22.12.2016

1703y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1703Y Beynәlxalq iqtisadi hüquq
1 Beynәlxalq ticarәt hüququnda hansı metodlardan istifadә edilir. 1. tövsiyyә 2. әmtәәlәr üzrә tәnzimlәmә 3. imperativ 4. koordinasiya 5. sektorlar üzrә
tәnzimlәmә

•

2.4
2.5
3.4
3.5
1.2

2 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin hüquqi tәnzimlәnmәsi zamanı beynәlxalq ticarәt hüququnda hansı metodlardan istifadә edirlәr. 1. tövsiyyә 2. dispozitiv
3. imperativ 4. koordinasiya 5. subardinasiya

•

2.3
4.5
3.5
3.4
1.2

3 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin hüquqi tәnzimlәnmәsi zamanı normativ sәrtlik nöqteyinәzәrindәn dövlәtlәr hansı metodlardan istifadә edirlәr. 1.
tövsiyyә 2. dispozitiv 3. imperativ 4. koordinasiya 5. subardinasiya

•

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

4 “Transmilli hüquq xarici iqtisadi failiyyәti tәnzim edәn hәm milli , hәm dә beynәlxalq tәnzimetmә mexanizmilәrinin mәcmusudur”

•

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

5 Aşağıdakı beynәlxalq iqtisadi hüquq üzrә konsepsiyalardan hansı İ.V.Şapovalov vә V.İ.Menjinskinin adı ilә bağlıdır?

•

inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә irәli sürülәn beynәlxalq inkişaf hüququ
beynәlxalq ticarәt dövriyyәsinin (beynәlxalq ticarәt) hüququ konsepsiyası
beynәlxalq iqtisadi sistemin hüququ vә ya müstәqil hüquq sistemi
dünya hüququ
ümumdünya iqtisadi hüquq konsepsiyası

6 Aşağıdakı beynәlxalq iqtisadi hüquq üzrә konsepsiyalardan hansı V.M.Koretski vә Q.Erlerin adı ilә bağlıdır?

•

beynәlxalq ticarәt hüququ konsepsiyası
ümumdünya tәsәrrüfat hüququ konsepsiyası
beynәlxalq iqtisadi hüququn әnәnәvi beynәlxalq hüquq subyektivliliyi konsepsiyası
iqtisadi inkişafın beynәlxalq hüququ (V.Fridman).
beynәlxalq ümumi mülki (әmlak) hüquq konsepsiyası

7 Aşağıdakı beynәlxalq iqtisadi hüquq üzrә konsepsiyalardan hansı V.Fikentşer,T.Petersman vә P.Reyterin adı ilә bağlıdır?

•

beynәlxalq ticarәt dövriyyәsinin (beynәlxalq ticarәt) hüququ konsepsiyası
ümumdünya iqtisadi hüquq konsepsiyası
beynәlxalq iqtisadi sistemin hüququ vә ya müstәqil hüquq sistemi
iqtisadi inkişafın beynәlxalq hüququ
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә irәli sürülәn beynәlxalq inkişaf hüququ

8 Aşağıdakı beynәlxalq iqtisadi hüquq üzrә konsepsiyalardan hansı V.İ.Lisovski vә Q.M.Velyaminovun adı ilә bağlıdır?

•

beynәlxalq ümumi mülki (әmlak) hüquq konsepsiyası
iqtisadi inkişafın beynәlxalq hüququ
ümumdünya tәsәrrüfat hüququ konsepsiyası
beynәlxalq ticarәt hüququ konsepsiyası
beynәlxalq iqtisadi hüququn әnәnәvi beynәlxalq hüquq subyektivliliyi konsepsiyası

9 “Müasir konstitusiyaların beynәlxalq münasibәtlәrin hamılıqla qәbul edilmiş prinsiplәrindәn çıxış etmәsi belә demәyә әsas verir ki, tәdricәn beynәlxalq
birlik universal hüquq qaydasına daxil olmaqdadır” fikri kimә mәxsusdur?

•

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

10 F. Fuşar xarici iqtisadi failiyyәti tәnzim edәn hәm milli , hәm dә beynәlxalq tәnzimetmә mexanizmilәrinin mәcmusunu necә adlandırır? 1. Antimilli
hüquq; 2.Qeyrimilli hüquq; 3.Dövlәtdәnkәnar hüquq;4.Kontinental hüquq;5.Kvazimilli hüquq.
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•

heç biri
2.3
3.4
1.2
4.5

11 K. Şmitxoff xarici iqtisadi failiyyәti tәnzim edәn hәm milli , hәm dә beynәlxalq tәnzimetmә mexanizmilәrinin mәcmusunu necә adlandırır?

•

Kvazimilli hüquq
Transmilli hüquq
Dövlәtdәnkәnar hüquq
Qeyrimilli hüquq
Kontinental hüquq

12 Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq iqtisadi hüququn ümumi hissәsinә aiddir?

•

beynәlxalq iqtisadi hüquqda dövlәtlәrin mәsuliyyәti qaydaları vә sanksiyaların tәtbiqi
beynәlxalq iqtisadi yardım hüququ
iqtisadi inteqrasiya hüququ
dövlәtlәrin, beynәlxalq iqtisadi hüququn digәr subyektlәrinin hüquqi vәziyyәtlәri
iqtisadi inkişaf hüququ

13 Beynәlxalq iqtisadi hüququn ümumi hissәsinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

beynәlxalq iqtisadi yardım hüququ
iqtisadi inteqrasiya hüququ
beynәlxalq maliyyә hüququ
beynәlxalq ticarәt hüququ
beynәlxalq miqrasiya hüququ

14 Beynәlxalq iqtisadi hüququn ümumi hissәsinә aşağıdakılarından hansı daxil deyil?

•

dövlәt mülkiyyәti rejimi vә “bәşәriyyәtin ümumi varidatı” rejimi dә daxil olmaqla müxtәlif növ resursların beynәlxalqhüquqi rejimi
beynәlxalq iqtisadi yardım hüququ,bu hüquq әmtәә hesab edilmәyәn maddi vә qeydimaddi resursların hәrәkәtini tәnzimlәyәn normalar mәcmusudur.
dövlәtlәrin, beynәlxalq iqtisadi hüququn digәr subyektlәrinin hüquqi vәziyyәtlәri
beynәlxalq iqtisadi hüququn xüsusi (sahәvi) prinsiplәri
beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin “operatorları”nın beynәlxalqhüquqi statusu

15 Beynәlxalq iqtisadi hüququn ümumi hissәsinә aşağıdakılarından hansı daxil deyil?

•

beynәlxalq mübahisәlәrin tәnzimlәnmәsinin prosessual normaları
beynәlxalq investisiya hüququ
“iqtisadi inkişaf hüququ”
“iqtisadi inteqrasiya hüququ”
beynәlxalq iqtisadi qaydanın vә beynәlxalq iqtisadi tәhlükәsizliyin ümumi әsasları

16 BMTnin İnsan hüquqlarının Ümumi Bәyannamәsi neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

1978ci ildә
1948ci ildә
1958ci ildә
1938ci ildә
1968ci ildә

17 Beynәlxalq müqavilәlәr hüququ haqqında Vyana Konvensiyası neçәnci ildә imzalanmışdır?

•

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

18 “Әmtәәlәrin beynәlxalq alqısatqı müqavilәlәri haqqında” Vyana Konvensiyasıneçәnci ildә imzalanmışdır?*

•

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

19 “Әmtәәlәrin beynәlxalq alqısatqı müqavilәlәrinә tәtbiq edilәn hüquq haqqında” Haaqa Konvensiyası neçәnci ildә imzalanmışdır?

•

2006cı il
1986cı il
1976cı il
1966cı il
1996cı il

20 Azәrbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminә daxil olan normativ hüquqi aktlar ilәAzәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı dövlәtlәrarası
müqavilәlәr arasında ziddiyyәt yaranarsa, beynәlxalq müqavilәlәrin tәtbiq edilmәsiAzәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının hansı maddәsindә öz әksini
tapmışdır?

•

141.0
151.0
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121.0
111.0
131.0

21 Azәrbaycan Respublikasının başqa dövlәtlәrlә münasibәtlәrini hamılıqla qәbul edilmiş beynәlxalq hüquq normalarında nәzәrdә tutulan prinsiplәr
әsasında qurması Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının hansı maddәsindә öz әksini tapmışdır?

•

7.0
8.0
10.0
6.0
9.0

22 Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrin Azәrbaycan Respublikasının hüquq sisteminin ayrılmaz tәrkib hissәsi olması
Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının hansı maddәsindә öz әksini tapmışdır?

•

158.0
148.0
128.0
118.0
139.0

23 F.Cessup vә E.Langenә görә diaqonal kontraktlarda dövlәt ticarәt edәn şәxs (de jure gestionis) qismindә iştirak etdiyindәn özünün immunitetindәn imtina
etmәli olduğu konsepsiya necә adlanır

•

Beynәlmilәl hüquq
«Transmilli hüquq»
«Transbeynәlmilәl hüquq»
«Arximilli hüquq»
«Ultramilli hüquq»

24 Pillenin fikirlәrinә әsasәn XIX әsrin sonlarında aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı bütövlükdә beynәlxalq hüququ yaradan yәqin fakt kimi qәbul edilirdi

•

beynәlxalq mәhkәmә
beynәlxalq ticarәt
beynәlxalq arbitraj
beynәlxalq iqtisadi hüquq
beynәlxalq tәşkilatlar

25 Hetlәrin hökmdarı 3 Hattuşil ilә Misir fironu 2 Ramzes arasında e.ә.1296cı il müqavilәsi araşdırılarkәn iqtisadi maraqların beynәlxalq münasibәtlәr
üçün hәlledici әhәmiyyәti nöqteyinәzәrindәn aşağıdakı hansı prinsiplәrә rast gәlinmişdirbeynәlxalq әmәkdaşlıq prinsipi; 2. pacta sunt servanda prinsipi; 3.
tranzitin azadlığı prinsipi; 4. preferensiya prinsipi; 5. milli rejim prinsipi

•

heç biri
1.2
3.4
2.3
4.5

26 E.ә.III әsrdә hansı qәdim dövlәtin әrazisindә «xalqlar hüququ» kimi bәrqәrar olan «jus gentium» vә yaxud «beynәlxalq ticarәt hüququ», beynәlxalq
hüququn mahz beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin hüquqi tәnzimlәnmәsi, yәni beynәlxalq iqtisadi hüququn kontekstindә formalaşdığını sübut edir?

•

Qәdim Hindistanda
Qәdim Romada
Qәdim Babilistanda
Qәdim Yunanıstanda
Qәdim Misirdә

27 «Transmilli hüquq» a (F.Cessup,E.Langen) görә diaqonal kontraktlarda dövlәt ticarәt edәn şәxs (de jure gestionis) qismindә iştirak etdiyindәn özünün
nәyindәn imtina etmәlidir?

•

beynәlxalq iqtisadi hüquq subyektliyindәn
immunitetindәn
iştirakçı statusundan
gәlirindәn
beynәlxalq hüquqi statusundan

28 «Kvazibeynәlxalq hüquq» konsepsiyasına әsasәn transmilli korporasiyaların dövlәtlә bağladığı sazişә hansı status verilir?

•

Kvazimilli saziş
Kvazi beynәlxalq müqavilә
Kvazikorporativ müqavilә
Kvazitransmilli saziş
Kvazidövlәt sazişi

29 Aşağıdakılardan hansı müasir dövrdә әksәr dövlәtlәrin qanunvericiliyindә beynәlxalq xüsusi hüquqi tәnzimetmәnin modelini müәyyәn edәn kollizion
formullara (prinsiplәrә) daxil olan “hüquqi şәxsin şәxsi qanunu”formulunun ifadәsidir?

•

lex fori
lex societatis
lex loci solutionis
lex personalis
lex flagi
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30 Aşağıdakılardan hansı müasir dövrdә әksәr dövlәtlәrin qanunvericiliyindә beynәlxalq xüsusi hüquqi tәnzimetmәnin modelini müәyyәn edәn kollizion
formullara (prinsiplәrә) daxil olan “mәhkәmәnin qanunu”formulunun ifadәsidir

•

lex flagi
lex fori
lex societatis
lex personalis
lex loci solutionis

31 Beynәlxalq hüquq ilә dövlәtdaxili hüququn qarşılıqlı әlaqәsinә dair әnәnәvi konsepsiya vә nәzәriyyәlәrә hansılar daxildir 1.Dualist 2.Trialist 3.Anarxist
4.Monist 5.Monarxist

•

3.5
1.4
3.4
1.2
2.5

32 Ticarәt üzrә Baş Sazişә (GATT1994 m. XII, b.3d) әsasәn “tam vә әlverişli mәşğulluğu tәmin etmәk mәqsәdilә” razılığa gәlәn tәrәflәr beynәlxalq
ticarәtdә nәyi tәtbiq edә bilәrlәr?

•

gömrük güzәştlәri
say mәhdudiyyәtlәri
lizensiyalaşdırmanı
antidempinq rüsumlarını
texniki tәlәblәri

33 İnkişaf etmiş ölkәlәrdә müәyyәn edilmiş davamlı işsiz indeksi hansı müddәti әhatә edir?

•

12 ay vә daha çox
9 ay 12 ay intervalında
6 ay – 9 ay intervalında
3 aya qәdәr
3ay6 ay intervalında

34 İnkişafda olan ölkәlәrdә yoxsulluq indeksinin qiymәtlәndirilmәsindәmeyarlardan biri kimi neçә yaşına kimi içmәli suya çıxışı olmayan әhalinin hansı
sayı götürülür?

•

orta statistik
orta riyazi
orta tarixi
orta mәntiqi
orta fiziki

35 Xammal, tәbii ehtiyatlar bazarının beynәlxalq hüquqi tәnzimlәnmәsindә iştirak edәn beynәlxalq tәşkilatlar sırasına aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

Kauçuk istehsalçısı olan ölkәlәrin Assosiyasiyası
Volfram üzrә Assosiyasiya
Neft ixrac edәn ölkәlәrin Tәşkilatı
Mәrmәr istehsalçısı olan ölkәlәrin Birliyi
Mis ixrac edәn ölkәlәrin hökumәtlәrarası Şurası

36 Subsidiya kompensasiya tәdbirlәri üzrә sazişin hansı maddәsindә qeyd edilir ki, mәrkәzlәşdirilmişplanlı sistemdәn bazar iqtisadiyyatına keçmәk
prosesindә olan ölkә müvafiq keçid üçün zәruri proqram vә tәdbirlәri görә bilәr?

•

Maddә 49
Maddә 39
Maddә 29
Maddә 19
Maddә 9

37 Hansı mәcәllә müvafiq dövlәtlәr üçün keçid, adaptasiya dövrünü nәzәrdә tutur?

•

Vergi güzәştlәri üzrә mәcәllә
Subvensiyalar üzrә mәcәllә
Dotasiyalar üzrә mәcәllә
Maliyyә yardımları üzrә mәcәllә
Subsidiyalar üzrә mәcәllә

38 Heç bir xalqın heç bir halda ona mәnsub olan yaşayış vasitәlәrindәn mәhrum edilә bilmәmәsi prinsipi öz әksini aşağıdakı paktlardan hansının ilk
maddәsindә tapmışdır? 1. İqtisadi, sosial vә mәdәni hüquqlar haqqında beynәlxalq Pakt (1966); 2. Mülki vә siyasi hüquqlar haqqında beynәlxalq Pakt
(1966); 3. Sosial tәrәfdaşlıq, iqtisadi tәrәqqi vә insan hüquları haqqında çәrçivә Paktı (1968)

•

2 vә 3
1 vә 3
hamısı
yalnız 1
1 vә 2

39 Aşağıdakılardan hansı Dünya Ticarәt Tәşkilatı çәrçivәsindә aparılmış danışıqların raundlarıdır? 1. Doha (Qәtәr,2001); 2. Moskva (Rusiya,2002); 3.
Kankun (Meksika, 2003); 4. Dehli (Hindistan,2004); 5. Antananarivu (Madaqaskar,2005); 6. Münhen (Almaniya, 2006)
3.5
1.4
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•

2.6
4.5
1.3

40 Razılığa gәlәn tәrәflәrin hәbsdә olan şәxslәrin әmәyi ilә istehsal olunan әmtәәlәrin idxalını mәhdudlaşdırmaq sәlahiyyәtlәrinә malik olmaları Tariflәr vә
Ticarәt üzrә Baş Sazişin (GATT) hansı maddәsindә nәzerdә tutulmuşdur?

•

18.0
10.0
12.0
20.0
15.0

41 Xammal, tәbii ehtiyatlar bazarının beynәlxalq hüquqi tәnzimlәnmәsindә aşağıdakı beynәlxalq tәşkilatlardan hansılar tәnzimlәyici subyekt qismindә çıxış
edirlәr? 1. Neft ixrac edәn ölkәlәrin Tәşkilatı (OPEC1961) ; 2. Mis ixrac edәn ölkәlәrin hökumәtlәrarası Şurası (1968); 3. Kauçuk istehsalçısı olan ölkәlәrin
Assosiyasiyası (1970); 4. Volfram üzrә Assosiyasiya (1975) vә s.

•

1,2,3
hamısı
2,3,4
1,2,4
1,3,4

42 Offşor zonalar üçün әsas xüsusiyyәtlәrә hansı aid deyil?

•

bir çox ölkәlәrdә hesablama vә vergi bәyannamәlәrinin tәlәb olunmaması
xarici auditin bütün offşorlarda fәaliyyәt göstәrmәsi vә buna şәraitin yaradılması
imtiyazli vergi, gömrük tariflәri vә valyuta tәnzimlәnmәsi
sadәlәşdirilmiş qeydiyyat forması
bank vә kommersiya fәaliyyәtinin trast hüququ ilә idarәçiliyi vә anonimliyinin tәmin edilmәsi

43 Dövlәtin müstәsna iqtisadi zona vә kontinental şelfdәki fәaliyyәti aşağıdakı aktlardan hansı ilә tәnzimlәnir?

•

Kontinental şelfdә tәbii sәrvәtlәrdәn istifadә haqqında 1978K513ci il Haaqa Konvensiyası
BMTnin 1982ci il Dәniz hüququ üzrә Konvensiyası
Gömrük prosedurlarının sadәlәşdirilmәsi vә harmonizasiyası haqqında 1973cü il Kioto Konvensiyası
BMT Nizamnamәsinin 10cu maddәsi
Beynәlxalq Valyuta Fondu haqqında 1945ci il Sazişi

44 Dünya Ticarәt Tәşkilatının Kәnd tәsәrrüfatı üzrә Sazişinә Әlavәyә görә inkişafda olan dövlәtlәr üçün liberallaşdırmanın müddәti neçә ilәdәk
uzadılmışdır?

•

15 il
10 il
5 il
3 il
7 il

45 Hakimiyyәtin xarakterinә görә dövlәtin hansı yurisdiksiyası fәrqlәndirilir? 1. әrazi 2. tam 3. qanunvericilik 4. icra 5. әrazidәnkәnar 6. mәhdud 7.
mәhkәmә

•

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

46 Hakimiyyәtin hәcminә görә dövlәtin hansı yurisdiksiyası fәrqlәndirilir? 1. әrazi 2. tam 3. qanunvericilik 4. icra 5. әrazidәnkәnar 6. mәhdud 7. mәhkәmә (

•

1, 5
3.4
2.6
1.4
3.7

47 Fәaliyyәt sferasına görә dövlәtin hansı yurisdiksiyası fәrqlәndirilir? 1. әrazi 2. tam 3. qanunvericilik 4. icra 5. әrazidәnkәnar 6. mәhdud 7. mәhkәmә

•

3.7
1, 5
3.4
1.4
2.6

48 Bir dövlәtin hakimiyyәti digәr dövlәtin hakimiyyәti ilә mәhdudlaşır. Bu mәhdudlaşmanı aşağıdakı prinsiplәrdәn hansı әsaslandırır?

•

Prenferensiya prinsipi
Dövlәt immuniteti prinsipi
Qarşılıqlı mәnfәәt prinsipi
Milli rejim prinsipi
İqtisadi әmәkdaşlıq prinsipi

49 Sәnaye ölkәlәrindә yoxsulluq indeksinin qiymәtlәndirilmәsindәmeyarlardan biri kimi neçә yaşınadәk yaşamayan әhalinin sayı götürülür?
70.0

•
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•

60.0
40.0
30.0
50.0

50 İnkişafda olan ölkәlәrdә yoxsulluq indeksinin qiymәtlәndirilmәsindә meyarlardan biri kimi neçә yaşınadәk yaşamayan әhalinin sayı götürülür?

•

70.0
40.0
50.0
30.0
60.0

51 Dövlәtlәrlә beynәlxalq tәşkilatlar vә ya beynәlxalq tәşkilatların öz aralarımda bağlanan beynәlxalq müqavilәlәr hüququ haqqında Konvensiya 1986cı ildә
hansı şәhәrdә bağlanmışdır?

•

heç biri
Vyana
Moskva
Berlin
Budapeşt

52 Gömrük prosedurlarının sadәlәşdirilmәsi vә harmonizasiyası haqqında 1973cü il Konvensiyasıhansı şәhәrdә bağlanmışdır?

•

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

53 Hansı sәnәdin bağlanması ilә keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrin siyahısı (T әlavәsi) vә keçidin hüquqi meyarları müәyyәn olunmuşdur?

•

Tikinti Xartiyasına Müqavilә
Enerji Xartiyasına Müqavilә
Nәqliyyat Xartiyasına Müqavilә
Sәnaye Xartiyasına Müqavilә
Rabitә Xartiyasına Müqavilә

54 Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatının (BӘT) ali orqanlarının tәrkibinin formalaşdırılmasında qeyrihökümәt orqanlarının iştirakına aşağıdakı cavablardan hansı
uyğundur?

•

BӘTin ali orqanlarının tәrkibinin formalaşdırılmasında tәrkibin çox böyük hissәsi qeyrihökümәt tәşkilatlarının olması tәmin edilir
BӘTin ali orqanlarının tәrkibinin yarısı qeyrihökümәt tәşkilatlarından formalaşdırılır
BӘTin ali orqanlarının formalaşdırılmasında tәrkibin çox kiçik hissәsi qeyrihökümәt tәşkilatlarından tәşkil edilir
BӘTin ali orqanlarının tәrkibinin formalaşdırılmasında qeyrihökümәt tәşkilatları iştirak etmir
BӘTin ali orqanlarının tәrkibi tamamilә qeyrihökümәt tәşkilatlarından formalaşdırılır

55 Azad iqtisadi zonalar sәrhәdlәrinin formalaşdırılması üsuluna vә onların fәaliyyәt rejiminә görә hansı tiplәrә bölünür? 1.Anklavlara; 2.Forpostlara;
3.Eksklavlara; 4.İnteqrasion zonalara; 5.Federativ zonalara; 6.Xidmәt texnoparkları

•

2.6
1.4
2.3
1.5
3.5

56 Müstәsna iqtisadi zona eni neçә dәniz milindәn artıq olmayan açıq dәniz zolağıdır?

•

500.0
200.0
300.0
100.0
400.0

57 19891934cu ildә IV Loma Konvensiyası bağlanarkәn neçә dövlәt iştirak etmişdir?

•

78.0
68.0
64.0
46.0
74.0

58 İnkişafda olan dövlәtlәrә preferensiya nәzәrdә tutan vә 1975ci ildә bağlanmış Loma Konvensiyası neçә dövlәt arasında bağlanmışdır?

•

56.0
46.0
26.0
16.0
36.0

59 Aşağıdakılardan hansı yanlışdır?

•

Svilizasiyalı xalqların prinsiplәri millilәşdirmәni qәbul etmir, lakin buna baxmayaraq millilәşdirmә baş verәrsә, “hal formulası”na uyğun kompensasiyanı nәzәrdә tutur
Transmilli hüquq tәminat mәsәlәsindә beynәlxalq hüquqa, onun prinsiplәrinә istinad etmir
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Pactasunt servanda prinsipinin tәtbiqi qәbul edәn dövlәtin xaricilәrin әmlakına zәrәr vurulduğu halda mәsuliyyәt daşıması prinsipini әsaslandırır
Transmilli hüququn formalaşmasında yalnız transmilli korporasiyalar deyil, hәmçinindövlәtlәr dә hәmin mexanizmlәrin daxili vә beynәlxalq qanunvericilikdә tanınması ilә
iştirak edirlәr
Svilizasiyalı xalqların prinsiplәri millilәşdirmәni qәbul etmir

60 Transmilli korparasiyalar ilә dövlәt arasında bağlanan beynәlxalq kontrakta zidd
gәlә bilәcәk hökumәtlәrarası sazişin bağlanmayacağı öhdәliyi müvafiq kontrakta hansı statusu verir?

•

kvaziregional müqavilә
kvazibeynәlxalq müqavilә
kvaziqlobal müqavilә
kvazimilli müqavilә
kvazilokal müqavilә

61 Beynәlxalq standartların beynәlxalq müqavilәlәrә әlavә kimi qәbul edilmәsi tәcrübәsinә misal aşağıdakınormativ aktlardan hansıdır?

•

BMT Nizamnamәsinin 103 cü maddәsinәӘtraf mühitin mühafizәsi adlanan 16 cı әlavәsi
Beynәlxalq mülki aviasiya haqqında Çikaqo Konvensiyasına qәbul edilmiş Әtraf mühitin mühafizәsi adlanan 16 cı әlavәsi
Nüvә maddәlәrinin fiziki müdafiәsi haqqında 1980 cı il Vyana Konvensiyasına Әtraf mühitin mühafizәsi adlanan 16 cı әlavәsi
Dәnizin tullantılarla vә digәr maddәlәrlә çirklәndirilmәsinin qarşısının alınması üzrә 1972 ci il KonvensiyasınaӘtraf mühitin mühafizәsi adlanan 16 cı әlavәsi
İstifadә edilmiş yanacaqla vә radiaktiv tulantılarla tәhlükәsiz davranış haqqında birgә 1997 ci il KonvensiyasınaӘtraf mühitin mühafizәsi adlanan 16 cı әlavәsi

62 Beynәlxalq mülki aviasiya haqqında Çikaqo Konvensiyasına qәbul edilmiş 16cı әlavәsi necә adlanır?

•

Radiaktiv tulantılarla tәhlükәsiz davranış haqqında
Әtraf mühitin mühafizәsi
Beynәlxalq hava mәkanında hәrәkәtin prinsiplәri
Daxili sularda tәhlükәsizlik
Milli aviasiya sisteminin fәaliyyәtinin hüquqi tәminatı

63 Hansı müqavilә sadә proseduraya uyğun tanınmaya mәruz qaldıqdan sonra
müvafiq dövlәtin şәxslәrin hәmin müqavilәnin benefisiyarı olması üçün dövlәtdaxili qanunvericilik aktının qәbuluna zәrurәt qalmır?

•

Müqavilә әqdlәr
Dolayı tәtbiq edilәn
Birbaşa tәtbiq edilәn
Özü icra olunan
özü icra olunmayan

64 Beynәlxalq hüquqda subyektlәrdәn asılı olaraq beynәlxalq müqavilә mәnbәlәrinin tәsnifatında aşağıdakılardan hanıslar öz әksini tapır?

•

dövlәtlәrarası, hökumәtlәrarası, bәlәdiyyәlәrarasi
dövlәtlәrarası, hökumәtlәrarası, komitәlәrarası,
hökumәtlәrarası, komitәlәrarası, bәlәdiyyәlәrarasi
dövlәtlәrarası, şәhәrlәrarası,şirkәtlәraras
hökumәtlәrarası, şәhәrlәrarası,şirkәtlәrarası

65 Transmilli hüquqla bağlı deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Transmilli hüquq istәr beynәlxalq, istәrsә dә dövlәtdaxili hüquqda siyasi hakimiyyәtin әsas ünsürü olan dövlәt suverenliyini transmilli (beynәlxalq) ticarәtin
“tәrәflәrin bәrabәrliyi” prinsipinә tabe etdirmәyә yönәlir
Transmilli hüquq beynәlxalq hüquq tәrәfindәn qәbul edilsә dә, dövlәtdaxili hüquq tәrәfindәn qәbul edilmәmişdir
Transmilli hüququn mәnbәsini müxtәlif yurusdiksiyaya aid şәxslәr, transmilli korparasiyalar arasında bağlanan beynәlxalq kontraktlar tәşkil edir
Transmilli hüquq bәzi әdәbiyyatlarda “qeyridövlәt tәnzimetmәsi” vә ya “üçüncü hüquq qaydası” kimi adlandırıla bilәr
Transmilli hüquq transmilli korparasiyalar ilә dövlәtlәr arasında bağlanan beynәlxalq kontraktlar tәşkil edir

66 Beynәlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin tәhlükәsizlik standartlarının hazırlanması vә qәbulu ilә mәşğul olan orqanlar hansılardır?

•

İqtisadi vә sosial şura
Baş Konfransı vә İdarәetmә Şurası
İcra katibliyi vә Ali mәclis
Tәhlükәsizlik Şurası vә Baş Katiblik
Sәdarәt vә Baş Assambleya

67 Beynәlxalq adәtlәrlә bağlı aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

universal adәt normaları әksәr hüquqi sistemlәr, beynәlxalq birlik tәrәfindәn tanınmalıdır
regional vә lokal normaların formalaşması üçün bütün maraqlı tәrәflәrin tanmasına ehtiyyac yoxdur.
adәt normalarının beynәlxalq hüququn mәnbәyi kimi formalaşması üçün müvafiq qaydanın hüquqi qüvvә kәsb edәn davranış qaydası (opinio juris) kimi dövlәtlәr
tәrәfindәn tanınması zәruridir
adәt normalarının beynәlxalq hüququn mәnbәyi kimi formalaşması üçün müvafiq qaydanın uzunmüddәtli tәtbiqi zәruridir
beynәlxalq adәt beynәlxalq müqavilә ilә ifadә edilmәyәn, bir neçә vә ya bütün dövlәtlәrә münasibәtdә uzunmüddәtli tәtbiq nәticәsindә formalaşan qayda kimi tәzahür
edir

68 Göstәrilәnlәrdәn hansı Dünya Ticarәt Tәşkilatı çәrçivәsindә keçirilәn raundlardan deyil?

•

Dillon raundu
Vaşinqton raundu
Tokio raundu
Cenevrә raundu
Doha raundu

69 Standartlaşdırmanın beynәlxalq ticarәtә maneә olmaq xüsusiyyәtini nәzәrә alaraq
Dünya Ticarәt Tәşkilatının hansı raundunda Texniki maneәlәr üzrә Saziş qәbul edilmişdir
7/74

22.12.2016

•

Dillon raundu
Uruqvay raundu
Tokio raundu
Cenevrә raundu
Doha raundu

70 Ticarәt terminlәrinin beynәlxalq tәfsir qaydalarının (INCOTERMS)
hazırlanmasında, elәcә dә beynәlxalq arbitrajların tәşkilindә әhәmiyyәtli rol oynayan vә mәnzil qәrargahı Parisdә yerlәşәn tәşkilat hansıdır?

•

Gömrük tariflәrinin beynәlxalq Bürosu
Beynәlxalq Ticarәt Palatası
Xüsusi hüququn unifikasiyası üzrә Roma institutu
Beynәlxalq ticarәt hüququ üzrә Komisiya
Ticarәt vә İnkişaf üzrә BMT Konfransı

71 Aşağıdakı konsepsiyalardan hansı transmilli korparasiyaların transmilli hüquq
qaydasında әmlak hüqularının tәminatlandırması zamanı irәli sürülmüş konsepsiyadır?

•

kvazimilli müqavilә konsepsiyası
kvazibeynәlxalq müqavilә konsepsiyası
kvazilokal müqavilә konsepsiyası
kvaziregional müqavilә konsepsiyası
kvaziqlobal müqavilә konsepsiyası

72 Transmilli korparasiyalar ilә dövlәt arasında bağlanan beynәlxalq kontrakta zidd gәlә bilәcәk hökumәtlәrarası sazişin bağlanmayacağı öhdәliyi müvafiq
kontrakta kvazibeynәlxalq müqavilә statusu verir ki, bu da kontrakt münasibәtlәrinin beynәlxalq hüquq kontekstindә aşağıdakı prinsiplәrdәn hansına uyğun
hәllini tәmin etmiş olur. ?

•

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

73 Nüvә radiasiya tәhlükәsi olan obyektlәrdә çalışan şәxslәrin tәhlükәsizlik standartları hazırlanarkәn Beynәlxalq Atom Enerjisi Agentliyi hansı tәşkilatlarla
әmәkdaşlıq edir? 1. Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı ilә; 2. Әtraf mühit üzrә BMT Proqramı; 3. Dünya Sәhiyyә Tәşkilatı ilә; 4. Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı.

•

2,3,4
1,2,3
1,2,4
hamısı
1,3,4

74 Beynәlxalq standartlara müxtәlif aktlarda aşağıdakı hansı müxtәlif adlarla rast gәlinә bilәr? 1. texniki tәnzimetmә; 2. ticarәtdә texniki maneәlәr; 3.
beynәlxalq standartlaşdırma ; 4. texniki normalaşdırma

•

1,2,4
hamısı
2,3,4
1,2,3
1,3,4

75 Beynәlxalq hüququn mәnbәlәrindәn biri kimi müxtәlif xalqların beynәlxalq hüquq üzrә ixtisaslı mütәxәssislәrinin elmi baxışları, yәni doktrina hansı
aktda nәzrdә tutulub?

•

Müqavilәlәrә münasibәtdә dövlәtlәrin hüquqi varisliyi haqqında Vyana konvensiyasının 22ci maddәsindә
BMT Beynәlxalq Mәhkәmәsinin Statusunun 38ci maddәsindә
BMT Baş Mәclisinin Qәtnamәsilә qәbul edilәn Tәbii ehtiyatları üzәrindә ayrılmaz suverenlik haqqında Bәyannamәnin 14cü maddәsi
BMT Baş Mәclisinin qәtnamәsilә tәsdiqlәnәn dövlәtlәrin iqtisadi hüquq vә vәzifәlәri Xartiyasının 32ci maddәsindә
BMTnin İqtisadi, sosial vә mәdәni hüquqlar haqqında beynәlxalq Paktının 7ci maddәsindә

76 Beynәlxalq iqtisadi hüquqda aşağıdakı müqavilә formalarından hansılar mövcud deyil? 1. Müqavilә nizamnamәlәr; 2. özü icra olunan müqavilәlәr; 3.
Müqavilә әqdlәr; 4. Birbaşa tәtbiq edilәn müqavilәlәr; 5. Hissәhissә tәtbiq edilәn müqavilәlәr.

•

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

77 Beynәlxalq hüquqda subyektlәrdәn asılı olaraq beynәlxalq müqavilә mәnbәlәrinin tәsnifatında aşağıdakılardan hanıslar öz әksini tapır? 1. dövlәtlәrarası;
2. şәhәrlәrarası; 3. hökumәtlәrarası; 4. komitәlәrarası; 5. bәlәdiyyәlәrarası

•

hamısı
1,3,4
1,2,5
1,2,5
2,3,4

78 Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq iqtisadi hüququn mәnbәlәrinә daxil deyil?

•

“üçüncü hüquq”qaydası vә ya transmilli hüquq
Ayrıayrı ölkәlәrin mәhkәmәlәri tәrәfindәn çıxarılan qәrarlar
Sivilizasiyalı xalqların hüququ
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Beynәlxalq adәtlәr
Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatların qәrar vә qәtnamәlәri

79 Hansı alimin fikrincә müasir beynәlxalq iqtisadi hüquq qloballaşma dövrünün hüququ deyil?

•

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

80 Transmilli hüququ әdәbiyyatlarda “qeyridövlәt tәnzimetmәsi” kimi adlandıran müәllif kimdir?

•

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

81 1974cü ildә Yeni Beynәlxalq İqtisadi Qaydanın bәyan edilmәsilә bağlı sәnәdlәr üçlüyünün qәbul edilmәsi beynәlxalq iqtisadi hüquqda inkişafda olan
ölkәlәr üçün hansı prinsiplәrin formalaşdırılmasını sürәtlәndirilmiş oldu

•

qarşılıqlı mәnfәәt
preferensiya
daha әlverişli rejim
tәbii ehtiyatlar üzәrindә dövlәt suverenliyi
milli rejim

82 beynәlxalq müqavilә ilә ifadә edilmәyәn, bir neçә vә ya bütün dövlәtlәrә münasibәtdә uzunmüddәtli tәtbiq nәticәsindә formalaşan qayda kimi tәzahür
edәn beynәlxalq iqtisadi hüquq mәnbәsi necә adlanır?*

•

beynәlxalq qayda
beynәlxalq adәt
beynәlxalq üsul
Beynәlxalq әnәnә
beynәlxalq metod

83 Beynәlxalq iqtisadi hüquqda iştirakçıların sayından asılı olaraq hansıbeynәlxalq müqavilәlәr fәrqlәndirilir. 1. birtәrәfli 2. ikitәrәfli 3. üçtәrәfli 4.
çoxtәrәfli

•

3.4
2.4
1.3
1.2
2.3

84 Komitәlәrarası beynәlxalq müqavilәlәr bütövlükdә kimlәr üçün öhdәlik yaradır?

•

Transmilli şirkәtlәr
Dövlәtlәr
Hökumәtlәr
Ayrıayrı fәrdlәr
Tәsәrrüfat subyektlәri

85 Azәrbaycan Respublikasının başqa dövlәtlәrlә münasibәtlәrini hamılıqla qәbul edilmiş hüquq normalarında nәzәrdә tutulan prinsiplәr әsasında qurması
AR Konistitusiyasının hansı maddәsindә öz әksini tapmışdır? (

•

AR Konistitusiyasının 24cü maddәsindә
AR Konistitusiyasının 10cu maddәsindә
AR Konistitusiyasının 13cu maddәsindә
AR Konistitusiyasının 9cu maddәsindә
AR Konistitusiyasının 19cu maddәsindә

86 Standartlaşdırmanın әsas mәqsәdinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

bitki alәminin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
enerji tәhlükәsizliyi
ekoloji tәhlükәsizlik
hәyatın vә sağlamlıq sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
heyvan alәminin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi

87 Beynәlxalq iqtisadi hüququn iştirakçıların sayından asılı olaraq hansı beynәlxalq müqavilәlәr fәrqlәndirilir? 1. Birtәrәfli; 2. İkitәrәfli; 3. üçtәrәfli; 4.
çoxtәrәfli; 5. Lap çoxtәrәfli

•

3.5
2.4
2.3
1.2
1.4

88 Beynәlxalq iqtisadi hüququn mәnbәlәrinә aşağıdakılardan hansılar daxildir? 1. Beynәlxalq müqavilәlәr; 2. Beynәlxalq adәtlәr; 3. Sivilizasiyalı xalqların
hüququ; 4. Doktrinalar.
1,3,4

•
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•

hamısı
2,3,4
1,2,4
1,2,3

89 BMT Nizamnamәsinin 51ci maddәsi aşağıdakılardan hansını özündә әks etdirir?

•

Dövlәtin mübahisәlәri dinc hәll etmәklә bağlı öhdәliyindәn
Dövlәtin özünü müdafiә hüququndan
Dövlәtin digәr dövlәtlәrә qarşı ayrıseçkilik etmәmәk öhdәliyindәn
Dövlәtin әmәkdaşlıq etmәk hüququndan
Dövlәtin xarici kapitalı müdafiә etmәk öhdәliyindәn

90 Hansı müqavilәnin 18ci maddәsindә qeyd edilir ki, razılığa gәlәn Tәrәflәr dövlәt
suverenliyinә vә suveren hüquqlara münasibәtdә bir daha tәsdiqlәyirlәr ki, suverenliyin
vә suveren hüquqların hәyata keçirilmәsi beynәlxalq hüququn normalarına uyğun olmalıdır

•

Sәnaye Xartiyasına Müqavilәdә
Enerji Xartiyasına Müqavilәdә
Rabitә Xartiyasına Müqavilәdә
Nәqliyyat Xartiyasına Müqavilәdә
Ticarәt Xartiyasına Müqavilәdә

91 Sahilyanı dövlәtin iqtisadi zonada vә qitә şelfindә canlı vә mineral resuslara suveren hüquqları qeyd edilәn Konvensiya necә adlanır?

