlxalq Mәhkәmәsindә iş üzrә tәrәf ola bilmәzlәr
B) beynәlxalq tәşkilatların vә onların vәzifәli şәxslәrinin imtiyaz vә immunitetlәri diplomatik xarakter daşıyır; beynәlxalq tәşkilatlar BMT
Beynәlxalq Mәhkәmәsindә iş üzrә tәrәf ola bilmәzlәr
C) onların beynәlxalqhüquqi subyektliyi törәmә xatakter daşıyır; spesifik xarakter daşıyır; beynәlxalq tәşkilatların vә onların vәzifәli şәxslәrinin
imtiyaz vә immunitetlәri diplomatik deyil, funksional xarakter daşıyır; beynәlxalq tәşkilatlar BMT Beynәlxalq Mәhkәmәsindә iş üzrә tәrәf ola
bilmәzlәr; beynәlxalq tәşkilatlarda nümayәndәlik birtәrәfli xarakter daşıyır
D) onların beynәlxalqhüquqi subyektliyi ilkin xarakter daşıyır; beynәlxalq tәşkilatların vә onların vәzifәli şәxslәrinin imtiyaz vә immunitetlәri
diplomatik xarakter daşıyır; beynәlxalq tәşkilatlar BMT Beynәlxalq Mәhkәmәsindә iş üzrә tәrәf ola bilmәzlәr
E) beynәlxalq tәşkilatların vә onların vәzifәli şәxslәrinin imtiyaz vә immunitetlәri diplomatik xarakter daşıyır
603) Sual:Beynәlxalq hüququn subyekti hansılardır?
A) millәtlәr
B) inzibati әrazi vahidlәri
C) xalqlar, millәtlәr
D) muxtar әrazi vahidlәri
E) dövlәtlәr vә dövlәtlәrarası tәşkilatlar
604) Sual: Beynәlxalq hüququn subyekti anlayışı
A) xalqların vә millәtlәrin qarşılıqlı münasibәtlәrindәn irәli gәlәn hüquq vә vәzifәlәri daşımaq qabiliyyәtinә malik olan quruma beynәlxalq hüququn
subyekti deyilir
B) beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn hüquq vә vәzifәlәri daşımaq vә onları hәyata keçirmәk qabiliyyәtinә malik olan quruma beynәlxalq hüququn
subyekti deyilir
C) xalqların daxili, milli qanunvericiliyinin unifikasiyası ilә bağlı irәli gәlәn hüquq vә vәzifәlәri daşımaq qabiliyyәtinә malik olan quruma beynәlxalq
hüququn subyekti deyilir

D) beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn hüquq vә vәzifәlәri daşımaq qabiliyyәtinә malik olan şәxsә beynәlxalq hüququn subyekti deyilir
E) beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn hüquqları daşımaq qabiliyyәtinә malik olan şәxsә beynәlxalq hüququn subyekti deyilir
605) Sual: Fәrdlәrin mәhdud beynәlxalqhüquqi subyektliliyi nә demәkdir?
A) fәrdin beynәlxalqhüquqi subyektliyi qeyrimәhdud xarakter daşıyır
B) insan hüquq vә azadlıqlarının pozulması ilә bağlı müәyyәn beynәlxalq sazişlәrlә nәzәrdә tutulmuş qaydada iddia qaldıra bilәr
C) fәrd beynәlxalq hüquq normalarının yaradılmasında iştirak edir; birbaşa beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn müәyyәn vәzifәlәr daşıyır; әsas etibarı
ilә, insan hüquq vә azadlıqlarının pozulması ilә bağlı müәyyәn beynәlxalq sazişlәrlә nәzәrdә tutulmuş qaydada vә hәcmdә beynәlxalq instansiyalar
qarşısında bu pozuntunu törәtmiş dövlәtә qarşı iddia qaldıra bilәr
D) fәrd beynәlxalq hüquq normalarının yaradılmasında iştirak etmir; fәrdin beynәlxalqhüquqi subyektliyi dövlәtlәrin razılığından asılıdır; birbaşa
beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn müәyyәn vәzifәlәr daşıyır; әsas etibarı ilә, insan hüquq vә azadlıqlarının pozulması ilә bağlı müәyyәn beynәlxalq
sazişlәrlә nәzәrdә tutulmuş qaydada vә hәcmdә beynәlxalq instansiyalar qarşısında bu pozuntunu törәtmiş dövlәtә qarşı iddia qaldıra bilәr
E) fәrdin beynәlxalqhüquqi subyektliyi dövlәtlәrin razılığından asılı deyil; birbaşa beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn müәyyәn vәzifәlәr daşıyır; әsas
etibarı ilә, insan hüquq vә azadlıqlarının pozulması ilә bağlı müәyyәn beynәlxalq sazişlәrlә nәzәrdә tutulmuş qaydada vә hәcmdә beynәlxalq
instansiyalar qarşısında bu pozuntunu törәtmiş dövlәtә qarşı iddia qaldıra bilәr
606) Sual: Vәtәndaşlıq hansı üsullarla әldә edilә bilәr?
A) doğulma nәticәsindә; naturalizasiya yolu ilә; reinteqrasiya yolu ilә
B) doğulma nәticәsindә; naturalizasiya yolu ilә; reinteqrasiya yolu ilә; vәtәndaşlığın bağışlanması vasitәsilә; beynәlxalq müqavilә әsasında
C) reinteqrasiya yolu ilә; vәtәndaşlığın bağışlanması yolu ilә; beynәlxalq müqavilә әsasında; BMTnin qәtnamәsi yolu ilә
D) naturalizasiya yolu ilә; BMTnin qәtnamәsi ilә; beynәlxalq müqavilә әsasında
E) doğulma nәticәsindә
607) Sual:Beynәlxalq hüququn subyektinin әsas ünsürlәri?
A) beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn bütün vә ya bәzi vәzifәlәri daşımaq; beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn hüquqların bәrpası mәqsәdi ilә beynәlxalq
vә ya dövlәtdaxili mәhkәmә qarşısında iddia qaldırmaq hüququ
B) beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn bütün vәzifәlәri daşımaq; beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn hüquqların bәrpası mәqsәdi ilә beynәlxalq vә ya
dövlәtdaxili mәhkәmә qarşısında iddia qaldırmaq hüququ; beynәlxalqhüquqi normalar yaratmaq sәlahiyyәti; digәr dövlәtlәrin mәhkәmәlәrinin
yurisdiksiyasından tam vә ya qismәn immunitetә malik olmaq
C) beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn bütün vә ya bәzi vәzifәlәri daşımaq; beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn hüquqların bәrpası mәqsәdi ilә beynәlxalq
vә ya dövlәtdaxili mәhkәmә qarşısında iddia qaldırmaq hüququ; beynәlxalqhüquqi normalar yaratmaq sәlahiyyәti; digәr dövlәtlәrin mәhkәmәlәrinin
yurisdiksiyasından tam vә ya qismәn immunitetә malik olmaq
D) beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn bütün vә ya bәzi vәzifәlәri daşımaq; beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn hüquqların bәrpası mәqsәdi ilә beynәlxalq