•

Canlı vә mineral resurslar hüququ üzrә 1982 ci il BMT Konvensiyası
Dәniz hüququ üzrә 1982 ci il BMT Konvensiyası
İqtisadi zona hüququ üzrә 1982 ci il BMT Konvensiyası
Sahilyanı әrazi hüququ üzrә 1980 ci il BMT Konvensiyası
Qitә şelfi hüququ üzrә 1982 ci il BMT Konvensiyası

92 Beynәlxalq hüququn prinsiplәri haqqında 1970ci il Bәyannamәsinә әsasәn suveren bәrabәrlik anlayışına aşağıdakı ünsürlәrdәn hansı daxil deyil?

•

dövlәtin әrazi bütövlüyü vә siyasi müstәqilliyi toxunulmazdır
hәr bir dövlәt öz siyasi, ictimai, iqtisadi vә mәdәni sistemini sәrbәst seçmәk inkişaf etdirmәyi BMTnin digәr üzvlәri ilә razılaşdırmalıdır
hәr bir dövlәt tam suverenliyә xas olan hüquqlardan istifadә edir
dövlәtlәr hüquq cәhәtdәn bәrabәrdirlәr
hәr bir dövlәt digәr dövlәtlәrin hüquq subyektliyinә hörmәt etmәyә borcludur

93 UNIDOnın fәaliyyәti nәticәsindә qәbul olunan Lima Bәyannamәsi vә sәnayenin
tәrәqqisi vә әmәkdaşlıq üzrә fәaliyyәt proqramının әsas mәqsәdi nәdәn ibarәt idi?

•

dünya sәnaye istehsalında zәif inkişaf etmiş ölkәlәrin payını artırmaq tәşkil edirdi
dünya sәnaye istehsalında inkişafda olan dövlәtlәrin payını artırmaq tәşkil edirdi
dünya sәnaye istehsalında inkişaf etmiş ölkәlәrin payını artırmaq tәşkil edirdi
dünya sәnaye istehsalında inkişaf etmiş ölkәlәrin payını azaltmaq tәşkil edirdi
dünya sәnaye istehsalında inkişafda olan dövlәtlәrin payını azaltmaq tәşkil edirdi

94 1964cü il UNCTADın I sessiyasında hazırlıq çәrçivәsindә “77lәr qrupu” tәsis edilir. Bu qrupun әsas vәzifәsi nәdәn ibarәt idi?

•

beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrdә transmilli korporasiyaların maraqlarının qorunması qaydalarını hazırlamaq
beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәrin yenidәn qurulması proqramını hazırlamaq
beynәlxalq әmәkdaşlığın dәrinlәşdirilmәsinin yeni çәrçivә qaydalarını hazırlamaq
beynәlxalq ticarәtin genişlәndirilmәsi konsepsiyasının işlәnilmәsi
beynәlxalq bazarın yenidәn formalaşdırılması qaydalarının işlәnilib hazırlanması

95 Tranzitin azadlığı prinsipi ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

tranzitin qayda vә şәrtlәri maraqlı dövlәtlәrin arasında bağlanan ikitәrıfli vә çoxtәrәfli sazişlәrlә tәnzimlәnir
tranzit keçidi, gömrük, vergi vә rüsumlar istisna olmaqla tranzit xidmәtlәri yığımlarından azaddır
tranzit dövlәti tranzit hüququna icazәni özünün qanunvericiliyi әsassında verir vә әgәr tranzit vermәkdәn imtina edәrsә, belә bir qәrarı әsaslandırmağa borclu deyil
tranzit hüququ bir qayda olaraq maraqlı dövlәtlәr arasında qarşılıqlıq prinsipi әsasında beynәlxalq sazişlәrlә tәnzimlәnir
müasir beynәlxalq hüquq tranzitin azadlığı haqqında şәrtsiz norma nәzәrdә tutmur

96 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi әmәkdaşlıq prinsipinin mәzmununun açıqlamasını әks etdirmir?

•

inkişafda olan vә keçid iqtisadiyyatlı dövlәtlәrin maraqlarını müdafiә etmәklә beynәlxalq ticarәtin liberallaşdırılması istiqamәtindә dövlәtlәrin qarşılıqlı güzәşt vә
yardım hüququnu vә s. nәzәrdә tutur
beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya prosesindә ölkәlәrin bәrabәrhüquqluluğu
universal vә regional iqtisadi rәşkilatlarda dövlәtlәrin iştirak hüququ
BMT Nizamnamәsindә ifadә edilәn prinsiplәrә vә mәqsәdә müvafiq olaraq istәnilәn iqtisadi әmәkdaşlıq formasında iştirak hüququ
beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrdә tәrәfdaşları sәrbәst müәyyәn etmәk hüququnu

97 Aşağıdakı Konvensiyalardan hansında sahilyanı dövlәtin iqtisadi zonada vә qitә şelfindә canlı vә mineral resuslara suveren hüquqları qeyd edilir?

•

Gömrük prosedurlarının sadәlәşdirilmәsi vә harmonizasiyası haqqında Kioto Konvensiyası (1973)
Dәniz hüququ üzrә 1982 ci il BMT Konvensiyasında
Müqavilәlәrә münasibәtdә hüquqi varislik haqqında 1978 ci il Vyana Konvensiyasında
Dövlәt әmlakı, dövlәt arxivlәri vә dövlәt borclarına münasibәtdә hüquqi varislik haqqında 1983 cü il Vyana Konvensiyasında
Kontinental şelfdә tәbii sәrvәtlәrdәn istifadә haqqında 1978 ci il HaaqaKonvensiyası

98 Aşağıdakı Konvensiyalardan hansının 16cı maddәsindә qeyd edilir ki,
konvensiyanın qaydaları tәbii ehtiyatlar üzәrindә suverenliyin bölünmәzliyi prinsipinә şamil edilmir?

•

Dәniz hüququ üzrә 1982 ci il BMT Konvensiyasında
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•

Dövlәt әmlakı, dövlәt arxivlәri vә dövlәt borclarına münasibәtdә hüquqi varislik haqqında 1983 cü il Vyana Konvensiyasında
Kontinental şelfdә tәbii sәrvәtlәrdәn istifadә haqqında 1978 ci il Haaqa Konvensiyası
Müqavilәlәrә münasibәtdә hüquqi varislik haqqında 1978 ci il Vyana Konvensiyasında
Gömrük prosedurlarının sadәlәşdirilmәsi vә harmonizasiyası haqqında Kioto Konvensiyası (1973)

99 Beynәlxalq iqtisadi tәhlükәsizlik aşağıdakılardan hansını nәzәrdә tutmur?

•

beynәlxalq iqtisadi mübahisәlәrdә mәcburiyyәt mexanizmlәrindәn qarşılıqlı etimada üstünlüyün verilmәsini
beynәlxalq iqtisadi mübahisәlәrin güc yolu ilә hәllini
әlverişli vә stabil beynәlxalq iqtisadi mühitin yaradılmasını
iqtisadi sistemin müdafiә qabiliyyәtinin möhkәmlәndirilmәsini
bütün xalqların bәrabәrhüquqluğu şәraitindә hümanitariqtisadi inteqrasiyanı

100 Beynәlxalq iqtisadi tәhlükәsizlik aşağıdakılardan hansını nәzәrdә tutmur?

•

beynәlxalq iqtisadi mübahisәlәrin dinc hәllini
beynәlxalq iqtisadi mübahisәlәrdә üstünlüyün qarşılıqlı etimada deyil, mәcburiyyәt mexanizmlәrinә verilmәsini.
әlverişli vә stabil beynәlxalq iqtisadi mühitin yaradılmasını
iqtisadi sistemin müdafiә qabiliyyәtinin möhkәmlәndirilmәsini
bütün xalqların bәrabәrhüquqluğu şәraitindә hümanitariqtisadi inteqrasiyanı

101 ARin Milli tәhlükәsizlik haqqında 2004cü il Qanununun neçәnci maddәsindә qeyd
edilir ki, AR öz milli tәhlükәsizliyini sәrancamında olan bütün siyasi, iqtisadi, hәrbi,
hüquqi vә digәr vasitә vә metodlarla birtәrәfli qaydada vә yaxud beynәlxalq müqavilәlrә müvafiq olaraq tәmin edir?

•

44 cü maddә
24 cü maddә
14 cü maddә
4 cü maddә
34 cü maddә

102 Hansı sәnәddә әmtәәlәrin tranzit statusuna düşmәsi üçün onların bir üzv dövlәtin
әrazisindәn digәrinin әrazisi vasitәsilә üçüncü dövlәtin әrazisinә aparılması nәzәrdә tutulub?

•

Avropa İqtisadi Birliyinin tәsisi edilmәsi haqqında 1957 ci il Müqavilәsi
Tranzit azadlığı haqqında 1921 ci il Barselona Konvensiyası
Elektirik enerjisinin tranzit ötürülmәsi üzrә Konvensiya (1923)
Qitәdaxili dövlәtlәrin tranzit ticarәti haqqında 1965 ci il Müqavilәsi
Tariflәr vә Ticarәt üzrә Baş Saziş –GATT (1947)

103 Tranzitin universal qaydada beynәlxalq hüquqi tәnzimlәnmәsi 1919cu ildә ilk dәfә hansı sәnәddә öz әksini tapmışdır?

•

Tranzit azadlığı haqqında Barselona Konvensiyası
Versal Müqavilәsi
Elektirik enerjisinin tranzit ötürülmәsi üzrә Konvensiya
Tariflәr vә Ticarәt üzrә Baş Saziş –GATT
Avropa İqtisadi Birliyinin tәsisi edilmәsi haqqında Müqavilәsi

104 Aşağıdakı sәnәdlәrdәn hansı tranzitin universal qaydada beynәlxalq hüquqi tәnzimlәnmәsini özündә ehtiva edәn sәnәdlәrә aiddir? 1. Tranzit azadlığı
haqqında 1921ci il Barselona Konvensiyası; 2. Enerji Xartiyasına Müqavilә (1994); 3. Dәniz hüququ üzrә 1982ci il BMT Konvensiyası; 4. MDB iştirakçı
dövlәtlәrinin elektirik enerjisi vә gücünü tranziti haqqında Saziş (2000)

•

2.3
hamısı
2.4
1,3
1.4

105 tranzitin azadlığı hüquqi tәbiәt baxımından beynәlxalq hüququn hansı ümumtanınmış prinsipindәn meydana gәlir?

•

daxili işlәrә qarışmamaq
dövlәtlәrin әmәkdaşlıq prinsipindәn
mübahisәlәrin dinc hәlli
güc tәtbiq etmәmәk vә güclә hәdәlәmәmәk
insan hüquqlarına hörmәt edilmәsi

106 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin spesifik xarakterinә uyğun olaraq ayrıseçkiliyә
yol vermәmәkprinsipindәn hüquqauyğun istisnalar kimi inkişafda olan dövlәtlәrә prefensiyanın verilmәsi ilә bağlı konvensiyalar necә adlanır?

•

Puma konvensiyaları
Doha konvensiyaları
Roma konvensiyaları
Toha konvensiyaları
Loma konvensiyaları

107 Enerji Xartiyasına Müqavilәnin 10cu maddәsinә әsasәn nәyәmünasibәtdә heç bir halda ayrı‐
seçkiliyә yol vermәklә idarә, istifadә, sahiblik edilә vә sәrancam verilә bilmәz

•

Mülkiyyәt formasına
Xarici investisiyalara
Yeraltı sәrvәtlәrә
Daxili investisiyalara
İqtisadi subyektlәrin fәaliyyәt sferasına
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108 Dövlәt әmlakı, dövlәt arxivlәri vә dövlәt borclarına münasibәtdә hüquqi varislik haqqında 1983‐
cü il Vyana Konvensiyasında qeyd edilir ki, konvensiyanın qaydaları tәbii ehtiyatlar üzәrindә suverenliyin bölünmәzliyi prinsipinә şamil edilmir?

•

Maddә 22
Maddә 16
Maddә 13
Maddә 10
Maddә 19

109 Müqavilәlәrә münasibәtdә hüquqi varislik haqqında 1978ci ilVyanaKonvensiyasının hansı maddәsindә qeyd edilir ki, konvensiyanın qaydaları tәbii
ehtiyatlar üzәrindә suverenliyin bölünmәzliyi prinsipinә şamil edilmir?

•

Maddә 22
Maddә 13
Maddә 16
Maddә 10
Maddә 19

110 Hansı prinsipә әsasәn әcnәbi dövlәtin fiziki vә hüquqi şәxslәri hüquqi münasibәtlәrin ayrı‐
ayrı növlәrinә görә qarşılıqlıq әsasında hüquqca milli fiziki vә hüquqi şәxslәrә tamamilә bәrabәr tutulurlar?

•

Millәt üçün әn әlverişli şәrait prinsipi (rejimi)
Milli rejim
Ayrıseçkiliyә yol vermәmәk prinsipi
Qarşlıqlı fayda prinsipi
Preferensial rejim

111 Hüquqi anlamda bu prinsip dövlәtin tәrәfmüqabil dövlәt tәrәfindәn ona (habelә
onun vәtәndaşlarına vә onun milli hüququnun digәr subyektlәrinә) bu dövlәtin digәr bütün dövlәtlәrә verdiyi imkan‐
lardan pis olmayan imkanlarının verilmәsi hüququnu bildirir

•

Millәt üçün әn әlverişli şәrait prinsipi (rejimi)
Ayrıseçkiliyә yol vermәmәk prinsipi
Preferensial rejim
Qarşlıqlı fayda prinsipi
Milli rejim

112 Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq iqtisadi hüququn xüsusi adlandırılan
prinsiplәrinә aid deyil? 1. dövlәtlәrin suveren bәrabәrliyi 2. dövlәtlәrin öz iqtisadi
fәaliyyәtlәri vә tәbii resursları üzәrindә suverenitet prinsipi; 3. qarşlıqlı fayda prinsipi. 4. mübahisәlәrin sülh yolu ilә hәlli; 5. daxili işlәrә qarışmamaq;

•

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

113 Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq iqtisadi hüququn xüsusi adlandırılan
prinsiplәrinә aiddir? 1. iqtisadi әmәkdaşlıq prinsipi; 2. dövlәtlәrin öz iqtisadi fәaliyyәtlәri
vә tәbii resursları üzәrindә suverenitet prinsipi; 3. qarşlıqlı fayda prinsipi. 4. mübahisәlәrin sülh yolu ilә hәlli; 5. daxili işlәrә qarışmamaq;

•

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

114 Hansı prinsipin müasir anlamı BMT Nizamnamәsinin 2ci maddәsinin 7ci bәndindә ümumi şәkildә ifadә edilmişdir?

•

dövlәtlәrin suveren bәrabәrliyi
daxili işlәrә qarışmamaq
mübahisәlәrin sülh yolu ilә hәlli
zor tәtbiq etmәmәk vә ya zorla hәdәlәmәmәk
xalqların bәrabәr hüquqlara malik olması vә öz müqәddәratlarını hәll etmәlәri

115 Dövlәtin öz sәrhәdlәri hüdudlarında başçılığı (üstünlüyü) vә beynәlxalq işlәrdә onun müstәqilliyi dedikdә nә başa düşülür?

•

Xalqların bәrabәr hüquqlara malik olması
Dövlәt suverenliyi
Әrazi bötüvlüyü
Daxili işlәrә qarışmamaq
Insan haqlarına hörmәt

116 UNCTADın fәaliyyәtinin nәticәlәrinә aşağıdakılradan hansı daxil deyil?

•

Daha az inkişaf etmiş ölkәlәrә yardım proqramını qeyd etmәk olar
İnkişafda olan dövlәtlәrә tәqdim edilәn preferensiyaların hәddinin müәyyәnlәş dirilmәsi qaydaları
ümumi preferensiya sisteminin yaradılması haqqında qәrar
Beynәlxalq ticarәt vә beynәlxalq siyasәtin prinsiplәri
Xammal üzrә inteqrasiya proqramı çәrçivәsindә ümumi fondun tәsis edilmәsi haqqında qәrar

117 BMTnin YBİQnın yaradılması haqqında 1974cü il Bәyannamәsindә öz әksini
tapan vә sonradan dәqiqlәşdirilәn prinsiplәrdәn hansı düzgün ifadә edilmәyib?
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•

inkişafda olan dövlәtlәr arasında qarşılıqlı әmәkdaşığın genişlәndirilmәsi
bazarın bölüşdürülmәsinin genişlәndirilmәsi
dövlәtlәrin tәbii sәrvәtlәri üzәrindә ayrılmaz suveren hüquqlarının tanınması
beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrdә dövlәtlәrin suveren bәrabәrliyi
xarici borclar probleminin hәlli

118 YBİQnın tәsis olunması yolunda növbәti addım olan Dövlәtlәrin iqtisadi hüquq vә
vәzifәlәri haqqında Xartiya nә zaman vә hansı tәşkilat tәrәfindәn qәbul edilib?

•

1973 cü ilin әvvәlindә UNCİTRALın Katibliyinin xüsusi sessiyasında
1974 cü ilin әvvәlindә BMT Baş Mәclisinin xüsusi sessiyasında
1973 cü ilin әvvәlindә BMT Baş Mәclisinin xüsusi sessiyasında
1973 cü ilin әvvәlindә UNCTADın Katibliyinin xüsusi sessiyasında
1974 cü ilin әvvәlindә UNCTADın Katibliyinin xüsusi sessiyasında

119 Yeni Beynәlxalq İqtisadi Qaydanın yaradılması haqqında fәaliyyәt Proqramı vә
eyni adlı Bәyannamә nә zaman vә vә hansı tәşkilat tәrәfindәn qәbul edilib?

•

1974 cü ilin әvvәlindә BMT Baş Mәclisinin xüsusi sessiyasında
1973 cü ilin әvvәlindә UNCTADın Katibliyinin xüsusi sessiyasında
1973 cü ilin әvvәlindә UNCİTRALın Katibliyinin xüsusi sessiyasında
1974 cü ilin әvvәlindә UNCTADın Katibliyinin xüsusi sessiyasında
1973 cü ilin әvvәlindә BMT Baş Mәclisinin xüsusi sessiyasında

120 Preferensiya prinsipinin inkişafı aşağıdakı inetitutlardan hansının meydana gәlmәsinә sәbәb olmuşdur?

•

Dünya Ticarәt Tәşkilatının (1995)
Yeni Beynәlxalq İqtisadi Qaydanın (1974)
Ticarәt vә İnkişaf üzrә BMT Konfransının (UNCTAD1964)
BMT Baş Mәclisinin kömәkçi orqanı Beynәlxalq ticarәt hüququ üzrә Komissiyanın (UNCİTRAL1966)
Tariflәr vә Ticarәt üzrә Baş Sazişin (GATT1947)

121 Aşağıdakı sәnәdlәrdәn hansı tranzitin azadlığı prinsipinin Barselona Konvensiyasından sonra öz әksini daha geniş formada tapdığı sәnәdlәrdәn deyil?

•

Enerji Xartiyasına Müqavilәnin 7 ci maddәsindә
Şimali Amerika Azad Ticarәt Zonası haqqında Sazişdә
UNCTADın Prinsiplәrindә
Tariflәr vә Ticarәt haqqında baş Sazişin (1947) V maddәsindә
Qitәdaxili dövlәtlәrin tranzit ticarәti haqqında Müqavilәdә

122 Tranzitin azadlığı hansı hüquqları nәzәrdә tutur?

•

açıq dәnizin azadlıqlarına dair hüquqları
sahilyani dövlәtin daxili vә әrazi sularının dәrinliklәrindәn sәrbәst istifadә hüququnu
dәniz limanlarından istifadәdә bәrabәr rejimi
dәniz limanlarına sәrbәst çıxış hüququnu
sahilyani dövlәtin daxili vә әrazi sularından sәrbәst keçid hüququnu

123 Tranzit keçidi haqqında aşağıda qeyd edilәnlәrin hansı doğru deyil? 1. Tranzit
keçidi gömrük rüsumlarından azaddır; 2. Tranzit keçidi vergilәrdәn azad deyil; 3. Tranzit
keçidi gömrük yığımlarından azaddır; 4. Tranzit keçidi vergilәrdәn azaddır; 5. Tranzit
keçidi tranzit xidmәtlәrindәn azaddır; 6. Tranzit keçidi tranzit xidmәtlәrindәn azad deyil

•

1.3
2.5
2.4
1.5
3.6

124 “İstәnilәn halda tranzitә razılıq” müәyyәn hallarda, xüsusәn dә, beynәlxalq hüquq normaları pozulduğu zaman müvafiq hüquq qeyd‐
şәrtsiz mәhdudlaşdırıla vә lәğv edilә bilәr. Delikvent dövlәtә qarşı belә tәdbirlәr BMT Nizamnamәsinin hansı maddәsindәn meydana gәlir?

•

61.0
51.0
31.0
21.0
41.0

125 Hansı alimin fikrincә “tranzitin azadlığına hüquq hәr hansı bir müqavilәdәn asılı
olmayaraq mövcuddur vә tranzit dövlәti istәnilәn halda tranzitә razılıq vermәlidir”?

•

Svartsenberqer
Lauterpaxt
Lukaşuk
Velyaminov
Lisovski

126 Enerji Xartiyasına Müqavilәnin hansı maddәsinә әsasәn xarici investisiyalara münasibәtdә heç bir halda ayrı‐
seçkiliyә yol vermәklә idarә, istifadә, sahiblik edilә vә sәrancam verilә bilmәz?

•

maddә 25
maddә 10
maddә 15
maddә 5
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127 Enerji Xartiyasına Müqavilәnin hansı bölmәsindә qeyd edilir ki, hәr bir razılığa
gәlәn Tәrәf bu Müqavilәyә müvafiq digәr Tәrәflәrin investorları üçün istisna olmadan
stabil, bәrabәrhüquqlu, әlverişli vә aşkarliq şәraiti ilә әdalәtli vә bәrabәr rejim yaradır?

•

Xarici investisiyaların müdafiәsi vә stimullaşdırılması
Kapital qoyuluşunun tәşviqi vә müdafiәsi
Xarici investorların hüquqlarnın müdafiәsi
İnvestisiyaların stimullaşdırılması vә investisiya qoyuluşları üçün әlverişli mühitin formalaşdırılması
İnvestorların fәaliyyәtinin hüquqi tәminatı

128 Dövlәtlәrin әmәkdaşlığı prinsipi aşağıdakı aktlardan hanısnda öz ifadәsini tapmışdır? 1. BMT Nizamnamәsi (1945); 2. BMT‐
nin “Beynәlxalq hüququn prinsiplәri haqqında” Bәyannamәsindә (1970); 3. Dövlәtlәrin iqtisadi hüquq vә vәzifәlәri haqqında
Xartiyasında (1974); 4. Yeni beynәlxalq iqtisadi qaydaya aid beynәlxalq ümumi hüququn
prinsiplәrinin mütәrәqqi inkişafı haqqında Seul Bәyannamәsindә (1986).

•

2,3, 4
1,2,3
2,1,4
hamısı
1,3,4

129 Beynәlxalq iqtisadi hüququn adәt mәnşәli norması olması Enerji Xartiyasına Müqavilәnin 18‐
ci maddәsinә әsasәn “razılığa gәlәn Tәrәflәr dövlәt suverenliyinә vә suveren hüquqlara münasibәtdә bir daha tәsdiqlәyirlәr ki, suverenliyin vә suveren
hüquqların hәyata keçirilmәsi...” (ifadәni sona çatdırın)

•

milli hüquq sisteminin normalaırna uyğun olmalıdır
beynәlxalq tәşkilatların qәtnamәlәrinә müvafiq olmalıdır
transmilli hüququn normalarına uyğun olmalıdır
beynәlxalq hüququn normalarına uyğun olmalıdır
dövlәtdaxili hüququn normalarına uyğun olmalıdır

130 V. M. Şumilova görә müasir beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin hüquqi tәnzimetmә funksiyasına malik olan prinsiplәrә hansı aid deyil?

•

qarşılıqlıq, milli rejimin tәqdim olunması
daha әlverişli rejim
iqtisadi әmәkdaşlıq
iqtisadi fәaliyyәt vә tәbii ehtiyatlar üzәrindә dövlәt suverenliyi
tәbii ehtiyatlar üzәrindә dövlәt suverenliyi

131 Q. K. Dimitriyevaya vә K. A. Bekyaşevә görә müasir beynәlxalq iqtisadi
münasibәtlәrin hüquqi tәnzimetmә funksiyasına malik olan prinsiplәrә hansı aid deyil?

•

dәnizә çıxış olmayan dövlәtlәrә sәrbәst çıxış hüququnun verilmәsi
iqtisadi problemlәrin hәllindә hamılıqla iştirak
inkişaf etmәkdә olan dövlәtlәr üçün preferensiya rejimi
daha әlverişli rejim
beynәlxalq sosial әdalәt

132 Q. M. Velyaminova görә müasir beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin hüquqi tәnzimetmә funksiyasına malik olan prinsiplәrә hansı aid deyil?

•

milli rejim
daha әlverişli rejim
preferensiya
qarşılıqlı mәnfәәt
tәbii ehtiyatlar üzәrindә dövlәt suverenliyi

133 M. M. Boquslavskiyә görә müasir beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin hüquqi tәnzimetmә funksiyasına malik olan prinsiplәrә hansı aid deyil?

•

milli rejim
xarici iqtisadi әlaqәlәrin formasının sәrbәst müәyyәn olunması
tәbii resuslar vә iqtisadi fәaliyyәt üzәrindә ayrılmaz dövlәt suverunliyi
iqtisadi ayrıseçkiliyә yol vermәmәk
daha әlverişli rejim

134 E. T. Usenko vә B. M. Aşavskiyә görә müasir beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin
hüquqi tәnzimetmә funksiyasına malik olan prinsiplәrә hansı aid deyil? (Çәki: 1) tәbii ehtiyatlar üzәrindә dövlәt suverenliyi

•

daha әlverişli rejim
tәbii ehtiyatlar üzәrindә dövlәt suverenliyi
iqtisadi ayrıseçkiliyә yol vermәmәk
qarşılıqlıq
milli rejim

135 Q. Svartsenberqer vә V.M. Koredskiyә görә müasir beynәlxalq iqtisadi
münasibәtlәrin hüquqi tәnzimetmә funksiyasına malik olan prinsiplәrә hansı aid deyil?

•

prefensiyanın tәqdim olunması
minimal standartlar
qarşılıqlıq
milli rejim
dövlәt suverenliyi
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136 Daha әlverişli rejim birtәrәfli vә qarşılıqlıq prinsipinә uyğun olaraq müqavilә
әsasında ikitәrәfli vә çoxtәrәfli qaydada verilirsә, klausula tiplәri aşağıdakılardan hansı
qaydada ola bilmәz? 1. birtәrәfli 2. ikitәrәfli 3. üçtәrәfli 4. çoxtәrәfli 5. tәrәfsiz

•

1.4
2.5
2.4
1.3
3.5

137 Dövlәtlәrarası iqtisadi münasibәtlәrdә hansı prinsipin xüsusi praktik әhәmiyyәt
kәsb etmәsini nәzәrә alaraq BMT Beynәlxalq hüquq Komissiyası tәrәfindәn 1978ci ildә
daha әlverişli dövlәt klausulaları haqqında maddәlәr Layihәsini hazırlamışdır

•

Tranzitin azadlığı prinsipi
Qarşılıqlı mәnfәәt prinsipi
Beynәlxalq iqtisadi tәhlükәsizlik prinsipi
Daha әlverişli millәt (dövlәt) prinsipinin
Preferensiya prinsipi

138 Әks qarşılıqlığın tәtbiq edilmәsinin mümkünlüyü Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasının hansı maddәsindә әksini tapmışdır?

•

79.0
59.0
39.0
49.0
69.0

139 Birtәrәfli klausula әsasәn hansı prinsipin tәtbiqi mümkün olmayan sahәlәrdә tәtbiq edilir

•

tәrәfsizlik
әvәzlilik
әlverişlik
qarşılıqlıq
tәhlükәsizlik

140 Әks qarşılıqlığın tәtbiq edilmәsinin mümkünlüyü aşağıdakı qanunlardan hansında öz әksini tapmışdır?

•

Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikasının İnzibati Xәtalar Mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikasının Ailә Mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası

141 Beynәlxalq iqtisadi tәhlükәsizlik aşağıdakılardan hansını nәzәrdә tutur?

•

iqtisadi sistemin müdafiә qabiliyyәtinin zәiflәdilmәsini
beynәlxalq iqtisadi mübahisәlәrdә üstünlüyün qarşılıqlı etimada deyil, mәcburiyyәt mexanizmlәrinә verilmәsini
beynәlxalq iqtisadi mübahisәlәrin güc yolu ilә hәllini
bütün xalqların bәrabәr olmayan hüquqluğu şәraitindә hümanitariqtisadi inteqrasiyanı
beynәlxalq iqtisadi mübahisәlәrdә gücün yalnız beynәlxalq hüquqa uyğun tәtbiqini

142 tranzit dövlәti nә zaman tranziti mәhdudlaşdırmaq vә dayandırmaq sәlahiyyәtinә malikdir?

•

Hәmsәrhәd ölkәlәr tәlәb etdikdә
ölkәnin 40 mindәn çox vәtәndaşı tәlәb etdikdә
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı tәlәb etdikdә
BMT tәlәb etdikdә
ölkәnin milli vә transmilli maraqları tәlәb etdikdә

143 Enerji Xartiyasına Müqavilәdә qeyriayrıseçkilik prinsipi üçün meyar, minimal standart kimi müәyyәn edilәn prinsip necә adlanır?

•

“daha sәmәrәlilik” prinsipi
“daha әlçatanlılıq” prinsipi
daha әdalәtlilik” prinsipi
“daha әlverişlilik” prinsipi
“daha әlaqәlilik” prinsipi

144 Aşağıdakılardan hanslı beynәlxalq hüququn hamılıqla tanınan ümumi prinsiplәrindәn deyil?

•

әmәkdaşlıq
pacta sunt servanda
әrazi bütövlüyü
pacta cogens servanda
mübahisәlәrin dinc hәlli

145 Aşağıdakılardan hanslı beynәlxalq hüququn hamılıqla tanınan ümumi prinsiplәrindәn deyil?

•

pacta sunt servanda
insan hüquqlarına hörmәt edilmәsi
daxili işlәrә qarışmamaq
dövlәtlәrin suveren bәrabәrliyi
pacta sunt cogens
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146 Aşağıdakılardan hanslı beynәlxalq hüququn hamılıqla tanınan ümumi prinsiplәrindәn deyil?

•

әmәkdaşlıq
әrazi bütövlüyü
yerin tәkindәn birgә istifadә
mübahisәlәrin dinc hәlli
güc tәtbiq etmәmәk vә güclә hәdәlәmәmәk

147 Bu prinsipә görә, dövlәtlәr özlәrinin daxilidövlәt hüquq öhdәliklәrini beynәlxalq hüquqa uyğunluğunu tәmin etmәlidirlәr

•

Dövlәtlәrin suveren bәrabәrliyi
Xalqların bәrabәr hüquqlara malik olması vә öz müqәddәratlarını hәll etmәlәri
Zor tәtbiq etmәmәk vә ya zorla hәdәlәmәmәk
Daxili işlәrә qarışmamaq
Beynәlxalq öhdәliklәrin könüllü surәtdә yerinә yetirilmәsi prinsipi

148 1964cü il UNCTADın I sessiyasında hazırlıq çәrçivәsindә “77lәr qrupu” tәsis edilir. Bu tәşkilat hansı dövlәtlәri özündә birlәşdirdi?

•

inkişaf etmiş ölkәlәri
kapitalist mәkanı ölkәlәrinin hamısını
keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәri
zәif inkişaf etmiş ölkәlәri
inkişafda olan ölkәlәri

149 Beynәlxalq iqtisadi hüquqda preferensiya dövlәtlәrә hansı mәqsәdlә verilir?

•

iqtisadi artımın tarazlığına nail olmaq üçün
xarici ticarәtdә müsbәt saldonun tәmininә nail olmaq üçün
ölkә sәnayesinin inkişafının tәmini mәqsәdilә
iqtisadi inkişaf tarazlığına nail olmaq üçün
ölkәnin aqrar sektorunun inkişafına nail olmaq üçün

150 Beynәlxalq iqtisadi hüquqda preferensiya dövlәtlәrin iqtisadi inkişaf tarazlığına nail olmaq üçün hansı ölkәlәrә münasibәtdә tәqdim edilib?

•

yeni sәnaye ölkәlәrinә
inkişaf etmiş ölkәlәrә
zәif inkişaf etmiş ölkәlәrә
inkişafda olan ölkәlәrә
keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrә

151 İqtisadi ayrıseçkiliyә yol vermәmәk prinsipindәn hüquqa uyğun istisnalar kimi
inkişafda olan dövlәtlәrә münasibәtdә daxili bazarın qorunması mәqsәdilә müxtәlif mәhdudlaşdırıcı qaydaların tәtbiqinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

antidempinq gömrük rüsumlarının tәtbiqi
xüsusi gömrük rüsumların tәtbiqi
proteksionist gömrük rüsumların tәtbiqi
kompensasion gömrük rüsumların tәtbiqi
preferensial gömrük rüsumların tәtbiqi

152 İqtisadi ayrıseçkiliyә yol vermәmәk prinsipi aşağıdakı aktlardan hansında öz әksini tapmışdır?

•

Dövlәtlәrin iqtisadi hüquq vә vәzifәlәri Xartiyasında (1974)
Tariflәr vә Ticarәt üzrә Baş Sazişdә –GATTda (1947)
Enerji Xartiyasına Müqavilәdә (1994)
BMT Nizamnamәsindә (1945)
Avropa İttifaqı işçilәrinin әsas sosial hüquqları Xartiyası (1989)

153 Aşağıdakı alimlәrdәn hansının fikrincә iqtisadi әmәkdaşlıq prinsipi daha çox ideya xarakterlidir vә mәzmunca digәr prinsiplәrdә açılır?

•

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

154 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı tәbii ehtiyatlar vә iqtisadi fәaliyyәt üzәrindә dövlәtsuverenliyi prinsipindә nәzәrdә tutulmuşdur?

•

beynәlxalq hüquqa uyğun olaraq xarici kapitalı ictimai, dövlәt maraqları naminә özәllәşdirmәk
tәbii ehtiyatların istifadәsi rejiminin qonşu ölkәlәrin razılığı әsasında müәyyәn edilmәsi
tәbii ehtiyatların vә suverenliyin müvәqqәti itirilmәsi ilә әlaqәdar işğal olunmuş әrazilәrdә özünün tәbii resusları üzәrindә nәzarәtin bәrpa edilmәsi zamanı dәymiş
zәrәrin ödәnilmәmәsi
dövlәtin sәrbәst sahiblik, sәrәncam, istifadә vә müstәqil iqtisadi fәaliyyәt
tәbii resusların istehlakçılarının tәşkilatında birlәşmәk

155 Tәbii ehtiyatlar vә iqtisadi fәaliyyәt üzәrindә dövlәt suverenliyi prinsipi aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansını özündә nәzәrdә tutmur?