mәhkәmә qarşısında iddia qaldırmaq hüququ; beynәlxalqhüquqi normalar yaratmaq sәlahiyyәti;
E) beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn bütün vә ya bәzi vәzifәlәri daşımaq; beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn hüquqların bәrpası mәqsәdi ilә beynәlxalq
vә ya dövlәtdaxili mәhkәmә qarşısında iddia qaldırmaq hüququ; beynәlxalqhüquqi normalar yaratmaq sәlahiyyәti; digәr dövlәtlәrin mәhkәmәlәrinin
yurisdiksiyasından tam vә ya qismәn immunitetә malik olmaq; digәr dövlәtlәrin mәhkәmәlәrin yurisdiksiyasından tam immunitetә malik olmaq
608) Sual:Dövlәtәbәnzәr qurumların mühüm xüsusiyyәtlәri
A) öz әrazisi, vәtәndaşlığı
B) öz әrazisi, vәtәndaşlığı, hakimiyyәt orqanları olur
C) müәyyәn hәcmdә beynәlxalqhüquqi subyektliyә malik olur; öz әrazisi, vәtәndaşlığı, hakimiyyәt orqanları olur; bir sıra beynәlxalq müqavilәlәrdә
iştirak edir; hәrbisizdir vә neytraldır
D) öz әrazisi, vәtәndaşlığı, hakimiyyәt orqanları olur; bir sıra beynәlxalq müqavilәlәrdә iştirak edir; hәrbisizdir vә neytraldır
E) öz әrazisi, әhalisi, vәtәndaşlığı, hakimiyyәt orqanları olur
609) Sual:Maddi normalar hansı normalardır?
A) Müәyyәn bir regiondakı dövlәtlәri bağlayan normalardır
B) Müәyyәn müddәt üçün nәzәrdә tutulmuş normalardır
C) Yazılı tәsbit olunmuş normalardır
D) Alternativ davranış variantı nәzәrdә tutan normalardır
E) Dövlәtin vә beynәlxalq hüququn digәr subyektlәrinin hüquq vә öhdәliklәrinin ehtiva olunduğu normalardır
610) Sual:Prosessual normalar hansı normalardır?
A) İki dövlәt arasında bağlanmış müqavilәdә әks olunmuş normalardır
B) Maddi normaların hәyata keçirilmәsinin tәşkilatipro sedur aspektlәrini müәyyәn edәn normalardır
C) Yazılı tәsbit olunmuş normalardır
D) Alternativ davranış variantı nәzәrdә tutan normalardır
E) Müәyyәn bir regiondakı dövlәtlәri bağlayan normalardır
611) Sual:İerarxiya nәdir?
A) Hüquqi qüvvәsinә görә hüquq normalarının biribirindәn asılı olmasıdır
B) Normaların növlәrindәn biri
C) Yazılı tәsbit olunmuş normadır

D) Yazılı tәsbit olunmamış normadır
E) İkitırәfli normadır
612) Sual:Daxilәn uzlaşdırılmış iri hüquqi aktların yaradılması mәqsәdilә beynәlxalq hüquq normalarının rәsmi sistemlәşdirilmәsi necә adlanır?
A) Regional normalar
B) Jus cogens normaları
C) Beynәlxalq hüququn mәcәllәlәşdirilmәsi
D) Beynәlxalq hüququn sistemlәşdirilmәsi
E) İkitәrәfli normalar
613) Sual:Qeyrirәsmi mәcәllәlәşdirilmә necә aparılır?
A) Alimlәr,milli institutlar vә QHTlәr tәrәfindәn
B) Avropa parlamenti tәrәfindәn
C) Avropa Şurası tәrәfindәn
D) BMT çәrçivәsindә
E) Belә mәcәllәlәşdirilmә mövcud deyil
614) Sual:Formasına görә beynәlxalq hüquq normaları necә tәsnif olunur?
A) Maddi vә prosessual normalar
B) Müddәtsiz vә müddәtli normalar
C) İmperativ vә dispozitiv normalar
D) Yazılı tәsbit olunmuş vә yazılı tәsbit olunmamış normalar
E) İkitәrәfli vә regional normalar
615) Sual:Sәhv fikri göstәrin
A) Regional normalar müәyyәn bir coğrafi regionda yerlәşәn dövlәtlәri bağlayan normalardır
B) Qadağanedici normalar müәyyәn hәrәkәtin edilmәsini qadağan edәn normalardır
C) Dispozitiv normalar alternativ davranış variantı nәzәrdә tutan normalardır
D) Müddәtli normalar müәyyәn müddәt üçün nәzәrdә tutulan normalardır
E) Mәcburedici normalar hәr hansı hәrәkәti etmәk hüququ verәn normalardır

616) Sual:Beynәlxalq hüquq normaları hansı hallarda әsas götürülüb dövlәtlәrin әrazisindә icra olunması üçün ali qüvvәyә malikdir?
A) milli qanunlarla ziddiyyәt olduqda
B) mәhkәmә qәrarları ilә ziddiyyәt olduqda
C) konstitusiya ilә ziddiyyәt olduqda
D) hökumәt qәrarları ilә ziddiyyәt olduqda
E) bağlanmış müqavilәlәrin mәzmununda ziddiyyәt olduqda
617) Sual: Dövlәtlәrin immuniteti әsasәn hansı beynәlxalq normada öz әksini tapmışdıır?
A) MDBnin sәnәdlәrindә
B) NATOnun sәnәdlәrindә
C) Avropa Şurasının sәnәdlәrindә
D) Avropa Birliyinin sәnәdlәrindә
E) BMTnin direktiv sәnәdlәrindә
618) Sual:Beynәlxalq hüquqi adәtin maddi әsasını nә tәşkil edir?
A) tarixi qarşılıqlı әlaqәlәri
B) dövlәtlәrin qarşılıqlı әlaqәsi
C) dövlәtlәrin praktikası
D) xalqların yaddaş mәcmusu
E) xalqların qarşılıqlı әlaqәlәri
619) Sual:Beynәlxalq hüququn mәcәllәlәşdirilmәsi dedikdә nә başa düşülür?
A) beynәlxalq hüquqi normaların sistemlәşdirilmәsidir
B) beynәlxalq hüququn mәcәllәlәşdirilmәsi (kodifikasiyası) formal uzlaşdırılmış, faktiki müstәqil iri hüquqi aktların yaradılması mәqsәdi ilә
beynәlxalq hüquq normalarının rәsmi sistemlәşdirilmәsinә deyilir
C) beynәlxalq hüququn mәcәllәlәşdirilmәsi (kodifikasiyası) daxilәn uzlaşdırılmış, faktiki müstәqil iri hüquqi aktların yaradılması mәqsәdi ilә
beynәlxalq hüquq normalarının rәsmi sistemlәşdirilmәsinә deyilir
D) beynәlxalq hüququn mәcәllәlәşdirilmәsi qeyriәlaqәli; zahirәn uzlaşdırılmış beynәlxalq konvensiya vә sazişlәrin sistemlәşdirilmәsinә deyilir
E) beynәlxalq hüquqi normaların dövlәtlәr tәrәfindәn tanınaraq, sistemlәşdirilmәsidir
620) Sual:Müәyyәn bir coğrafi regionda yerlәşәn dövlәtlәri bağlayan beynәlxalq hüquq normaları necә adlanır?