•

tәbii ehtiyatların vә suverenliyin müvәqqәti itirilmәsi ilә әlaqәdar işğal olunmuş әrazilәrdә özünün tәbii resusları üzәrindә nәzarәtin bәrpa edilmәsi zamanı dәymiş
zәrәrin ödәnilmәsi.
tәbii resusların istehlalçılarının tәşkilatında birlәşmәk
müvafiq sferada iqtisadi fәaliyyәt nәzarәt
beynәlxalq hüquqa uyğun olaraq xarici kapitalı ictimai, dövlәt maraqları naminә milliliәşdirmәk
tәbii ehtiyatların istifadәsi rejiminin qonşu ölkәlәrin razılığı әsasında müәyyәn edilmәsi

156 İ.İ.Lukaşuk “ideya prinsiplәri” dedikdә aşağıdakılardan hansıları nәzәrdә tutur? 1.Sülh vә әmәkdaşlıq; 2.Humanizm; 3.Demokratiya; 4.Preferensiya.
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•

hamısı
2,1,4
1,3,4
1,2,3
2,3, 4

157 Aşağıdakılardan hanslı beynәlxalq hüququn hamılıqla tanınan ümumi prinsiplәrindәn deyil?

•

dövlәtlәrin suveren bәrabәrliyi
әrazi bütövlüyü
insan hüquqlarına hörmәt edilmәsi
mübahisәlәrin güc yolu ilә hәlli
pacta sunt servanda

158 Hansı nәzәriyyәyә әsaslanan beynәlxalq sazişlәr ticarәt gәmilәrinin immunitetini istisna edir

•

Fiskal immunitet nәzәriyyәsinә
Funksional immunitet nәzәriyyәsinә
Birbaşa indemnitet nәzәriyyәsinә
Diplomatik immunitet nәzәriyyәsinә
Sabit immunitet nәzәriyyәsinә

159 ABŞın 1976cı il Dövlәt immuniteti haqqında Qanununa әsasәn hansı halda iddia üçün әsas olan әmlaka iccraat tәdbirlәri yönәldilә bilәr?

•

әmlak dövlәti ehtiyyaclara istifadә olunubsa vә ya olunursa
әmlak ticarәt mәqsәdilә istifadә olunubsa vә ya istifadә olunursa
әmlak xidmәt mәqsәdilә istifadә olunubsa vә ya olunursa
әmlak xeyriyyә mәqsәdilә istifadı olunubsa vә ya olunursa
әmlak kirayә mәqsәdilә istifadә olunubsa vә ya olunursa

160 BMTnin dövlәtlәrin yurisdiksiya immunitetlәri vә onların mülkiyyәtlәri haqqında 2004‐
cü il Konvensiyasında aşağıdakılardan hansına münasibәtdә tәminat vә icraat tәdbirlәrinin görülmәsi qadağan edilmir?

•

satış üçün nәzәrdә tutulmayan mәdәni irs ilә bağlı olan dövlәt әmlakına
xarici dövlәtin kommersiya bankalrının әmlakına
xarici dövlәtin mәrkәzi bankının әmlakına
hәrbi xarakterli әmlaka
diplomatik nümayәndәliyin fәaliyyәti üçün nәzәrdә tutulan bank hesablarına vә d. Әmlaka

161 Beynәlxalq hüquqda immunitet hansı mәnanı ifadә edir?

•

müxtәlif dövlәtlәrin sәhiyyә orqanlarının birgә fәaliyyәt qura bilmә imkanlarını ifadә edir
xarici icraatdan, fәaliyyәtdәn müdafiә mәnasında ifadә edir
xarici ölkәlәrlә müharibәyә hazırlıq vәziyyәtini ifadә edir
ölkәlәr arasında meydana çıxa bilәcәk narazılıqların qarşısının alına bilinmәsi imkanlarının real vәziyyәtini ifadә edir
xarici ölkәlәrdәn ölkә әrazisinә gәlә bilәcәk müxtәlif yoluxucu xәstәliklәrә qarşı müdafiә mәnasını ifadә edir

162 “Hәrbi gәmilәr açıq dәnizdә olarkәn bayraq dövlәti istisna olmaqla onlar istәnilәn
digәr dövlәtin yurisdiksiyasından immunitetә malikdirlәr” anlayışı Dәniz hüququ üzrә hansı aktda әksini tapmışdır?

•

Әrazi dәnizi vә bitişik zona haqqında 1958 ci il konvensiyasının 95 ci maddәsindә
BMTnin 1982 ci il konvensiyasının 95 ci maddәsindә
1926 cı il Brüssel konvensiyasının 95 ci maddәsindә
Diplomatik әlaqәlәr haqqında 1961 ci il Vyana Konvensiyasının 95 ci maddәsindә
Açıq dәniz haqqında 1958 ci il konvensiyasının 95 ci maddәsindә

163 yurisdiksiya immunitetlәri sırasına hansılar daxildir? 1. mәhkәmә immuniteti ; 2.
iddianın tәminatından immunitet; 3. diplomatik immunitet; 4. qәbul edilmiş mәhkәmә qәrarının mәcburi qaydada icrasından immunitet;

•

hamısı
1,2,4
1,3,4
1,2,3
2,3,4

164 “Dövlәt immunitetindәn imtina edildiyi halda müvafiq münasibәtlәr ayrıayrı
dövlәtlәrin daxili hüquq vә ya beynәlxalq xüsusi hüquq müstәvisinә keçir” fikri kimә mәxsusdur?

•

M.M. Boquslovskiyә
Q.M. Velyaminova
Q. K. Dimitriyevaya
V. M. Şumilova
Q. Svartsenberqerә

165 “Dövlәt immuniteti xüsusi hüquq prinsipi kimi iki publikhüquqi konsepsiyaya:
dövlәtlәrin bәrabәrliyinә vә suverenliyinә әsaslanır” fikri kimә mәxsusdur?

•

M.M. Boquslovskiyә
V. M. Şumilova
Q.M. Velyaminova
Q. Svartsenberqerә
Q. K. Dimitriyevaya

166 Hansı nәzәriyyәyә әsasәn dövlәt özünün suverenliyindәn, elәcә dә, immunitetindәn mәhdudiyyәt olmadan istifadә edir?
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•

Struktur immunitet nәzәriyyәsi
Mütlәq immunitet nәzәriyyәsi
Mәhdud immunitet nәzәriyyәsi
Nisbi immunitet nәzәriyyәsi
Funksional immunitet nәzәriyyәsi

167 Dәniz hüququ üzrә BMTnin 1982ci il konvensiyasının 95ci maddәsinә әsasәn hansı gәmilәr immunitetә malikdir?

•

Yük gәmilәri
Hәrbi gәmilәr
Ticarәt gәmilәri
Hava gәmilәri
Sәrnişin gәmilәri

168 Dövlәt immunitetinin kompleks şәkildә beynәlxalq hüquqi tәnzimlәnmәsi sahәsindә
müqavilә olan Dövlәt immuniteti haqqında Avropa Konvensiyası neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

1912 ci ildә
1972 ci ildә
1992 ci ildә
1982 ci ildә
2002 ci ildә

169 Dәniz hüququ üzrә BMTnin 1982ci il konvensiyasının 95ci maddәsindә qeyd
edilir ki, hәrbi gәmilәr harada olarkәn bayraq dövlәti istisna olmaqla onlar istәnilәn digәr dövlәtin yurisdiksiyasından immunitetә malikdir

•

Daxili çaylarda olarkәn
açıq dәnizdә olarkәn
Sahil sularında olarkәn
Açıq okenada olarkәn
Tәmirdә olarkәn

170 BMTnin 2004cü il Konvensiyasının 1017ci maddәlәrindә nәzәrdә tutulan
hallarda dövlәtin immunitetinin istisnası aşağıda göstәrilәnlәrdәn kimin razılığından asılı deyil?

•

Xarici vәtәndaşların
Hәmin dövlәtin
BMTnin
Beynәlxalq tәşkilatların
Hәmin dövlәtin vәtәndaşlarının

171 Transmilli hüquq qaydasının üstünlük tәşkil etdiyi kontraktlar әsasәn hansı ölkәlәrlә bağlanır?

•

tәbii resuslara malik olan zәif inkişaf etmiş ölkәlәrlә
tәbii resuslara malik olan inkişafda olan ölkәlәrlә
tәbii resuslara malik olan inkişaf etmiş ölkәlәrlә
tәbii resuslara malik olmayanan inkişafda olan ölkәlәrlә
tәbii resuslara malik olmayan inkişaf etmiş ölkәlәrlә

172 Beynәlxalq hüquq әdәbiyyatında dövlәt immunitetinin növlәri arasında aşağıdakılardan hansı yoxdur?

•

dövlәt mülkiyyәtinin immuniteti
şәxsi mülkiyyәtin immuniteti
xarici dövlәtlәrin qanunvericilik yurisdiksiyasından immunitet
diplomatik immunitet
yurisdiksiya immunitetlәri

173 BMT Baş Mәclisi özünün 59/39 saylı qәtnamәsilә Dövltlәrin vә onların әmlakının
yurisdiksiya immuniteti haqqında Konvensiyanı neçәnci ildә qәbul edib?

•

1994 cü ildә
2004 cü ildә.
1974 cü ildә
1964 cü ildә
1984 cü ildә

174 ARin bağladığı neft kontraktları hansı hüquq prinsiplәri әsasında tәnzimlәnmir?

•

Kanadanın (Alberta vilayәtinin) hüququnun ümumi prinsiplәri ilә
Avstraliyanın (Kanberra federasiyasının) hüququnun ümumi prinsiplәri ilә
ARin hüququnun ümumi prinsiplәri ilә
“pacta sunt servanda” prinsipi ilә
İngiltәrәnin hüququnun ümumi prinsiplәri ilә

175 ARdә dövlәt immuniteti ilә әlaqәdar konkret qanunvericilik aktı olmasa da,
mәhdud formada olsa da, müvafiq problemin hәllinә yönәlmiş qanun aşağıdakılardan hansıdır?

•

Beynәlxalq ümumi hüquq haqqında Qanun
Beynәlxalq xüsusi hüquq haqqında Qanun
Beynәlxalq hüquq haqqında Qanun
Beynәlxalq dövlәt immuniteti haqqında Qanun
Beynәlxalq iqtisadi hüquq haqqında Qanun
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176 XX әsrin 20ci illәrindәn başlayaraq xarici şәxslәrin әmlak hüquqlarının müdafiәsilә
bağlı vә dövlәtin dә mәhsuliyyәtini nәzәrdә tutan hansı nәzәriyyә bәrqәrar olmuşdur?

•

Struktur immunitet nәzәriyyәsi
Nisbi immunitet nәzәriyyәsi
Mütlәq immunitet nәzәriyyәsi
Funksional immunitet nәzәriyyәsi
Mәhdud immunitet nәzәriyyәsi

177 Hansı nәzәriyyәyә görә dövlәtin hәr hansı bir razılığı olmadan özü vә orqanları digәr dövlәtin hakimiyyәt xaraqterli tәdbirlәrinә mәruz qala bilmәz?

•

Mütlәq immunitet nәzәriyyәsi
Nisbi immunitet nәzәriyyәsi
Struktur immunitet nәzәriyyәsi
Funksional immunitet nәzәriyyәsi
Mәhdud immunitet nәzәriyyәsi

178 Dәniz hüququ üzrә BMTnin 1982ci il konvensiyasının 95ci maddәsindә qeyd
edilir ki, hәrbi gәmilәr açıq dәnizdә olarkәn hansı dövlәt istisna olmaqla onlar istәnilәn digәr dövlәtin yurisdiksiyasından immunitetә malikdir

•

istehsal dövlәti
torpaq dövlәti
sahil dövlәti
bayraq dövlәti
sәrhәd dövlәti

179 BMTnin dövlәtlәrin yurisdiksiya immunitetlәri vә onların mülkiyyәtlәri haqqında 2004‐
cü il Konvensiyasının hansı maddәlәri bilavasitә dövlәt immunitetinin istisna edildiyi hallara hәsr edilib?

•

20 25 ci maddәlәr
1 7 ci maddәlәr
3 10 cu maddәlәr
10 17 ci maddәlәr
14 20 ci maddәlәr

180 1984cü ildә “Alkom v. Republic of Columbia” işi nә ilә bağlı olmuşdur?

•

Kolumbiyada Britaniyanın Alkom şirkәtinin bank hesabının hәbsi ilә bağlı
Kolumbiyada Britaniyanın Alkom şirkәtinin vәzifәli şәxslәrinin hәbsi ilә bağlı
Kolumbiyada Britaniya sәfirliyinin bank hesabının hәbsi ilә bağlı
Böyük Britaniyada Kolumbiyanın Alkom şirkәtinin bank hesabının hәbsi ilә bağlı
Böyük Britaniyada Kolumbiya sәfirliyinin bank hesabının hәbsi ilә bağlı

181 Dövlәt immuniteti ilә qәbul edilmiş qanunvericilik aktları olmayan ölkәlәrә hansılar aiddir? 1. Fransa; 2. Belçika; 3. Avstriya; 4. İsveçrә; 5. Kanada;

•

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

182 “Funksional” immunitet nәzәriyyәsi aşağıdakılardan hansını nәzәrdә tutur?

•

xarici şәxslәrin azad sahibkarlıq hüquqlarının müdafiәsini
xarici şәxslәrin әmәk hüquqlarının müdafiәsini
xarici şәxslәrin siyasi sığınacaq hüquqlarının müdafiәsini
xarici şәxslәrә dәymiş zәrәrin ödәnilmәsini tәlәb etmәk hüquqlarının müdafiәsini
xarici şәxslәrin әmlak hüquqlarının müdafiәsini

183 Dövlәt immuniteti bir qayda olaraq hansı xarakterli münasibәtlәrdә meydana çıxır?

•

Hәrbitexniki
Siyasi
Mәdәni
İqtisadi
Humanitar

184 1979cu ildәn BMTnin hansı qurumu Dövlәtlәrin vә onların әmlakının yurisdiksiya immuniteti haqqında maddәlәr layihәsinin hazırlığına başlayır?

•

BMTnin İnzibati vә Büdcә mәsәlәlәri üzrә Komissiyası
BMTnin İqtisadi vә Sosial mәsәlәlәr üzrә Komissiyası
BMTnin Xüsusi Siyasi vә Dekolonizasiya mәsәlәlәri üzrә Komissiyası
BMTnin Beynәlxalq hüquq Komissiyası
BMTnin Sosial, Humanitar vә Mәdәniyyәt mәsәlәlәri üzrә Komissiyası

185 Dövlәt immunitetinin kompleks şәkildә beynәlxalq hüquqi tәnzimlәnmәsi sahәsindә müqavilә hansıdır?

•

1962 ci ildә qәbul edilmiş Dövlәt immuniteti haqqında Roma Konvensiyasıdır
1958 ci ildә qәbul edilmiş Dövlәt immuniteti haqqında Asiya Konvensiyasıdır
1968 ci ildә qәbul edilmiş Dövlәt immuniteti haqqında BMT Konvensiyasıdır
1970 ci ildә qәbul edilmiş Dövlәt immuniteti haqqında Ottava Konvensiyasıdır
1972 ci ildә qәbul edilmiş Dövlәt immuniteti haqqında Avropa Konvensiyasıdır

186 Diplomatik әlaqәlәr haqqında Vyana Konvensiyası hansı ildә qәbul edilib?
19/74

22.12.2016

•

1991 ci ildә
1961 ci ildә
1971 ci ildә
1951 ci ildә
1981 ci ildә

187 GATTın Dillon raundunun (19601961ci) nәticәsindә hansı qәrar qәbul edilmişdir?

•

gömrük rüsumları yenidәn 6,5% artırılmışdır
gömrük rüsumları yenidәn 6,5% aşağı salınmışdır
gömrük rüsumları yenidәn 3,5% aşağı salınmışdır
gömrük rüsumları yenidәn 11,5% aşağı salınmışdır
gömrük rüsumları yenidәn 11,5% artırılmışdır

188 GATT tәsisatı 1994cü ildә varislik qaydasında yeni tәşkilata transformasiyasından sonra tәşkilatın qarşısında duran әsas mәsәlә nә olmuş vә
danışıqların әsas predmetini nә tәşkil etmişdir?

•

azad ticarәt zonalarının yaradılması ilә bağlı tәşviqatın güclәndirilmәsi
dünya ticarәt bazarında qeyritarif maneәlәrinin tarif maneәlәri ilә әvәzlәnmәsi
tәşkilata daha çox üzvlәrin cәlb edilmәsi
beynәlxalq ticarәtdә gömrük tariflәrinin aşağı salınması
dövlәtlәr tәrәfindәn hәyata keçirilәn proteksionist siyasәtә göstәrilәn dәstәyin güclәndirilmәsi

189 GATT1947 fәaliyyәtdә olduğu halda GATT1994ün meydana gәlmәsinin zәruri edәn sәbәblәrә hansı aid deyil?

•

GATT 1947 çәrçivәsindә mübahisәnin hәlli mexanizmi kifayәt qәdәr mükәmmәl deyildi
GATT1947 bütünlüklә mәcburi xarakter daşımırdı
GATT 1947 әtrafında mürәkkәb, kompleks xaraqterli sazişlәr formalaşmışdı. Dövlәtlәr hәmin sazişlәrdә iştirak edibetmәyәcәklәrini cari maraqlarına uyğun olaraq
müәyyәn edirdilәr
GATT 1947nin müxtәlif maddәlәri mәtnin başa düşülmәsi baxımından müxtәlif qaydada tәfsir oluna bilәrdi vә buna görә dә, nümunәvi tәfsirә zәrurәt yaranırdı
GATT 1947yә nәzarәt edәn beynәlxalq tәşkilati sturuktur kvazibeynәlxalq xarakter kәsb edirdi

190 GATTın II hissәsi vә III hissәsinin XXIII maddәsinә kimi hansı qaydalar tәsbit edilmişdir?

•

xüsusi hallar, әsasәn yeni qoşulan dövlәtlәr üçün sazişin qaydalarından istisnalar
iştirakçı dövlәtlәrin qarşılıqlı münasibәtlәrindә ticarәt rejimi üzrә norma vә prinsiplәri haqqında qaydalar
azad ticarәt zonasının statusu vә gömrük ittifaqları haqqında qaydalar
inkişafda olan dövlәtlәrin GATTda iştirakının xüsusi şәrtlәrinә aid qaydalar
prosedur, tәşkilati vә digәr bu yönümlü qaydalar

191 GATTın 4cü hissәsindә hansı qaydalar nәzәrdә tutulub?

•

keçid iqtisadiyyatına malik dövlәtlәrin GATTda iştirakının xüsusi şәrtlәrinә aid qaydalar
inkişafda olan dövlәtlәrin GATTda iştirakının xüsusi şәrtlәrinә aid qaydalar
inkişaf etmiş dövlәtlәrin GATTda iştirakının xüsusi şәrtlәrinә aid qaydalar
Qarşılıqlı İqtisadi Yardım Şurasına daxil olan dövlәtlәrin GATTda iştirakının xüsusi şәrtlәrinә aid qaydalar
zәif inkişaf etmiş dövlәtlәrin GATTda iştirakının xüsusi şәrtlәrinә aid qaydalar

192 Dünya Ticarәt Tәşkilatı çәrçivәsindә Dövlәtlәrin ticarәt siyasәtinin analizi ilә bağlı olaraq ticarәt siaysәti tәdqiq edilmәli olan ölkәlәr özlәrinin ticarәt
siyasәti rejimi haqqında әtraflı mәruzә hazırlamalıdırlar. Paralel olaraq bu mövzu ilә bağlı özünün mәruzәsini Dünya Ticarәt Tәşkilatının hansı qurumu
hazırlayır?

•

DTTnin Әmtәәlәrlә Ticarәt üarә Şura
DTTnin Katibliyi
DTTnin Nazirlәr Konfransı tәrәfindәn
DTTnin Baş Şurası tәrәfindәn
DTTnin Mübahisәlәrin hәlli üzrә Komissiyası tәrәfindәn

193 GATTın hansı maddәsinә әsasәn Dünya Ticarәt Tәşkilatı ictimai asayişin müdafiәsi mәqsәdilә ölkәlәrin zәruri olduğu qәdәr, mәsәlәn, ictimai
mәnәviyyatın müdafiәsi mәqsәdilә, insanların hәyat vә sağlamlığının mühafizәsi, istehlakçıların maraqlarının müdafiәsi üçün, heyvan vә bitkilәrin
xәstәliklәrinә nәzarәt üzrә mәhdudlaşdırıcı tәdbirlәri tәtbiq etmәk hüququnu tanıyır?

•

XV
X
V
XXV
XX

194 Dünya Ticarәt Tәşkilatının sazişlәrindәn biri olan Subsidyalar vә kompensasiya tәdbirlәri haqqında Sazişin hansı maddәsindә yaşıl subsidiyalar ifadә
edilib?

•

Sazişin 15ci maddәsindә
Sazişin 8ci maddәsindә
Sazişin 5ci maddәsindә
Sazişin 2ci maddәsindә
Sazişin 11ci maddәsindә

195 Dünya Ticarәt Tәşkilatının sazişlәrindәn biri olan Subsidyalar vә kompensasiya tәdbirlәri haqqında Sazişә görә tәsniflәşdirilәn subsidyalar sırasına
hansılar daxil deyil? 1. qadağan edilәn qırmızı subsidiyalar; 2. araşdırmaya әsas verәn sarı subsidiyalar; 3. tam dәstәklәnәn mavi subsidiyalar; 4. mübahisә
predmeti yaratmayan yaşıl subsidiyalar; 5. maraq doğuran bәnövşәyi subsidiyalar

•

2.4
3,5
3.4
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196 GATS –da müxtәlif sәbәblәrdәn daha әlverişlilik prinsipini tәqdim edә bilmәyәn üzv dövlәtlәrә istisnalar müәyyәn edilir. Müvafiq istisna hәr bir halda
neçә ildәn sonra lәğv edilmәlidir?

•

7il
10il
3 il
1il
5il

197 GATS çәrçivәsindә xidmәtlәrin göstәrilmәsinin üsulları sırasına aşağıdakılardan hansı daxildir? 1. Dünya Ticarәt Tәşkilatının bir üzvünün әrazisindәn
istәnilәn digәr üzvünün әrazisindә tәranssәrhәd (sığorta, nәqliyyat, rabitә vә s.) xidmәt; 2. Dünya Ticarәt Tәşkilatının üzvlәrinin birinin әrazisindәn digәr
üzvlәrinin әrazisindә xidmәt istehlakçısına tәqdimat (fiziki şәxsin xarici bankda hesab açması, turist kimi fәaliyyәt göstәrmәsi vә s.); 3. Dünya Ticarәt
Tәşkilatının üzvlәrindәn birinin digәr üzvün әrazisindә kommersiya iştirakı (kommersiya nümayәndәliyinin, hüquqi şәxsin nümayәndәliyinin vә s. tәsis
edilmәsi); 4. Dünya Ticarәt Tәşkilatının üzvlәrindәn birinin, fiziki şәxsinin Dünya Ticarәt Tәşkilatının istәnilәn digәr üzvünün әrazisindә xidmәti

•

3.4
hamısı
1.2
heç biri
2.3

198 GATSın hazırlanması gedişindә GATT katibliyinin işlәyib hazırladığı Xidmәtlәrin Sektorial Tәsnifat Vәrәqindә neçә növdә xidmәtlәr öz әksini
tapmışdır?

•

221.0
161
131.0
101
191.0

199 GATSın hazırlanması gedişindә GATT katibliyinin işlәyib hazırladığı Xidmәtlәrin Sektorial Tәsnifat Vәrәqindә 161 növ xidmәtdәn әn çox xidmәt sayı
(46 növ) hansı sahәnin payına düşmüşdür?

•

nәqliyyat xidmәtlәri (33 növ)
işgüzar xidmәtlәr
maliyyә, sığorta vә bank xidmәtlәri (17 növ)
rabitә xidmәtlәri (25 növ)
turizm, sәyahәt (2 növ)

200 Dünya Ticarәt Tәşkilatının müqavilәlәr sistemindә tәtbiq edilәn milli rejim prinsipi ilә әlaqәdar deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Milli rejim kontekstindә milli bazarın qorunması üçün içtimai qaydanın genişlәndirilmiş tәfsiri dә yolverilmәzdir
GATT milli bazarda yerli әmtәәlәrә nisbәtәn xarici әmtәәlәrә daha güzәştli şәrtlәrin verilmәsini qadağan edir
GATTın III vә GATSın XVI maddәsinә әsasәn milli bazara idxal edilmiş xarici әmtәәlәrә münasibәtdә milli istehsalçıların әmtәәlәrinә tәtbiq olunan rejimdәn vә әlverişli
olmayan rejim tәtbiq olunur
Milli rejimin әsas mәqsәdi milli bazarda bәrabәr rәqabәt şәrtlәrinin yeradılmasının tәmin edilmәsidir
Milli rejim prinsipi idxal mallarına münasibәtdә diskriminasiyanı qadağan etmәklә rәqabәt prinsipini tәşviq edir

201 GATT 1994ün hansı hissәsi prosedur, tәşkilati vә digәr bu yönümlü qaydalara hәsr edilib?

•

V Hissә
III Hissә
II Hissә
I Hissә
IV Hissә

202 GATT 1994ün XVI maddәsi nәyi nәzәrdә tutur?

•

valyuta tәdbirlәtini
ixrac subsidyasının istisnasını
maddә gömrük rüsumlarından, vergi vә yığımlardan başqa istәnilәn sayda, o cümlәdәn lisenziya, kvota vә s. formalı mәhdudiyyәtlәrin qadağan edilmәsi, hәmçinin bu
qadağadan istisnalar
maddә idxalixrac zamanı qeyri tarif maneәlәrinin ixtisarı üzrә öhdәliyi
maddә idxalixracın qadağan olunmasına münasıbәtdә ayrıseçkiliyә yol vermәmәk prinsipini; ticarәt qaydalarının dәrci ilә bağlı mәsәlәlәrdәn

203 GATT 1994ün XI maddәsi nәyi nәzәrdә tutur?

•

valyuta tәdbirlәtini
maddә gömrük rüsumlarından, vergi vә yığımlardan başqa istәnilәn sayda, o cümlәdәn lisenziya, kvota vә s. formalı mәhdudiyyәtlәrin qadağan edilmәsi, hәmçinin bu
qadağadan istisnalar
maddә idxalixracın qadağan olunmasına münasıbәtdә ayrıseçkiliyә yol vermәmәk prinsipini; ticarәt qaydalarının dәrci ilә bağlı mәsәlәlәrdәn
maddә idxalixrac zamanı qeyri tarif maneәlәrinin ixtisarı üzrә öhdәliyi
ixrac subsidyasının istisnasını

204 GATT 1994ün XV maddәsi nәyi nәzәrdә tutur?

•

ixrac subsidyasının istisnasını
valyuta tәdbirlәtini
gömrük rüsumlarından, vergi vә yığımlardan başqa istәnilәn sayda, o cümlәdәn lisenziya, kvota vә s. formalı mәhdudiyyәtlәrin qadağan edilmәsi, hәmçinin bu qadağadan
istisnalar
idxalixrac zamanı qeyri tarif maneәlәrinin ixtisarı üzrә öhdәliyi
idxalixracın qadağan olunmasına münasıbәtdә ayrıseçkiliyә yol vermәmәk prinsipini; ticarәt qaydalarının dәrci ilә bağlı mәsәlәlәrdәn
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205 GATTın hansı maddәsinә әsasәn dövlәtdaxili qanunvericilik aktlarının Dünya Ticarәt Tәşkilatının norma vә prinsiplәrinә uyğunlaşdırılması ilә yanaşı,
hәm dә Azәrbaycan Respublikasının digәr beynәlxalq tәşkilatlarla da әmәkdaşlığının hüquqiqanunvericilik aspekti Dünya Ticarәt Tәşkilatının ümumqәbul
edilmiş standartlarına müvafiq olmalıdır

•

21.0
24.0
13.0
7.0
16.0

206 Ticarәtin liberallaşdırılması üzrә qaydalar Tarif vә Ticarәt üzrә Baş Saziş adı ilә (General Agreement on Tarifs and TradeGATT) müvәqqәti әsasda nә
zamandan qüvvәyә minir?

•

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

207 Dünya Ticarәt Tәşkilatının Baş Şurası tәrәfindәn inkişaf etmiş dövlәtlәr istisna olmaqla digәr ölkәlәr üçün ticarәt siyasәtinin analizi üçün müddәt neçә
ildir?

•

25 il arası
2 ilә qәdәr
810 il arası
58 il arası
10 il vә daha artıq

208 Dünya Ticarәt Tәşkilatının üzvlәri üçün mәcburi olmayan vә 1997ci ildә iştirakçı dövlәtlәr tәrәfindәn denonsasiya edilәn sәnәdlәr hansılardır? 1. Süd
mәhsulları haqqında Saziş; 2. Paltar vә tekstil vә geyim mәmulatları haqqında Saziş; 3. Kәnd tәsәrrüfatı üzrә Saziş; 4. Әt mәhsulları üzrә Saziş; 5. Әmtәә
qaydaları haqqında Saziş.

•

3.5
3.4
2.5
1.4
1.2

209 Aşağıdakı sazişlәrdәn hansılar Dünya Ticarәt Tәşkilatının bütün üzvlәri üçün mәcburi deyil? 1.Mülki aviatexnika ilә ticarәt üzrә Saziş; 2. Dövlәt
satınalmaları haqında Saziş; 3. Kәnd tәsәrrüfatı üzrә Saziş; 4. Xidmәtlәrlә ticarәt haqqında Baş Saziş; 5. Әmtәә qaydaları haqqında Saziş

•

1.4
3.5
3.4
2.5
1.2

210 GATTın Dillon raundu (19601961ci) çәrçivәsindә aşağıdakılardan hansı müzakrә obyekti olmamışdır?

•

Avropa İqtisadi Birliyi çәrçivәsindә üçüncü dövlәtlәrә preferensiyaların verilmәsi
vahid gömrük tarifinin müәyyәn edilmәsi
kәnd tәsәrrüfatı siyasәti
azad ticarәt zonaları ilә bağlı siyasәt
Avropa İqtisadi Birliyinin yaradılması

211 ABŞ vә İngiltәrә arasında bağlanmış hansı müqavilәlәr II dünya müharibәsindәn sonra tәsis edilәn beynәlxalq iqtisadi qaydanın әsasını tәşkil etmiş vә
onların ticarәt qaydası beynәlxalq ticarәtmaliyyә sisteminin әsasına transformasiya edilmişdir? 1. Qarşılıqlı yardım haqqında Müqavilә (1942); 2. Ticarәt
güzәştlәri haqqında Müqavilә; (1942); 3. İkiqat vergitutmadan imtina haqqında Müqavilә (1943); 4. Maliyyә mәsәlәlәri üzrә Müqavilә (1945); 5. İqtisadi vә
Sosial inkişaf üzrә Müqavilә

•

2.3
3.4
1.5
1.4
3.5

212 GATT1947 ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı doğrudur

•

GATT1947 “görünmәyәn” xidmәtlәrlә ticarәti әhatә edirdi
GATT1947 әqli mülkiyyәtin ticarәt aspektlәri ilә bağlı mәsәlәlәri әhatә edirdi
GATT1947 valyutamaliyyә münasibәtlәri ilә bağlı mәsәlәlәri әhatә edirdi
GATT1947 beynәlxalq әmtәә ticarәtindә tәtbiq olunurdu
GATT1947 investisiya ilә bağlı mәsәlәlәri әhatә edirdi

213 Hüquqi aspektdә Dünya Ticarәt Tәşkilatının fәaliyyәtindә Tәşkilat üçün spesifik olan adәt vә müqavilәhüquqi prinsiplәr çıxış edir. Bunlara hansı
beynәlxalq iqtisadi hüquq prinsiplәri daxildir? 1. diskiriminasiyaya yol vermәmәk, 2. daha әlverişlilik, 3. milli rejim, 4. preferensiya

•

1,2,3
1,2,4
hamısı
2,3,4
1,3,4

214 Dünya Ticarәt Tәşkilatı fәaliyyәtinә hansı dövrdәn başlamışdır?
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•

1998ci il yanvarın 1dәn
1994cü il yanvarın 1dәn
1996cı il yanvarın 1dәn
1995ci il yanvarın 1dәn
1997ci il yanvarın 1dәn

215 Aşağıdakı sәnәdlәrdәn hansı Dünya Ticarәt Tәşkilatının üzvlәri üçün mәcburi hüquqi әhәmiyyәt kәsb edir? 1. Mülki aviatexnika ilә ticarәt üzrә Saziş 2.
Sövlәt satınalmaları haqqında Saziş 3. Әsas telekommunikasiya xidmәtlәri üzrә Saziş 4. İnformasiya texnologiyaları mәhsullarının ticarәti haqqında
Bәyannamә

•

1.3
2.3
1.2
3.4
2.4

216 GATT 1947 ilә bağlı aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

GATT 1947 әtrafında mürәkkәb, kompleks xarakterli sazişlәr formalaşmışdı. Dövlәtlәr hәmin sazişlәrdә iştirak edibetmәyәcәklәrini cari maraqlarına uyğun olaraq
müәyyәn edirdilәr
GATT 1947yә nәzarәt edәn beynәlxalq tәşkilati sturuktur kvazibeynәlxalq xarakter kәsb edirdi
GATT 1947nin yalnız müәyyәn bir hissәsi mәcburi xarakter daşıyırdı
GATT 1947 vahid hüquqi rejim formalaşdıra bilmişdi
GATT 1947nin müxtәlif maddәlәri mәtnin başa düşülmәsi baxımından müxtәlif qaydada tәfsir oluna bilәrdi vә buna görә dә, nümunәvi tәfsirә zәrurәt yaranırdı

217 GATT beynәlxalq ticarәtin әsas beynәlxalq hüquqi tәnzimetmә vasitәsi kimi hansı dövrdә fәaliyyәt göstәrmişdir?

•

1928ci ildәn 1964cü ilә kimi
1918ci ildәn 1974cü ilә kimi
1928ci ildәn 1984cü ilә kimi
1948ci ildәn 1994cü ilә kimi
1938ci ildәn 2004cü ilә kimi

218 Aşağıdakılardan hansılar hәm beynәlxalq ticarәt hüququnun, hәm dә beynәlxalq iqtisadi hüququn prinsiplәri sırasına daxildir? 1. ticarәtin azadlığı; 2.
tarif mәnafelәrinin qeyritarif maneәlәrilә әvәzlәnmәsi; 3. qeyritarif maneәlәrinin mәhdudlaşdırılması. 4. daha әlverişlilik prinsipi; 5. milli rejim prinsipi;

•

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

219 ARdә tarif tәnzimlәnmәsinin qanunvericilik bazasını tәşkil edәn aktlar hansılardır? 1. Gömrük tarifi haqqında ARin Qanunu(1995); 2. Gömrük
rәsmilәşdirilmәsinin sadәlәşdirilmәsi tәdbirlәri haqqında ARin Qanunu(1998); 3. ARin Gömrük Mәcәllәsi (2001); 4. İdxal vә ixrac rüsumları haqqında
ARin Qanunu(2002); 5. Tarif vә qeyritәnzimlәnmә haqqında ARin Qanunu(2004); 6. ARin Tarif Mәcәllәsi

•

5.6
1.3
4.6
2.3
1.5

220 1999cu ildә Azәrbaycan Respublikası hökumәti adından Xarici ticarәt rejimi haqqında memorandum Dünya Ticarәt Tәşkilatı Katibliyinә neçәnci ildә
tәqdim edilmişdir?

•

2001ci ildә
1999cu ildә
1995ci ildә
1993cü ildә
1997ci ildә

221 Azәrbaycanın Dünya Ticarәt Tәşkilatına üzv olması prosesindә ölkәmizin qarşısında duran mәsәlәlәrin hәlli vә Tәşkilatın üzvlәrinin sorğularını
nәzәrdәn keçirmәk mәqsәdilә neçәnci ildә Azәrbaycan Respublikasında Milli Әlaqәlәndirmә Qrupu tәsis edilmişdir?

•

2001ci ildә
1999cu ildә
1995ci ildә
1993cü ildә
1997ci ildә

222 Azәrbaycan Respublikası neçәnci ildә Dünya Ticarәt Tәşkilatı Katibliyinә üzvolma istәyini әks etdirәn әrizәni tәqdim etmiş vә hәmin ilin dekabr
ayında Dünya Ticarәt Tәşkilatı Katibliyindә Azәrbaycan üzrә İşçi Qrupu yaradılmışdır?

•

2001ci ildә
1997ci ildә
1995ci ildә
1993cü ildә
1999cu ildә

223 Әgәr bir dövlәt digәrini tanımırsa, Dünya Ticarәt Tәşkilatına üzvlüyün reallaşdırılması zamanı hәmin dövlәtlәr Dünya Ticarәt Tәşkilatına üzvlük
haqqında Sazişin hansı maddәsindәn istifadә edirlәr?

•

XIX
XIII
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VIII
V
IX

224 Hansı ölkәlәr arasında bağlanmış Qarşılıqlı yardım haqqında Müqavilә (1942) vә Maliyyә mәsәlәlәri üzrә Müqavilә (1945) II dünya müharibәsindәn
sonra tәsis edilәn beynәlxalq iqtisadi qaydanın әsasını tәşkil etmiş vә onların ticarәt qaydası beynәlxalq ticarәtmaliyyә sisteminin әsasına transformasiya
edilmişdir?

•

Almaniya vә Fransa
ABŞ vә İngiltәrә
ABŞ vә Fransa
Fransa vә İngiltәrә
Almaniya vә ABŞ

225 Müasir ticarәt sazişlәrini xatırladan ilk müqavilәlәr neçәnci әsrә tәsadüf edir?

•

XIV
XI
XII
X
XIII

226 Dünya Ticarәt Tәşkilatının komitәlәri zәruri tәdbirlәrlә bağlı Bir qayda olaraq ildә neçә dәfәdәn az olmayaraq toplanır?

•

3.0
12
2.0
1

227 Dövlәt immuniteti ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Funksional immunitet nәzәriyyәsindәn çıxış etdikdә dövlәtin әmlakına münasibәtdә onun razılığı olmadan da mәcburiyyәt tәdbirlәri yönәldilә bilәr, bir şәrtlә ki, müvafiq
әmlak dövlәtin kommersiya fәaliyyәti ilә әlaqәli olsun
Mütlәq immunitet konsepsiyasından çıxış etdikdә dövlәt digәr dövlәtin mәhkәmә baxışına cәlb oluna bilәr
Dövlәtin xarici yurisdiksiyasından immunitetinin ilkini iddianın öncәdәn (mәhkәmә baxışına qәdәr) tәmin olunmasından immunitetdir
Dövlәtin xarici yurisdiksiyadan malik olduğu immunitetdәn imtina etmәsi xarici kapital qoyuluşu üçün xüsusi tәminat vasitәlәrindәn biri vә hәm dә hәlledici olaraq
müvafiq qәbul edәn dövlәtin xarici mәhkәmә, beynәlxalq arbitraj baxışına razılığı başa düşülür
Mütlәq immunitet nәzәriyyәsinә әsasәn, iddianın öncәdәn tәmin olunmasından immunitet digәr dövlәtin hәr hansı bir hakimiyyәt xarakterli tәdbirini müvafiq dövlәtin
icazәsi olmadan istisna edilir

228 Dövlәt immuniteti ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

XX әsrin 20ci illәrindәn başlayaraq xarici şәxslәrin әmlak hüquqlarının müdafiәsilә bağlı vә dövlәtin dә mәhsuliyyәtini nәzәrdә tutan “funksional” immunitet
nәzәriyyәsi bәrqәrar olmuşdur
Mövcud beynәlxalq praktikanı nәzәrә alaraq Avstriya, Danimarka, Almaniya, Norveç, İsveçrә, İtaliya dövlәt immuniteti ilә qәbul edilmiş qanunvericilik aktları
“funksional immunitet” nәzәriyyәsinә әsaslanır
“Funksional” nәzәriyyәyә görә dövlәt digәr dövlәtin hakimiyyәt xaraqterli fәaliyyәtindәn yalnız o halda immunitetә malik olur ki, müvafiq dövlәt siyasi hakimiyyәt
funksiyasını hәyata keçirmiş olsun
Müasir dövrdә dövlәtlәr beynәlxalq ticarәt (kommersiya) münasibәtlәrindә iştirak zamanı immunitetin qanunvericilik qaydasında istisnasına daha çox üstünlük verirlәr
Xarici şәxslәrin әmlak hüquqlarının müdafiәsini nәzәrdә tutan “funksional” nәzәriyyә immuniteti dövlәtin fәaliyyәtinin (kommersiya – ticarәt) xaraqterindәn asılı olaraq
müәyyәn edir

229 Dövlәt immuniteti ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Xarici şәxslәr pozulmuş hüquqlarının müdafiәsi ilә bağlı müvafiq dövlәtlәrin özünün mәhkәmәsinә müraciәt etmәk hüququna malik olsalar da, ümumi mövqeyә görә belә
bir hüquqi müdafiә vasitәsi elә dә әlverişli sayılmır
Dövlәtin digәr dövlәt hakimiyyәt xaraqterli tәdbirlәrindәn immuniteti o demәkdir ki, o özünün mәhkәmәsindә immunitetә malikdir
Dövlәtin özü vә orqanlarının digәr dövlәtin hakimiyyәt xarakterli tәdbirlәrinә mәruz qala bilmәsi razılığı beynәlxalq müqavilәdә, beynәlxalq kontraktda, dövlәtdaxili
qanunvericilikdә ifadә oluna bilәr
Mütlәq immunitet nәzәriyyәsinә görә dövlәtin hәr hansı bir razılığı olmadan özü vә orqanları digәr dövlәtin hakimiyyәt xaraqterli tәdbirlәrinә mәruz qala bilmәz
Xarici şәxslәr pozulmuş hüquqlarının müdafiәsi ilә bağlı müvafiq dövlәtlәrin özünün mәhkәmәsinә müraciәt etmәk hüququna malikdirlәr

230 Dövlәt immuniteti ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Tarixi hüquqi kateqoriya kimi dövlәt immuniteti – müәyyәn olunmuş formada dövlәtin inzibatiәrazi vahidlәrinin digәr dövlәtin qanunlarına, normativ hüquqi
göstәrişlәrinә, hәmçinin mәhkәmә hakimiyyәtinә, inzibatiәrazi vahidlәrinә, dövlәt orqanlarına tabe olmamaq hüququdur
Daxili mülkiyyәt dövriyyәsindә mülki qanunvericiliyә uyğun olaraq dövlәt malik olduğu vәsaitlә mülkihüquqi mәsuliyyәt daşımır
Daxili mülkiyyәt dövriyyәsindә mülki qanunvericiliyә uyğun olaraq dövlәt digәr subyektlәrlә bәrabәr statusda fәaliyyәt göstәrir
İmmunitet problemi xarici yurisdiksiyaya mәnsub olan şәxslәrә münasibәtdә yarandığı halda dövlәtin özünün şәxslәrinә münasibәtdә bu mәsәlә meydana çıxmır
Tarixi hüquqi kateqoriya kimi dövlәt immuniteti – müәyyәn olunmuş formada dövlәtin razılığı olmadan onun digәr dövlәtin qanunlarına, hәmçinin mәhkәmә
hakimiyyәtinә, inzibatiәrazi vahidlәrinә, dövlәt orqanlarına tabe olmamaq hüququdur

231 Roma hüququna mәlum olan dövlәt immunitetinin hüquqi mәzmunu hansı maksimalar ilә ifadә olunurdu? 1. “par in parem non habet imperium” 2.
“par in parem non habet jurisdictium” 3. “par in parem non habet dispositium” 4. “par in parem non habet immuitetium”

•

3.4
1,2
1.4
2,4
2.3

232 Dövlәtin beynәlxalq mülkiyyәt münasibәtlәrindә xüsusi şәxslәrlә bәrabәrlәşdirilmәsi nәdәn irәli gәlir? 1. hәmin münasibәtlәrin xarakterindәn 2.
subyektlәrin bәrabәrliyi vә müstәqilliyindәn 3. subyektlәrin iradә azadlığından 4. mülkiyyәtin toxunulmazlığından

•

3.4
hamısı
1.2
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heç biri
2.4

233 Xarici dövlәtin qanunvericiliyindәn immunitet dedikdә nә başa düşülür? 1. dövlәtin fәaliyyәtinin digәr dövlәtin qanunları ilә deyil, özünün daxili hüquq
qaydası ilә tәnzimlәnmәsi nәzәrdә tutulur 2. dövlәtin fәaliyyәtinin özünün daxili hüquq qaydası ilә deyil, digәr dövlәtin qanunları ilә tәnzimlәnmәsi nәzәrdә
tutulur 3. dövlәtin fәaliyyәtinin özünün daxili hüquq qaydası ilә deyil, beynәlxalq hüquq normaları ilә tәnzimlәnmәsi nәzәrdә tutulur 4. dövlәtin
fәaliyyәtinin özünün daxili hüquq qaydası ilә deyil, beynәlxalq tәşkilatların qәtnamәlәri ilә tәnzimlәnmәsi nәzәrdә tutulur 5. dövlәtin fәaliyyәtinin digәr
dövlәtin qanunları ilә deyil, beynәlxalq tәşkilatların qәtnamәlәri ilә tәnzimlәnmәsi nәzәrdә tutulur 6. dövlәtin fәaliyyәtinin digәr dövlәtin qanunları ilә deyil,
tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq hüquq normaları ilә tәnzimlәnmәsi nәzәrdә tutulur

•

2.4
1,6
2.3
1,5
5.6

234 Tarixi hüquqi kateqoriya kimi dövlәt immuniteti dedikdә – müәyyәn olunmuş formada dövlәtin razılığı olmadan onun, elәcә dә inzibatiәrazi
vahidlәrinin digәr dövlәtlәrә tabe olmamaqla bağlı hansı hüquqları mövcuddur? 1. digәr dövlәtin qanunlarına vә normativ hüquqi göstәrişlәrinә tabe
olmamaq hüququ; 2. digәr dövlәtin mәhkәmә hakimiyyәtinә tabe olmamaq hüququ; 3. digәr dövlәtin inzibatiәrazi vahidlәrinә tabe olmamaq hüququ; 4.
digәr dövlәtin dövlәt orqanlarına tabe olmamaq hüququ.

•

1, 2,4
hamısı
2,3,4
1,2.3
1,3,4

235 Vaxtilә SSRİ hansı aktlara qeyd şәrt etmәklә dövlәt ticarәt gәmilәrinә dә dövlәt immunitetini şamil etmişdir? 1.Açıq dәniz haqqında 1958ci il
konvensiyası 2.Әrazi dәnizi vә bitişik zona haqqında 1958ci il konvensiyası 3.Dәniz hüququ üzrә 1982ci il BMT Konvensiyası 4.Dövlәt immuniteti
haqqında 1972ci il Avropa Konvensiyası

•

1.3
1,2
2.3
1,4
2.4

236 Hansı nәzәriyyәlәrә әsasәn dövlәtin yurisdiksiya immunitetlәri istisna edilir vә dövlәt xarici vә ya beynәlxalq yurisdiksiyaya tabe etdirilir?* 1. Mәhdud
immunitet nәzәriyyәsinә görә. 2. Mütlәq immunitet nәzәriyyәsinә görә. 3. Nisbi immunitet nәzәriyyәsinә görә. 4. Funksional immunitet nәzәriyyәsinә görә

•

hamısı
1,4
2.4
1,3
2.3

237 Әsasәn kapital ixracçısı olan sәnayecә inkişaf etmiş dövlәtlәrә mәnsub mütәxәssislәr vә hüquqşünaslar tәrәfindәn konsessiya kontraktlarının irәli
sürülәn kvazibeynәlxalq hüquq konsepsiyasının müәlliflәri kimlәrdir? 1. F.Cessup 2. Erler 3. Svartsenberqer 4. Ferdros 5. Çenq

•

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

238 Әsasәn kapital ixracçısı olan sәnayecә inkişaf etmiş dövlәtlәrә mәnsub mütәxәssislәr vә hüquqşünaslar tәrәfindәn konsessiya kontraktlarının irәli
sürülәn transmilli hüquq konsepsiyasının müәlliflәri kimlәrdir? 1. F.Cessup 2. Erler 3. Svartsenberqer 4. Ferdros 5. Çenq

•

4.5
1,2
2.4
1,3
3.5

239 Daxili mülkiyyәt dövriyyәsindә mülki qanunvericiliyә uyğun olaraq dövlәtin digәr subyektlәrlә bәrabәr statusda fәaliyyәt göstәrmәsi Azәrbaycan
Respublikası Mülki Mәcәllәsinin hansı maddәsindә öz әksini tapmışdır?

•

33.0
43
23.0
18
26.0

240 Dövlәtin beynәlxalq mülkiyyәt münasibәtlәrindә xüsusi şәxslәrlә bәrabәrlәşdirilmәsi hәmin münasibәtlәrin xarakterindәn, subyektlәrin bәrabәrliyi vә
müstәqilliyindәn, onların iradә azadlığından, mülkiyyәtin toxunulmazlığından irәli gәlmәsi müddәaları Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyindә hansı
aktda öz әksini tapmışdır?

•

Maliyyәsәnaye qrupları haqqında AR Qanunun 23cü maddәsi
AR Mülki Mәcәllәsinin 6cı maddәsi
AR Vergi Mәcәllәsinin 13cü maddәsindә
AR Konstitusiyasının 18ci maddәsindә
Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında AR Qanunun 23cü maddәsi
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241 Gәmilәrin dövlәt immunitetinә malik olmaları ilә bağlı aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur? 1.Hәrbi gәmilәr dövlәt immunitetinә malikdirlәr; 2.Hәrbi
gәmilәr dövlәt immunitetinә malik deyillәr; 3.Ticarәt gәmilәri dövlәt immunitetinә malikdirlәr; 4.Ticarәt gәmilәri dövlәt immunitetinә malik deyillәr;
5.Hәm hәrbi gәmilәr, hәm dә ticarәt gәmilәri dövlәt immunitetinә malikdirlәr.

•

3.5
1,4
1.5
2,3
2.4

242 Xarici dövlәtin qanunvericiliyindәn immunitet dedikdә nә başa düşülür? 1. dövlәtin fәaliyyәtinin digәr dövlәtin qanunları ilә deyil, özünün daxili hüquq
qaydası ilә tәnzimlәnmәsi nәzәrdә tutulur 2. dövlәtin fәaliyyәtinin tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq hüquq normaları ilә tәnzimlәnmәsi nәzәrdә tutulur 3. dövlәtin
fәaliyyәtinin digәr dövlәtin qanunları ilә tәnzimlәnmәsi nәzәrdә tutulur

•

heç biri
1,2
1.3
2,3
hamısı

243 Dövlәt immunitetinin növlәri sırasına aşağıdakılardan hansı daxildir? 1. xarici dövlәtlәrin qanunvericilik yurisdiksiyasından immunitet; 2. dövlәt
mülkiyyәtinin immuniteti; 3. xarici investisiyaların yursidiksiya immuniteti 4. diplomatik immunitet. 5. geostrateji immunitet

•

hamısı
1,2,4
2,3,5
1,3,5
3,4,5

244 Aşağıdakı dövlәtlәrdәn hansında dövlәt immuniteti ilә qәbul edilmiş qanunvericilik aktları “funksional immunitet” nәzәriyyәsinә әsaslanır? 1. ABŞda;
2. Avstraliyada; 3. Böyük Britaniyada; 4. Pakistanda; 5. Sinqapurda

•

1, 2,4
hamısı
2,4,5
1,2.3
3,4,5

245 M.M. Boquslovskiyә görә dövlәt immuniteti xüsusi hüquq prinsipi kimi hansı publikhüquqi konsepsiyalara әsaslanır? 1. dövlәtlәrin bәrabәrliyinә; 2.
dövlәtlәrin suverenliyinә; 3. dövlәtlәrin әrazi bütövlüyünә; 4. dövlәtlәrin iqtisadi gücünә; 5. dövlәtlәrin müdafiә qabiliyyәtinә

•

1.4
1,2
3.4
2,3
4.5

246 Daha әlverişlilik prinsipi haqqında klausulanın qüvvәsi benefisiya verәn dövlәtlin üçüncü dövlәtlә konkret rejimi nәzәrdә tutan müqavilәsinin
dayandırılması vә kәsilmәsi ilә başa çatır.Belә halı istisna etmәk mәqsәdilә bir qayda olaraq daha әlverişlilik prinsipi hansıprinsiplә birlikdә verilir?

•

qarşılıqlı mәnfәәt prinsipi
milli rejim prinsipi
iqtisadi әmәkdaşlıq prinsipi
preferensiya prinsipi
beynәlxalq iqtisadi tәhlükәsizlik prinsipi

247 Daha әlverişlik prinsipi ilә bağlı aşağıda deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

•

Daha әlverişlilik prinsipi konkret sferada faktiki olaraq benefisiya verәn dövlәt tәrәfindәn istәnilәn üçüncü dövlәtә klausuladan asılı olmayaraq birbaşa verilmiş әlverişli
rejimdәn az әlverişli olmayan, bәrabәr vә ya oxşar rejimin verilmәsini nәzәrdә tutur
Benefisiya verәn dövlәtlә üçüncü dövlәt arasında bağlanmış müqavilә benefisiya verәnlә benefisiar arasında ciddi öhdәlik yaradır
Klausulanın fәaliyyәt sferasında hәr hansı әlverişli rejimin benefisiya verәn dövlәt tәrәfindәn üçüncü dövlәtә şamil edilmәsi zәruridir
Benefisiar dövlәtin daha әlverişli rejim klausulasından istifadә etmәsi üçün daha әlverişli rejim klausulasının qüvvәdә olmasızәruridir
Daha әlverişlilik prinsipi haqqında klausulanın qüvvәsi benefisiya verәn dövlәtlin üçüncü dövlәtlә konkret rejimi nәzәrdә tutan müqavilәsinin dayandırılması vә
kәsilmәsi ilә başa çatır

248 Daha әlverişlik prinsipi ilә bağlı aşağıda deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

•

Müvafiq prinsip әsasında әldә edilmiş rejim benefisiya verәn dövlәtin üçüncü dövlәtә vә ya onunla әlaqәdә olan şәxslәrә vә әşyalara verilәn rejimlә müәyyәn edilir.
Klausula müәyyәn predmetә malik olaraq müqavilәnin әhatә dairәsini müәyyәn etmir.
Klausulanın obyekti kimi benefisiya verәn dövlәtlә benefisiya qәbul edәn dövlәt arasındakı hüquq münasibәti çıxış edir
Daha әlverişlik prinsipi tәqdim edilәn müvafiq klausulaya uyğun olaraq müәyyәn bir rejimlә tәmin edilir
Benefisiya qәbul edәn dövlәtin daha әlverişlilik prinsipindәn istifadә hüququ yalnız hәmin dövlәtin benefisiya verәn dövlәtlә müqavilәsi olduqda yaranır

249 Diplomatik әlaqәlәr haqqında 1961ci il Vyana Konvensiyasının hansı maddәsindә qeyd edilir ki, akkreditә edәn (göndәrәn) dövlәtin, qәbul edәn
dövlәtin nümayәndәliyinә münasibәtdә Konvensiyanın hәr hansı bir müddәasını mәhdud qaydada tәtbiqinә cavab olaraq, qәbul edәn dövlәt tәrәfindәn
hәmin müddәanın mәhdudlaşdırılmış qaydada tәtbiqi diskiriminasiya kimi qiymәtlәndirilә bilmәz?

•

57ci maddә
47cü maddә
27ci maddә
17ci maddә
37cü maddә
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250 Beynәlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq, xarici dövlәtin fiziki vә hüquqi şәxslәrinә münasibәtdә әks qarşılıqlığın tәtbiqinin mümkünlüyü aşağıdakı
sәnәdlәrdәn hansında әksini tapmışdır?

•

Avropa İqtisadi Birliyinin tәsisi edilmәsi haqqında 1957ci il Müqavilәsi
Diplomatik әlaqәlәr haqqında 1961ci il Vyana Konvensiyası
Dәniz hüququ üzrә 1982ci il BMT Konvensiyası
Tranzit azadlığı haqqında 1921ci il Barselona Konvensiyası
MDB iştirakçı dövlәtlәrinin elektirik enerjisi vә gücünü tranziti haqqında Saziş (2000)

251 Әcnәbilәr vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrin hüquqi vәziyyәti haqqında Azәrbaycan Respublikasının 1996cı il Qanunuda qeyd edilir ki, xarici dövlәt
onun әrazisindә AR vәtәndaşlarının hüquq vә azadlıqlarının hәyata keçirilmәsinә mәhdudiyyәt qoyduqda AR qanununa әsasәn Azәrbaycan hansı addımlar
ata bilәr?

•

Azәrbaycan öz әrazisindәn hәmin ölkәnin hüquqi vә fiziki şәxslәrinin qeydşәrtsiz çıxarılmasına qәrar verә bilәr
Azәrbaycan әrazisindә eyni mәhdudiyyәtlәr hәmin dövlәtin vәtәndaşları üçün müәyyәn edilә bilәr
Azәrbaycan hәmin ölkә ilә bütün diplomatik münasibәtlәrini dondura bilәr
Azәrbaycan әrazisinә hәmin ölkә vәtәndaşlarının daxil olmasına qadağa qoyula bilәr
Azәrbaycan hәmin ölkәdәn sәfirini geriyә çağıra bilәr

252 Qarışılıqlıq prinsipi ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Hәmçinin xarici şәxs qәbul edәn dövlәtin qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulmayan, lakin şәxsi qanuna әsasәn malikolduğu hüquları tәlәb edә bilmәz
Qarşılıqlı mәnfәәt prinsipi beynәlxalq hüquqda digәr konvension prinsiplәqarşılıq prinsipi ilә sıx әlaqәdә tәzahür edir
Qarşılıqlıq bir qayda olaraq, keyfiyyәt vә kәmiyyәt üzrә bәrabәrliyi, simmetrikliyi, ekvivalentliyi, eynicinsliliyi vә s. әhatә edir
Qarışılıqlıq prinsipinә әsasәn xarici fiziki vә hüquqi şәxslәrin hüquqları qәbul edәn dövlәtin fiziki vә hüquqi şәxslәrinin istifadә etdiyi hüqulardan artıq ola bilәr
Beynәlxalq hüquqda qarşılıqlığın әsasında dövlәtlәrin siyasi qarşılıqlı iradәsi dayanır

253 Beynәlxalq iqtisadi tәhlükәsizlik öz ifadәsini ya birbaşa, ya da dolayısı ilә aşağıdakı aktlardan hansında tapmışdır? 1. BMT Nizamnamәsinә uyğun
olaraq dövlәtlәr arasında әmәkdaşlıq vә dostluq münasibәtlәrinә dair beynәlxalq hüququn prinsiplәri haqqında 1970ci il Bәyannamәsi, 2. Avropa
Tәhlükәsizlik vә Әmәkdaşlıq Müşavirәsinin Yekun Aktı, 3. Yeni Beynәlxalq İqtisadi Qaydaya aid beynәlxalq ümumi hüququn prinsiplәrinin mütәrәqqi
inkişafı haqqında 1986cı il Seul Bәyannamәsi

•

2.3
hamısı
1.2
heç biri
1.3

254 1974cü ildә BMT Baş Mәclisi tәrәfindәn qәbul edilәn Dövlәtlәrin iqtisadi hüquq vә vәzifәlәri haqqında Xartiyası ilә bağlı aşağıda deyilәnlәrdәn hansı
yanlışdır?

•

Xartiyada millilәşdirmә zamanı mübahisәlәrin hәlli qaydası nәzәrdә tutulur
Xartiya xarici investisiyanın dövlәtdaxili qanunvericilik ilә deyil, yalnız beynәlxalq hüquq normaları vasitәsilә tәnzimlәnmәsi hüquqlarını bәyan edir
Xartiya xarici mülkiyyәtin millilәşdirilmәsi hüquqlarını bәyan edir
Xartiya hәr bir dövlәtin milli sәrvәtlәri vә tәbii resusları üzәrindә müstәqil sәrancam vermәkhüquqlarını bәyan edir
Xartiyada millilәşdirmә zamanı kompensasiyanın ödәnilmәsiqaydası nәzәrdә tutulur.

255 “Әnәnәvi prinsip olan daha әlverişlik prinsipi subyektlәrә rejimlәrin bәrabәrliyini tәmin etmәk üçün tәqdim olunur, lakin belә bir fakt da diqqәtdәn
yayınmamalıdır ki, iqtisadi cәhәtdәn qeyribәrabәr rejimin tәqdim olunması әslindә formal bәrabәrliyin tәqdim olunmasıdır ki, bu da, öz növbәsindә yenә dә
faktiki olaraq qetribәrabәrlik demәkdir. Bunu nәzәrә alaraq beynәlxalq iqtisadi hüquqda xarici kapitala zәrurәt duyan inkişafda olan ölkәlәr üçün
prefeneiyalar ifadә edilib”.Dövlәtlәrin qeyribәrabәr iqtisadi tarazlığını aradan qaldırmaq üçün preferensiya prinsipinin tәtbiq olunma zәrurәtini yuxarıdakı
qaydada hansı tәşkilat әsaslandırılıb

•

MDBnin katibliyi
UNCTADin Katibliyi
ÜTTnin katibliyi
BMTnin katibliyi
ABnin katibliyi

256 Hansı sәnәdә әsasәn beynәlxalq hüquqda nәzәrdә tutulan aralıq tranzit dövlәt keçidi transmilli anlayışla әvәzlәnir vә bu halda yalnız bir dövlәtin
sәrhәddinin keçirilmәsi tranzit üçün kifayәt edir?

•

Avropa İqtisadi Birliyinin tәsisi edilmәsi haqqında 1957ci il Müqavilәsi
Avropa Birliyinin Qazın tranziti üzrә vә elektirik enerjisinin tranziti üzrә Direktivlәri
Elektirik enerjisinin tranzit ötürülmәsi üzrә Konvensiya (1923)
Tranzit azadlığı haqqında 1921ci il Barselona Konvensiyası
Tariflәr vә Ticarәt üzrә Baş Saziş –GATT (1947)

257 tranzitin “razılığa gәlәn dövlәtlәrdәn birinin әrazisindәn kәnarda başlayan vә onun әrazisindә keçәrәk sәrhәdlәrindәn kәnarda qurtaran bütöv bir yolun
müәyyәn bir hissәsi kimi”anlamı hansı sәnәddә verilmişdir?

•

Qitәdaxili dövlәtlәrin tranzit ticarәti haqqında 1965ci il Müqavilәsi
Tranzit azadlığı haqqında 1921ci il Barselona Konvensiyası
Tariflәr vә Ticarәt üzrә Baş Saziş –GATT (1947)
Elektirik enerjisinin tranzit ötürülmәsi üzrә Konvensiya (1923)
Avropa İqtisadi Birliyinin tәsisi edilmәsi haqqında 1957ci il Müqavilәsi

258 Enerji Xartiyasına Müqavilәdә kapital qoyuluşunun tәşviqi vә müdafiәsi bölmәsindә qeyd edilir ki, hәr bir razılığa gәlәn Tәrәf bu Müqavilәyә müvafiq
olaraq kimlәr üçün istisnaolmadan stabil, bәrabәrhüquqlu, әlverişli vә aşkarliq şәraiti ilә әdalәtli vә bәrabәr rejim yaradır?

•

yerli investorlar
digәr Tәrәflәrin investorları
Sahibkarlar
Dövlәt qurumları
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259 İqtisadi әmәkdaşlıq prinsipinin mәzmununun açıqlaması aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansıları nәzәrdә tutur? 1. BMT Nizamnamәsindә ifadә edilәn
prinsiplәrә vә mәqsәdә müvafiq olaraq istәnilәn iqtisadi әmәkdaşlıq formasında iştirak hüququn; 2. universal vә regional iqtisadi rәşkilatlarda dövlәtlәrin
iştirak hüququnu; 3. beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrdә tәrәfdaşları sәrbәst müәyyәn etmәk hüququnu; 4. inkişafda olan vә keçid iqtisadiyyatlı dövlәtlәrin
maraqlarını müdafiә etmәklә beynәlxalq ticarәtin liberallaşdırılması istiqamәtindә dövlәtlәrin qarşılıqlı güzәşt vә yardım hüququnu vә s. nәzәrdә tutur.

•

3.4
hamısı
1.2
heç biri
2.3

260 Aşağıdakılardan hansı dövlәtlәrin әmәkdaşlığı prinsipinin әksini tapdığı aktlar sırasına aid deyil?

•

Yeni beynәlxalq iqtisadi qaydaya aid beynәlxalq ümumi hüququn prinsiplәrinin mütәrәqqi inkişafı haqqında Seul Bәyannamәsindә (1986).
ATӘTin “Sülhün vә tәhlükәsizliyin tәmini prinsiplәri” Bәyannamәsindә (1972)
BMTnin “Beynәlxalq hüququn prinsiplәri haqqında” Bәyannamәsindә (1970)
BMT Nizamnamәsi (1945)
Dövlәtlәrin iqtisadi hüquq vә vәzifәlәri haqqında Xartiyasında (1974)

261 Aşağıdakılardan hansı doğrudur? 1. 1986cı il Vyana Konvensiyası açıq müqavilәlәrә aiddir 2. 1986cı il Vyana Konvensiyası qapalı müqavilәlәrә
aiddir 3. 1957ci il Roma müqavilәsi açıq müqavilәlәrә aiddir. 4. 1957ci il Roma müqavilәsi qapalı müqavilәlәrә aiddir. 5. 1986cı il Vyana Konvensiyası
vә 1957ci il Roma müqavilәsi qapalı müqavilәlәrә aiddir. 6. 1986cı il Vyana Konvensiyası vә 1957ci il Roma müqavilәsi açıq müqavilәlәrә aiddir.

•

2.6
1,4
2.4
1,3
42491.0

262 Yeni Beynәlxalq İqtisadi Qaydaya әsasәn aşağıdakılardan hansılar orda (YBİQdә) nәzәrdә tutulmur? 1. inkişafda olan dövlәtlәrә şamil edilmәdәn
inkişaf etmiş sәnaye ölkәlәri arasında qarşılıqlı preferensiyaların tәtbiqi; 2. bir tәrәfli qaydada inkişafda olan dövlәtlәr tәrәfindәn sәnayecә inkişaf etmiş
dövlәtlәrә preferensiyaların verilmәsi; 3. inkişafda olan dövlәtlәrә tәqdim edilәn preferensiyanın müәyyәn müddәtlә mәhdudlaşdırılması; 4. inkişafda olan
dövlәtlәrә verilәn güzәştlәrin tәdricәn hәmin dövlәtlәr tәrәfindәn lәğvi istiqamәtindә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi öhdәliyi.

•

2.3
1,2
2.4
1,3
1.4

263 UNIDOnın fәaliyyәti nәticәsindә qәbul olunan Lima Bәyannamәsi vә sәnayenin tәrәqqisi vә әmәkdaşlıq üzrә fәaliyyәt proqramının әsas maliyyә
mәnbәlәri aşağıdakılardan hansılar tәşkil etmişdir? 1. BMTnin Daimi texniki yardım proqramı; 2. İnkişaf etmiş ölkәlәrin bqdcәlәrindәn müntәzәm olaraq
ayrılan mәblәğlәr; 3. UNCTADın inkişaf fondundan nәzәrdә tutulmuş maliyyә ödәmәlәri; 4. İnkişaf üçün BMT büdcәsindәn müntәzәm olaraq ayrılan
mәblәğlәr; 5. BMTnin sәnaye inkişafı fonduna könüllü ödәmәlәr tәşkil edirdi.

•

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

264 “Әnәnәvi prinsip olan daha әlverişlik prinsipi subyektlәrә rejimlәrin bәrabәrliyini tәmin etmәk üçün tәqdim olunur, lakin belә bir fakt da diqqәtdәn
yayınmamalıdır ki, iqtisadi cәhәtdәn qeyribәrabәr rejimin tәqdim olunması әslindә formal bәrabәrliyin tәqdim olunmasıdır ki, bu da, öz növbәsindә yenә dә
faktiki olaraq qeyribәrabәrlik demәkdir”. Dövlәtlәrin qeyribәrabәr iqtisadi tarazlığını aradan qaldırmaq üçün qeyd olunan prinsipin tәtbiq olunma zәrurәtinin
bu cür әsaslandırılmasını hansı tәşkilat etmişdir?

•

UNCİTRALın katibliyi
UNCTADın Katibliyi
Dünya Ticarәt Tәşkilatının Katibliyi
BMT Baş Mәclisi
Avropa Birliyinin maliyyә qurumu olan Avropa İnvestisiya Bankı

265 Beynәlxalq hüquqda nәzәrdә tutulan aralıq tranzit dövlәt keçidi anlayışı aşağıdakı aktlardan hansında transmilli anlayışla әvәzlәnir vә bu sәnәdә әsasәn
yalnız bir dövlәtin sәrhәddinin keçilmәsi әmtәәnin tranzit statusuna düşmәsi üçün kifayәt edir?

•

Dәniz hüququ üzrә 1982ci il BMT Konvensiyası
Avropa Birliyinin Qazın tranziti üzrә vә elektirik enerjisinin tranziti üzrә Direktivlәri
Avropa İqtisadi Birliyinin tәsisi edilmәsi haqqında Müqavilәsi
Tariflәr vә Ticarәt üzrә Baş Saziş –GATT
Avropa – Qafqaz – Asiya dәhlizinin inkişafı üzrә beynәlxalq nәqliyyat haqqında әsas çoxtәrәfli Bakı Sazişi

266 Tranzitin “razılığa gәlәn dövlәtlәrdәn birinin әrazisindәn kәnarda başlayan vә onun әrazisindә keçәrәk sәrhәdlәrindәn kәnarda qurtaran bütöv bir yolun
müәyyәn bir hissәsi kimi” kimi anlayışı aşağıdakı beynәlxalq aktlardan hansında öz әksini tapmışdır?

•

Qitәdaxili dövlәtlәrin tranzit ticarәti haqqında 1965ci il Müqavilәsi
Tranzit azadlığı haqqında 1921ci il Barselona Konvensiyası
Tariflәr vә Ticarәt üzrә Baş Saziş –GATT (1947)
Elektirik enerjisinin tranzit ötürülmәsi üzrә Konvensiya (1923)
Avropa İqtisadi Birliyinin tәsisi edilmәsi haqqında 1957ci il Müqavilәsi

267 Açıq dәnizә çıxışı olmayan qitәdaxili dövlәtlәrә sahilyanı qonşu dövlәtin әrazisindәn sәrbәst çıxış hüququnun tanınması adәt norması kimi
mәcәllәlәşdirilәn Konvensiyalar hansılardır? 1.1958ci il Açıq dәniz haqqında Konvensiyası ilә; 2.1965ci il Qitәdaxili dövlәtlәrin tranzit ticarәti haqqında
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Konvensiya ilә; 3.1976cı il Dәnizә sәrbәst çıxış hüququ üzrә Konvensiya ilә 4.1982ci il BMTnin Dәniz hüququ üzrә Konvensiyası ilә; 5.1992ci il Açıq
dәnizә çıxışı olmayan dövlәtlәrin hüquqları haqqında Konvensiya ilә.

•

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

268 Tranzitin azadlığı prinsipi ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya prosesindә dövlәtlәrin maraqları balanslaşdırılmayıb, o halda tranzitin keçidi üçün qarşılıqlı razılıq qaçılmazdır
tranzitin azadlığı prinsipinin adәthüquq mәnşәli normaya çevrilmәsi Dünya Ticarәt Tәşkilatı çәrçivәsindә GAATa uyğun olaraq (m.V) dövlәtlәrin yarısı onu tanıdıqdan
sonra mümkün ola bilәr
delikvent dövlәtә qarşı tranzitә razılıq hüququnun qeydşәrtsiz mәhdudlaşdırılması vә lәğv edilә bilmәsi tәdbiri BMT Nizamnamәsinin 51ci maddәsindәn meydana gәlir
beynәlxalq hüquq normaları pozulduğu zaman müvafiq tranzitә razılıq hüququ qeydşәrtsiz mәhdudlaşdırıla vә lәğv edilә bilәr
tranzitin azadlığı hüquqi tәbiәt baxımından beynәlxalq hüququn ümumtanınmış prinsiplәrindәn biri olan dövlәtlәrin әmәkdaşlıq prinsipindәn meydana gәlir

269 Aşağıdakı Konvensiyalardan hansının 13cü maddәsindә qeyd edilir ki, konvensiyanın qaydaları tәbii ehtiyatlar üzәrindә suverenliyin bölünmәzliyi
prinsipinә şamil edilmir?

•

Gömrük prosedurlarının sadәlәşdirilmәsi vә harmonizasiyası haqqında Kioto Konvensiyası (1973)
Müqavilәlәrә münasibәtdә hüquqi varislik haqqında 1978ci il Vyana Konvensiyasında
Dövlәt әmlakı, dövlәt arxivlәri vә dövlәt borclarına münasibәtdә hüquqi varislik haqqında 1983cü il Vyana Konvensiyasında
Dәniz hüququ üzrә 1982ci il BMT Konvensiyasında
Kontinental şelfdә tәbii sәrvәtlәrdәn istifadә haqqında 1978ci il Haaqa Konvensiyas

270 Tranzitin azadlığı prinsipi Barselona Konvensiyasından sonra daha geniş formada hansı sәnәdlәrdә әksini tapmışdır? 1. Tariflәr vә Ticarәt haqqında baş
Sazişin (1947) V maddәsindә, 2. UNCTADın Prinsiplәrindә, 3. Qitәdaxili dövlәtlәrin tranzir ticarәti haqqında Müqavilә 4. Enerji Xartiyasına Müqavilәnin
7ci maddәsindә

•

1,2,4
hamısı
2,3,4
1,2,3
1,3,4

271 Aşağıdakı konvensiyalardan hansı ilә tranzitin azadlığı prinsipi adәt mәnşәli norma kimi mәcәllәlәşdirilmişdir? 1. 1958ci il Açıq dәniz haqqında
Konvensiyasında 2. 1965ci il Qitәdaxili dövlәtlәrin tranzit ticarәti haqqında Konvensiya 3. 1982ci il BMTnin Dәniz hüququ üzrә Konvensiyası ilә
müvafiq adәt norması mәcәllәşdirilmişdir

•

heç biri
hamısı
1.3
1,2
2.3

272 GATTın neçәnci maddәsinә uyğun olaraq Dünya Ticarәt Tәşkilatı çәrçivәsindә tranzitin azadlığı prinsipinin adәthüquq mәnşәli normaya çevrilmәsi
bütün vә ya әksәr çoxluq onu tanıdıqdan sonra mümkün ola bilәr?

•

4cü maddә
5ci maddә
2ci maddә
1ci maddә
3cü maddә

273 Aşağıdakı sәnәdlәrdәn hansının 5556cı maddәlәri iqtisadi, sosial vә mәdәni problemlәrin hәlli mәqsәdilә dövlәtlәrin әmәkdaşlıq etmәk öhdәliyini
ifadә edir?