A) coğrafi regionda yerlәşәn dövlәtlәrin hüquq normaları
B) beynәlxalq hüquq normaları
C) regional beynәlxalq hüquq normaları
D) ikitәrәfli hüquq normaları
E) dövlәtlәrarası hüquq normaları
621) Sual:Nizamasalma üsuluna görә beynәlxalq hüquq normalarının neçә növünü fәrqlәndirmәk olar?
A) 6
B) 3
C) 2
D) 4
E) 5
622) Sual:Prosessual normaların hüquqi mәzmunu nәdәn ibarәtdir?
A) beynәlxalq hüquq subyektlәrin prosedur aspektlәrini hәyata keçirir
B) prosesual normalar dövlәtlәrdәn başqa, beynәlxalq hüququn digәr subyektlәrinin hüquqlarının tәşkilati – prosedur aspektlәrini hәyata keçirir
C) prosesual normalar maddi normaların hәyata keçirilmәsinin tәşkilati – prosedur aspektlәrini müәyyәn edir
D) prosessual normalar ancaq dövlәtlәrin öhdәliklәri ilә bağlı tәşkilati–prosedur aspektlәrini hәyata keçirir
E) prosessual normalar fәrdi beynәlxalq hüquq subyektlәrin qarşılıqlı әlaqәlәri ilә bağlı prosedur aspektlәrini hәyata keçirir
623) Sual:Regional beynәlxalq hüquq normalarının hüquqi mәzmunu
A) beynәlxalq hüquqda xalqlar arasındakı münasibәtlәri tәnzimlәyir
B) müәyyәn bir coğrafi regionda yerlәşәn fәrdi beynәlxalq hüquq subyektlәrini bağlayan hüquq normalarıdır
C) müәyyәn bir coğrafi regionda yerlәşәn dövlәtlәri bağlayan beynәlxalq hüquq normalarıdır
D) müәyyәn bir coğrafi regionda yerlәşәn xalqları bağlayan beynәlxalq hüquq normalarıdır
E) müәyyәn bir coğrafi regionda yerlәşәn beynәlxalq tәşkilatları bağlayan hüquq normalarıdır
624) Sual: Eyni hüquq pozuntusuna iki dәfә cәza ola bilmәz . Yalan heç bir hüquqi nәticә doğurmur kimi fikirlәr hüququn hansı mәnbәyinә aiddir?
A) Beynәlxalq tәşkilatların qәtnamәlәri
B) Beynәlxalq müqavilә
C) Hüquqi adәt

D) Hüququn ümumi prinsiplәri
E) Mәhkәmә qәrarları
625) Sual:Bu vә ya digәr ölkәdә hansı hüquq mәnbәlәrinin mövcudluğunu necә müәyyәn etmәk olar?
A) Hüququn ümumi prinsiplәrinә әsasәn
B) Ölkәnin konstitusiyası vә qanunvericilik aktlarından
C) BMTnin nizamnamәsindәn
D) Ölkәnin mәhkәmә qәrarlarından
E) Görkәmli alimlәrin әsәrlәrindәn
626) Sual:Hans fikir düzgündür?
A) ”Tәkidlә etiraz edәn dövlәt “prinsipi mövcud deyil
B) Dövlәtlәrin praktikasının uzunmüddәtli olması vacib deyil
C) Dünyanın әksәr ölkәlәrinin bu praktikada payı olması vacib deyil
D) Dәniz hüququ ilә bağlı normaların tәşәkkül tapmasında dәniz yanı dövlәtlәrin praktikası dәnizә çıxışı olmayan Әfqanıstan vә Avstriyanın
praktikasından daha önәmlidir
E) Dövlәtlәrin praktikanı mәcburi norma kimi tanıması vacib deyil
627) Sual:Hansı fikir sәhvdir?
A) Hüquq normasının ifadә forması hüququn mәnbәyi adlanır
B) Dövlәt yalnız öz razılığı ilә beynәlxalq müqavilәnin iştirakçısı ola bilәr
C) Görkәmli alimlәrin әsәrlәri hüququn kömәkçi mәnbәyidir
D) Beynәlxalq müqavilә üçüncü tәrәflәr üçün hüquq vә öhdәliklәr yaradır
E) Mәhkәmә qәrarları kömәkçi mәnbәdir
628) Sual:Hansı fikir sәhvdir?
A) Hazırda elә bir beynәlxalq müqavilә yoxdur ki, dünyanın bütün dövlәtlәri onun iştirakçısı olsun
B) Beynәlxalq hüquqi adәtin әsas ünsürlәrindәn biri dövlәtlәrin praktikasıdı
C) Beynәlxalq müqavilә iki vә daha artıq dövlәt arasında münasibәtlәri nizama salır
D) Beynәlxalq hüquq öz mәnşәyini beynәlxalq adәtlәrdәn götürmüşdür
E) Beynәlxalq tәşkilatların qәtnamәlәri beynәlxalq hüququn әsas mәnbәlәrindәn hesab olunur

629) Sual:Hansı fikir sәhvdir?
A) Hüququn ümumi prinsiplәri hüququn tәbiәtini әks etdirәn vә bütün mövcud hüquqi sistemlәr üçün ümumi olan prinsip vә normalar başa düşülür
B) Dövlәtlәr arasında münasibәtlәri nizama salmaq üçün onların qarşılıqlı razılığı әsasında yaradılan hüquqi normalar sistemi bey nәlxalq hüquq
adlanır
C) Beynәlxalq hüquq normaları dövlәtlәr vә beynәlxalq hüququn digәr subyektlәri arasındakı qarşılıqlı münasibәtlәri nizama salan ümumi mәcburi
qaydalara deyilir
D) Hüquq normasının ifadә formasına hüququn mәnbәyi deyilir
E) Beynәlxalq müqavilә beynәlxalq praktikada tәşәkkül tapmış vә mәcburi norma kimi tanınmış davranış qaydasıdır
630) Sual:Hazırda dünyanın bütün dövlәtlәrinin iştirakçı olduğu müqavilә hansıdır?
A) Tәcavüz haqqında müqavilә
B) Genosid haqqında müqavilә
C) Elә bir müqavilә yoxdur
D) Narkotik haqqında müqavilә
E) İnsan hüquq vә azadlıqları ilә bağlı müqavilә
631) Sual: Beynәlxalq hüquqi adәtdә dövlәtlәrin praktikasına nә daxildir?
A) beynәlxalq tәşkilatların bәyanatları
B) dövlәtlәrin faktiki fәaliyyәti; mübahisәlәrlә bağlı onların verdiklәri bәyanatlar; beynәlxalq qanunvericilik; milli mәhkәmәlәrin qәrarları
C) dövlәtlәrin faktik fәaliyyәti (hәrәkәt vә ya hәrәkәtsizlik); konkret situasiya vә ya mübahisәlәrlә bağlı onların verdiklәri bәyanatlar; dövlәtdaxili
qanunvericilik; milli mәhkәmәlәrin qәrarları; beynәlxalq tәşkilatların praktikası
D) dövlәtlәrin faktiki fәaliyyәti; konkret situasiya ilә bağlı onların verdiklәri bәyanatlar; beynәlxalq hüquq normaları; beynәlxalq mәhkәmәlәrin
qәrarları; beynәlxalq tәşkilatların әsas vә xüsusi qәtnamәlәri
E) dövlәtlәrin faktiki vә ya formal fәaliyyәti; dövlәtdaxili qanunvericilik; milli mәhkәmәlәrin qәrarları; beynәlxalq tәşkilatların bәyanatları
632) Sual: Beynәlxalq hüquqi adәtin anlayışı?
A) beynәlxalq praktikada tәşәkkül tapmış davranış qaydasıdır
B) beynәlxalq hüquqi adәt dövlәtlәrin vә xalqların qәbul etdiyi hüquqi normadır
C) beynәlxalq hüquqi adәt beynәlxalq praktikada tәşәkkül tapmış vә mәcburi norma kimi tanınmış davranış qaydasıdır
D) beynәlxalq hüquqi adәt dövlәtlәr tәrәfindәn yaradılan, lakin elә dövlәtlәr üçün mәcburi xarakter daşımayan normalardır

E) beynәlxalq hüquqi adәt mәcburi norma kimi tanınmayan, lakin beynәlxalq praktikada tәşәkkül tapmış davranış qaydasıdır
633) Sual: Beynәlxalq hüququn mәnbәlәri?
A) beynәlxalq müqavilә; beynәlxalq hüquqi adәt; mәhkәmә qәrarları; tanınmış alimlәrin rәylәri
B) beynәlxalq hüquqi adәt; mәhkәmә qәrarları
C) beynәlxalq konvensiya; sivil millәtlәrin tanıdıqları hüququn ümumi prinsiplәri; mәhkәmә qәrarları; tanınmış alimlәrin rәylәri
D) beynәlxalq müqavilә; beynәlxalq hüquqi adәt; sivil millәtlәrin tanıdıqları hüququn ümumi prinsiplәri
E) beynәlxalq konvensiyalar; beynәlxalq hüquqi adәt; mәhkәmә qәrarları
634) Sual: Xüsusi konvensiyaların mәzmunu vә hüquqi tәbiәti
A) iki dövlәt arasında bağlanan, qarşılıqlı beynәlxalq razılaşmadır
B) xüsusi konvensiyalara regional sәviyyәdә müvafiq iştirakçıları olan müqavilәlәr aiddir vә bu müqavilәlәr iştirakçılar üçün deklorativ xarakter
daşıyır
C) xüsusi konvensiyalara mәhdud sayda iştirakçıları olan müqavilәlәr aiddir vә bu müqavilәlәrin müddәaları hәmin iştirakçılar üçün mәcburi
xarakter daşıyır
D) xüsusi konvensiyalara müvafiq problem, predmet ilә bağlı müqavilәlәr aiddir vә müqavilәlәrin müddәaları iştirakçılar üçün mәcburi xarakter
daşımır
E) xüsusi konvensiyalara ancaq BMT tәrәfindәn qәbul edilmiş konvensiyalar aiddir vә orada qeyd edilәn müddәalar iştirakçılar üçün әsas mәcburi
xarakter daşıyır
635) Sual: Müәyyәn adәt normasının tәşәkkül tapması üçün dövlәtlәrin tәcrübәsi hansı tәlәblәrә cavab vermәlidir?
A) dövlәtlәrin tәcrübәsi müvafiq dövrü әhatә etmәlidir
B) ardıcıl, lakin müxtәlif olmalıdır; ümumi olmalıdır; dövlәtlәrin tәcrübәsi öz daxili mәkanında mövcud olmalıdır
C) ardıcıl, eyni cür olmalıdır; ümumi olmalıdır, yәni dünyanın әksәr dövlәtlәrinin bu tәcrübәdә “payı” olmalıdır; tәcrübә uzunmüddәtli olmalıdır
D) ardıcıl, lakin müxtәlif olmalıdır; xüsusi olmalıdır, yәni konkret dövlәtin bu tәcrübәdә “payı” olmalıdır
E) ümumi olmalıdır, yәni dünyanın әksәr dövlәtlәrinin bu tәcrübәdә “payı” olmalıdır; dövlәtlәrin tәcrübәsi müvafiq dövrü әhatә etmәlidir
636) Sual: Ümumi beynәlxalq konvensiyalar dedikdә nә başa düşülür?
A) ancaq konvensiya üzvü dövlәtlәrin iştirak etdiyi müqavilәlәr başa düşülür
B) ümumi beynәlxalq konvensiyalar dedikdә, ancaq konvensiya üzvü dövlәtlәrin iştirak etdiyi (birgә imzaladığı müqavilәlәr) müqavilәlәr başa
düşülür, onların qanunvericiliyindә isә mәhz müvafiq regional beynәlxalq birliklәr üçün mәcburi olan normalar әks edilir
C) ümumi beynәlxalq konvensiyalar dedikdә bütün dövlәtlәrin iştirak etdiyi vә iştirak edә bilәcәyi müqavilәlәr başa düşülür, onların

qanunvericiliyindә isә bütün beynәlxalq birliklәr üçün mәcburi olan normalar, yәni ümumi beynәlxalq hüququn normaları әks edilir
D) ümumi beynәlxalq konvensiyalar dedikdә, konvensiya üzvdövlәtlәrinin qәbul etdiyi dövlәtlәrin iştirak edә bilәcәyi müqavilәlәr başa düşülür
E) ümumi beynәlxalq konvensiyalar dedikdә, iki vә ya daha artıq dövlәt arasında bağlanan, qarşılıqlı beynәlxalq razılaşmadır
637) Sual:Mәhkәmә qәrarları hansı sәbәbdәn beynәlxalq hüququn kömәkçi mәnbәyi kimi xarakterizә olunur?
A) onların konkret situasiya ilә bağlı uyğunsuzluğunu şәrh edir
B) çünki, onlar bilavasitә mövcud hüquqları tәkmillәşdirir
C) çünki, onlar bilavasitә hüquq yaratmır, artıq mövcud olan hüququ bәyan edir
D) çünki, onlar bilavasitә mövcud hüquqların tamlığına xitam verir
E) çünki, onlar bilavasitә beynәlxalq hüquq normalarını tәtbiq edәrәk, onların konkret situasiya ilә bağlı uyğunsuzluğunu şәrh edir
638) Sual:Aşağıda göstәrilmiş mәrhәlәlәr hansı mәsәlәnin hәyata keçirilmәsi üçündür: 1. aqremanın xahiş edilmәsi 2. aqreman alındıqdan sonra
şәxsin diplomatik nümayәndәliklәrin başçısı tәyini barәdә müvafiq dövlәtdaxili aktın verilmәsi 3. etimadnamәnin tәqdim olunması
A) ombudsmanın secilmәsi
B) diplomatik nümayәndәliklәrin başçısının tәyin olunması
C) nümayәndәliklәrin açılması
D) nazirlәrin vәzifәyә seçilmәsi
E) prezidentin seçilmәsi
639) Sual:Ekzekvatura nәdir?
A) әsasnamә
B) qәbul edәn dövlәt ( xarici işlәr idarәsi ) әgәr tәyin olunmuş şәxsә konsula etirazı yoxdursa, onun öz vәzifәlәrinin icrasına başlamasına icazәdir
C) konsul tәyin olunmuş şәxsә onun sәlahiyyәtlәrini tәsdiq edәn xüsusi sәnәd
D) konsulluq nizamnamәsi
E) etimadnamә
640) Sual:Duayen
A) xüsusi missiya rәhbәri
B) diplomatik korpusa rәhbәrlik edir
C) tәşkilat rәhbәri
D) nuntsilәr

E) sәfirlәr
641) Sual:Konsulluq idarәlәrinin növlәri vә buna uyğun olaraq konsul dәrәcәlәri ( dolğun cavabı göstәrin ):
A) baş konsulluq baş konsul; konsulluq konsul; vitse konsulluq vitse konsul
B) baş konsulluq baş konsul; konsulluq konsul
C) baş konsulluq baş konsul; konsulluq konsul; vitse konsulluq vitse konsul; konsul agentliklәri konsul agenti
D) vitse konsulluq vitse konsul; konsul agentliklәri konsul agenti
E) konsulluq konsul; vitse konsulluq vitse konsul
642) Sual:Fәxri konsullar:
A) konsul tәrәfindәn tәyin olunaraq mәvacib alan şәxs
B) konsulluğun yerlәşdiyi dövlәtdә daimi yaşayan şәxslәrin sırasından tәyin olunur
C) konsulluğun yerlәşdiyi dövlәtdә konsullğun aid edildiyi dövlәtin vәtәndaşı olan şәxs
D) konsullğun aid edildiyi dövlәtin başçısı tәrәfindәn tәyin olunan yerli vәtәndaş
E) konsulluğun yerlәşdiyi dövlәtin başçısı tәrәfindәn tәyin olunan yerli vәtәndaş
643) Sual:Konsul missiyasına nә vaxtdan başlamış sayılır?
A) ekzekvatura verilәn andan
B) xarici işlәr idarәsi tәrәfindәn tәyin olunandan
C) konsulluğun açılması haqqında qәrar qәbul edilәndәn
D) etimadnamә tәqdim edilәndәn
E) konsul patenti alındıqdan sonra
644) Sual:Diplomatik nümayәndәliklәrin imtiyaz vә immunitetlәri: 1. nümayәndәliyin binalarının toxunulmazlığı 2. yurisdiksiya immuniteti 3. arxiv
vә sәnәdlәrin toxunulmazlığı 4. öz hökumәti vә digәr diplomatik nümayәndәliklәrlә әlaqәdә olmaq azadlığı 5. hәrbi vә digәr mükәllәfiyyәtdәn azad
olma
A) 1, 2, 5
B) 1, 2, 4
C) 3, 5
D) 1, 3, 4
E) 2, 4