•

Enerji Xartiyasına Müqavilәnin
BMT Nizamnamәsinin
1957ci il Roma müqavilәsinin
1986cı il Vyana Konvensiyasının
Dәniz hüququ üzrә BMT Konvensiyasının

274 Ticarәt preferensiyalarının qlobal sistemi haqqında Belqrad sazişi neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

1986cı ildә
1988ci ildә
1982ci ildә
1990cı ildә
1984cü ildә

275 Dövlәtlәrin iqtisadi hüquq vә vәzifәlәri haqqında Xartiya aşağıda tәqdim edilәn hüquqlardan hansıları bәyan etmişdir? 1. hәr bir dövlәtin milli sәrvәtlәri
vә tәbii resusları üzәrindә müstәqil sәrancam vermәk hüququnu; 2. xarici investorlara münasibәtdә milli investorlara üstünlüyün verilmәsi hüququnu; 3.
xarici investisiyanın dövlәtdaxili qanunvericilik ilә tәnzimlәnmәsi hüququnu; 4. dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsi hüququnu; 5. xarici mülkiyyәtin
millilәşdirilmәsi hüququnu.

•

1,2,5
1,3,5
2,3,4
1,3,4
2,4,5
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276 Yeni Beynәlxalq İqtisadi Qaydanın (YBİQ) vә yeni dünya düzәninin yaradılmasını zәruri edәn şәrtlәrә aşağıdakılardan hansılar aiddir? 1. II Dünya
müharibәsindәn sonra qlobal iqtisadi sistemin әsasını qoymuş BrettonVuds sisteminin XX әsrin 70ci illәrindә ciddi problemlәrlә üzlәşmәsi; 2. 1973cü ildә
Yaxın Şәrqdә müharibәnin başlanması; 3. 1973cü ildә Böyük Britaniya, İrlandiya vә Danimarkanın Avropa İttifaqına qoşulmaları; 4. 1974cü ildә ABŞ
Konqresi tәrәfindәn Sovet İttifaqı vә bir sıra digәr dövlәtlәrә münasibәtdә diskriminasiya xarakterli mәhdudiyyәtlәri vә qaydaları nәzәrdә tutan ticarәt
islahatları ilә bağlı qanun layihәsinin qәbul edilmәsi; 5. 1976cı ildә çin lideri Mao Tszedunun dünyasını dәyişmәsi; 6. dünya bazarında neftin qiymәtinin
qalxmağa başlaması

•

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

277 İqtisadi ayrıseçkiliyә yol vermәmәk prinsipindәn hüquqa uyğun istisnalar kimi inkişafda olan dövlәtlәrә münasibәtdә imtiyazlı rejimin müәyyәn
edilmәsinә aşağıdakılardan hansılar daxildir? 1.inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdәn ixrac olunan mәhsullardan idxal kömrük rüsumunun tutulmaması 2.inkişaf
etmәkdә olan ölkәlәrdәn ixrac olunan mәhsullardan idxal kömrük rüsumunun azaldılması, 3.inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdәn ixrac olunan mәhsullardan
idxal gömrük rüsumunun artırılması 4.inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә ixrac olunan mәhsullardan ixrac gömrük rüsumlarının artırılması 5.inkişaf etmәkdә olan
ölkәlәrә ixrac olunan mәhsullardan ixrac gömrük rüsumlarının azaldılması

•

hamısı
1,2
3.4
2,3
4.5

278 beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin hüquqi tәnzimlәnmәsi üçün sahәvi prinsiplәri aşağıda göstәrilәnlәrin hansından asılı olaraq müәyyәn etmәk olar? 1.
subyektlәrin dairәsindәn; 2. subyektlәrin hüquq vә vәzifәlәrindәn; 3. hüquqi tәnzimetmәdә digәr normalaın yaradılmasındakı rolundan.

•

1.3
hamısı
1.2
heç biri
2.3

279 1964 cü il UNCTADın I sessiyasında hazırlıq çәrçivәsindә inkişafda olan dövlәtlәr regional fәaliyyәtlә çoxtәrәfli danışıqlar mexanizmini
formalaşdırmağa çalışır vә iqtisadi birlәşmә yaradırlar. Bu birlik necә adlanır?

•

88lәr qrupu
77lәr qrupu
55lәr qrupu
44lәr qrupu
66lar qrupu

280 Preferensiya prinsipinin әksini tapdığı GATT sәnәdi hansıdır

•

GATT2004
GATT1994
GATT1974
GATT1964
GATT1984

281 Beynәlxalq iqtisadi hüquqda tranzit keçidi hansı ödәnişlәrdәn azaddır? 1. Gömrük rüsumlarından 2. Vergilәrdәn 3. Gömrük yığımlarından

•

heç biri
hamısı
1.3
1,2
2.3

282 Tranzitin azadlığı hansı dövrdәn başlayaraq beynәlxalq ticarәt әlaqәlәrinin sәtbәst realizә si üçün әhәmiyyәtli mәsәlә kimi qәbul edilir?

•

19cu әsrdәn
17ci әsrdәn
16cı әsrdәn
15ci әsrdәn
18ci әsrdәn

283 UNCTADın 1979cu ildә Manilada keçirilәn beşinci sessiyasında inkişaf etmiş ölkәlәrin “Transmilli korporasiyaların fәaliyyәti mәcәllәsini” qәbul
etmәk cәhdi nәdәn baş tutmamışdır?

•

zәif inkişaf etmiş ölkәlәrin müqavimәtilә toqquşur vә qәbul edilmir
inkişafda olan ölkәlәrin müqavimәtilә toqquşur vә qәbul edilmir
sosialist mәkanı ölkәlәrinin müqavimәtilә toqquşur vә qәbul edilmir
transmilli korporasiyaların müqavimәtilә toqquşur vә qәbul edilmir
qәbul prosesindә inkişaf etmiş ölkәlәr arasında fikir ayrılığı sәbәbindәn

284 UNIDOnın fәaliyyәti nәticәsindә aşağıdakı aktlardan hansı qәbul olunur?

•

Kito Bәyannamәsi vә ticarәtin inkişafı vә inteqrasiya üzrә fәaliyyәt proqramı
Lima Bәyannamәsi vә sәnayenin tәrәqqisi vә әmәkdaşlıq üzrә fәaliyyәt proqramı
Roma Bәyannamәsi vә milli iqtisadiyyatın tәrәqqisi vә әmәkdaşlıq üzrә fәaliyyәt proqramı
Cili Bәyannamәsi vә kәnd tәsәrrüfatının tәrәqqisi vә inkişaf üzrә fәaliyyәt proqramı
Puma Bәyannamәsi vә daxili bazarın tәrәqqisi vә әmәkdaşlıq üzrә fәaliyyәt proqramı
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285 1966cı ildә UNIDO Sәnaye inkişafı üzrә BMT Tәşkilatının tәsis olunmasında mәqsәd nә idi?

•

sosialist mәkanı ölkәlәrinә texniki kömәk vә sәnayelәşmә prosesinә yardım etmәk
Asiya, Afrika vә Latın Amerikası ölkәlәrinә texniki kömәk vә sәnayelәşmә prosesinә yardım etmәk
İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә texniki kömәk vә sәnayelәşmә prosesinә yardım etmәk
Şimali vә Cәnubi Amerika ölkәlәrinә texniki kömәk vә sәnayelәşmә prosesinә yardım etmәk
Avstraliya vә Okeaniya ölkәlәrinә texniki kömәk vә sәnayelәşmә prosesinә yardım etmәk

286 Aşağıdakılardan hansı Preferensiya prinsipinin әks olunduğu sәnәd deyil?

•

Ticarәt preferensiyalarının qlobal sistemi haqqında 1988ci il Belqrad Müqavilәsindә
Preferensiyaların tәqdim edilmәsi qaydaları ilә bağlı 1975ci il Mexiko Müqavilәsindә
GATT 1994dә
UNCTADın 1964cü il “Prinsiplәrindә”
1974cü il YBİQ ilә bağlı “sәnәdlәr üçlüyündә”

287 BMT Nizamnamәsinin hansı maddәlәri iqtisadi, sosial vә mәdәni problemlәrin hәlli mәqsәdilә dövlәtlәrin әmәkdaşlıq etmәk öhdәliyini ifadә edir?

•

4546cı
5556cı
7576cı
6566cı
3536cı

288 Aşağıdakılardan hansı yanlışdır?

•

Dolayısı ilә olsa da, Sanitariyaepidemioloji salamatlıq haqqında Azәrbaycan Respublikasının 1992ci il Qanununun 3cü maddәsi beynәlxalq sanitariya qaydalarının vә
normalarının, gigiyena normativlәrinin AR әrazisindә qüvvәdә olması qaydasını müәyyәn edir
Sanitariyaepidemioloji salamatlıq haqqında Azәrbaycan Respublikasının 1992ci il Qanunu hüquqi tәnzimetmә zamanı beynәlxalq tәşkilatların standartlarını nәzәrdә
tutmur.
Azәrbaycan Respublikasının Әhalinin radiasiya tәhlükәsizliyi haqqında 1997ci il Qanununda radiasiya tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi sahısindә hüquqi tәnzimetmә
zamanı beynәlxalq tәşkilatların standartlarını nәzәrdә tutmur
Azәrbaycan Respublikasının Әhalinin radiasiya tәhlükәsizliyi haqqında 1997ci il Qanununda radiasiya tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi sahısindә hüquqi tәnzimetmә
zamanı beynәlxalq müqavilә normalarına istinad edilir
Azәrbaycan Respublikasının Әhalinin radiasiya tәhlükәsizliyi haqqında 1997ci il Qanununda yalnız radiasiya tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsindә dövlәt
normalaşdırılmasına istinad edilir

289 Beynәlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Nizamnamәsinin III A.6 maddәsindә qeyd edilir ki, Agentlik hansı tәşkilatın sәlahiyyәtli qurumları vә
ixtisaslaşdırılmış müәssisәlәri ilә mәslәhәtlәşmә vә zәrurәt olduqda әmәkdaşlıq edәrәk sağlamlığın mühafizәsinә, hәyat vә әmlaka, o cümlәdәn, әmәk
şәraitinә tәhlükәni minumuma endirmәk mәqsәdilә tәhlükәsizlikstandartlarını qәbul edir

•

Avropa Birliyinin
BMTnin
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının
ATӘTin
OPEKin

290 Әtraf mühitin mühafizәsi haqqında Azәrbaycan Respublikasının 1999cu il Qanunun hansı maddәsindә birbaşa beynәlxalq standartlara istinad etmәsә
dә, ekoloji tәhlükәsizliyin üstünlüyünün gözlәnilmәsi prinsiplәri rәhbәr tutularaq әtraf mühitin mühafizәsi sahәsindә beynәlxalq әmәkdaşlığın hәyata
keçirilmәsi tәsbit edilmişdir?

•

61.0
81
21.0
101
41.0

291 Azәrbaycan Respublikasının Әhalinin radiasiya tәhlükәsizliyi haqqında 1997ci il Qanunu ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansılar yanlışdır? 1) Qanunda
radiasiya tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi sahәsindә tәnzimetmә zamanı beynәlxalq tәşkilatların standartlarını nәzәrdә tutmur; 2) Qanunda radiasiya
tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi sahәsindә hüquqi tәnzimetmә zamanı beynәlxalq müqavilә normalarına istinad edilmişdir; 3) Qanunda yalnız radiasiya
tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsindә dövlәt normalaşdırılmasına istinad edilir; 4)Qanunun 3cü maddәsi beynәlxalq sanitariya qaydalarının vә normalarının,
gigiyena normativlәrinin Azәrbaycan әrazisindә qüvvәdә olması qaydalarını müәyyәn edir; 5) Qanunun 81 ci maddәsindә ekoloji tәhlükәsizliyin
üstünlüyünün gözlәnilmәsi prinsiplәrini rәhbәr tutaraq әtraf mühitin mühafizәsi sahәsindә beynәlxalq әmәkdaşlığın hәyata keçirilmәsini tәsbit edilir

•

3.4
4,5
1.2
1,3
2.3

292 Birbaşa olaraq beynәlxalq standartlara istinad etmәsә dә, ekoloji tәhlükәsizliyin üstünlüyünün gözlәnilmәsi prinsiplәrini rәhbәr tutaraq әtraf mühitin
mühafizәsi sahәsindә beynәlxalq әmәkdaşlığın hәyata keçirilmәsinin tәsbiti Әtraf mühitin mühafizәsi haqqında Azәrbaycan Respublikasının 1999cu il
Qanunuun hansı maddәsindә nәzәrdә tutulmuşdur?

•

100.0
81
41.0
21
61.0

293 Beynәlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bu vә ya digәr dövlәtlәrlә bağlanan tәminat müqavilәlәrindә tәsbit edilәn standartların yerinә yetirilmәsinin
pozulması halında aşağıdakı orqanlardan hanısna müraciәt edir? 1. BMT Tәhlükәsizlik Şurasına; 2. BMT Baş Mәclisinә; 3. BMT Beynәlxalq Mәhkәmәsinә;
4. BMT İqtisadi vә Sosial Şurasına; 5. BMT Baş Katibliyinә
1.3

•
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•

1,2
3.4
2,3
4.5

294 Sivilizasiyalı xalqlar tәrәfindәn formalaşdırılmış (tanınmış) hüquqda aşağıdakılardan hansılar nәzәrdә tutulur? 1. Xaricilәrin әmlakının ekspropriasiyası
zamanı sivilizasiyalılığın beynәlxalq minimal standartı; 2. Xarici әmlaka vurulan zәrәrә görә dövlәtin mәsuliyyәti; 3. Qәbul edәn dövlәtin qanunlarına
hörmәt; 4. Mübahisәlәrin hәlli zamanı yerli hüquqi müdafiә vasitәlәri tükәndikdәn sonra beynәlxalq arbitraj orqanlarına müraciәt hüququ

•

1,2,4
hamısı
2,3,4
1,2,3
1,3,4

295 Azәrbaycan Respublikasnın tәrәfdar çıxdığı dövlәtlәrarası müqavilәlәr bu Mәcәllә ilә tәnzimlәnәn mülki hüquq münasibәtlәrinә birbaşa tәtbiq edilmәsi
Azәrbaycan Respublikasnın Mülki Mәcәllәsinin hansı maddәsindә әksini tapmışdır?

•

5ci
3cü
2ci
1ci
4cü

296 Nüvә radiasiya tәhlükәsi olan obyektlәrdә çalışan şәxslәrin tәhlükәsizlik standartları aşağıdakılardan hansı qurumlarla formalaşdırılır? 1. Beynәlxalq
Әmәk Tәşkilatı 2. BMTnin Әtraf mühit üzrә Proqram 3. Dünya Sәhiyyә Tәşkilatı 4. Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı

•

1.4
hamısı
3.4
1,2
2.3

297 Beynәlxalq standartların beynәlxalq müqavilә norması kimi qәbul edilmәsinә nümumә kimi nüvә energetikasından istifadә zamanı tәhlükәsizlik üzrә
müqavilә vә konvensiyalara aşağıdakılardan hansılar daxildir? 1. Dәnizin tullantılarla vә digәr maddәlәrlә çirklәndirilmәsinin qarşısının alınması üzrә
1972ci il Konvensiyası; 2. Nüvә maddәlәrinin fiziki müdafiәsi haqqında 1980cı il Vyana Konvensiyası; 3. İstifadә edilmiş yanacaqla vә radiaktiv tulantılarla
tәhlükәsiz davranış haqqında birgә 1997ci il Konvensiyası

•

2.3
hamısı
1.2
heç biri
1.3

298 Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasının hansı maddәsindә qeyd edilir ki, beynәlxalq müqavilәlәrin prioriteti ARin tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq
müqavilәlәr ARin qanunvericilik sisteminin ayrılmaz tәrkib hissәsi kimi tanındıqdan sonra yaranır?

•

AR Konstitusiyasının 158ci maddәsindә
AR Konstitusiyasının 148ci maddәsindә
AR Konstitusiyasının 68ci maddәsindә
AR Konstitusiyasının 48ci maddәsindә
AR Konstitusiyasının 108ci maddәsindә

299 Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinin hansı maddәsindә qeyd edilir ki, ARin tәrәfdar çıxdığı dövlәtlәrarası müqavilәlәr bu Mәcәllә ilә
tәnzimlәnәn mülki hüquq münasibәtlәrinә birbaşa tәtbiq edilir ?

•

Mülki Mәcәllәnin 23cü maddәsindә
Mülki Mәcәllәnin 3cü maddәsindә
Mülki Mәcәllәnin 14cü maddәsindә
Mülki Mәcәllәnin 9cü maddәsindә
Mülki Mәcәllәnin 19cu maddәsindә

300 Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasının hansı maddәsindә qeyd edilir ki, ARin qanunvericilik sisteminә daxil olan normativ hüquqi aktlar ilә
ARin tәrәfdar çıxdığı dövlәtlәrarası müqavilәlәr arasında ziddiyyәt yaranarsa, müvafiq beynәlxalq müqavilәlәr tәtbiq edilir ?

•

AR Konstitusiyasının 131ci maddәsindә
AR Konstitusiyasının 151ci maddәsindә
AR Konstitusiyasının 91ci maddәsindә
AR Konstitusiyasının 71ci maddәsindә
AR Konstitusiyasının 101ci maddәsindә

301 1996cı ildә “Yeddilәr qrupunun” Lion görüşündә, Dünya Ticarәti Tәşkilatı haqqında Saziş qüvvәyә mindikdәn sonra hansı Bәyannamәdә beynәlxalq
әmәk normaları müzakirә obyekti olmuşdur?

•

Nazirlәrin KualaLumpur Bәyannamәsindә
Nazirlәrin Sinqapur Bәyannamәsindә
Dövlәt başçılarının Doha Bәyannamәsindә
Dövlәt başçılarının Dehli Bәyannamәsindә
Hökumәt başçılarının Pekin Bәyannamәsindә

302 GAATın XX maddәsindә nәzәrdә tutulur ki, razılığa gәlәn tәrәflәr kimlәrin әmәyi ilә istehsal olunan әmtәәlәrin idxalını mәhdudlaşdırmaq
sәlahiyyәtlәrinә malikdirlәr
qadınların vә uşaqların

•
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•

hәbsdә olan şәxslәrin
ahıl yaşlı şәxslәrin
fiziki qüsurlu şәxslәrin
uşaqların

303 BeynәlxalqӘmәk Tәşkilatının 1970ci il (№131) Minumum әmәk haqqının müәyyәn edilmәsi haqqında Konvensiyada aşağıdakılardan hansı öz әksini
tapmışdır?1. minumum әmәk haqqı qanuni qüvvәyә malikdir 2. minumum әmәk haqqı heç bir halda azaldıla bilmәz. 3. minumum әmәk haqqı heç bir halda
artırıla bilmәz. 4. minumum әmәk haqqı yalnız ildә 1 dәfә artırıla bilәr.

•

1,3
2.3
1,2
2.4
1.4

304 BMT Baş Mәclisinin 1962ci il “Tәbii resuslar üzәrindә ayrılmaz suverenlik” Qәtnamәsinin hansı maddәsindә qeyd edilir ki, xalqların vә millәtlәrin
tәbii ehtiyatlarına vә resusları üzәrindә ayrılmaz suveren hüquqları müvafiq dövlәtin әhalisinin әminamanlığı vә onların milli inkişaf maraqlarına uyğun
hәyata keçirilmәlidir?

•

5ci maddә
1ci maddә
3cü maddә
2ci maddә
4cü maddә

305 Dünya Ticarәt Tәşkilatının hüquqi әsasını aşağıdakılardan hansı tәşkil edir?

•

Tokio raundunun Yekun Aktında tәsbit edilәn vә 16 maddәdәn ibarәt olan Uruqvay sazişi
Uruqvay raundunun Yekun Aktında tәsbit edilәn vә 16 maddәdәn ibarәt olan Mәrakeş sazişi
Kennedi raundunun Yekun Aktında tәsbit edilәn vә 16 maddәdәn ibarәt olan Kasablanka sazişi
Dillon raundunun Yekun Aktında tәsbit edilәn vә 16 maddәdәn ibarәt olan Dehli sazişi
Cenevrә raundunun Yekun Aktında tәsbit edilәn vә 16 maddәdәn ibarәt olan Yәmәn sazişi

306 Beynәlxalq Ticarәt Tәşkilatının Nizamnamәsinin hazırlanması vә yekunlaşdırılması ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı doğrudur?

•

Nizamnamә Dehli konfransında (1949) hazırlanır vә London konfransında (1950) yekunlaşır
Nizamnamә Cenevrә konfransında (1947) hazırlanır vә Havana konfransında (1948) yekunlaşır
Nizamnamә Sürix konfransında (1944) hazırlanır vә Brazzavil konfransında (1945) yekunlaşır
Nizamnamә Varşava konfransında (1946) hazırlanır vә Ottava konfransında (1947) yekunlaşır
Nizamnamә Paris konfransında (1948) hazırlanır vә Berlin konfransında (1949) yekunlaşır

307 Dünya Ticarәt Tәşkilatının tәsis müqavilәsinә daxil olan Әlavә 1A aşağıdakı sazişlәrdәn hansıdır?

•

Әmtәәlәrlә ticarәt üzrә çoxtәrәfli Saziş
Ticarәt siyasәtinin icmalı mexanizmi
Mübahisәlәrin hәlli proseduru vә qaydaları haqqında Saziş
Xidmәtlәrlә ticarәt üzrә Bazş Saziş
Әqli mülkiyyәt hüququnun ticarәt aspetlәri üzrә Saziş

308 Dünya Ticarәt Tәşkilatının tәsis müqavilәsinә daxil olan Әlavә 3 aşağıdakı sazişlәrdәn hansıdır?“

•

Әmtәәlәrlә ticarәt üzrә çoxtәrәfli Sazi
Mübahisәlәrin hәlli proseduru vә qaydaları haqqında Saziş
Әqli mülkiyyәt hüququnun ticarәt aspetlәri üzrә Saziş
Xidmәtlәrlә ticarәt üzrә Bazş Saziş
Ticarәt siyasәtinin icmalı mexanizmi

309 Dünya Ticarәt Tәşkilatının tәsis müqavilәsinә daxil olan Әlavә 2 aşağıdakı sazişlәrdәn hansıdır?

•

Ticarәt siyasәtinin icmalı mexanizmi
Әqli mülkiyyәt hüququnun ticarәt aspetlәri üzrә Saziş
Әmtәәlәrlә ticarәt üzrә çoxtәrәfli Saziş
Xidmәtlәrlә ticarәt üzrә Baş Saziş
Mübahisәlәrin hәlli proseduru vә qaydaları haqqında Saziş

310 Dünya Ticarәt Tәşkilatının tәsis müqavilәsinә daxil olan Әlavә 1C aşağıdakı sazişlәrdәn hansıdır?

•

Xidmәtlәrlә ticarәt üzrә Baş Saziş
Әmtәәlәrlә ticarәt üzrә çoxtәrәfli Saziş
Mübahisәlәrin hәlli proseduru vә qaydaları haqqında Saziş
Ticarәt siyasәtinin icmalı mexanizmi
Әqli mülkiyyәt hüququnun ticarәt aspetlәri üzrә Saziş

311 Dünya Ticarәt Tәşkilatının tәsis müqavilәsinә daxil olan Әlavә 1B aşağıdakı sazişlәrdәn hansıdır?

•

Әmtәәlәrlә ticarәt üzrә çoxtәrәfli Saziş
Xidmәtlәrlә ticarәt üzrә Baş Saziş
Ticarәt siyasәtinin icmalı mexanizmi
Mübahisәlәrin hәlli proseduru vә qaydaları haqqında Saziş
Әqli mülkiyyәt hüququnun ticarәt aspetlәri üzrә Saziş

312 1994cü il Uruqvay raundunun Yekun Aktında tәsbit edilәn vә onun hüquqi әsasını tәşkil edәn Mәrakeş sazişi neçә maddәdәn ibarәtdir?
18.0
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•

10.0
12.0
16.0
14.0

313 Subsidyalar vә kompensasiya tәdbirlәri haqqında Sazişә әsasәn Araşdırma vә ya mübahisә edilә bilәn subsidiyalar Dünya Ticarәt Tәşkilatının üzvünün
maraqlarına nә zaman ciddi zәrәr vurur?

•

ümumi subsidiya hәddi әmtәәnin qiymәtinin 10 %ni keçmiş olsun
ümumi subsidiya hәddi әmtәәnin qiymәtinin 3%ni keçmiş olsun
ümumi subsidiya hәddi әmtәәnin qiymәtinin 8 %ni keçmiş olsun
ümumi subsidiya hәddi әmtәәnin qiymәtinin 5%ni keçmiş olsun
ümumi subsidiya hәddi әmtәәnin qiymәtinin 15%=ni keçmiş olsun

314 Dünya ticarәt sisteminin әsasını tәşkil edәn vә Dünya Ticarәt Tәşkilatının bütün üzv dövlәtlәri üçün mәcburi olan “Әqli mülkiyyәt hüququnun ticarәt
aspektlәri üzrә Saziş” GATTın hansı әlavәsi kimi qәbul edilir? (

•

“1D” Әlavәsi
“1A” Әlavәsi
“1B” Әlavәsi
“1E” Әlavәsi
“1C” Әlavәsi

315 Bu saziş Uruqvay raundunun ticarәt danışıqlarında әmtәәlәri dünya ticarәti ilә әlaqәsi olan dövlәtlәrin investisiya xarakterli tәnzimetmә tәdbirlәrinin
mәhdudlaşdırılması üçün qәbul olunmuş vә әsas mәqsәd xarici investisiyanın sәrbәst hәrәkәti üçün Dünya Ticarәt Tәşkilatının liberallaşdırma prinsipinin
tәtbiqini tәmin etmәk idi.

•

TRIPS
GATT
GATS
TRIMS
GAAT

316 1995ci il Fiziki şәxslәrin yerdәyişmәsi haqqında GATSın III Protokoluna әsasәn “ağ yaxalıqlı” ali tәhsil, mühasibat, hüquqi xidmәt sferasında çalışan
şәxslәrin xidmәtinin beynәlxalq istifadәsi imkanını ifadә edir. Müvafiq xidmәtlәrin hәyata keçirilmәsi ilә bağlı qaydalara aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

xidmәtlәr haqqında sazişdә nәzәrdә tutulan çәrçivәdә
bir qayda olaraq 1 ildәn artıq olmayan müddәtdә hәyata keçirilә bilәr
qәbul edәn dövlәtdә kommersiya fәaliyyәtini hәyata keçirmәklә bağlı öhdәliyi olmadan
lisenziya qaydasında hәyata keçirilә bilәr
qәbul edәn dövlәtdә әmәk müqavilәsi bağlamaqla

317 GATT 1994ün XIII maddәsi nәyi nәzәrdә tutur?

•

valyuta tәdbirlәtini
idxalixracın qadağan olunmasına münasıbәtdә ayrıseçkiliyә yol vermәmәk prinsipini
gömrük rüsumlarından, vergi vә yığımlardan başqa istәnilәn sayda, o cümlәdәn lisenziya, kvota vә s. formalı mәhdudiyyәtlәrin qadağan edilmәsi, hәmçinin bu qadağadan
istisnalar
idxalixrac zamanı qeyri tarif maneәlәrinin ixtisarı üzrә öhdәliyi
ixrac subsidyasının istisnasını

318 GATT 1994ün VIII maddәsi nәyi nәzәrdә tutur?

•

valyuta tәdbirlәtini
idxalixrac zamanı qeyri tarif maneәlәrinin ixtisarı üzrә öhdәliyi
idxalixracın qadağan olunmasına münasıbәtdә ayrıseçkiliyә yol vermәmәk prinsipini; ticarәt qaydalarının dәrci ilә bağlı mәsәlәlәrdәn
gömrük rüsumlarından, vergi vә yığımlardan başqa istәnilәn sayda, o cümlәdәn lisenziya, kvota vә s. formalı mәhdudiyyәtlәrin qadağan edilmәsi, hәmçinin bu qadağadan
istisnalar
ixrac subsidyasının istisnasını

319 GATT 1994ün XII maddәsindә nәdәn bәhs edilir?

•

ticarәt qaydalarının dәrci ilә bağlı mәsәlәlәrdәn
valyutamaliyyә ehtiyatlarına tәhlükә yarandığı halda müvәqqәti mәhdudlaşdırıcı tәdbirlәrin görülmәsini tranzitin azadlığından bәhs edilir
antidempinq vә kompensasiya rüsumlarının tәtbiqi haqqında qaydaları tәsbit edir
tranzitin azadlığından
gömrük tәnzimlәnmәsi üçün әmtәәlәrin qiymәtlәndirilmәsinin ümumi prinsiplәrini әks etdirir

320 GATT 1994ün X maddәsindә nәdәn bәhs edilir?

•

tranzitin azadlığından
gömrük tәnzimlәnmәsi üçün әmtәәlәrin qiymәtlәndirilmәsinin ümumi prinsiplәrini әks etdirir
ticarәt qaydalarının dәrci ilә bağlı mәsәlәlәrdәn
antidempinq vә kompensasiya rüsumlarının tәtbiqi haqqında qaydaları tәsbit edir
valyutamaliyyә ehtiyatlarına tәhlükә yarandığı halda müvәqqәti mәhdudlaşdırıcı tәdbirlәrin görülmәsini tranzitin azadlığından bәhs edilir

321 GATT 1994ün VII maddәsindә nәdәn bәhs edilir?

•

valyutamaliyyә ehtiyatlarına tәhlükә yarandığı halda müvәqqәti mәhdudlaşdırıcı tәdbirlәrin görülmәsini tranzitin azadlığından bәhs edilir
gömrük tәnzimlәnmәsi üçün әmtәәlәrin qiymәtlәndirilmәsinin ümumi prinsiplәrini әks etdirir
antidempinq vә kompensasiya rüsumlarının tәtbiqi haqqında qaydaları tәsbit edir
tranzitin azadlığından
ticarәt qaydalarının dәrci ilә bağlı mәsәlәlәrdәn

322 GATT 1994ün VI maddәsindә nәdәn bәhs edilir?
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•

valyutamaliyyә ehtiyatlarına tәhlükә yarandığı halda müvәqqәti mәhdudlaşdırıcı tәdbirlәrin görülmәsini tranzitin azadlığından bәhs edilir
antidempinq vә kompensasiya rüsumlarının tәtbiqi haqqında qaydaları tәsbit edir
gömrük tәnzimlәnmәsi üçün әmtәәlәrin qiymәtlәndirilmәsinin ümumi prinsiplәrini әks etdirir
tranzitin azadlığından
ticarәt qaydalarının dәrci ilә bağlı mәsәlәlәrdәn

323 GATT 1994ün V maddәsindә nәdәn bәhs edilir?

•

valyutamaliyyә ehtiyatlarına tәhlükә yarandığı halda müvәqqәti mәhdudlaşdırıcı tәdbirlәrin görülmәsini tranzitin azadlığından bәhs edilir.
tranzitin azadlığından
gömrük tәnzimlәnmәsi üçün әmtәәlәrin qiymәtlәndirilmәsinin ümumi prinsiplәrini әks etdirir
antidempinq vә kompensasiya rüsumlarının tәtbiqi haqqında qaydaları tәsbit edir
ticarәt qaydalarının dәrci ilә bağlı mәsәlәlәrdәn

324 ECOSOCun rәhbәrliyi altında keçirilәn hansı konfransda Beynәlxalq Ticarәt Tәşkilatının Nizamnamәsi hazırlanır?

•

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

325 Aşağıdakılardan hansılar hәm beynәlxalq ticarәt hüququnun, hәm dә beynәlxalq iqtisadi hüququn prinsiplәri sırasına daxildir? 1. tәbii ehtiyatlar vә
iqtisadi fәaliyyәt üzәrindә dövlәt suverenliyiprinsipi; 2. prefensiya; 3. proteksionizm 4. xarici rejim 5. milli bazarın müdafiәsi;

•

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

326 Böyük Britaniya vә ABŞ arasında Maliyyә mәsәlәlәri üzrә Müqavilә neçәnci ildә bağlanmışdır?

•

1975.0
1945.0
1955.0
1935.0
1965.0

327 Böyük Britaniya vә ABŞ arasında Qarşılıqlı yardım haqqında Müqavilә neçәnci ildә bağlanmışdır?

•

1982.0
1942.0
1962.0
1952.0
1972.0

328 UNCTAD çәrçivәsindә beynәlxalq ticarәtin tәnzimlәnmәsi neçәnci ildәn öz başlanğıcını götürmüşdür?

•

1971.0
1961.0
1941.0
1931.0
1951.0

329 Dünya Ticarәt Tәşkilatına üzv olmaq istәyәn dövlәt üzv dövlәtlәrlә ikitәrәfli danışıqların hәyata keçirilmәsi vasitәsi olan ofertada aşağıdakılardan hansı
ifadә edilmir?

•

tarif dәrәcәlәrinin ilkin vә son “bağlanma”, “ortalanma” sәviyyәlәri
gömrük güzәştlәrinin aşağı vә yuxarı sәviyyәlәri
tarif kalonları (sütunları)
gömrük tariflәrinin strukturu
tarif kalonlarına (sütunlarına) uyğun ümumi vә daha әlverişli rüsum dәrәcәlәri

330 Dünya Ticarәt Tәşkilatının büdcәsi necә formmalaşır?

•

üzv dövlәtlәrin xarici ticarәt kvotalarına müvafiq verilәn üzvlük haqqı ilә
üzv dövlәtlәrin dünya ticarәtindәki payına mütәnasib verilәn üzvlük haqqı ilә
üzv dövlәtlәrin ÜDMnın hәcminә mütәnasib verilәn üzvlük haqqı ilә
üzv dövlәtlәrin әhalisinin sayına mütәnasib verilәn üzvlük haqqı ilә
üzv dövlәtlәrin әrazilәrinin böyüklüyünә müvafiq verilәn üzvlük haqqı ilә

331 Dünya Ticarәt Tәşkilatına yeni üzv ölkәlәrin qoşulmasının әsas şәrtlәrindәn biri onların milli qannvericiliyinin vә tәcrübәlәrinin tәşkil edir. Milli
qanunvericiliyin unifikasiyası vә Dünya Ticarәt Tәşkilatı hüququna uyğunlaşdırılması mәsәlәsi Dünya Ticarәt Tәşkilatının tәsis edilmәsi haqqında Sazişin
hansı maddәsindәn irәli gәlir?

•

12.0
16.0
7.0
5.0
10.0

332 Aşağıdakı komitәlәrdәn hansı Dünya Ticarәt Tәşkilatının daimi fәaliyyәt göstәrәn orqanlarından olan Әmtәәlәrlә ticarәt üzrә Şuranın himayәsi altına
daxil deyil?
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•

Antidempinq tәcrübәsi üzrә Komitә
İdxal vә ixrac kvotalaşdırılması üzrә Komitә
Susidiyalar vә kompensasiya tәdbirlәri üzrә Komitә
Ticarәtlә bağlı investisiyalar üzrә Komitә
Gömrük dәyәrlәndirilmәsi (qiymәtlәndirilmәsi) üzrә Komitә

333 İkiqat vergiqoymanın qarşısının alınmasına dair Subregional sәviyyәdә nail olunmuş razılaşmalara hansılar aiddir? 2. 1971ci il Kartahena Razılaşması;
3. And subregionaldan kәnar digәr ölkәlәr arasında ikiqat vergiqoymanın qarşısının alınması haqqında Model Konvensiya; 4. And qrupu çәrçivәsindә ikiqat
vergiqoymanın qarşısının alınması haqqında Konvensiya; 5. İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı çәrçivәsindә Әmlaka vә mirasa görә ikiqat
vergiqoymanın qarşısının alınmasına dair Konvensiya

•

hamısı
1,2,3
2,3,4
1,3,4
1,2,4

334 Azәrbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyinә әsasәn rezident güzәştli vergi tutulan ölkәdә gәlir әldә edәn qeyrirezidentin nizamnamә
fondununneçә faizdәn çoxuna bilavasitә vә ya dolayısı ilә sahibdirsә, yaxud, öz növbәsindә onun sәsvermә hüququ verәn sәhimlәrinin neçә faizdәn çoxunun
sahibidirsә, rezidentin hәmin gәliri onun vergi tutulan gәlirinә daxil edilir?

•

0.5
20%
0.3
10%
0.4

335 Ümumi vergi sazişlәrinә aid olan nümumәvi müqavilә modellәrinin beynәlxalq sәviyyәdә hansı modellәri modeli fәrqlәndirilir? 1. Avropa 2. Asiya 3.
Yaponiya 4. BVF 5. Çin 6. BMT 7. ABŞ

•

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

336 Ümumi vergi sazişlәrinә aid olan nümumәvi müqavilә modellәrindәn BMT modeli 1979cu ildә hansı tәşkilat tәrәfindәn yaradılıb?