645) Sual:Konsul missiyasına aşağıdakı hallarda son verilir: 1. onu tәyin etmiş dövlәt tәrәfindәn geri çağrılması 2. konsulun persona non grata elan
olunması 3. konsulluq dairәsinin yerlәşdiyi әrazinin qәbul edәn qәbul edәn dövlәtin suverenliyindәn çıxması 4. konsulluğun bağlanması 5. konsulluq
münasibәtlәrinә xitam verilmәsi
A) 1, 2, 3
B) 1, 3, 5
C) Göstәrilәn bütün hallarda
D) 2, 4, 5
E) 1, 4, 5
646) Sual:Aşağıdakılardan hansı sәhvdir?
A) Silahlı basqına mәruz qalan dövlәtin kollektiv özünümüdafiә hüququ vardır
B) Fәlakәt halında beynәlxalq hüquq norması şüurlu surәtdә pozulur
C) Dövlәtin razılığı hüquqi cәhәtdәn etibarlı olmalıdır
D) Son zәrurәt halında törәdilmiş әmәl baçqa dövlәtlәrә ciddi zәrәr yetirә bilәr
E) Dövlәt özünümüdafiә mәqsәdilә hәrbi gücә әl ata bilәr
647) Sual:Restitusiya nәdir?
A) Hәr hansı dövlәtin beynәlxalqhüquqqa zidd әmәli müqabilindә zәrәrçәkmiş dövlәtin tәtbiq etdiyi cavab tәdbiri
B) Hüquq pozuntusu törәdilmәmişdәn qabaq mövcud olmuş vәziyyәtin bәrpa edilmәsi
C) Dövlәtә vә beynәlxalqhüququn digәr subyektinә vurulmuş maddi zәrәrin ödәnilmәsi
D) Beynәlxaqhüquq pozuntusu törәtmiş dövlәtin qeyrimaddi mәsuliyyәtinin әsas forması
E) Delikvent dövlәtin hüquq pozuntularına gәlәcәkdә bir daha yol vermәyәcәyi barәdә üzәrinә götürdüyü öhdәlik
648) Sual:Satistifaksiya nәdir?
A) Hәr hansı dövlәtin beynәlxalqhüquqqa zidd әmәli müqabilindә zәrәrçәkmiş dövlәtin tәtbiq etdiyi cavab tәdbiri
B) Hüquq pozuntusu törәdilmәmişdәn qabaq mövcud olmuş vәziyyәtin bәrpa edilmәsi
C) Dövlәtә vә beynәlxalqhüququn digәr subyektinә vurulmuş maddi zәrәrin ödәnilmәsi
D) Beynәlxaqhüquq pozuntusu törәtmiş dövlәtin qeyrimaddi mәsuliyyәtinin әsas forması
E) Delikvent dövlәtin hüquq pozuntularına gәlәcәkdә bir daha yol vermәyәcәyi barәdә üzәrinә götürdüyü öhdәlik

649) Sual:Hansı әmәllәr beynәlxalqhüquq ilә qadağan olunmadığı halda dövlәtllәrin mәsuliyyәtinә sәbәb olur?
A) Yüksәk tәhlükә mәnbәyi olan fәaliyyәt növlәri ilә әlaqәdar hәyata keçirilәn әmәllәr
B) Qabaqcadan planlaşdırılmamış әmәllәr
C) Razılıq alındıqdan sonra hәyata keçirilәn әmәllәr
D) Son zәrurәt halında tәtbiq olunmuş әmәllәr
E) Özünümüdafiә ilә baglı hәyata keçirilәn әmәllәr
650) Sual:Aşağıdakılardan hansı sәhvdir?
A) Beynәlxalq tәşkilatlar orqanları vә vәzifәli şәxslәrinin әmәllәrinә görә mәsuliyyәt dşıyır
B) Kompnsasiya beynәlxalqhüquqi mәsuliyyәtin formalarına aiddir
C) Beynәlxalq cinayәt beynәlxalqhüquq pozuntusunun xüsusi kateqoriyasıdı
D) Dövlәtin mәsuliyyәtini istisna edәn hallar mövcud deyil
E) Әks tәdbirlәr 2 cür olur fәrdi vә kollekiv
651) Sual: Beynәlxalq hüquqda dövlәtlәrin öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsi prinsipi hansı sәnәd әsasında meydana gәlir?
A) mәhkәmә orqanlarının qәbul etdiklәri qәrarlar әsasında
B) BMTnin üzvü olduqdan sonra BMTnin nizamnamәsinin tәlәblәri әsasında
C) bağlanmış ikitәrәfli müqavilәlәr әsasında
D) dövlәtlәrin qәbul etdiklәri qanunlar әsasında
E) hökumәtlәrin qәbul etdәklәri qәrarlar әsasında
652) Sual: әks tәdbirlәr haqqında göstәrilәnlәrdәn hansı sәhvdir?
A) Әks tәdbirlәr istәnilәn vaxt tәtbiq oluna bilәr
B) Әks tәdbirlәr zәrәr çәkmiş dövlәtin hәrәkәtidir
C) Әks tәdbirlәr zәrәrçәkmiş dövlәtin hüququdur
D) Әks tәdbirlәr mәsuliyyәti aradan qaldıran hallardandır
E) Әks tәdbirlәrin konkret mәqsәdi vardır
653) Sual:Aşağıdakı misallardan hansı restitusiyaya aid edilә bilmәz?
A) Hüquq pozuntusu törәdilmәmişdәn әvvәlki vәziyyәtin bәrpası
B) Zәbt edilmiş әrazinin azad edilmәsi

C) Әks tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
D) Qeyriqanuni әlә keçirilmiş әrazinin azad edilmәsi
E) Qeyriqanuni hәbs edilmiş şәxsin azad dilmәsi
654) Sual:Tәkrar etmәmә tәminatı nәyә deyilir?
A) Hәr hansı dövlәtin beynәlxalqhüquqqa zidd әmәli müqabilindә zәrәrçәkmiş dövlәtin tәtbiq etdiyi cavab tәdbiri
B) Hüquq pozuntusu törәdilmәmişdәn qabaq mövcud olmuş vәziyyәtin bәrpa edilmәsi
C) Dövlәtә vә beynәlxalqhüququn digәr subyektinә vurulmuş maddi zәrәrin ödәnilmәsi
D) Beynәlxaqhüquq pozuntusu törәtmiş dövlәtin qeyrimaddi mәsuliyyәtinin әsas forması
E) Delikvent dövlәtin hüquq pozuntularına gәlәcәkdә bir daha yol vermәyәcәyi barәdә üzәrinә götürdüyü öhdәlik
655) Sual:әks tәdbirlәrin tәtbiqi zamanı müәyyәn olunmuş qadağalara aid deyil
A) Әsas insan hüquqlarına, diplomotik vә konsul agentlәrinin toxunulmazlığına xәlәl gәtirmәmәk
B) Güclә hәdәlәmәyә vә güc tәtbiqinә әsaslanmamaq
C) Beynәlxalqhüququn ümumi imperativ normalarından irәli gәln hüquqları pozmamaq
D) Dövlәtin әrazi bütüvlüyünü tәhlükә altına almamaq
E) Dövlәtin iqtisadi müstәqilliyinin tәhlükә altına almamaq
656) Sual:Müqavilәnin mәqsәdi göstәrilir
A) müqavilәnin adında
B) Әsas hissәdә
C) Preambulada
D) Yekun hissәdә
E) Әlavәlәrdә
657) Sual:Vyana konvensiyasına görә ``müqavilәnin tәrәflәri`` anlayışına hansı aid deyil?
A) üçüncü dövlәt
B) әsas dövlәt
C) danışıqlarda iştirak edәn dövlәt
D) razılaşan dövlәtlәr
E) iştirakçı dövlәtlәr

658) Sual:Vyana konvensiyasına görәMüqavilәnin mәcburiliyinә öz razılığını vermiş vә müqavilәnin onun üçün qüvvәyә mindiyi dövlәtadlanır
A) danıçıqlarda iştirak edәn dövlәt
B) üçüncü dövlәt
C) iştirakçı dövlәt
D) razılaşan dövlәt
E) әsas dövlәt
659) Sual:Siyasi müqavilәlәrә aid deyil
A) sülh haqqında müqavilәlәr
B) müttәfiqlik haqqında müqavilәlәr
C) qarşılıqlı yardım haqqında müqavilәlәr
D) neytrallıq haqqında müqavilәlәr
E) ticarәt haqqında müqavilәlәr
660) Sual:Müqavilәlәr mәzmununa görә bölünür 1.açıq 2.siyasi 3.çoxtәrәfli 4.iqtisadi 5.qapalı 6.ikitәrәfli
A) 4,5
B) 1,3
C) 2,4
D) 4,6
E) 1,6
661) Sual:Preambula müqavilәnin hansı hissәsidir?
A) protokollar,texniki şәrtlәr, standartlar olan hissәsidir
B) müqavilәnin bu hissәsindә tәrәflәrin müqavilәnin obyekti ilә bağlı hüquqları ifadә olunur
C) müqavilәnin bu hissәsindә tәrәflәrin müqavilәnin obyekti ilә bağlı vәzifәlәri ifadә olunur
D) bu hissәdә müqavilәnin qüvvәyә minmәsi vә xitamı olunması şәrtlәri
E) müqavilәnin giriş hissәsidir
662) Sual:Tәfsirin neçә üsulu var
A) 5

B) 1
C) 3
D) 6
E) 2
663) Sual: Beynәlxalq müqavilәnin strukturuna aid olmayan variant hansıdı?
A) yekun hissә
B) müqavilәnin adı
C) xüsusi hissә
D) preambula
E) әsas hissә
664) Sual:beynәlxalq muqavilәlәr hüququna anlayış verin
A) hamsı.
B) Beynәlxalq müqavilәlәr hüququ beynәlxalq müqavilәlәrin bağlanması, icrası vә xitam olunması qaydasını nizama salan beynәlxalqhüquqi
normaların mәcmusuna deyilir
C) Beynәlxalq danışıqlar hüququ beynәlxalq müqavilәlәrin bağlanması, icrası vә xitam olunması qaydasını nizama salan beynәlxalqhüquqi
normaların mәcmusuna deyilir.
D) Beynәlxalq müqavilәlәr hüququ әrazilәriә nәzarәti nizama salan beynәlxalqhüquqi normaların mәcmusuna deyilir.
E) Beynәlxalq müqavilәlәr hüququ beynәlxalq prinsiplәrin qaydasını nizama salır.
665) Sual:Beynәlxalq müqavilәlәr hüququ sahәsindә hazırda hansı başlıca akt mövcuddur:
A) 1975cü il Haaq\uaKonvensiyası
B) Beynәlxalq müqavilәlәr hüququ haqqında 1969cu il Vyana Konvensiyası vә dövlәtlәr ilә beynәlxalq tәşkilatlar arasında vә beynәlxalq tәşkilatlar
arasında müqavilәlәr hüququ haqqında 1986cı il Vyana Konvensiyası.
C) yalnız 1969cu il Vyana Konvensiyası
D) yalnız 1986cı il Vyana Konvensiyası
E) 1983cü il Vyana Konvensiyası
666) Sual:Avropa İqtisadi Birliyinin yaradılması haqqında Roma müqavilәsi neçәnci ildә bağlanıb.
A) heç biri

B) 1957ci ildә
C) 1987ci ildә
D) 1969cu ildә
E) 2005ci ildә
667) Sual: beynәlxalq tәşkilatların müqavilәlәr bağlamaq hüquq qabiliyyәti bu tәşkilatın qaydaları ilә tәnzimlәnir sitati hansı konvensiyada
göstәrilib.
A) 1958ci il konvensiyası
B) 1975cü il Haaq\uaKonvensiyası
C) yalnız 1986cı il Vyana Konvensiyası
D) 1983cü il Vyana Konvensiyası
E) 1957ci il konvensiyası
668) Sual:iştirakçıların dairәsinә görә beynәlxalq muqavilәlәrin növlәrini göstәrin
A) ikitәrәfli , çoxtәrәfli
B) birtәrәfli
C) çoxtәrәfli
D) heç biri
E) hamsı
669) Sual:dövlәtlәrin hәmin beynәlxalq müqavilәlәrdә iştirak etmәk imkanına görә beynәlxalq muqavilәlәrin növlәrini göstәrin:
A) hamsı
B) qapalı, açıq
C) birtәrәfli, açıq
D) çoxtәrәfli
E) heç biri
670) Sual:mәzmununa görә beynәlxalq muqavilәlәrin növlәrini göstәrin:
A) heç biri
B) siyasi, iqtisadi, xüsusi mәsәlәlәr uzrә
C) ticarәt müqavilәlәri;

D) әmtәә göndәrilmәsi vә әmtәә dövriyyәsi haqqında sazişlәr;
E) texniki yardım haqqında vә ya elmitexniki әmәkdaşlıq haqqında sazişlәr;
671) Sual:xüsusi mәsәlәlәr üzrә sazişlәrz aiddir.
A) hamsı
B) nәqliyyat sahәsindә;
C) rabitә sahәsindә;
D) kәnd tәsәrrufatı sahәsindә;
E) elmi әmәkdaşlıq mәsәlәlәri üzrә;
672) Sual:xüsusi mәsәlәlәr üzrә sazişlәrz aiddir.
A) gömrük mәsәlәlәri vә s. üzrә sazişlәr
B) hüquqi mәsәlәlәr üzrә; әtraf mühitin mühafizәsi sahәsindә
C) әmtәә göndәrilmәsi vә әmtәә dövriyyәsi haqqında sazişlәr
D) texniki yardım haqqında vә ya elmitexniki әmәkdaşlıq haqqında sazişlәr;
E) beynәlxalq hesablaşmalar haqqında sazişlәr;
673) Sual:iqtisadi müqavilәlәr daxildir:
A) hamsı
B) ticarәt müqavilәlәri;
C) әmtәә göndәrilmәsi vә әmtәә dövriyyәsi haqqında sazişlәr;
D) texniki yardım haqqında vә ya elmitexniki әmәkdaşlıq haqqında sazişlәr;
E) beynәlxalq hesablaşmalar haqqında sazişlәr;
674) Sual:iqtisadi müqavilәyә aiddir
A) elmi әmәkdaşlıq mәsәlәlәri üzrә;
B) gömrük mәsәlәlәri vә s. üzrә sazişlәr
C) nәqliyyat sahәsindә;
D) rabitә sahәsindә
E) kәnd tәsәrrufatı sahәsindә;