•

BVF
ECOSOC
UNCİTRAL
USAİD
UNDP

337 Avropa İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatının qәbul etdiyi Konvensiyalardan hansı ikiqat vergiqoymanı istisna etmәklә yanaşı, hәm dә vergi
ödәmәlәrindәn yayınma hallarına qarşı normaları nәzәrdә tutur? 1. Müvafiq Tәşkilat çәrçivәsindә Vergi mәsәlәlәrindә qarşılıqlıinzibati yardımın
göstәrilmәsi haqqında (1981) Nümumәvi Konvensiya; 2. Miras vә hәdiyyәlәrdәn ikiqat verginin aradan qaldırılması haqqında (1982) Nümumәvi
Konvensiya; 3. Gәlir vә kapitala vergi qoyulması haqqında (1992) Nümumәvi Konvensiya hazırlanmışdır. Sonuncu Nümumәvi Konvensiya

•

1.3
3
2.3
1,2
2.0

338 Enerji Xartiyasına Müqavilәnin hansı maddәsindә verginin diskriminasiya yaratdığı hal tәsbit edilir?

•

51ci maddә
21ci maddә
31cü maddә
11cü maddә
41cü maddә

339 GATTda vergi vә yığımlarla bağlı nәzәrdә tutulan müddәalәrdәn hansılar doğrudur? 1. GATTın IX maddәsinin 1ci bәndinә qeydşәrtdә nәzәrdә tutulur
ki, razılığa gәlәn dövlәtlәr idxal vә ixraca münasibәtdә “gömrük rüsumlarından, vergi vә yığımlardan başqa” bir sıra mәhdudiyyәtlәr vә qadağalar müәyyәn
edә bilәrlәr 2. Әgәr dövlәt idxal vә ixracı mәhdudlaşdırmaq istәsә, bu halda yalnız gömrük rüsumu vә ya anoloji vergilәrlә bunu etmәlidir. 3. Vergi
mәsәlәlәrinin GATT/WTO sisteminә daxil edilmәsi yalnız dolayısı ilә, başqa sözlә desәk, istehlak edilәn әmtәә vә mәhsullara milli rejim prinsipinin tәqdim
edilmәsi ilә mümkün olmuşdur. 4. GATTın III maddәsindә nәzәrdә tutulan milli rejim dövlәtә idxal edilәn әmtәәlәrә, xidmәtlәrә dolayı vergilәr, daha
dogrusu, istehlak, aksiz vergilәrini tәtbiq etmәyә imkan vermir. 5. GATTın III maddәsindә (b. 1,2) nәzәrdә tutulan milli rejim bilavasitә daxili vergilәrә vә
daxili yığımlara yönәlib.

•

hamısı
2,3,5
2,3,4
1,2,3
1,2,5

340 Beynәlxalq vergi münasibәtlәrinin sistemi isә özündә göstәrilәn hansı münasibәtlәri tәsbit etmir?

•

dövlәtin xarici fiziki vә hüquqi şәxslәrdәn vә ya rezidentlәrin xaricdәki gәlirlәrdәn, әmlakından vergi vә yığımların alınması üzrә münasibәtlәri tәsbit edir
dövlәtin qeyrirezidentlәrin xaricdәki gәlirlәrindәn, әmlakından vergi vә yığımların alınması üzrә, hәmçinin beynәlxalq tәşkilatların dövlәtlәrin fiziki vә hüquqi
şәxslәrinin gәlirlәrindәn, әmlakından vergi vә yığımların alınması üzrә münasibәtlәri tәsbit edir
vergi orqanlarının beynәlxalq әmәkdaşlığında formalaşan münasibәtlәri
vergi yurisdiksiyası ilә bağlı dövlәtlәrin fәaliyyәtini
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beynәlxalq tәşkilatlarla dövlәtlәrin vergi mәsәlәlәri üzrә münasibәtlәrini

341 Beynәlxalq ikiqat vergiqoyma mәsәlәlәrini davamlı olaraq tәdqiqat etmәk üçün BMTnin İqtisadi vә Sosial Şurası tәrәfindәn 1980cı ildә
formalaşdırılan Vergi münasibәtlәri sahәsindә әmәkdaşlıq üzrә “adhoc” ekspert Qrupunun tәrkibi ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı doğrudur?

•

Halhazırda ekspertlәr qrupu 15 üzvdәn ibarәtdir. Onlardan 5i inkişaf etmiş dövlәtlәrdәn, 5i inkişafda olan vә digәr 5i isә keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrdәndir
Halhazırda ekspertlәr qrupu 25 üzvdәn ibarәtdir. Onlardan 10u inkişaf etmiş dövlәtlәrdәn, digәr 15i isә inkişafda olan vә keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrdәndir
Halhazırda ekspertlәr qrupu 15 üzvdәn ibarәtdir. Onlardan 10u inkişaf etmiş dövlәtlәrdәn, digәr 5i isә inkişafda olan vә keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrdәndir
Halhazırda ekspertlәr qrupu 25 üzvdәn ibarәtdir. Onlardan 15i inkişaf etmiş dövlәtlәrdәn, digәr 10u isә inkişafda olan vә keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrdәndir
Halhazırda ekspertlәr qrupu 15 üzvdәn ibarәtdir. Onlardan 5i inkişaf etmiş dövlәtlәrdәn, digәr 10u isә inkişafda olan vә keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrdәndir

342 İkitәrәfli vergi konvensiyalarının başlıca mәqsәdi ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı doğrudur? 1. vergi ödәyicilәrinin ikiqat vergilәrә qarşı tam müdafiә
edilmәsi, 2. beynәlxalq ticarәt vә investisiya hәrәkәtinә maneә olan halların qarşısının alınması 3. beynәlxalq sәviyyәdә vergi ödәyicilәri arasında
ayrıseçkiliyin qarşısını almaq, 4. beynәlxalq әmәliyyatların hәyata keçirilmәsinin davam edә bilәcәyi çәrçivәdә sәmәrәli hüquqi vә maliyyә şәraitini
yaratmaq

•

2,3,4
1,2,4
1,3,4
hamısı
1,2,3

343 Aşağıdakılardan hansılar beynәlxalq vergi münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi sferasında xüsusi sferalı vergi sazişlәrinә aiddir? 1. Xarici avtomobillәrin
vergi rejimi haqqında 1931ci il Cenevrә Konvensiyası; 2. Müәllif mükafatlandırmasından ödәnilәn ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması haqqında
çoxtәrәfli 1979cu il Madrid Konvensiyası; 3. Vergi mәsәlәlәrindә qarşılıqlı inzibati yardım haqqında 1988ci il strasburq – Paris Konvensiyası, 4. MDB
iştirakçı dövlәtlәrinin vergi cinayәtlәri ilә mübarizәdә әmәkdaşlıq haqqında Sazişi 5. Vergi siyasәtinin razılaşdırılmış prinsiplәri haqqında MDB
iştirakçıdövlәtlәrinin hökumәtlәri arasında bağlanmış 1992ci il Sazişi

•

1.3
1,2
3.4
2,3
4.5

344 BMTnin 1979cu il inkişafda olan vә inkişaf etmiş ölkәlәr arasında ikiqat vergiqoymanın Model Konvensiyası neçә fәsil vә maddәdәn ibarәtdir?

•

9 fәsil vә 499 maddә
7 fәsil vә 29 maddә
6 fәsil vә 19 maddә
5 fәsil vә9 maddә
8 fәsil vә 39 maddә

345 Vergi münasibәtlәrinin beynәlxalq hüquqi tәnzimlәnmәsi sahәsindә regional sazişlәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

1975ci il Afrika dövlәtlәrinin ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması haqqında çoxtәrәfli Sazişi
BMTnin 1979cu il inkişafda olan vә inkişaf etmiş ölkәlәr arasında ikiqat vergiqoymanın Model Konvensiyası
MDB iştirakçıdövltlәri arasında әmtәәlәrin (iş vә xidmәtlәri) ixracı vә idxalı zamanı dolayı vergilәrin tutulmasının prinsiplәri haqqında 1998ci il Moskva Sazişi
1971ci il ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması haqqında And qrupu dövlәtlәrinin Nümumәvi Konvensiyası
1973cü il Әrәb İqtisadi Birliyi üzvdövlәtlәri tәrәfindәn imzalanmış Әrәb vergi Sazişi

346 Ümumi vergi sazişlәrinә aid olan nümumәvi müqavilә modellәrindәn Avropa Modeli hansı tәşkilatın 1977ci il gәlir vә kapitaldan ikiqat vergiqoymanın
aradan qaldırılması vә onun şәrhi haqqında Nümumәvi Konvensiyasına әsaslanır

•

Avropa Polad Birliyinin
Avropa İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı
Avropa Tәhlükәsizlik vә Әmәkdaşlıq Tәşkilatı
Avropa İttifaqı
Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı

347 Aşağıdakılardan hansılar beynәlxalq vergi hüququnun mәnbәlәri qismindә xüsusi sferalı vergi sazişlәrinә aiddir? 2 1.Avropa İttifaqı haqqında 1992ci il
Maastrixt Müqavilәsi; 2. 2 Vergi siyasәtinin razılaşdırılmış prinsiplәri haqqında MDB iştirakçıdövlәtlәrinin hökumәtlәri arasında bağlanmış 1992ci il Sazişi
3. 3 Әmlak vә gәlir vergisinә münasibәtdә ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması haqqında AR hökumәti ilә RF hökumәti arasında 1997ci il Saziş 4. 4
Xarici avtomobillәrin vergi rejimi haqqında 1931ci il Cenevrә Konvensiyası; 5. 5 Müәllif mükafatlandırmasından ödәnilәn ikiqat vergiqoymanın aradan
qaldırılması haqqında çoxtәrәfli 1979cu il Madrit Konvensiyası

•

1,2
2.3
4,5
3.4
3.5

348 ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılmasında hansı metodlar tәtbiq edilir? 1. vergidәn azadetmә; 2. vergi krediti; 3. vergi güzәştlәri 4. vergi bonusu 5.
Vergi subsidiyası

•

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

349 1972ci il Danimarka, Fillandiya, İslandiya, Norveç, İsveç tәrәfindәn Vergi münasibәtlәrindә inzibati yardım haqqında Konvensiyaya sonradan hansı
illәrdә düzәlişlәr edilmişdir? 1.1973cü il 2. 1974cü il 3. 1975ci il 4. 1976cı il
1.3

•
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•

1,4
3.4
2,3
1.2

350 Adәtәn ikiqat vergiqoymadan yayınma haqqında müqavilәdә aşağıdakılardan hansı nәzәrdә tutulmur?

•

mübahisә doğuracaq sualların hәlli prosedurunun müqavilәni imzalayan dövlәtlәrin vergi orqanları tәrәfindәn müәyyәn edilmәsi
razılığa gәlәn dövlәtlәrin milli qanunvericiliklәrinin unifikasiya edilmәsi
müqavilәlәrin şamil edildiyi vergilәrin dairәsinin müәyyәn edilmәsi
razılığa gәlәn dövlәtlәr arasında vergiyә cәlb olunma ilә bağlı problemlәrin nizama salınması mәqsәdilә fiziki, hüquqi şәxslәrә vә vergilәrә münasibәtdә tәtbiqi nәzәrdә
tutulan normaların sisteminin formalaşdırılması
diskiriminasiyaya yol vermәmәk, qarşılıqlı hüquqi yardım vә informasiya mübadilәsi

351 Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq vergi hüququnun prinsiplәrinin sisteminә yanlış tәqdim edilmişdir?

•

qarşılıqlı razılıq vә әmәkdaşlıq
lәğv edilmiş gömrük maneәlәrinin yeni vergi mәhdudiyyәtlәri ilә әvәzlәnә bilmәsi
eyni növ verginin bir dәfәdәn artıq ödәmәyә cәlb edilmәsi
vergi suverenliyindәn doğan vergi yurisdiksiyası
vergi ayrıseçkiliyә yol vermәmәk

352 Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsinin 3cü maddәsindә ifadә edilәn prinsiplәrdәn hansı yanlış tәqdim edilib?

•

vergilәr siyasi, etnik, dini vә s. xüsusiyyәtlәrә görә tәtbiq edilә bilmәz vә diskiriminasiya xarakteri daşıya bilmәz
heç kәs әldә etdiyi gәlirdәn (mәnfәәtdәn) eyni növ vergini iki dәfәdәn artıq ödәmәyә mәcbur edilә bilmәz
vergilәr iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılmalıdır
vergi sistemi sahibkarlığı vә investisiya qoyuluşunu tәşviq edir
vergilәrlә bağlı qanunvericilik ümumi, bәrabәr vә әdalәtli olmalıdır

353 Beynәlxalq vergi hüququnun yalnız dövlәtlәrarası ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılmasına yönәlmiş hüquq sahәsi kimi qiymәtlәndirәn
mütәxәssislәr hansılardır? 1. V.N. Lisovskiy; 2. S.Q. Pepelyayev; 3. J.İ. Brounli 4. Q.M. Velyaminov 5. İ.İ. Kuçerov

•

2.3
1,5
3.5
1,4
2.4

354 GATTın III maddәsinә әsasәn әgәr idxal edәn dövlәtlәr bir halda idxal edilmiş әmtәәlәri istehlak vergisinә cәlb edirsә (m.III, b.2, III maddәyә
qeydşәrt), digәr halda nә etmәmәlidirlәr?

•

dövlәtlәr hәmin әmtәәni bütün qalan vergilәrdәn azad etmәlidirlәr
dövlәtlәr ixrac edilәcәk әmtәәyә münasibәtdә dolayı vergini tәtbiq etmәmәlidir
dövlәtlәr hәmin әmtәәyә münasibәtdә dolayı vergini tәtbiq etmәmәlidir
dövlәtlәr növbәti dәfә idxal edilәcәk hәmin әmtәәyә münasibәtdә vergini tәtbiq etmәmәlidir
dövlәtlәr ixrac edilәcәk әmtәәyә münasibәtdә istehlak vergisini tәtbiq etmәmәlidir

355 GATTın hansı maddәsinә әsasәn razılığa gәlәn dövlәtlәr idxal vә ixraca münasibәtdә “gömrük rüsumlarından, vergi vә yığımlardan başqa” hәr hansı
bir mәhdudiyyәtlәr vә qadağalar müәyyәn etmәyәcәk vә saxlamayacaqlar?

•

3
7.0
9
5.0
11.0

356 İstәr inkişaf etmiş ölkәlәr, istәrsә dә inkişafda olan dövlәtlәr tәrәfindәn verilәn vergi güzәştlәrinin xüsusi investor üçün böyük praktik әhәmiyyәt kәsb
etmәsi ECOSOCun hansı qәtnamәsindә qeyd edilmişdir?

•

531 (XXII) 1958ci il;
486 (XVI) 1953cü il;
499 (XVIII) 1955ci il;
493 (XVII) 1954cü il;
513 (XX) 1956cı il;

357 Aşağıdakılardan hansılar beynәlxalq vergi münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi sferasında beynәlxalq hüququn әsasını tәşkil edәn beynәlxalq sazişlәrә
aiddir? 1. Avropa İttifaqı haqqında 1992ci il Maastrixt Müqavilәsi; 2. Xarici avtomobillәrin vergi rejimi haqqında 1931ci il Cenevrә Konvensiyası; 3.
Müәllif mükafatlandırmasından ödәnilәn ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması haqqında çoxtәrәfli 1979cu il Madrit Konvensiyası; 4. Vergi siyasәtinin
razılaşdırılmış prinsiplәri haqqında MDB iştirakçı dövlәtlәrinin hökumәtlәri arasında bağlanmış 1992ci il Sazişi.

•

4.5
1,4
2.3
1,2
3.4

358 Ikiqat vergiqoymadan yayınma haqqında müqavilәlәrin tәsir dairәsinә düşәn vergilәrdәn әlavә, bu müqavilәlәrin tәsir dairәsinә düşmәyәn vergi
növlәrinә aşağıdakılardan hansılar aiddir1 1. bәlәdiyyә vergilәri 2. gömrük rüsumları 3. nәqliyyat vasitәlәrinә görә yol vergisi 4. ekologiya vergisi

•

2,3,4
hamısı
1,2,4
1,2,3
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1,3,4

359 Aşağıdakı sazişlәrdәn hansında beynәlxalq münasibәtlәrin digәr sahәlәri ilә yanaşı, beynәlxalq vergi münasibәtlәrinә dә aid müddәalar movcuddur? 1.
Avropa İttifaqı haqqında 1992ci il Maastrixt Müqavilәsi; 2. GATT 1947 3. 1961ci il Avropa Sosial Xartiyasını; Avropada Tәhlükәsizlik vә 4. Әmәkdaşlıq
Müşvirәsinin 1975ci il Helsinki Yekun Aktını;

•

2.3
hamısı
3.4
1,2
1.4

360 Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsi nә zaman qәbul olunmuşdur?

•

11 noyabr 2002ci il
11 iyun 2000ci il
11 may 1995ci il
11 avqust 1992ci il
11 fevral 1997ci il

361 Azәrbaycan Respublikası Vergi Mәcәllәsinә görә güzәştli vergi tutulan xarici ölkә dedikdә aşağıdakılardan hansı başa düşülür?

•

vergi dәrәcәsi bu mәcәllәdә müәyyәn edilmiş dәrәcәlәrdәn iki dәfә vә ya daha çox yuxarı olan ölkә
vergi dәrәcәsi bu mәcәllәdә müәyyәn edilmiş dәrәcәlәrdәn iki dәfә vә ya daha çox aşağı olan ölkә
vergi dәrәcәsi bu mәcәllәdә müәyyәn edilmiş dәrәcәlәrdәn 50% vә ya daha çox aşağı olan ölkә
vergi dәrәcәsi bu mәcәllәdә müәyyәn edilmiş dәrәcәlәrdәn üç dәfә vә ya daha çox aşağı olan ölkә
vergi dәrәcәsi bu mәcәllәdә müәyyәn edilmiş dәrәcәlәrә bәrabәr olan ölkә

362 Vergi mәsәlәlәrinin GATT/WTO sisteminә daxil edilmәsi, istehlak edilәn әmtәә vә mәhsullara hansı prinsipin tәqdim edilmәsi ilә mümkün olmuşdur?

•

Preferensial rejim
Milli rejim
Qarşlıqlı fayda prinsipi
Millәt üçün әn әlverişli şәrait prinsipi (rejimi)
Ayrıseçkiliyә yol vermәmәk prinsipi

363 Hansı tәşkilat 1967ci il 4 avqust tarixli, 1273 (XLIII) saylı Qәtnamәsilә müxtәlif iqtisadi inkişaf sәviyyәli dövlәtlәri, regional vә vergi sistemlәrini
bәrabәr sәviyyәdә tәmsil edәn vә namizәdliyi dövlәtlәr tәrәfindәn irәli sürülәn, lakin “öz şәxsindә fәaliyyәt göstәrәn” vergi orqanlarının mәmurlardan ibarәt
“ad hoc” (ekspert) İşçi Qrupu tәsis edir?

•

Beynәlxalq Valyuta Fondu
BMTnin İqtisadi vә Sosial Şurası (ECOSOC)
Latın Amerikası Azad Ticarәt Assosasiyası
Millәtlәr Liqasının Maliyyә mәsәlәlәri üzrә Komitәsi
İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı

364 1983cü ildәbağlanmış Gәlir vә әmlaka görә Skandinaviya Konvensiyasında hansı Avropa dövlәti iştirak etmәmişdir?

•

Norveç
Danimarka
Fillandiya
İspaniya
İslandiya

365 19211945ci illәrdә Millәtlәr Liqasının Maliyyә mәsәlәlәri üzrә Komitәnin 19231927ci illәr әrzindә davam edәn sessiyaları nәticәsindә bu sahәdә
tәsis edilmiş Ekspertlәr Qrupu tәrәfindәn hazırlanmış layihәlәr içәrisindә hansı olmayıb?

•

vergiqoyma mәqsәdlәri üçün dövlәtlәr arasında sahibkarlıq gәlirlәrinin bölüşdürülmәsinә dair Nümunәvi konvensiya
vergiqoyma ilә әlaqәdar dövlәtdaxili normalar sisteminin beynәlxalq normalar sisteminә uyğunlaşdırılması ilә әlaqәdar çoxtәrfli razılaşma
vәrәsәlik öhdәliklәrinә münasibәtdә ikiqat vergiqoymanın qarşısının alınmasına dair ikitәrәli razılaşma
birbaşa vergilәrә münasibәtdә ikiqat vergiqoymanın qarşısının alınmasına dair ikitәrәli razılaşma
vergiqoyma ilә әlaqәdar inzibati yardım haqqında ikitәrәfli razılaşma

366 Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsinin hansı maddәsindә qeyd edilir ki, Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq
müqavilәlәrdә vergilәrlә bağlı bu Mәcәllә ilә ona müvafiq olaraq qәbul edilmiş normativ hüquqi aktlarla nәzәrdә tutulmuş müddәalardan fәrqli müddәalar
müәyyәn edildikdә, müvafiq beynәlxalq müqavilәlәrin müddәaları tәtbiq edilir?

•

6cı maddәsindә
2ci maddәsindә
4cü maddәsindә
3cü maddәsindә
5ci maddәsindә

367 Beynәlxalq vergi hüququnu kompleks sahә kimi qәbul edәrәk onun prinsiplәrinә hәm dövlәtdaxili vergi hüququnda, hәm dә beynәlxalq vergi
hüququnda ehtiva olunan prinsiplәri aid edәn müәllif kimdir?

•

İ.İ. Kuçerov
S.Q. Pepelyayev
J.İ. Brounli
V.N. Lisovskiy
Q.M. Velyaminov

368 BMT Model Konvensiyasının yekun mәtni neçәnci ildә vә harada qәbul edilmişdir?
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•

1985ci il, Strasburq
1976cı il, Amsterdam
1981ci il, Lozanna
1979cu il, Cenevrә
1983cü il, Paris

369 Vergi münasibәtlәrindә inzibati yardım haqqında 1972ci il Konvensiyasının bağlanmasında hansı ölkә iştirak etmәmişdir?

•

İsveç
İslandiya
İrlandiya
Finlandiya
Danimarka

370 Ümumi vergi sazişlәrinә vergiqoymanın bütün aspektlәrini әhatә edәn nümunәvi müqavilә modellәrindәn olan ABŞ modeli neçәnci ildә tәrtib
edilmişdir?

•

1988ci ildә
1973cü ildә
1978ci ildә
1981ci ildә
1985ci ildә

371 Enerji Xartiyasına Müqavilәnin hansı maddәsindә verginin diskriminasiya yaratdığı hal tәsbit edilir vә problemin hәlli mexanizmi ifadә edilib?

•

41ci maddә
31ci maddә
11ci maddә
21ci maddә
51ci maddә

372 İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı Gәlir vә әmlaka görә ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması haqqında Model Konvensiyasını neçәnci ildә
qәbul etmişdir?

•

1988ci ildә
1973cü ildә
1981ci ildә
1977ci ildә
1985ci ildә

373 Ümumi vergi sazişlәrinә vergiqoymanın bütün aspektlәrini әhatә edәn nümunәvi müqavilә modellәrinin beynәlxalq sәviyyәdә fәrqlәndirilәnlәri
hansılardır? 1. Avropa; 2. Asiya; 3. ABŞ; 4. Yapon; 5. BMT; 6. Çin; 7. Alman; 8. MDB.

•

1,5,6
1,2,3
3,4,7
1,3,5
3,7,8

374 Beynәlxalq Valyuta Fonduna üzv olan dövlәtlәrin kvotaları müәyyәnlәşәrkәn aşağıdakı meyarlardan hansı tәsir göstәrir? 1. dövlәtin dünya ticarәtindә
mövqeyi, 2. ümummilli daxili mәhsulun sәviyyәsi, 3. әhalinin sayı

•

heç biri
hamısı
2 vә 3
1 vә 2
1 vә 3

375 Dövlәtlәrin ümumi kvotaları Beynәlxalq Valyuta Fondu tәrәfindәn neçә illik intervallarla nәzәrdә keçirilir?

•

10.0
5
3.0
1
7.0

376 Beynәlxalq İnkişaf Assosasiyasında hәr bir üzvilkin olaraq neçә sәsә malikdir vә bir sәs neçә SDRә bәrabәrdir?

•

1000 sәsә vә 10000 SDRә
500 sәsә vә 5000 SDRә
200 sәsә vә 500 SDRә
100 sәsә vә 250 SDRә
250 sәsә vә 1000 SDRә

377 Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyanın hәr bir üzvü ilkin olaraq neçә sәsә malikdir vә bir sәs neçә SDRә bәrabәrdir

•

1000 sәsә vә 5000 SDRә
250 sәsә vә 1000 SDRә
200 sәsә vә 500 SDRә
100 sәsә vә 250 SDRә
500 sәsә vә 2000 SDRә

378 BVF vә Dünya Bankınınorqanlarında sәslәrin neçә faizi sәnayecә inkişaf etmiş ölkәlәrin payına düşür?

40/74

22.12.2016

•

0.75
70%
0.5
25%
0.51

379 BVF vә Dünya Bankının orqanlarında üzv dövlәt kimi ABŞın nә qәdәr sәsi var?

•

360000.0
180000
60000.0
30000
120000.0

380 BVF vә Dünya Bankına üzv olan dövlәtlәrin hәr birinin ilkin olaraq malik olduqları 250 sәsdәn artıq hәr bir sәsә görә dövlәtlәr kvotalarından nә qәdәr
SDR ödәmәlidirlәr?

•

10000.0
100000
100.0
10
1000.0

381 BVF vә Dünya Bankına üzv olan dövlәtlәrin hәr birinin ilkin olaraq nә qәdәr sәsi olur?

•

450.0
250
150.0
50
350.0

382 BVF=nin resurslarından istifadә etmәk üçün bağlanan “stendbay” sazişlәri ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

"Stendbay” sazişininbirinci sәnәdindә götürülәn borcun illik faiz dәrәcәsi tәsbit edilir
BVFnin resurslarından istifadә etmәk üçün tranş sazişlәri vә “stendbay” sazişlәri bağlanır.
“Stendbay” sazişininbirinci sәnәdindә götürülәn borcun hәcmi, müddәti, qәbul edәn dövlәtin öhdәliyi nәzәrdә tutulur.
“Stendbay” sazişi kredit xәttindәn ibarәt olmaqla iki sәnәdlә rәsmilәşdirilir
Bir qayda olaraq “stendbay” sazişinin tәqdim olunması kredit istәyәn dövlәtin iqtisadiyyatını sağlamlaşdırmaq haqqında planından asılı olur

383 BVFnin gәlir sәviyyәsi aşağı olan ölkәlәrә yardım mexanizmi iki fond vasitәsilә reallaşdırılır. Bu fondlar hansılardır? 1. Sistem Dәyişikliklәri Fondu 2.
Struktur Dәyişikliklәrinin Genişlәndirilmәsi Fondu 3. Sistem İslahatlarının Tәkmillәşdirilmәsi Fondu 4. Struktur İslahatlarının Sürәtlәndirilmәsi Fondu

•

2.4
1,2
3.4
2,3
1.3

384 BVFnin hansı şәhәrlәrdә dә daimi nümayәndәliyi fәaliyyәt göstәrir?

•

London vә Madriddә
Paris vә Cenevrәdә
NyuYork vә Varşavada
Roma vә Lozannada
Vaşinqton vә Madriddә

385 BVFnin baş qәrargahı harada yerlәşir?

•

Vellinqtonda
Vaşinqtonda
Varşavada
Vyanada
Vankuverdә

386 Beynәlxalq Valyuta Fondu ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

İcraedici Şuranın Direktoru hәmşinin BVFnin katibliyinә dә sәdirlik edir.
tәşkilatda Daimi Direktoru әn çox kvotası olan dövlәtlәr 5 il müddәtinә tәyin edir
Dirİdaredici Direktoratın sәdri BVFnin idarәetmә orqanlarının üzvü olamayan şәxslәr sırasından seçilir
tәşkilatda müvәqqәti üzvlәr isә 2 il müddәtinә coğrafi prinsipә uyğun olaraq üzv dövlәtlәrin nümayәndәlәri arasından tәyin olunur
Direktorun sәs hüququ yoxdur, o yalnız sәslәr bәrabәr olduqda hәlledici sәsvermә hüququna malikdir

387 Beynәlxalq Valyuta Fondu vә Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının icraedici orqanı olan İcraedici Direktorluq vә Direktorat neçә daimi vә
müvәqqәti üzvdәn ibarәtdir?

•

50.0
40
20.0
10
30.0

388 Beynәlxalq Valyuta Fondu vә Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının İdarәetmә Şurasında tәşkilatlara üzv olan ölkәlәrin nümayәndә heyәtindәn
sәdr funksiyasını yerinә yetirәn nümayәndә mәxsus olduğu ölkәdә adәtәn hansı vәzifә sahibi olmalıdır?
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•

Ya xarici işlәr naziri, ya da mәrkәzi bankın idarә heyәtinin sәdri
Ya maliyyә naziri, ya da mәrkәzi bankın idarә heyәtinin sәdri
Ya iqtisadiyyat naziri, ya da vergi naziri
Ya xarici işlәr naziri, ya da maliyyә naziri
Ya vergi naziri, ya da maliyyә naziri

389 Beynәlxalq Valyuta Fondu vә Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankına ali orqanı olan İdarәetmә Şurasında tәşkilatlara üzv olan ölkәlәrneçә
nümayәndә ilә hansı müddәtә tәmsil olunur? (

•

3 nümayәndә ilә 5 il müddәtinә
2 nümayәndә ilә 5 il müddәtinә
2 nümayәndә ilә 3 il müddәtinә
1 nümayәndә ilә 3 il müddәtinә
3 nümayәndә ilә 3 il müddәtinә

390 Beynәlxalq Valyuta Fondu vә Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının ali orqanı necә adlanır?

•

İcraedici Direktorat
İdarәetmә Şurası
İcraçı Şura
Katiblik
Nümayәndәlәr Şurası

391 Hansı tәşkilatlarla BMT arasında bağlanmış müqavilәlәr BMT Baş Mәclisinin 124 sayılı qәtnamәlәri ilә tәsdiq edildikdәn sonra 1947ci ildәn hәmn
tәşkilatlar BMTnin ixtisaslaşdırılmış tәşkilatı statusuna malik olmuşdurlar? 1. Beynәlxalq Valyuta Fondu 2. Dünya Bank Qrupu 3. Dünya Ticarәt Tәşkilatı
4. Neft İxrac Edәn Ölkәlәrin Tәşkilatı

•

1.4
1,2
2.4
1,3
3.4

392 1985ci 1985 ci ildә imzalanmış Seul Konvensiyasına әsasәn Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının tәşәbbüsü ilә yaradılmış Dünya Bankının
filialı hansıdır

•

İnvestisiya Öhdәliklәrinin Tәmini üzrә Beynәlxalq Tәşkilat
İnvestisiya Tәminatlarının Çoxtәrәfli Agentliyi
İnvestisiya Proseslәrinin Çoxtәrәfli Tәnzimlәnmәsi Bürosu
İnvestisiya Mübahisәlәrinin Hәlli üzrә Beynәlxalq Mәrkәz
İnvestisiya Sazişlәrinin Unifikasiyası Assosiasiyası

393 Beynәlxalq İnkişaf Assosasiyasının әsas etibarilә hansı sahәlәri kreditlәşdirir? 1. kәnd tәsәrrüfatı; 2. infrastruktur; 3. emal sәnayesi; 4. hasilat sәnayesi;
5. sosial müdafiә; 6. ticarәt sektoru

•

1,3,4
1,2.5
3,4,5
1,2,3
2,4,5

394 Beynәlxalq İnkişaf Assosasiyası haqqında müqavilә neçәnci ildә qüvvәyә minmişdir?

•

1959cu ildә
1960cı ildә
1957ci ildә
1961ci ildә
1958ci ildә

395 Dünya Bankının filialı kimi Beynәlxalq İnkişaf Assosasiyasının yaradılması haqqında qәtnamә neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

1956cı ildә
1958ci ildә
1957ci ildә
1959cu ildә
1955ci ildә

396 Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyasının әsas mәqsәdinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil? 1. investisiya imkanlarını tәhlil edәrәk milli vә xarici kapitallı
sahibkarların әmәkdaşlığına nail olmaq; 2. iqtisadi çәtinliklәri olan özәl sәrmayәli qurumlara üzv dövlәtlәrin zәmanәti olduqdan sonra maliyyә yardımı
göstәrmәk; 3. milli vә xarici şirkәtlәri üzv dövlәtlәrdә sәmәrәli investisiya qoyuluşuna tәşviq etmәk; 4. üzv dövlәtlәrin iqtisadiyyatlarında dövlәt sektorunun
çәkisinin artmasına maliyyә tәminatçısı kimi çıxış etmәk

•

1.2
2,4
2.3
1,4
3.4

397 Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası BMTnin ixtisaslaşdırılmış tәsisatı statusunu nә vaxt әldә etmişdir?

•

1958ci ildә
1957ci ildә
1955ci ildә
1954cü ildә
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1956cı ildә

398 Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyasının yaradılmasında әsas mәqsәd nә olmuşdur?

•

inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin dövlәt müәssisәlәrinә kreditlәrin tәqdimi
inkişafda olan ölkәlәrin özәl sektoruna kreditlәr vermәk
zәif inkiaşf etmiş vә geridә qalmış ölkәlәrin özәl sektoruna kreditlәr vermәk
inkişaf etmiş ölkәlәrin özәl sektoruna kreditlәr vermәk
Zәif inkişaf etmiş vә geridә qalmış ölkәlәrin dövlәt müәssisәlәrinә kreditlәrin tәqdimi

399 Beynәlxalq Valyuta Fondunun tәsis müqavilәsinә edilmiş әlavә vә dәyişikliklәr hansılardır? #3 1. SDRin tәqdimatı ilә bağlı әlavә vә dәyişiklik 1968ci
ildә İdarәetmә Şurasının RiodeJaneyro konfransında tәsdiqlәnib. 2. Fonda yeni üzvlәrin qәbulu qaydalarının müәyyәnlәşdirilmәsi ilә bağlı әlavә vә
dәyişiklik 1973cü ildә İdarәetmә Şurasının Brüssel konfransında tәsdiqlәnib. 3. 1978ci ildә Yamayka (Kinqston) “sәrbәst” valyuta sisteminә keçidlә bağlı
olaraq valyuta kursunun müstәqil olaraq seçilmәsi vә SDRin fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi ilә bağlı olmuşdur. 4. SDRin lәğvi ilә bağlı әlavә vә dәyişiklik
1986cı ildә İdarәetmә Şurasının Qahirә konfransında tәsdiqlәnib. 5. 1992ci ildә qüvvәyә minmiş әlavәyә görә İcraedici Direktorata öhdәliyi yerinә
yetirmәyәn üzv dövlәti sәsvermә vә onunla bağlı digәr hüquqlardan mәhrum etmәk hüququ verilir

•

2,3,5
1,3,5
2,3,4
1,2,5
1,3.4

400 Beynәlxalq Valyuta Fondunun yaradılması barәdә deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır? 1. Beynәlxalq Valyuta Fondu haqqında müqavilә Fransa vә Böyük
Britaniyanın tәşәbbüsü ilә imzalanmışdır; 2. Beynәlxalq Valyuta Fondu haqqında müqavilә 1944cü il ABŞın BrettonVuds şәhәrindә imzalanmışdır; 3.
Beynәlxalq Valyuta Fondu haqqında müqavilә 55 dövlәtin iştirakı ilә keçirilәn Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının maliyyә vә valyuta konfransında
imzalanmışdır; 4. Beynәlxalq Valyuta Fondu haqqında saziş 1945ci ildә qüvvәyә minmişdir; 5. Beynәlxalq Valyuta Fondu rәsmi olaraq 1946cı ildәn
etibarәn öz fәaliyyәtlәrinә başlamışdır;

•

2.3
1,5
3.5
2,4
1.4

401 Beynәlxalq hesablaşmalarda sәnәdli akkreditivlәrlә hesablaşma aşağıdakılardan hansının vasitәsilә tәnzimlәnir?

•

UNCITRALın hazırladığı akkreditiv üzrә unifikasiya edilmiş qaydalar;
Beynәlxalq Ticarәt Palatasının 1933cü ildә qәbul etdiyi Unifikasiya edilmiş qaydalar vә adәtlәr;
Beynәlxalq Ticarәt Palatasının 1954cü ildә qәbul etdiyi inkasso vә akkreditivlәr üzrә Unifikasiya edilmiş qaydalar vә adәtlәr;
Beynәlxalq Ticarәt Palatası tәrәfindәn 1936cı ildә hazırlanan İnkasso üzrә unifikasiya edilmiş qaydalarla
UNCITRALın hazırladığı Beynәlxalq çeklәr haqqında Konvensiya;

402 Dövlәtlәrin tәdiyyә balansına tәsir edәn amillәr sırasına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

xaricdә fәaliyyәt göstәrәn milli müәsisәlәrdәn gәlәn gәlirlәr,
xaricdә fәaliyyәt göstәrәn milli müәsisәlәrin fәaliyyәt göstәrdiklәri ölkәnin dövlәtinә ödәdiklәri vergilәr;
xarici turistlәrә göstәrilәn xidmәtlәrә görә ödәmәlәr
әmtәәlәrin vә xidmәtlәrin ixracına daxil olan ödәmәlәr
xarici müәsisәlәrin nizamnamә kapitalında olan sәhmlәrdәn gәlәn dividendlәr

403 Beynәlxalq maliyyә hüququnun tәnzim etdiyi münasibәtlәrin dairәsinә hansı ilә bağlı yaranan hüquq münasibәtlәri daxil deyil?