675) Sual:siyasi müqavilәlәr aiddir:
A) hamsı
B) müttәfiqlik haqqında müqavilәlәr
C) qarşılıqlı yardım haqqında müqavilәlәr
D) neytirallıq haqqında müqavilәlәr
E) sülh müqavilәlәri
676) Sual:Beynәlxalq hüquq beynәlxalq münasibәtlәrdә hansı funksiyaları icra edir?
A) tәnzimlәyici, mәcburedici, qoruyucu
B) әlaqәlәndirmә, tәnzimlәyici, mәcburedici, qoruyucu
C) әlaqәlәndirmә, tәnzimlәyici, tәminedici, qoruyucu
D) әlaqәlәndirmә, tәnzimlәyici, mәcburedici, qoruyucu
E) tәminedici, mәcburedici, qoruyucu
677) Sual: Beynәlxalq hüququn anlayışı
A) dövlәtlәr arasında hüquqi münasibәtlәri nizama salan mәcburi xarakterli hüquqi sistemdir
B) beynәlxalq hüquq “xalqlar arasındakı hüquq” mәnasını anladır
C) beynәlxalq hüquq dövlәtlәr arasındakı münasibәtlәri nizama salmaq üçün onların qarşılıqlı razılığı әsasında yaradılan hüquqi normalar sistemidir
D) beynәlxalq hüquq xalqlar arasındakı münasibәtlәri nizama salmaq üçün onların qarşılıqlı razılığı әsasında yaradılan hüquqi sistemdir
E) beynәlxalq hüquq xalqlar vә dövlәtlәr arasında hüquqi münasibәtlәri nizama salan mәcburi xarakterli hüquqi sistemdir
678) Sual:Beynәlxalq hüquq institutu dedikdә nә başa düşülür?
A) qeyrisubyektlәr aralarında sıx bağlı olan hüquq normaları qrupu başa düşülür
B) beynәlxalq hüquq institutu dedikdә hәmcins beynәlxalq münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüquq normaları başa düşülür
C) beynәlxalq hüquq institutu dedikdә hәmcins beynәlxalq münasibәtlәri tәnzimlәyәn vә öz aralarında bu münasibәtlәrin ümumi obyektlәri ilә sıx
bağlı olan hüquq normaları qrupu başa düşülür
D) beynәlxalq hüquq institutu dedikdә qeyrihәmcins beynәlxalq münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüquq normaları başa düşülür
E) beynәlxalq hüquq institutu dedikdә qeyrihәmcins beynәlxalq münasibәtlәri tәnzimlәyәn vә qeyrisubyektlәr aralarında bu münasibәtlәrin ayrı
ayrı obyektlәri aralarında sıx bağlı olan hüquq normaları qrupu başa düşülür
679) Sual:Beynәlxalq hüququn әsas xüsusiyyәtlәri nәdәn ibarәtdir?

A) beynәlxalq hüquq dövlәtlәr vә xalqlar arasında yaranan münasibәtlәri nizama salır
B) beynәlxalq hüquq ancaq dövlәtlәr arasında yaranan münasibәtlәri nizama salır; beynәlxalq sistemdә qanunverici orqan yoxdur; mәrkәzlәşdirilmiş
mәhkәmә vә icra mexanizmi yoxdur
C) beynәlxalq hüquq dövlәtlәr vә beynәlxalq hüququn digәr subyektlәri arasında yaranan münasibәtlәri nizama salır; beynәlxalq sistemdә
qanunverici orqan, mәrkәzlәşlәşdirilmiş mәhkәmә vә icra mexanizmi yoxdur
D) beynәlxalq hüquq ancaq xalqlar arasında yaranan münasibәtlәri nizama salır; beynәlxalq sistemdә qanunverici orqan mövcuddur
E) beynәlxalq hüquq dövlәtlәr vә xalqlar arasında yaranan münasibәtlәri nizama salır; qanunverici orqan mövcuddur; beynәlxalq sistemdә mәhkәmә
mexanizmi yoxdur
680) Sual:Beynәlxalq hüququn mütәrәqqi inkişafı dedikdә nә başa düşülür?
A) tamamilә yeni normaların yaradılması başa düşülür
B) mәcәllәlәşdirmә prosesi zamanı, bilavasitә mövcud normaların dәyişdirilmәsi başa düşülür
C) mövcud normaların dәyişdirilmәsi vә yaxud yenilәşdirilmәsi, habelә tamamilә yeni normaların yaradılması başa düşülür
D) mәcәllәlәşdirmә prosesindәn kәnar, mövcud normaların dәyişdirilmәsi vә yaxud yenilәşdirilmәsi başa düşülür
E) mәcәllәlәşdirmә prosesindәn kәnar, tamamilә yeni normaların yaradılması başa düşülür
681) Sual:Beynәlxalq hüquq ayrıayrı dövlәtlәrin milli hüquq sistemlәrindәn fәrqli olan vә onlardan asılı olmayaraq mövcud olan.....tamamla
A) hüquqi mәnbәyidir
B) hüquq doktrinasidir
C) hüquqi normalarmarıdır
D) ümumi beynәlxalq hüquqdur.
E) hüquqi normalar sistemidir
682) Sual: jus gentium mәnasını göstәr
A) beynәlxalq hüquq.
B) hüquqi sistemidir
C) xalqların hüququ
D) Xalqların doktrinası
E) hüquqi normaları
683) Sual:Dövlәtlәr arasınıdakı münasibәtlәri nizama salmaq üçün onların qarşılıqlı razılığı әsasında yaradılan hüquqi normalar sistemi nәdir

A) beynәlxalq hüquq.
B) hüquqi sistemidir
C) xalqların hüququ
D) Xalqların doktrinası
E) hüquqi normaları
684) Sual:beynәlxalq hüquq sisteminin növlәri hansılardır.
A) hamsı
B) Ümumi vә partikulyar
C) Yalnız ümumi
D) Yalnız partikulyar
E) Heç biri
685) Sual: public international law tercumә et
A) heç biri
B) xüsusi beynәlxalq hüquq
C) ümumi beynәlxalq hüquq
D) sade beynәxalq hüquq
E) xalqın hüququ
686) Sual: private international law tәrcümә et
A) heç biri
B) xüsusi beynәlxalq hüquq
C) ümumi beynәlxalq hüquq
D) sade beynәxalq hüquq
E) xalqın hüququ
687) Sual:Beynәlxalq ümumi hüquqla beynәlxalq xüsusi hüquq arasında әlaqәni göstәr.
A) hamsı
B) onlarin hәr ikisi beynәlxalq münasibәtlәri nizama salır;
C) hәr ikisi digәr dövlәtin hüquq subyektliyini tanıyır;