•

dövlәtlәrin tәdiyyә balansının vәziyyәti;
dövlәtlәrin milli hesablar sisteminin vәziyyәti;
beynәlxalq valyuta bazarlarının hüquqi statusu,
dövlәtlәrin borc öhdәliklәri
maliyyә sahәsindә verilәn milli hüquqi rejimlәr;

404 Dünya Bankı Qrupuna aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı
Beynәlxalq Banklararası Kredit Tәşkilatı;
Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası;
Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası;
İnvestisiya tәminatları üzrә Çoxtәrәfli Agentlik;

405 Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının (IBRD) mәqsәdlәrinә açağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

üzv dövlәtlәrdә xarici investisiyaları tәşviq etmәk vә sәrmayәnin çatışmazlığı hallarında onu tamamlamaq;
üzv dövlәtlәrin hökümәtlәri tәrәfindәn dövlәt mülkiyyәtindә olan müәssisәlәrә ayrılan dotasiyaların vә subsidiyaların maliyyә tәminatında geniş iştirak etmәk
üzv dövlәtlәr üçün borc kreditvermә mexanizmini tәkmillәşdirmәk;
şirkәtlәrin maliyyәyә olan ehtiyacını ödәmәkdә onlara yardım göstәrmәk
üzv dövlәtlәrdә keçirilәn iqtisadi islahatlara yardım etmәk;

406 Maliyyә sistemlәrinә münasibәtdә suverenlik prinsipi hansı xartiyanın 1ci maddәsindә öz әksini tapmışdır?

•

Dövlәtlәrin xarici borcları vә onun qaytarılma prinsiplәri Xartiyası
Dövlәtlәrin iqtisadi hüquq vә vәzifәlәri Xartiyası
Dövlәtlәrin suverenliyi vә maliyyә sistemlәriXartiyası
Dövlәtlәrәkreditlәrin verilmәsi vә qaytarılmasıXartiyası
Dövlәtlәrin tәdiyә balansı vә iqtisadi vәzifәlәri Xartiyası

407 beynәlxalq maliyyәvalyuta münasibәtlәrinin beynәlxalq hüquqi tәnzimlәnmәsinin prinsiplәri sırasına hansı daxildir?
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•

ticarәt bazarlarında rәqabәt üsulu kimi devalvasiyadan istifadәnin qadağan olunmaması;
kreditlәrin verilmәsindә ayrıseçkiliyә yol vermәmәk;
maliyyә böhranları zamanı iqtisadi yardım göstәrilmәmәsi;
inkişafda olan ölkәlәrә güzәştli kreditlәrin verilmәmәsi;
dövlәtlәrin xarici borclarını qaytarmamaq öhdәliyi

408 Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq maliyyәvalyuta münasibәtlәrinin beynәlxalq hüquqi tәnzimlәnmәsinin prinsiplәrindәndir

•

dövlәtlәrin tәdiyyә balansının fәrqliliyi;
dövlәtlәrin xarici borclarını qaytarmamaq öhdәliyi;
maliyyә sistemlәrinә münasibәtdә dövlәt suverenliyi;
ticarәt bazarlarında rәqabәt üsulu kimi devalvasiyadan istifadәnin mümkünlüyü
kreditlәrin verilmәsindә ayrıseçkiliyә yol vermәk;

409 Beynәlxalq hesablaşmaların tәmin edilmәsinә aşağıdakı hansı üsul daxil deyil?

•

avans ödәmә;
qapalı köçürmә
inkasso
açıq hesab;
akkreditiv;

410 Beynәlxalq maliyyә münasibәtlәrindә ödәmә vasitәlәri qismindә aşağıdakılardan hansı çıxış etmir?

•

SWIFT sistemi üzrә ödәmә tapşırığı
istiqrazlar;
veksellәr;
çeklәr;
kredit vәsiqәlәri;

411 Milli valyutanın devalivasiyası vә revalivasiyası yalnız hansı tәşkilatın icazәsi vә nәzarәti altında keçirilә bilәr?

•

Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası
Beynәlxalq Valyuta Fondu;
Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı;
Dünya Ticarәt Tәşkilatı;
Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası;

412 Beynәlxalq maliyyә hüququnun müqavilә mәnbәlәrinә hansı aid deyil?

•

klirinq sazişlәri
humanitar vә mәdәni sahәdә ikitәrәfli dövlәtlәrarası әmәkdaşlıq sazişlәri;
ödәmәlәr sahәsindә müqavilәlәr;
beynәlxalq ticarәt vә iqtisadi әmәkdaşlığa dair ümumi xarakterli sazişlәr;
kredit sazişlәri;

413 Beynәlxalq maliyyә hüququnun mәnbәlәri kateqoriyasına aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

beynәlxalq mәhkәmә qәrarları;
beynәlxalq әnәnәlәr;
beynәlxalq adәtlәr;
beynәlxalq müqavilәlәr;
beynәlxalq maliyyә institutlarının qәtnamәlәri;

414 Beynәlxalq maliyyәvalyuta münasibәtlәrinin beynәlxalq hüquqi tәnzimlәnmәsinin prinsiplәrinә hansı daxil deyil?

•

maliyyә risklәrinin tәminatı
inkişafda olan ölkәlәrә güzәştli kreditlәrin verilmәmәsi;
maliyyә böhranlarına yol vermәmәk üçün әmәkdaşlıq;
kreditlәrin verilmәsindә ayrıseçkiliyә yol vermәmәk;
maliyyә böhranları zamanı iqtisadi yardım göstәrilmәsi;

415 Beynәlxalq maliyyәvalyuta münasibәtlәrinin beynәlxalq hüquqi tәnzimlәnmәsinin prinsiplәrinә hansı daxil deyil?

•

Beynәlxalq Valyuta Fondunun nәzarәti altında seçmәk azadlığı;
ticarәt bazarlarında devalvasiyadan istifadәnin dәstәklәnmәsi;
dövlәtlәrin tәdiyyә balansının bәrabәrliyi;
maliyyә sistemlәrinә münasibәtdә dövlәt suverenliyi;
dövlәtlәrin xarici borclarını qaytarmaq öhdәliyi;

416 İlk dünya valyuta sistemi hansı olmuşdur?

•

BrettonVuds maliyyә sistemi
Paris valyuta sistemi
Yamayka valyuta sistemi
Vaşinqton valyuta sistemi
Genuya valyuta sistemi

417 Avropa İttifaqı çәrçivәsindә investisiyaların tәnzimlәnmәsi hansı istiqamәti nәzәrdә tutmur?:

•

üçüncü dövlәtlәrlә digәr inteqrasiya qanunları arasında investisiya әmәkdaşlığının ümumi qaydalarının hazırlanması
qarşılıqlı kapital qoyuluşunun qeyriliberallaşdırılması
qarşılıqlı olaraq investisiyaların stimullaşdırılması üzrә tәdbirlәrin müәyyәn edilmәsi
iştirakçı ölkәlәrin müәssisәlәri üçün vahid qanunvericiliyin formalaşdırılması
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vahid hüquq qaydası çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrin qovuşmasının dövlәtüstü qaydalarının işlәnib hazırlanması

418 Deyilәnlәrdәn hansı beynәlxalq investisiya hüququnun prinsiplәri sırasına daxil deyil?

•

müvafiq kompensasiya verilmәdәn xarici investisiyaların millilәşdirilmәsinin yolverilmәzliyi
investisiyalardan әldә edilәn gәlirin investisiya qoyulan ölkәdәn xaricә çıxarıla bilinmәmәsi
investisiyaları qәbul edәn dövlәtin iqtisadiyyatına zәrәr vurmamaq
investisiyaları qәbul edәn dövlәt tәrәfindәn xarici investisiyaların tәnzimlәnmәsi
qәbul edәn dövlәtin daxili işlәrinә qarışmamaq

419 Millilәşdirmә ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı doğrudur?

•

millilәşdirmә mәcburiyyәt qarşısında әvәzi ödәnilmәklә xarici mülkiyyәtin müvәqqәti müsadirәsidir
millilәşdirmә sәnayenin konkret sahәlәrindә aparılır vә kütlәvi millilәşdirmә zamanı isә kompensasiya ödәnilmir
millilәşdirmә sәnayenin bütün sahәlәrindә aparılır vә kütlәvi millilәşdirmә zamanı kompensasiya ödәnilmir
millilәşdirmә sәnayenin konkret sahәlәrindә aparılır vә kütlәvi millilәşdirmә zamanı kompensasiya ödәnilir
millilәşdirmә sәnayenin bütün sahәlәrindә aparılır vә kütlәvi millilәşdirmә zamanı kompensasiya ödәnilir

420 Kalvo doktrinası vә Hall formulası ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı doğrudur?

•

Kalvo doktirinası vә Hall formulası inkişafda olan dövlәtlәrin maraqlarının tәminatına yönәlirdi
Kalvo doktirinası inkişafda olan dövlәtlәrin maraqlarının tәminatına yönәlidrisә, Hall formulası isә inkişaf etmiş dövlәtlәrin xaricdәki kapital maraqlarının qorunmasını
nәzәrdә tuturdu
Kalvo doktirinası inkişaf etmiş dövlәtlәrin xaricdәki kapital maraqlarının qorunmasını nәzәrdә tuturdu
Hall formulası inkişafda olan dövlәtlәrin maraqlarının tәminatına yönәlirdi
Kalvo doktirinası vә Hall formulası inkişaf etmiş dövlәtlәrin xaricdәki kapital maraqlarının qorunmasını nәzәrdә tuturdu

421 Xarici investisiyalar üçün әsas tәhlükәlәrdәn biri olan qeyrikommersiya risklәrindәn beynәlxalq hüquqi sığortanın tәşkilatı mexanizminin yaradılmasına
hansı tәşkilatın tәsis edilmәsi ilә nail olunub?

•

Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı
İnvestisiya tәminatları üzrә Çoxtәrәfli Agentlik
Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası
Beynәlxalq Banklararası Kredit Tәşkilatı
Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası

422 Bәzi regional investisiya sazişlәri özünün qeyriliberal xarakteri ilә diqqәti cәlb edir. Aşağıdakılardan hansı buna misaldır?

•

İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı
And sazişi
Cәnubşәrqi Asiya Dövlәtlәrinin Assosiasiyası
Avropa İttifaqı
Şimali Amerika Azad Ticarәt Zonası

423 Beynәlxalq investisiya münasibәtlәrindә vә xarici kapital qoyuluşunda ortamüddәtli kapital qoyuluşunun müddәti ilә bağlı deyilәn hansı doğrudur

•

beş ildәn artıq müddәtli kapital qoyuluşudur
bir ildәn artıq müddәtli kapital qoyuluşudur
iki ildәn artıq müddәtli kapital qoyuluşudur
altı aydan artıq müddәtli kapital qoyuluşudur
üç ildәn artıq müddәtli kapital qoyuluşudur

424 Xarici kapital qoyuluşu özünün mәnbәyinә görә bir qayda olaraq, hansı mәnşәli kapital ola bilәr?“

•

Bәlәdiyyә vә Xüsusi
Dövlәt vә xüsusi
Dövlәt vә müştәrәk
Dövlәt vә bәlәdiyyә
Kooperativ vә xüsusi

425 İnvestisiya tәminatları üzrә çoxtәrәfli Agentliyin tәsis edilmәsi haqqında Konvensiya hansıdır

•

Dehli Konvesniyası
Pekin Konvensiyası
Şanxay Konvensiyası
Seul Konvensiyası
Tokio Konvensiyası

426 Aşağıdakılardan hansının fikrincә xarici investisiya bir dövlәtin әrazisindәn çıxarılaraq digәr dövlәtin әrazisindә müәssisәlәrә (işә) qoyulan müxtәlif
forma vә növlәrdә olan mülkiyyәtdir?“

•

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

427 Aşağıdakılardan hansının fikrincә investisiya üçün ümumi xarakterik xüsusiyyәt kimi onun әmlak kateqoriyasına aid olması vә әmlak ilә sinonim tәşkil
etmәsidir?“

•

Q.M.Velyaminov
C.Şvarsenberqer
V. Belikjan
E. Nouququ
A. Q. Boqatıryev
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428 NAFTA haqqında Sazişin XI bölmsindә aşağıdakılardan hansılar tәsbit edilib?

•

milli rejim, daha әlverişlilik vә ayrıseçkiliyә yol vermәmәk prinsiplәri
xarici investorların hüquq vә vәzifәlәri
xarici mülkiyyәtin millilәşdirilmәsi mexanizmi vә müvafiq konpensasiyanın verilmәsi qaydası
xarici fәaliyyәtdәn әldә edilәn gәlirin sәrbәst köçürülmәsi
investisiya mübahisәlәrinin hәlli qaydaları

429 İnvestisiyalar üzrә çoxtәrәfli Sazişdә tәşkilatihüquqi qurumlar dedikdә aşağıdakılardan hansı nәzәrdә tutulmur?

•

birgә müәssisә, fәrdi sahibkarlıq, assosiasiya vә tәşkilatlar
investisiyalardan әldә edilәn gәlirlәr vә kapital qoyuluşu
xüsusi tәşkilatlar vә dövlәt tәşkilatları
kommeresiya vә qeyrikomersiya tәşkilatları
sәhmdar cәmiyyәtlәri, mәhdud mәsuliyәtli cәmiyyәt vә ortaqlıqlar

430 İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı (OECD)çәrçivәsindә transmilli korporasiyaların fәaliyyәti ilә bağlı tәsis edilmiş beynәlxalq transmilli
korporasiyalar üzrә Komitә vә Gizli әmәliyyatlar vә kapitalın hәrәkәti üzrә Komitә bağlı deyilәnlәrdәn hansı yanlışıdır?

•

Gizli әmәliyyatlar vә kapitalın hәrәkәti üzrә Komitәyә OECDnın Şurası tәrәfindәn tәyin edilәn müstәqil ekspertlәr yığılır
Komitәlәrin tәrkibinә BMT siyasәtçilәri daxildirlәr
Komitәlәrin birgә iclaslarında üçüncü dövlәtlәrdәn müşahidәçilәr dә iştirak edә bilәrlәr
Komitәlәrin tәrkibinә OECDnin üzv dövlәtlәrinin siyasәtçilәri daxildirlәr
Beynәlxalq transmilli korporasiyalar üzrә Komitә üzvlәri üzvdövlәtlәrin nümayәndәlәrindәn tәşkil olunur

431 Aşağıdakı regional sazişlәrdәn hansı özünün xarici investisiyalar üçün qeyriliberal xarakteri ilә seçilir?

•

Şimali Amerika Azad Ticarәt Zonası haqqında Saziş
And Sazişi
AsiyaSakit okean İqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı haqqında Saziş
Avropa İttifaqı haqqında Maastrixt Sazişi
İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı haqqında Saziş

432 İnvestisiya әmәkdaşlığının ümumi prinsiplәrini müәyyәn edәn konvensiya hansıdır?

•

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

433 Avropada kapitalın liberal fәaliyyәt rejiminin әsası hansı sәnәdә tәsadüf edir?

•

Avropa Enerji Xartiyasına
Belçika, Lüksemburq vә Hollandiya arasında bağlanan Gömrük İttifaqı haqqında Sazişә
Avropa İttifaqı haqqında Maastrixt Sazişinә
Avropa İqtisadi Birliyinin tәsis edilmәsi haqqında Roma müqavilәsinә
Vahid Avropa Aktına

434 İtaliya vә Makedoniya arasında bağlanmış ikitәrәfli investisiya sazişindә ekspropriasiya zamanı götürülәn әmlakın necә ödәnilmәsi formulasından
istifadә edilir?

•

milli mәnsubiyyәti olmayan beynәlxalq kommersiya arbitraj mәhkәmәlәrinin götürülmüş әmlaka tәyin etdiyi qiymәtlә ödәnilmәsi formulasından
götürülmüş әmlakın bazar qiymәtilә ödәnilmәsi formulasından
götürülmüş әmlakın ilkin nominal dәyәri ilә ödәnilmәsi formulasından
götürülmüş әmlakın real dәyәri ilә ödәmә formulasından
qәbul edәn dövlәtin mәhkәmәarbitraj orqanlarının götürülmüş әmlaka tәyin etdiyi qiymәtlә ödәnilmәsi formulasından

435 Xarici investisiyaların tәhlükәsizliyinin tәminatı sferasında әsas modellәr hansılardır? 1. Almaniya; 2. Fransa; 3. Kanada; 4. Yaponiya; 5. İtaliya; 6.
ABŞ;

•

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

436 İkitәrәfli investisiya müqavilәlәrinin hansı modellәri fәrqlәndirilir? 1. Almaniya; 2. ABŞ; 3. Kanada; 4. Misir; 5. İtaliya; 6. Fransa;

•

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

437 Azәrbaycan Respublikasının xarici ölkәlәrlә bağladığı İnvestisiyaların qarşılıqlı müdafiәsi vә tәşviqi haqqında müqavilәlәrdә hansı mәsәlә öz әksini
tapmır?

•

investorların milli mәnsubiyyәtinin müәyyәn edilmәsi meyarları
müqavilәlәrin fәaliyyәt müddәti
tәminat vә tәhlükәsizlik
qarşılıqlı olaraq tәnzimetmә prinsiplәri
mübahisәlәrin hәlli
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438 İnvestisiya tәminatları üzrә çoxtәrәfli Agentliyin Direktorlar Şurasının baxışına әsasәn birbaşa kapital qoyuluşunun yeni formaları kimi hansı
göstәrilmir?

•

lisenziya
dövlәt borcları
idarәetmә müqavilәlәri
maliyyә icarәsi (lizinq) haqqında müqavilәlәr
fransiza sazişlәri

439 Beynәlxalq iqtisadi hüquqda aşağıdakı tәdbirlәrdәn hansı millilәşdirmәnin sürünәn formasının elementi kimi qәbul edilmir?

•

vergilәrin artırılması
dolayı yolla xarici investoru mülkiyyәt hüququndan mәhrum etmәk
idxalixrac mәhdudiyyәtlәrinin qoyulması
qanunvericilik qaydalarının ağırlaşdırılması
bank hesablarına hәbs qoyulmasi

440 Millilәşdirmә nәdir?

•

sığorta edilәni qәbul edәn dövlәtdә xüsusi mülkiyyәt hüququndan vә investisiya fәaliyyәtinin nәticәsi olan gәlirlәrdәn mәhrum edәcәk hәr hansı bir qanunvericilik
hәrәkәti vә ya hәrәkәtsizliyidir
xarici hüquqi vә ya fiziki şәxsә mәxsus olan әmlakın ictimai mәnafe naminә götürülmәsidir
cinayәt bә ya hüquqpozma hallarında sanksiya kimi tәtbiq olunan müsadirә formasıdır
mәcburiyyәt qarşısında әvәzi ödәnilmәklә xarici mülkiyyәtin müvәqqәti müsadirәsidir
ictimai, sosial, iqtisadi, mәdәni vә digәr zәrurәtdәn irәli gәlәrәk әvәzi tam, әdalәtli vә çevik qaydada ödәnilmәklә zarici mülkiyyәtin müsadirәsini nәzәrdә tutur

441 Konfiskasiya nәdir?

•

cinayәt bә ya hüquqpozma hallarında sanksiya kimi tәtbiq olunan müsadirә formasıdır
ictimai, sosial, iqtisadi, mәdәni vә digәr zәrurәtdәn irәli gәlәrәk әvәzi tam, әdalәtli vә çevik qaydada ödәnilmәklә zarici mülkiyyәtin müsadirәsini nәzәrdә tutur
sığorta edilәni qәbul edәn dövlәtdә xüsusi mülkiyyәt hüququndan vә investisiya fәaliyyәtinin nәticәsi olan gәlirlәrdәn mәhrum edәcәk hәr hansı bir qanunvericilik
hәrәkәti vә ya hәrәkәtsizliyidir
xarici hüquqi vә ya fiziki şәxsә mәxsus olan әmlakın ictimai mәnafe naminә götürülmәsidir
mәcburiyyәt qarşısında әvәzi ödәnilmәklә xarici mülkiyyәtin müvәqqәti müsadirәsidir

442 Rekvizisiya nәdir?

•

sığorta edilәni qәbul edәn dövlәtdә xüsusi mülkiyyәt hüququndan vә investisiya fәaliyyәtinin nәticәsi olan gәlirlәrdәn mәhrum edәcәk hәr hansı bir qanunvericilik
hәrәkәti vә ya hәrәkәtsizliyidir.
xarici hüquqi vә ya fiziki şәxsә mәxsus olan әmlakın ictimai mәnafe naminә götürülmәsidir
cinayәt bә ya hüquqpozma hallarında sanksiya kimi tәtbiq olunan müsadirә formasıdır
mәcburiyyәt qarşısında әvәzi ödәnilmәklә xarici mülkiyyәtin müvәqqәti müsadirәsidir
ictimai, sosial, iqtisadi, mәdәni vә digәr zәrurәtdәn irәli gәlәrәk әvәzi tam, әdalәtli vә çevik qaydada ödәnilmәklә zarici mülkiyyәtin müsadirәsini nәzәrdә tutur

443 Aşağıdakılardan hansı UNCTADın sәnәdlәrindә әksini tapmış millilәşdirmә formasıdır?

•

tikintinin müәyyәn sahәlәrinin millilәşdirilmәsi
iqtisadiyyatın müәyyәn sahәlәrinin millilәşdirilmәsi
xalq tәsәrrüfatının müәyyәn sahәlәrinin millilәşdirilmәsi
sәnayenin müәyyәn sahәlәrinin millilәşdirilmәsi
kәnd tәsәrrüfatının müәyyәn sahәlәrinin millilәşdirilmәsi

444 UNCTADın sәnәdlәrindә әksini tapan millilәşdirmә forması kimi aşağıdakılardan hansı yoxdur?

•

sürünәn (gizli) millilәşdirmә fәrqlәndirilir
birbaşa millilәşdirmә
sәnayenin müәyyәn sahәlәrinin millilәşdirilmәsi
dolayı millilәşdirmә
xüsusi mәqsәdlәr üçün yığımlar

445 İnvestisiya tәminatları üzrә Çoxtәrәfli Agentlik fәaliyyәt göstәrdiyi dövrdә yalnız bir dәfә, neçәnci ildә vә harada investorun fәaliyyәti dayandırıldığı
zaman konpensasiya ödәyib?

•

2012ci ildә Tailandda
1972ci ildә İrlandiyada
1982ci ildә Nikaraquada
2002ci ildә İndoneziyada
1992ci ildә Madaqaskarda

446 İnvestisiya tәminatları üzrә Çoxtәrәfli Agentliyitәrәfindәn sığortalanan 4 növ qeyrikommersiya risklәri sırasına aşağıdakılardan hansı risk kimi daxil
deyil?

•

hәrbi itaәtsizlik
ekspropriasiya vә ya anoloji tәdbirlәr
qәbul edәn dövlәtin özünün kontrakt öhdәliyini pozması
vәtәndaş itaәtsizliyi
valyutanın xaricә köçürülmәsinin mümkünlüyü

447 İnvestisiya tәminatları üzrә Çoxtәrәfli AgentliyiMIGAqeyrikommersiya risklәrini tәminatlandıran digәr beynәlxalq tәşkilatlardan fәrqli edәn vә
“imtiyazlı kreditor statusu”na malik olmasına şәrait yardan әsas sәbәb hansıdır?

•

MIGA hәmişә mübahisәlәrin konstruktiv hәllinә nail olub
MIGA BMTnin tәşkilatıdır
MIGAnın tәsisçisi dünyanın әn güclü iqtisadiyyatına malik 20 dövlәtidir
MİGA daimi fәaliyyәt göstәrәn beynәlxalq hökumәtlәrarası tәşkilatdır
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MIGA Dünya Bank qrupunda üzvlüyә malikdir

448 Xarici investisiyaların universal qaydad tәnzimlәnmәsi GATTın hansı raunduna tәsadüf edir?

•

Cenevrә raundu
Kennedi raundu
Tokio raundu
Dillon raundu
Uruqvay raundu

449 Enerji Xartiyasına Müqavilәnin13cü maddәsindә millilәşdirmәyә (ekspropripasiya) müәyyәn hallarda yol verilir ki, bu hallara aşağıdakılardan hansı
daxil deyil? (Çәki: 1) Dövlәt maraqlarını tәmin etmәk mәqsәdi ilә

•

Ayrıseçkilik olmadan
Dövlәt maraqlarını tәmin etmәk mәqsәdi ilә
Çevik vә әdalәtli konpensasiya vermәklә
Zәruri hüquqi prosedurları gözlәmәklә
Qeyrieffektli konpensasiya vermәklә

450 OECD tәrәfindәn birbaşa xarici investisiyalarla bağlı qәbul edilmiş Kapitalın hәrәkәtinin liberallaşdırılması Mәcәllәsi hansı prinsipә әsaslanır?

•

sәrhәdlәrin toxunulmazlığı prinsipinә
sәrhәdlәrin şәffaflığı prinsipinә
sәrhәdlәrin bütövlüyü prinsipinә
sәrhәdlәrin prinsipinә
sәrhәdlәrin orta xәtti prinsipinә

451 Avropada kapitalın liberal fәaliyyәt rejiminin әsasını qoyan vә 1994cü ildә bağlanan Gömrük İttifaqı haqqında Saziş hansı ölkәlәr arasında
bağlanmışdır?

•

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

452 İnvestisiya tәminatları üzrә çoxtәrәfli Agentliyinbirbaşa kapital qoyuluşunun meyarlarını müәyyәn edәnqurumu hansıdır?

•

Mübahisәlәrin hәlli üzrә Komissiyası
Direktorlar Şurası
Baş Şura
Katiblik
Nazirlәr Konfransı

453 xarici hüquqi vә ya fiziki şәxsә mәxsus olan әmlakın ictimai mәnafe naminә götürülmәsi nә adlanır?

•

konfiskasiya
millilәşdirmә
ekstropolyasiya
rekvizisiya
ekspropriasiya

454 ictimai, sosial, iqtisadi, mәdәni vә digәr zәrurәtdәn irәli gәlәrәk әvәzi tam, әdalәtli vә çevik qaydada ödәnilmәklә xarici mülkiyyәtin müsadirәsi nә
adlanır?“

•

konfiskasiya
ekspropriasiya
ekstropolyasiya
rekvizisiya
subroqasiya

455 cinayәt bә ya hüquqpozma hallarında sanksiya kimi, әsasәn yerli vә ya beynәlxalq arbitrajlar tәrәfindәn tәtbiq olunurmüsadirә forması nәdir?

•

ekspropriasiya
konfiskasiya
ekstropolyasiya
rekvizisiya
subroqasiya

456 mәcburiyyәt qarşısında әvәzi ödәnilmәklә xarici mülkiyyәtin müvәqqәti müsadirәsi nә adlanır?

•

konfiskasiya
rekvizisiya
subroqasiya
ekstropolyasiya
ekspropriasiya

457 19cu әsrdә İnvestisiya fәaliyyәtinin beynәlxalq hüquqi tәnzimlәnmәsi prosesindә,İlk növbәdә, dövlәtlәrarsı ikirәtәfli beynәlxalq müqavilәlәrlә xarici
investisiya fәaliyyәtinin prinsiplәri, normaları müәyyәn edilirdisә, daha sonra investorla qәbul edәn dövlәt arasında hansı sazişlәr institutu
formalaşdırılmağa başlanıldı

•

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

458 Şimali Amerika Azad Ticarәt Zonası (NAFTA) haqqında 1994cü il Sazişi hansı ölkәlәr bağlamışlar? 1. ABŞ; 2. Kuba; 3. Panama; 4. Braziliya; 5.
Kanada; 6. Meksika.

•

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

459 İnvestisiyaların sәrbәst yerdәyişmәsindә xüsusi fәaliyyәt mexanizmi әsas etibarilә inkişaf etmiş ölkәlәrin regionlararası klubu kimi çıxış edәn hansı
tәşkilata mәxsusdur?

•

Müstәqil Dövlәtlәr Birliyi
İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı (OECD)
AsiyaSakit okean İqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı (ASEAN)
Avropa İttifaqı
Şimali Amerika Azad Ticarәt Zonası (NAFTA)

460 Kapitalın hәrәkәt rejiminin liberallaşdırılması haqqında müddәaları tәsbit edәn vә 1992ci ildә bağlanmış hansı müqavilәyә әsasәn üzv dövlәtlәr,
hәmçinin üzv dövlәtlәrlә üçüncü dövlәtlәr arasında kapitalın hәrәkәtinә olan bütün maneәlәr aradan götürülmüş olur?

•

Avropa Kömür vә Polad Birliyi haqqında Paris Müqavilәsi
Avropa İttifaqı haqqında Maastrixt Müqavilәsi
Enerji Xartiyasına Müqavilә
Qitәdaxili dövlәtlәrin tranzit ticarәti haqqında Müqavilә
Dostluq, әmәkdaşlıq vә qarşılıqlı yardım haqqında Varşava Müqavilәsi

461 İnvestisiya fәaliyyәtindә meydana çıxan mübahisәlәrin hәlli vasitәsi kimi xarici investorlar bir qayda olaraq hara müraciәtә üstünlük verirlәr?

•

qәbul edәn dövlәtin hökumәtinә
milli mәnsubiyyәti olmayan beynәlxalq kommersiya arbitraj mәhkәmәlәrinә
investorların mәnsub olduğu dövlәtin mәhkәmәarbitraj orqanlarına
qәbul edәn dövlәtin mәhkәmәarbitraj orqanlarına
investorların mәnsub olduğu dövlәtin xarici investisiyanı qәbul edәn dövlәtdә yerlәşәn sәfirliyinә

462 AFR ilә Hollandiya arasında bağlanmış ikitәrәfli investisiya sazişindә kompensasiya üçün hansı ifadә formulası tәsbit edilmişdir?

•

әdalәtli kompensasiya
әsaslandırılmış kompensasiya
adekvat kompensasiya
çevik kompensasiya
effektiv kompensasiya

463 Azәrbaycan Respublikasının hansı dövlәtlә İnvestisiyaların qarşılıqlı müdafiәsi vә tәşviqi haqqında müqavilәsi yoxdur?

•

Türkiyә
Rusiya
Norveç
AFR
Pakistan;

464 Dövlәtlәrin hәyata keçirdiyi xarici kapital qoyuluşuna aşağıdakı formalardan hansı daxil deyil?

•

dövlәt tәminatları
dövlәtin fiziki şәxslәrinә mәxsus investisiyalar
dövlәt ssudaları
dövlәt borcları
dövlәt kreditlәri

465 “Xarici investisiya bir dövlәtin әrazisindәn çıxarılaraq digәr dövlәtin әrazisindә müәssisәlәrә qoyulan müxtәlif forma vә növlәrdә olan
mülkiyyәtdir”fikri kimә mәxsusdur?

•

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

466 Beynәlxalq tәcrübәni tәdqiq edәrәk E. Nouququ qeyd edir ki, xarici investisiya qoyuluşu әsasәn hansı formada hәyata keçirilir?

•

dövlәt borcu formasında investisiya qoyuluşu
birbaşa investisiya qoyuluşu
ssuda kapitalı formasında investisiya qoyuluşu
portfel investisiya qoyuluşu
kredit formasında investisiya qoylulşu

467 Rekvizisiya haqqında qәrarı hansı orqan qәbul edir

•

Azәrbaycan Respublikasının Xarici İşlәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
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Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

468 Azәrbaycan Respublikasında millilәşdirmә haqqında qәrarı hansı orqan qәbul edir?

•

Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Xarici İşlәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi

469 XIX әsrin sonlarında “Sivilizasiyalılığın beynәlxalq minimal standartı” prinsipinә әks meydana gәlәn konsepsiya necә adlanır?

•

Makkreyq formulası
Kalvo doktrinası
Marşal konsepsiyası
Tesla aktı
Puerto planı

470 Dünya Ticarәt Tәşkilatının 1997ci il Cenevrә Konvensiyasında qәbul edilmiş hnası sazişә әsasәn tәşkilata üzvdövlәtlәrin 1999cu ildәn başlayaraq
müvafiq bazarlarında әmәliyyatların liberallaşdırmasını nәzәrdә tutur?

•

İstehsal vasitәlәri bazarının liberallaşdırılması haqqında çoxtәrәfli Saziş
Maliyyә xidmәtlәri bazarının liberallaşdırılması haqqında çoxtәrәfli Saziş
Әmtәә bazarının liberallaşdırılması haqqında çoxtәrәfli Saziş
Әmәk bazarının liberallaşdırılması haqqında çoxtәrәfli Saziş
Әmlak bazarının liberallaşdırılması haqqında çoxtәrәfli Saziş

471 Dünya Ticarәt Tәşkilatı ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı doğrudur?

•

Dünya Ticarәt Tәşkilatı müәyyәn idarәetmә sturukturuna, aparatına malik olan, formal hüquqi beynәlxalq tәşkilat deyil
Dünya Ticarәt Tәşkilatı beynәlxalq hüquqa müvafiq olaraq bütün immunitet vә imtiyazlara malikdir
Dünya Ticarәt Tәşkilatı formal olaraq BMTnin ixtisaslaşdırılmış orqanları ilә qarşılıqlı münasibәtlәrini hәyata keçirәrkәn beynәlxalq sazişlәrdәn istifadә etmir
Dünya Ticarәt Tәşkilatı formal olaraq BMTnin ixtisaslaşdırılmış orqanları sisteminә aiddir
Dünya Ticarәt Tәşkilatı dövlәtüstü xüsusiyyәtә vә birbaşa beynәlxalq hüquq yaratma keyfiyyәtinә, funksiyasına malikdir

472 Hüquqi aspektdә Dünya Ticarәt Tәşkilatının fәaliyyәtindә Tәşkilat üçün spesifik olan adәt vә müqavilәhüquqi prinsiplәr çıxış edir. Bu prinsiplәr öncә
GATTda ifadә edilmәklә yanaşı sonradan hansı yekun sәnәdlәr paketindә dә möhkәmlәndirilmişdir?

•

Panama sәnәdlәri paketindә
Mәrakeş sәnәdlәri paketindә
Nepal sәnәdlәri paketindә
Әlcәzair sәnәdlәri paketindә
Uruqvay sәnәdlәri paketindә

473 Standartlar üzrә Mәcәllә, Subsidiya vә kompensasiya üzrә rüsumlar Mәcәllәsinin, Gömrük qiymәtlәndirilmәsi Mәcәllәsinin, Antidempinq Mәcәllәsinin
qәbulu GATT çәrçivәsindә danışıqların hansı raundunda reallaşdırılmışdır?

•

Uruqvay
Tokio
Dillon
Torki
Kennedi

474 Müharibәdәn sonrakı dövrdә Beynәlxlaq Valyuta Fondu vә Dünya Bankının iştirakı ilә yaradılmaqda olan Beynәlxalq Ticarәt Tәşkilatının
funksiyalarına çoxtәrәfli sәviyyәdә tәnzimlәmәli olduğu mәsәlәlәrdәn hansılar daxil deyildi?

•

beynәlxalq әmtәә sazişlәri ilә bağlı
milli qanunvericiliklә bağlı
mәşğulluqla bağlı
ticarәt siyasәti ilә bağlı
investisiya ilә bağlı

475 Dünya Ticarәt Tәşkilatına üzv olma prosesi ilә әlaqәdar aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Tarif norması kvotası iki tarif norması sәviyyәsini istifadә edәn tarif ölçüsüdür
Tarif norması kvotasından istifadәyә ancaq sәnaye mәhsullarına münasibәtdә icazә verilir
Hәr bir halda Dünya Ticarәt Tәşkilatı çәrçivәsindә yerli istehsalçıların qorunması üçün tariflәr yeganә, qanuni vasitәdir
Mәcburi tarif normasının dәrәcәsi iddiaçı ölkә ilә üzv olan ölkә arasındakı danışıq prosesindә müәyyәn edilir.
Tarif tәnzimlәnmәsi zamanı mәrhәlәli endirim prosesi qәbul olunma mәrhәlәsindә olan ölkәyә icazә verir ki, bir neçә il әrzindә tәdricәn tariflәri endirsin. Bunun da
nәticәsindә yerli istehsalçılar tarif endirilmәlәrinә uyğunlaşaraq inkişaf edirlәr

476 Dünya Ticarәt Tәşkilatına üzv olma prosesindә üzvlәr tәrәfindәn üzv olmaq istәyәn dövlәtlәrә subsidiyalaşdırma ilә әlaqәdar ikinci kateqoriya suallara
aşaığıdakılardan hansı daxil deyil?

•

qiymәtqoyma siyasәti vә investisiya rejimi üzәrindә subsidiyaların tәsiri dәqiqlәşdirilir
subsidiyalar sferasında dövlәt siyasәtinin rolu vә mәqsәdlәri
dövlәtlәr müәssisәlәr arasında spesifik iqtisadi vә institusional әlaqәlәrin mövcudluğu
subsidiyaları tәmin etmәk üçün tәtbiq edilә bilәn mexanizmlәr
subsidiyaların idxal vә ixracla әlaqәsi

477 Dünya Ticarәt Tәşkilatına üzv olma prosesindә üzvlәr tәrәfindәn üzv olmaq istәyәn dövlәtlәrә subsidiyalaşdırma ilә әlaqәdar birinci kateqoriya suallara
aşaığıdakılardan hansı daxil deyil?

•

sәnayeni dәstәklәyәn hökumәt proqramları haqqında mәlumatların tam mәtni
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•

subsidiyaların idxal vә ixracla әlaqәsi
müvafiq subsidiya qanunvericiliyi
subsidiyalar sferasında dövlәt siyasәtinin rolu vә mәqsәdlәri
dövlәt büdcәsini dәstәklәyәn hökumәt proqramları haqqında mәlumatların tam mәtni

478 Dünya Ticarәt Tәşkilatına üzv olmaq istәyәn dövlәt üçün konkret şәrtlәr hansı mәrhәlәdә hazırlanır?

•

üzv olmaq istәyәn ölkәlәrin Dünya Ticarәt Tәşkilatına daxil olmaq haqqında protokolu imzalaması, ratifikasiya etmәsi mәrhәlәsi qeyd edilmәlidir.
әrizә vә memorandumun Dünya Ticarәt Tәşkilatının xüsusi qrupu tәrәfindәn öyrәnildiyi zaman üzvdövlәtlәrlә müvafiq mәsәlәlәr üzrә danışıqların aparılması
Dünya Ticarәt Tәşkilatının xüsusi işçi qrupu üzv olmaq istәyәn dövlәtin öhdәliklәrinin mәcmuunu nәzәrdә tutan hesabat vә protokol layihәsini hazırlaması
qәbul ilә әlarәdar baş direktora әrizә vә xarici ticarәt rejimi haqqında memorandum tәtbiq edilmәsi
Nazirlәr Konfransının 2/3 sәs çoxluğu ilә hesabatı qәbul edib vә Dünya Ticarәt Tәşkilatına daxil olmaq haqqında protokolu iddiaçı hökumәtә göndәrmәsi

479 Dünya Ticarәt Tәşkilatına yeni üzvlәrin qәbulu mәrhәlәlәrindәn hansı yanlışdır?

•

üzv olmaq istәyәn ölkәlәrin Dünya Ticarәt Tәşkilatına daxil olmaq haqqında protokolu imzalaması, ratifikasiya etmәsi mәrhәlәsi qeyd edilmәlidir.
Nazirlәr Konfransının 3/4 sәs çoxluğu ilә hesabatı qәbul edib vә Dünya Ticarәt Tәşkilatına daxil olmaq haqqında protokolu iddiaçı hökumәtә göndәrmәsi
әrizә vә memorandumun Dünya Ticarәt Tәşkilatının xüsusi qrupu tәrәfindәn öyrәnildiyi zaman üzvdövlәtlәrlә müvafiq mәsәlәlәr üzrә danışıqların aparılması
qәbul ilә әlarәdar baş direktora әrizә vә xarici ticarәt rejimi haqqında memorandum tәtbiq edilmәsi
Dünya Ticarәt Tәşkilatının xüsusi işçi qrupu üzv olmaq istәyәn dövlәtin öhdәliklәrinin mәcmuunu nәzәrdә tutan hesabat vә protokol layihәsini hazırlaması

480 2001ci ildә Zәnzibarda tәşkil olunmuş Dünya Ticarәt Tәşkilatının Nazirlәr Konfransında hansı qәrar qәbul edilmişdir?