D) mülkihüquqi münasibәtlәri nizama salan beynәlxalq sazişlәr beynәlxalq hüququn әsas prinsiplәrinә zidd ola bilmәz;
E) bu sazişlәr çox hallarda dövlәtlәrarası razılaşmaların hәyata keçirilmәsi istiqamәtindә bağlanılır.
688) Sual:Beynәlxalq ümumi hüquqla beynәlxalq xüsusi hüquq arasında subyektlәrә görә fәrqlәr göstar
A) hamsı
B) Beynәlxalq ümumi hüquqda (BÜH) – dövlәtlәr, beynәlxalq tәşkilatlar, dövlәtәbәnzәr qurumlar vә s.;Beynәlxalq xüsusi hüquqda(BXH) – fiziki vә
hüquqi şәxslәr;
C) BÜHda  dövlәtlәrarası hakimiyyәt xarakterli münasibәtlәr; BXHda – beynәlxalq xüsusi hüquq xarakterli münasibәtlәr
D) BÜHda – beynәlxalq müqavilә, beynәlxalq adәt vә s.; BXHda – milli qanunvericilik, beynәlxalq müqavilәlәr, ticarәt adәtlәri vә s.;
E) BÜHda – müstәqil dövlәtlәrin razılığa gәlmәsi; BXHda – ayrıayrı dövlәtlәrin qanunvericiliyindәki kolliziyaların aradan qaldırılması (bu
sәbәbdәn hәr bir dövlәtin özünün beynәlxalq xüsusi hüququ vardır);
689) Sual:Beynәlxalq ümumi hüquqla beynәlxalq xüsusi hüquq arasında predmetinә görә fәrqlәr göstar
A) hamsı
B) Beynәlxalq ümumi hüquqda (BÜH) – dövlәtlәr, beynәlxalq tәşkilatlar, dövlәtәbәnzәr qurumlar vә s.;Beynәlxalq xüsusi hüquqda(BXH) – fiziki vә
hüquqi şәxslәr;
C) BÜHda  dövlәtlәrarası hakimiyyәt xarakterli münasibәtlәr; BXHda – beynәlxalq xüsusi hüquq xarakterli (mülki,ailә,әmәk vә s.) münasibәtlәr;
D) BÜHda – beynәlxalq müqavilә, beynәlxalq adәt vә s.; BXHda – milli qanunvericilik, beynәlxalq müqavilәlәr, ticarәt adәtlәri vә s.;
E) BÜHda – müstәqil dövlәtlәrin razılığa gәlmәsi; BXHda – ayrıayrı dövlәtlәrin qanunvericiliyindәki kolliziyaların aradan qaldırılması (bu
sәbәbdәn hәr bir dövlәtin özünün beynәlxalq xüsusi hüququ vardır);
690) Sual:Beynәlxalq ümumi hüquqla beynәlxalq xüsusi hüquq arasında mәnbәlәrinә görә fәrqlәr göstar
A) hamsı
B) Beynәlxalq ümumi hüquqda (BÜH) – dövlәtlәr, beynәlxalq tәşkilatlar, dövlәtәbәnzәr qurumlar vә s.;Beynәlxalq xüsusi hüquqda(BXH) – fiziki vә
hüquqi şәxslәr;
C) BÜHda  dövlәtlәrarası hakimiyyәt xarakterli münasibәtlәr; BXHda – beynәlxalq xüsusi hüquq xarakterli (mülki,ailә,әmәk vә s.) münasibәtlәr;
D) BÜHda – beynәlxalq müqavilә, beynәlxalq adәt vә s.; BXHda – milli qanunvericilik, beynәlxalq müqavilәlәr, ticarәt adәtlәri vә s.
E) BÜHda – müstәqil dövlәtlәrin razılığa gәlmәsi; BXHda – ayrıayrı dövlәtlәrin qanunvericiliyindәki kolliziyaların aradan qaldırılması (bu
sәbәbdәn hәr bir dövlәtin özünün beynәlxalq xüsusi hüququ vardır);
691) Sual:Beynәlxalq ümumi hüquqla beynәlxalq xüsusi hüquq arasında metoduna görә fәrqlәr göstar
A) hamsı

B) Beynәlxalq ümumi hüquqda (BÜH) – dövlәtlәr, beynәlxalq tәşkilatlar, dövlәtәbәnzәr qurumlar vә s.;Beynәlxalq xüsusi hüquqda(BXH) – fiziki vә
hüquqi şәxslәr;
C) BÜHda  dövlәtlәrarası hakimiyyәt xarakterli münasibәtlәr; BXHda – beynәlxalq xüsusi hüquq xarakterli (mülki,ailә,әmәk vә s.) münasibәtlәr;
D) BÜHda – beynәlxalq müqavilә, beynәlxalq adәt vә s.; BXHda – milli qanunvericilik, beynәlxalq müqavilәlәr, ticarәt adәtlәri vә s.
E) BÜHda – müstәqil dövlәtlәrin razılığa gәlmәsi; BXHda – ayrıayrı dövlәtlәrin qanunvericiliyindәki kolliziyaların aradan qaldırılması (bu
sәbәbdәn hәr bir dövlәtin özünün beynәlxalq xüsusi hüququ vardır)
692) Sual:Beynәlxalq ümumi hüquqla beynәlxalq xüsusi hüquq arasında mәsuliyyәtә görә fәrqlәr göstar
A) BÜHdә – beynalxalq hüquqi mәsuliyyәt ; BXHdә – mülkihüquqi mәsuliyyәt.
B) Beynәlxalq ümumi hüquqda (BÜH) – dövlәtlәr, beynәlxalq tәşkilatlar, dövlәtәbәnzәr qurumlar vә s.;Beynәlxalq xüsusi hüquqda(BXH) – fiziki vә
hüquqi şәxslәr;
C) BÜHda  dövlәtlәrarası hakimiyyәt xarakterli münasibәtlәr; BXHda – beynәlxalq xüsusi hüquq xarakterli (mülki,ailә,әmәk vә s.) münasibәtlәr;
D) BÜHda – beynәlxalq müqavilә, beynәlxalq adәt vә s.; BXHda – milli qanunvericilik, beynәlxalq müqavilәlәr, ticarәt adәtlәri vә s.
E) heç biri
693) Sual:Müasir beynәlxalq hüququn sәciyyәvi cәhәtlәri hansılardır.
A) hamsı
B) bütün dünya birliyinin ümumi mәnafeyni әks etdirәn vә beynәlxalq sülhün bә tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi üçün xüsusi mexanizmi olan
normativ sistemә çevrilmişdir;
C) müharibә vә istәnilәn güc tәtbiqi birmәnalı şәkildә qadağan edilmişdir;
D) әsas insan hüquq vә azadlıqlarına hörmәt edimәsi beynәlxalq öhdәlik kimi qәbul edilmişdir bә bununla bağlı olaraq fәrd müәyyәn dәrәcәdә
beynәlxalqhüquqi subyekliyә yiyәlәnmişdir;
E) beynәlxalq normativ sistemdә jus cogens normalarının vә erga omnes öhdәliklәrinin (yәni bütün beynәlxalq birliyә qarşı olan öhdәliklәr) olması
hamılıqla qәbul edilmişdir;
694) Sual:Dövlәtlәr arasındakı münasibәtlәri nizama salmaq üçün onların qarşılıqlı razılığı әsasında yaradılan hüquqi normalar sistemi necә adlanır?
A) Hüquqi norma
B) Xüsusi hüquq
C) Hüquq sistemi
D) Hüquq
E) Beynәlxalq hüquq

695) Sual:Beynәlxalq hüququn üzvi surәtdә bağlı olduğu sahәlәr hansılardi?
A) Heç bir elmlә
B) Diplomatiya vә xarici siyasәt
C) Daxili siyasәt
D) Tәbiәt elmlәri
E) Bütün siyasi elmlәr
696) Sual:Fiziki vә hüquqi şәxslәr vә dövlәt arasındakı münasibәtlәri nizama salan hüquq necә adlanır?
A) Hüquq sistemi
B) Beynәlxalq hüquq
C) Hüquqi norma
D) Dövlәtdaxili hüquq
E) Ümumi hüquq
697) Sual:Praktikada beynәlxalq hüquq әvәzinә hamı üçün anlaşıqlı olan hansı termin işlәdilir?
A) Ümumi hüquq
B) Xüsusi hüquq
C) Siyasi hüquq
D) Hüquq
E) Mülki hüquq
698) Sual:Beynәlxalq hüquq hansı ictimai quruluşda yaranıb?
A) sosializm quruluşunda
B) quldarlıq qurluşunda vә ya cәmiyyәtdә siniflәrin yaranmasında
C) ibitadi icma quruluşu
D) feodalizm quruluşnda
E) kapitalizm qurluşunda
699) Sual:Beynәlxalq hüququ obyekti nәdir?
A) regional tәşkilatların qәbul etdiklәri qәrarlar
B) beynlәxalq tәşkilatların qәrarları

C) bağlanmış kollektiv müqavilәlәr
D) ikitәrәfli bağlanmış müqavilәlәr
E) beynәlxalq münasibәtlәr
700) Sual:Beynәlxalq hüquqda norma nәdir?
A) yerli özünüidarәetmә orqanlarının qәbul etdiklәri qәrarlar
B) beynәlxalq hüququn subyektlәrinin qarşılıqlı razılığı әsasında hüquq vә vәzifәlәrin fәaliyyәti üçün müәyyәn etdiklәri qaydalar
C) hökumәtlәrin qәbul etdiklәri normalar
D) dövlәtlәrin qәbul etdiklәri normalar
E) hüquqi şxslәrin qәbul etdiklәri normalar