•

tәşkilatın qaydalarına müvafiq islahatları hәyata keçirә bilmәyәn ölkәlәr tәşkilata üzvlükdәn azad edilmişdir
az inkişaf etmiş ölkәlәrin qoşulma prosesindә onlar üçün yeni güzәştlәr müәyyәn edilmişdir
tәşkilata üzv olan inkişaf etmiş ölkәlәr üçün yeni öhdәliklәr müәyyәnlәşdirilmişdir
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün qoşulma prosesindә yeni, daha kәskin şәrtlәr müәyyәnlәşdirilmişdir
keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrin qoşulma prosesindә müәyyәnlәşdirilmiş şәrtlәr dәyişdirilmişdir

481 Dünya Ticarәt Tәşkilatının orqanı olan Baş Şura haqqında aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Nazirlәrin Konfransı Baş Şuraya tabedir
Baş Şura davamlı olaraq, öz fәaliyyәtinin bütün istiqamәtlәri ilә bağlı Nazirlәrin Konfransının qarşısında hesabat verir
Baş Şura öz sәlahiyyәtlәrini Dünya Ticarәt Tәşkilatının daimi fәaliyyәt göstәrәn orqanları ilә yönәldir vә onların işlәrinә rәhbәrlik edir
Nazirlәr konfransı tәsis etdiyi vә Baş Şuraya tabe olan komitәlәr Dünya Ticarәt Tәşkilatı müqavilәlәrinin realizәsini tәmin etmәk sәlahiyәti daşıyırlar
Nazirlәr konfransı bilavasitә Baş Şuraya tabe olan 3 orqan (Komitә) tәsis etmişdir

482 Dünya Ticarәt Tәşkilatının orqanı olan Baş Şura haqqında aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Baş Şuranın qәrarı konsesus yolu ilә qәbul olunur. Konsesus baş tutmadıqda isә, qәrarın üzvlәrinin әksәriyyәtinin sadә sәs çoxluğu ilә qәbul olunur
Baş Şura bir qayda olaraq üzv dövlәtlәrin ticarәt nazirlәri, ya da Dünya Ticarәt Tәşkilatında mövcud dövlәtlәrin xarici işlәr nazirlәri sәviyyәsindә toplaşır
Baş Şura Nazirlәr Konfransı adından Dünya Ticarәt Tәşkilatının gündәlik işinin әsas hissәsini tamamlayaraq, cari vә prsedur mәsәlәlәri hәll edir
Baş Şura Nazirlәr Konfransının sessiyalararası dövründә (ildә 810 dәfә) Cenevrәdә toplaşır
Baş Şura 2 xüsusi tәrkibdә (formada) fәaliyyәt göstәrir: mübahisәlәrin hәlli vә ticarәt siyasәtinin icmalı üzrә Orqan qismindә

483 Dünya Ticarәt Tәşkilatı ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Dünya Ticarәt Tәşkilatının hәr bir üzvü bir sәsә malikdir
Xüsusi әrazi kimi Tәşkilata daxil olan Avropa İttifaqının üzvlәrinin sayının 2 misli qәdәr sәsә malikdir
Dünya Ticarәt Tәşkilatının Nazirlәr Konfransı daimi fәaliyyәt göstәrәn digәr orqan vә komitәlәri tәsis edir
Nazirlәr Konfransı tәrәfindәn qәrarların konsensus yolu ilә qәbul edilmәsi tәşviq olunur
Digәr әnәnәvi beynәlxalq tәşlikatlardan fәrqli olaraq Dünya Ticarәt Tәşkilatında sәsvermә dövlәtlәrin iqtisadi potensialından asılı olmayaraq, onların bәrabәrliyinә
әsaslanır

484 Dünya Ticarәt Tәşkilatının hüquqi tәbiәti, xarakteri ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Dünya Ticarәt Tәşkilatı dövlәtüstü xüsusiyyәtә vә birbaşa beynәlxalq hüquq yaratma funksiyasına malik olmasa da, onun sisteminә daxil edilәn hüquqi sәnәdlәrin
mәcmusu Dünya Ticarәt Tәşkilatının hüququnu formalaşdırıb.
Dünya Ticarәt Tәşkilatı formal olaraq BMTnin ixtisaslaşdırılmış orqanları sisteminә aiddir vә BMT qurumları ilә qarşılıqlı münasibәtlәrini beynәlxalq sazişlәrlә hәyata
keçirir
Dünya Ticarәt Tәşkilatı beynәlxalq hüquqa müvafiq olaraq bütün immunitet vә imtiyazlara malikdir
Dünya Ticarәt Tәşkilatı müәyyәn idarәetmә sturukturuna, aparatına malik olan, formal hüquqi beynәlxalq tәşkilatdır
Dünya Ticarәt Tәşkilatı beynәlxalq ticarәt münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsini vә ona nәzarәti tәmin edәn effektiv universal beynәlxalq hüquqi mexanizmdir

485 Aşağıdakılardan hansı Beynәlxalq iqtisadi hüququn ümumi prinsiplәrinin funksiyalarına ziddiyyәt tәşkil edir?

•

beynәlxalq iqtisadi hüququn çatışmazlıqlarını aradan qaldırırlar
beynәlxalq hüquqi qaydanı zәiflәdirlәr
ümumbәşәri dәyәrlәr kompleksini qoruyurlar
beynәlxalq iqtisadi hüququn digәr normalarının yaradılması vә funksiya göstәrmәsi üçün әsas kimi çıxış edirlәr
beynәlxalq iqtisadi hüququn funksiya göstәrmәsini vә inkişafını, o cümlәdәn beynәlxalq iqtisadi hüquq sisteminin vahidliyini tәmin edirlәr

486 Beynәlxalq iqtisadi hüquqda beynәlxalq tәşkilatlar daxilindә dövlәtlәr qәrarların qәbul edilmәsi üçün hansı metodlardan istifadә edilir. 1. tövsiyyә 2.
konsensus 3. imperativ 4. әksәriyyәt 5. sektorlar üzrә tәnzimlәmә

•

2.5
2,4
3.4
3,5
1.2

487 Aşağıdakı konsepsiyalardan hansılar mahiyyәt, mәzmun,hüquq subyektivliyi vә tәnzimetmә sisteminә görә müәyyәn mәnada eynilik tәşkil etmirlәr? 1.
beynәlxalq ticarәt hüququ konsepsiyası (V.İ.Lisovski, Q.M.Velyaminov); 2. ümumdünya iqtisadi hüquq konsepsiyası (V.Fikentşer, T.Petersman, P.Reyter);
3. inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә irәli sürülәn beynәlxalq inkişaf hüququ (M.Bedjauni,O.Rivero, M.Bulaçi,K.Haylbronner vә d.); 4. beynәlxalq ticarәt
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dövriyyәsinin (beynәlxalq ticarәt) hüququ konsepsiyası (İ.V.Şapovalov,V.İ.Menjinski) 5. beynәlxalq ümumi mülki (әmlak) hüquq konsepsiyası
(İ.S.Pereterski);

•

3.5
1,5
2.3
1,2
3.4

488 Aşağıdakı konsepsiyalardan hansılar mahiyyәt, mәzmun,hüquq subyektivliyi vә tәnzimetmә sisteminә görә müәyyәn mәnada eynilik tәşkil edirlәr? 1.
beynәlxalq iqtisadi hüququn әnәnәvi beynәlxalq hüquq subyektivliliyi konsepsiyası 2. beynәlxalq ümumi mülki (әmlak) hüquq konsepsiyası
(İ.S.Pereterski); 3. beynәlxalq ticarәt hüququ konsepsiyası (V.İ.Lisovski,Q.M.Velyaminov); 4. beynәlxalq iqtisadi sistemin hüququ vә ya müstәqil hüquq
sistemi (D.Karo,P.Juar); 5. ümumdünya iqtisadi hüquq konsepsiyası (V.Fikentşer,T.Petersman,P.Reyter);

•

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

489 Siyasi suverenliyin iqtisadi suverenlikdәn keçdiyini tәsdiq edәn beynәlxalq praktikaya aşağıdakı aktlardan hansılar daxildir? ? 1. Avropa İttifaqı
işçilәrinin әsas sosial hüquqları Xartiyası (1989) 2. Dövlәtlәrin tәbii ehtiyatları üzәrindә ayrılmaz suverenliyi Bәyannamәsi (1962), 3. Dövlәtlәrin iqtisadi
hüquq vә vәzifәlәri Xartivası (1974); 4. Müqavilәlәrә münasibәtdә dövlәtlәrin hüquqi varisliyi haqqında Vyana Konvensiyası (1978); 5. BMTnin İnsan
hüquqlarının ümumi Bәyannamәsi (1948).

•

1.4
2,3
3.4
1,2
4.5

490 Beynәlxalq xüsusi hüquqda tәnzimetmәnin müәyyәn hissәsini tәşkil edәn “kollizion normaların da beynәlmilәllәşmiş adәt normaları kimi
formalaşması” fikirlәri aşağıdakı alimlәrdәn hanıslara mәxsusdur? ? 1.Sitelman; 2.Fuşar; 3.Şmitxoff ; 4.Kan; 5.Pille.

•

4.5
1,4
1.3
1,2
3.4

491 Aşağıdakı konsepsiayalardan hansı beynәlxalq iqtisadi hüququn sisteminә yalnız dövlәtlәrarası münasibәtlәri tәnzimlәyәn beynәlxalq ümumi hüquq
normaları deyil, hәmçinin «ümumi beynәlxalq xüsusi hüquq», beynәlxalq sfera üçün qәbul edilәn dövletdaxili qanunvericilik vә müvafiq münasibәtlәrin
iştirakçısı olan xüsusi şәxslәrin sazişlәri ilә formalaşdırılan normalar daxil etmir?

•

ümumdünya tәsәrrüfat hüququ konsepsiyası(V.M.Koretski,Q.Erler)
beynәlxalq ümumi mülki (әmlak) hüquq konsepsiyası (İ.S.Pereterski)
ümumdünya iqtisadi hüquq konsepsiyası (V.Fikentşer, T.Petersman, P.Reyter)
beynәlxalq iqtisadi sistemin hüququ vә ya müstәqil hüquq sistemi (D.Karo,P.Juar)
iqtisadi inkişafın beynәlxalq hüququ (V.Fridman)

492 Qeyd ounan konsepsiyalardan hansılar mahiyyәt, mәzmun,hüquq subyektivliyi vә tәnzimetmә sisteminә görә müәyyәn mәnada eynilik tәşkil edirlәr? 1.
beynәlxalq iqtisadi hüququn әnәnәvi beynәlxalq hüquq subyektivliliyi konsepsiyası (J.Brounli, Q.Şvartsenberqer, P. Ban Temat, P. Pikonye, Q.İ.Tunkin); 2.
beynәlxalq ümumi mülki (әmlak) hüquq konsepsiyası (İ.S.Pereterski); 3. beynәlxalq ticarәt hüququ konsepsiyası (V.İ.Lisovski,Q.M.Velyaminov); 4.
beynәlxalq iqtisadi sistemin hüququ vә ya müstәqil hüquq sistemi (D.Karo, P.Juar).

•

hamısı
1,2,3
1,3,4
2,3,4
1,2,4

493 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 10cu maddәsindә öz әksini tapmışdır?

•

Azәrbaycan Respublikası başqa dövlәtlәrlә münasibәtlәrini hamılıqla qәbul edilmiş beynәlxalq hüquq normalarında nәzәrdә tutulan prinsiplәr әsasında qurur
Azәrbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminә daxil olan normativ hüquqi aktlar ilә Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı dövlәtlәrarası müqavilәlәr
arasında ziddiyyәt yaranarsa, beynәlxalq müqavilәlәr tәtbiq edilir
Azәrbaycan Respublikası başqa dövlәtlәrin müstәqilliyinә qәsd vasitәsi kimi vә beynәlxalq münaqişәlәrin hәlli üsulu kimi müharibәni rәdd edir
Azәrbaycan Respublikasında dövlәt hakimiyyәti daxili mәsәlәlәrdә yalnız hüquqla, xarici mәsәlәlәrdә isә yalnız Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq
müqavilәlәrdәn irәli gәlәn müddәalarla mәhdudlaşır
Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәr Azәrbaycan Respublikasının hüquq sisteminin ayrılmaz tәrkib hissәsidir

494 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 148ci maddәsindә öz әksini tapmışdır? 1.Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar
çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәr Azәrbaycan Respublikasının hüquq sisteminin ayrılmaz tәrkib hissәsidir 2.Azәrbaycan Respublikasının qanunvericilik
sisteminә daxil olan normativ hüquqi aktlar ilә Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı dövlәtlәrarası müqavilәlәr arasında ziddiyyәt yaranarsa,
beynәlxalq müqavilәlәr tәtbiq edilir 3.Azәrbaycan Respublikası başqa dövlәtlәrlә münasibәtlәrini hamılıqla qәbul edilmiş beynәlxalq hüquq normalarında
nәzәrdә tutulan prinsiplәr әsasında qurur.

•

2 vә 3
yalnız1
1 vә 2
yalnız 2
1 vә 3
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495 Beynәlxalq iqtisadi hüququn beynәlxalq hüququn digәr sahәlәri ilә ortaq institutlarına aşağıdakılardan hansılar aiddir? 1. müstәsna iqtisadi zonada vә
qitә şelfindә iqtisadi fәaliyyәtin rejimi (beynәlxalq dәniz hüququ); 2. beynәlxalq iqtisadi cinayәtkarlıqla (mәsәlәn, çirkli pulların yuyulmasına qarşı)
mübarizә institutu (beynәlxalq cinayәt hüququ); 3. tәbii ehtiyatların istifadәsindә ekaloji prinsiplәr vә standartlar (әtraf mühitin beynәlxalq hüquqi
mühafizәsi)

•

heç biri
hamısı
1.3
1,2
2.3

496 Dünya Ticarәt Tәşkilatı çәrçivәsindә beynәlxalq iqtisadi mübahisәlәrin tәnzim edilmәsi üçün müәyyәnlәşdirilmiş prosessual mәrhәlәlәrdәn xüsusi
qrupların vә jürinin tәşkilini әhatә edәn ikinci mәrhәlә ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Jüri dövlәti qabqcadan xәbәrdar etmәk şәrti ilә onun yurisdiksiyasında olan istәnilәn şәxs vә tәşkilatlardan konsultasiya ala bilәr
Jüri Mübahisәlәrin hәlli üzrә Orqanın xüsusi qrupun tәsis edilmәsi barәdә qәrarından sonra, 60 gün әrzindә Dünya Ticarәt Tәşkilatı Katibliyinin bu sahәdә ixtisaslaşmış
şәxslәrin siyasından, mübahisәnin tәrәfi olan üzvdövlәtlәrin razılığı ilә seçdiyi 5 (beş) nәfәrdәn ibarәt tәrkibdә tәşkil edilir
Tәrәflәrin razılığı olmadan onların vәtәndaşları xüsusi qruplara (jüriyә) daxil edilә bilmәz
Mübahisә tәrәflәri arasında jüriyә konkret şәxslәrin seçilmәsi barәdә razılıq әldә edilmәzsә, Dünya Ticarәt Tәşkilatının Baş Direktoru müvafiq şәxslәri özü sәrbәst tәyin
edә bilәr
Jürinin üzvlәri şәxsi keyfiyyәtdә fәaliyyәt göstәrir vә yurisdiksiyasında olduqları dövlәtin iradәsinә tabe deyillәr

497 Beynәlxalq mübahisәlәrin tәnzimlәnmәsi ilә әlaqәdar Mübahisәlәrin hәlli üzrә Orqanda mübahisәlәrә baxılması mexanizmi Mübahisәlәrin hәlli üzrә
Orqan tәrәfindәn yaradılan aşağıdakı hansı mәrhәlәlәrdә hәyata keçirilir? 1. Xüsusi qrup (juri) çәrçivәsindә; 2. Seçilmiş ekspertlәr qrupunda; 3. Hüquqi
Audit Tәşkilatı daxilinidә; 4. Obyektiv Qiymәtlәndirmә Palatası sәviyyәsindә; 5. Apellyasiya üzrә Orqan sәviyyәsindә; 6. Hüquqi Qiymәtlәndirmә Bürosu
sәviyyәsindә

•

3.6
1,5
3.4
1,2
5.6

498 Beynәlxalq arbitraj vә beynәlxalq mәhkәmә ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

daimi vә tәrәflәrin razılığı ilә konkret hal üçün tәşkil olunan (ad hoc) beynәlxalq arbitrajlar, elәcә dә hәm ümumi, hәm dә xüsusi sferalı beynәlxalq arbitrajlar fәrqlәndirilә
bilәr
Beynәlxalq mәhkәmәdә beynәlxalq arbitrajdan fәrqli olaraq yalnız bir tәrәfin istәyinin olması kifayәtdir ki, işә baxılsın vә qәrarları tәrәflәr üçün mәcburi hüquqi
әhәmiyyәt kәsb etmir
Beynәlxalq mәhkәmә beynәlxalq müqavilә әsasında, müәyyәn müddәtdә seçilәn şәxslәrdәn ibarәt olaraq mübahisәlәrin hәlli üzrә daimi orqandır
Beynәlxalq arbitraj beynәlxalq mübahisәnin tәrәflәri arasında qarşılıqlı razılıq әsasında tәşkil edilәn, mübahisәyә bir vә ya bir neçә şәxs tәrәfindәn baxılan, qәrarı tәrәflәr
üçün mәcburi olan beynәlxalq mәhkәmә prosedurudur
beynәlxalq arbitrajlarda hakimlәrin tәrkibi beynәlxalq iqtisadi mübahisәlәrin tәrәflәrinin razılığından asılıdır

499 Aşağıdakılardan hansı BMTnin Beynәlxalq Mәhkәmәsinin fәaliyyәtinin hüquqi әsasını tәşkil edir? 1. BMT Nizamnamısinin XIV Bölmәsi; 2.
Beynәlxalq Mәhkәmәnin Statutu; 3. BMTnin Әsasnamәsinin XI Bölmәsi; 4. Beynәlxalq Mәhkәmәnin Memorandumu; 5. Beynәlxalq Mәhkәmәnin
Reqlamenti; 6. Beynәlxalq Mәhkәmә haqqında Saziş.

•

1,3,6
1,2.5
4,5,6
1,2,3
1,4,6

500 Beynәlxalq iqtisadi mübahisәlәrin danışıqlar prosesindә vasitәçi hansı funksiyaya malik deyildir?

•

tәrәflәri barışdırmaq üçün sәrbәst tәkliflәr vermәk
mübahisәnin tәrәflәri arasında danışıqlar prosesinin uğurla nәticәlәnmәsi üçün onlara bütün vasitәlәrdәn istifadә edәrәk tәzyiq etmәk vә nәticәnin әldә edilmәsinә tәrәflәri
mәcbur etmәk
danışıqlar prosesindә iştirak etmәk vә danışıqlar aparmaq
beynәlxalq iqtisadi mübahisәnin bir tәrәfinin digәr tәrәfә zәrәr vurmasının qarşısını almaq
mübahisә tәrәflәrinin bәzәn qәti görüntü yaradan vә qәbul edilә bilmәyәn tәlәblәrini yumuşaltmaq

501 BMT Baş Mәclisinin hansı sәnәdindә qeyd edilir ki, mövcudluğu beynәlxalq sülhә vә tәhlükәsizliyә xәlәl gәtirәn beynәlxalq mübahisә vә ya istәnilәn
situasiya zamanı üzvdövlәtlәr BMT Nizamnamәsindә nәzәrdә tutulan bütün dinc vә vasitәlәrdәn tam şәkildә istifadә etmәlidirlәr?

•

Beynәlxalq tәhlükәsizliyin möhkәmlәndirilmәsi haqqında 1970ci il Bәyannamәsindә
1970ci il Beynәlxalq tәhlükәsizliyin möhkәmlәndirilmәsi haqqında Bәyannamәdә
1963cü il BMT Baş mәclisinin faktların müәyyәn edilmәsi mәsәlәlәri haqqında Qәtnamәsindә
BMT Nizamnamәsinin 33cü maddәsinin 1ci bәndindә
1970ci il “Prinsiplәri” Bәyannamәsindә

502 Dünya Ticarәt Tәşkilatı çәrçivәsindә beynәlxalq iqtisadi mübahisәlәrin tәnzim edilmәsi üçün müәyyәnlәşdirilmiş prosessual mәrhәlәlәrdәn xüsusi
qrupların vә jürinin tәşkilini әhatә edәn ikinci mәrhәlәdә formal olaraq mübahisә prosesi neçәnci iclasda tәmin edilir?

•

jürinin işә mahiyyәti üzrә baxdığı beşinci iclasda
jürinin işә mahiyyәti üzrә baxdığı ikinci iclasda
jürinin işә mahiyyәti üzrә baxdığı üçüncü iclasda
jürinin işә mahiyyәti üzrә baxdığı birinci iclasda
jürinin işә mahiyyәti üzrә baxdığı dördüncü iclasda

503 Dünya Ticarәt Tәşkilatı çәrçivәsindә beynәlxalq iqtisadi mübahisәlәrin tәnzim edilmәsi üçün müәyyәnlәşdirilmiş vә hәr biri müәyyәn müddәtlә
mәhdudlaşdırılmış prosessual mәrhәlәlәrdәn konsultasiya vә vasitәçiliyi әhatә edәn birinci mәrhәlә nәticә vermәzsә tәrәflәr hansı tәnzimetmә üsullarından
istifadә etmәk üçün Dünya Ticarәt Tәşkilatının Baş Katibinә müraciәt edә bilәrlәr? 1. vasitәçilik; 2. barış proseduru; 3. xeyirxah xidmәtlәr; 4. beynәlxalq
arbitraj; 5. mәhkәmә baxışı
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•

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

504 Mübahisәlәrin tәnzimlәnmәsinin prosedur vә qaydaları haqqında Razılaşmanın 2ci Әlavәsindә beynәlxalq iqtisadi mübahisәlәrin xüsusi qaydaları ilә
bağlı normaları әks etdirәn Dünya Ticarәt Tәşkilatı paketi sazişlәrinin siyahısına aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

Xidmәtlәrlә ticarәt haqqında Baş Saziş
Qeyritarif maneәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi vә tәtbiqi qaydaları haqqında Saziş
Ticarәtdә texniki maneәlәr haqqında Saziş
Sanitar vә fitosanitar tәdbirlәrin tәtbiq edilmәsi haqqında Saziş
Antidempinq tәdbirlәri haqqında Saziş

505 BMT Beynәlxalq Mәhkәmәsinin Statutunun 36.2 maddәsinә görә Mәhkәmәsinin yurisdiksiyasına hansı mәsәlәlәrin müәyyәn edilmәsi daxildir?

•

beynәlxalq öhdәliyin pozulmasına görә dәymiş zәrәrin xarakterinin vә hәcminin müәyyәn edilmәsi
beynәlxalq öhdәliyin pozulmasına görә dәymiş zәrәrin ödәnilmәsinin tәmin edilmәsi vә tәrәflәrin dәymiş zәrәrin ödәnilmәsini güc yolu ilә hәyata keçirilmәsi
beynәlxalq hüququn istәnilәn mәsәlәsi
beynәlxalq müqavilәlәrin tәfsiri
beynәlxalq öhdәliyin pozulmasına gәtirib çıxaran faktın mövcudluğunun müәyyәn edilmәsi

506 Beynәlxalq Mәhkәmәnin fәaliyyәt sferasına hansı mübahisәlәrә baxmaq sәlahiyyәtlәri daxildir? 1. dövlәtlәrarası mübahisәlәrә baxmaq sәlahiyyәti (bir
tәrәfin istәyi kifayәt edir); 2. dövlәtlәrarası mübahisәlәrә baxmaq sәlahiyyәti (hәr iki tәrәfin razılığı olduğu tәqdirdә); 3. dövlәtlәrin öz şәxslәr arasında
mübahisәlәrә baxmaq sәlahiyyәti 4. elәcәdә fiziki şәxslәr arasındakı mübahisәlәrә baxmaq sәlahiyyәti

•

1,2 vә 3
yalnız 3
2,3 vә 4
yalnız 2
1 vә 2

507 Beynәlxalq Mәhkәmәnin beynәlxalq mübahisәlәrin dinc hәlli vasitәlәrindәn biri kimi nәzәrdә tutulması BMT Nizamnamәsinin hansı maddәsindә әks
olunub?

•

43.0
33
13.0
3
23.0

508 İlk beynәlxalq mәhkәmә tәsisatı hansı olmuşdur?

•

Beynәlxalq Hüququn Daimi Aliliyi Mәhkәmәsi
Beynәlxalq Daimi Әdalәt Mәhkәmәsi
Beynәlxalq Әdalәtin Bәrpası Mәhkәmәsi
Beynәlxalq Ali Hüquq Mәhkәmәsi
Beynәlxalq Әdalәt vә Hüquq Mәhkәmәsi

509 BMTnin Sәnaye İnkişafı üzrә Tәşkilatının (UNİDOnun) Nizamnamәsinә 3cü Әlavәyә uyğun olaraq beynәlxalq iqtisadi mübahisәlәrin hәlli
prosedurunda danışıqlar yolu ilә beynәlxalq iqtisadi mübahisәni hәll edә bilmәyәn tәrәflәrә öz mülahizәlәrinә әsasәn mübahisәli mәsәlәni hәll etmәk üçün
müraciәt edilmәsi tәklif edilәn instansiyalar arasında hansı yoxdur?

•

barış komissiyasına
münsiflәr mәhkәmәsinә
beynәlxalq mәhkәmәyә
Şuraya
arbitraj mәhkәmәsinә

510 Xeyirxah xidmәtlәrin prosedurunun beynәlxalq hüquqi tәnzimlәnmәsinin әks olunduğu aktlar hansılardır? 1.Xeyirxah xidmәtlәr haqqında 1936cı il
Amerika Müqavilәlәsi; 2. Xeyirxah xidmәtlәrin prosedurunun Unifikasiyası haqqında 1939cu il Avropa Müqavilәsi; 3. Beynәlxalq iqtisadi mübahisәlәrin
tәnzimlәnmәsinin vasitәçilik institutunun formalaşdırılması haqqında 1943cü il Asiya Bәyәnnamәsi; 4. Mübahisәlәrin dinc vasitәlәrlә tәnzimlәnmәsi
haqqında 1948ci il tarixli Amerika Müqavilәlәri; 5. Beynәlxalq mübahisәlәrin tәnzimlәnmәsindә xeyirxah xidmәtlәrin hәyata keçirilmәsi qaydaları
haqqında 1954cü il Avropa müqavilәsi

•

2.3
1,4
1.5
3,5
2.4

511 Beynәlxalq kommersiya arbitraj prosesini tәnzimlәmәk, qәbul edilmiş qәrarların icrasını tәmin etmәk mәqsәdilәqәbul edilmiş beynәlxalq hüquqi aktlara
aşağıdakılardan hansı aiddir?1. Xarici ticarәt arbitrajı haqqında 1961ci il Avropa Konvensiyası; 2. Xarici arbitraj qәrarlarının tanınması vә icrası haqqında
1958ci il NyuYork Konvensiyası; 3. Kommersiya arbitrajı haqqında 1987ci il Әmman Әrәb Konvensiyası; 4. Afrika ölkәlәrinin sahibkarlıq hüququnun
harmonizasiyası üzrә Tәşkilatın 1993cü il Müqavilәsi

•

2,3,4
hamısı
1,2,4
1,2,3
1,3,4

512 BMT Beynәlxalq Hüquq Komissiyası neçәnci ildә Arbitraj tәhqiqatının Nümunәvi Qaydalarını işlәyib hazırlamışdır?
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•

2008ci ildә
1958ci ildә
1978ci ildә
1938 ci ildә
1998ci ildә

513 BMT Nizamnamәsinin 33cü maddәsinin 1ci hissәsindә vә beynәlxalq mübahisәlәrin dinc vasitәlәrlә hәlli üzrә digәr çoxtәrәfli beynәlxalqhüquqi
aktlarda beynәlxalq mübahisәlәrin dinc hәlli vasitәlәrinin ilkin qaydası kimi aşağıdakılardan hansı әks olunub

•

mәhkәmә baxışı
danışıqlar
xeyirxah xidmәtlәr
vasitәçilik
beynәlxalq tәhqiqat

514 Dünya Ticarәt Tәşkilatı hüququnda qeyri – maddi vәziyyәtin bәrpası, mәsәlәn, ticarәt dövriyyәsinin mәhdudlaşdıran qanunun, praktikanın lәğvi nә
adlanır?

•

Retorsiya
Restorasiya
Kompensasiya
Reparasiya
Satisfaksiya

515 BMT Beynәlxalq Mәhkәmәsi BMT Nizamnamәsinin hansı Bölmәsi әsasında fәaliyyәtini qurur?

•

X bölmә
XIV bölmә
VII bölmә
V bölmә
IX bölmә

516 Beynәlxalq mübahisәlәrin dinc vasitәlәrlә hәlli haqqında 1899cu il Haaqa Konvensiyasının hansı maddәsindә qeyd edilir ki, dövlәtlәrin mövcudluğuna
xәlәl gәtirmәdәn dövlәtlәrarası ixtilaflar zamanı Konvensiyanı imzalayan dövlәtlәr mübahisәnin faktiki hallarının araşdırılmasında diplomatik vasitәlәrә nail
olmazlarsa vә şәrait imkan verәrsә, beynәlxalq tәhqiqat komissiyasını tәşkil edirlәr?

•

49cu
9cu
29cu
19cu
39cu

517 Dövlәt nümayәndәlәrinin iştirak sәviyyәsindәn asılı olaraq danışıqların aşağıdakı sәviyyәlәrindәn hansında diplomatik vә ya texniki xaraqter daşıya
bilәr? 1. dövlәt başçıları, 2. hökumәt başçıları, 3. nazırlәr, 4. ayrıayrı qurumların rәhbәrliyi

•

heç biri
1,2
3.4
yalnız 4
yalnız 3

518 Danışıqlar prosesi ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Ikitәrәfli danışıqlar vasitәçi olmadan, birbaşa әlaqәlәrin yaradılması ilә tәmin edilir
Çoxtәrәfli danışıqlar isә özünü müxtәlif formalarda biruzә versә dә, bir qayda olaraq, beynәlxalq tәşkilatlar vasitәsi ilә tәzahür edir
Danışıqlar tәrәflәrin sayına görә birtәrәfli, ikitәrәfli vә çoxtәrәfli ola bilәr
Danışıqların tәşәbbüskarı kimi konkret dövlәtlә yanaşı, dövlәtlәr qrupu, üçüncü dövlәt, elәcә dә, beynәlxalq tәşkilatlar çıxış edә bilәr
Danışıqlarda iştirak edәn tәrәflәr hәr şeydәn әvvәl, danışıqlara başlamaq üçün onlardan asılı olan bütün tәdbirlәrә әl atmalı vә danışıqların uğurlu nәticә ilә
yekunlaşmasına xәlәl gәtirә bilәn hәrәkәtlәrdәn çıkinmәlidirlәr

519 Beynәlxalq iqtisadi mübahisәlәrin hәlli vasitәlәri sırasına aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

danışıqlar
arbitraj vә mәhkәmә baxışı
beynәlxalq tәhqiqat vә barış prosedurları
xeyirxah xidmәtlәr vә vasitәçilik
hәdәlәmәk vә güc tәtbiq etmәk

520 Xeyirxah xidmәtlәrlә bağlı deyilәnlәrdәn hansında yanlışlığa yol verilib?

•

Xeyirxah xidmәtlәr tәrәflәrin digәr tәnzimetmә vasitәlәrinә müraciәt etmәsi nәticә vermәdikdә tәtbiq edilir
Xeyirxah xidmәtlәr mübahisә edәn tәrәflәrin birbaşa danışıqları nәticәsis qaldıqda tәtbiq edilir
Xeyirxah xidmәtlәr tәrәflәrdәn biri vә ya hәr ikisi yaranan mübahisә ilә bağlı danışıqlara başlamaq istәdikdә tәtbiq edilir
Xeyirxah xidmәtlәrin başlanması üçün әsas mübahisәyә birbaşa aidiyyatı olmayan üçüncü tәrәfin öz fәaliyәtini tәşkil etmәsi nәticәsindә ola bilәr
Xeyirxah xidmәtlәrin başlanması üçün әsas mübahisә tәrәflәrinin üçüncü dövlәtlәrә müraciәti ola bilәr

521 Haaqa Konvensiyasına әsasәn yaradılması nәzәrdә tutulan münsüflәr mәhkәmәsinin daimi Palatasının üzvlәri neçә il müddәtinә tәyin olunurdu?

•

2 il
10 il
8 il
4 il
6 il

522 Beynәlxalq Daimi Әdalәt Mәhkәmәsi ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?
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•

İlk beynәlxalq mәhkәmә tәsisatı Millәtlәr Liqasının Assambleyası tәrәfindәn yaradılmışdır
İlk beynәlxalq mәhkәmә tәsisatı Beynәlxalq Daimi Әdalәt Mәhkәmәsi olmuşdur
Beynәlxalq Daimi Әdalәt Mәhkәmәsi 1966cı ilә kimi fәaliyyәt göstәrmiş vә 1967ci ildәn BMT Beynәlxalq Mәhkәmәsinin tәsis edilmәsi ilә öz fәaliyyәtini
dayandırmışdır.
Beynәlxalq Daimi Әdalәt Mәhkәmәsi Millәtlәr Liqasının müstәqil orqanı kimi tәşkilatın mövcud olduğu dövrdә fәaliyyәt göstәrmişdir
Beynәlxalq Daimi Әdalәt Mәhkәmәsi Millәtlәr Liqasının Assambleyası tәrәfindәn 1920 –ci ildә qәbul edilәn Nizamnamә әsasında fәaliyyәt göstәrmişdir

523 Beynәlxalq hüquqi aktlarda beynәlxalq mübahisәlәrin son vә hәlledici vasitәsi hansıdır

•

Beynәlxalq barışıq proseduru
Beynәlxalq tәhqiqat proseduru
Xeyirxah xidmәtlәr proseduru
Vasitәçilik institutu
Beynәlxalq arbitraj vә mәhkәmә proseduru

524 Beynәlxalq mübahisәnin tәrәfi olan dövlәtlәrin paritet әsaslarla formalaşdırdığı, tәrkibindә üçüncü dövlәtlәrin dә iştirak etdiyi vә әsas mәqsәdi
beynәlxalq hüququn prinsip vә normaları әsasında, dövlәtlәrin qarşılıqlı maraqlarını nәzәrә alaraq müqavlә layihәsini tәtbiq etmәk vә tәrәflәrә tәqdim
etmәkdәn ibarәt olan beynәlxalq iqtisadi mübahisәlәrin dinc yolla tәnzimlәnmәsi institutu necә adlanır?

•

Beynәlxalq tәhqiqat proseduru
Beynәlxalq mәhkәmә proseduru
Beynәlxalq arbitraj
Beynәlxalq barışıq proseduru
Vasitәçilik institutu

525 Beynәlxalq mübahisәlәrin dinc hәllinin beynәlxalq hüquqi vasitәlәri kimi tәhqiqat proseduru BMT Nizamnamәsinin hansı maddәsindә әksini
tapmışdır?

•

13cü maddә
53cü maddә
43cü maddә
33cü maddә
23cü maddә

526 Dünya Ticarәt Tәşkilatı çәrçivәsindә beynәlxalq iqtisadi mübahisәlәrin tәnzim edilmәsi üçün müәyyәnlәşdirilmiş vә hәr biri müәyyәn müddәtlә
mәhdudlaşdırılmış prosessual mәrhәlәlәrdәn xüsusi qrupların vә jürinin tәşkilini әhatә edәn ikinci mәrhәlә neçә gün müddәtlә mәhdudlaşdırılıb?

•

10 gün
60 gün
45 gün
30 gün
20 gün

527 Dünya Ticarәt Tәşkilatı çәrçivәsindә beynәlxalq iqtisadi mübahisәlәrin tәnzim edilmәsi üçün müәyyәnlәşdirilmiş vә hәr biri müәyyәn müddәtlә
mәhdudlaşdırılmış prosessual mәrhәlәlәrdәn konsultasiya vә vasitәçiliyi әhatә edәn birinci mәrhәlә neçә gün müddәtilә mәhdudlaşdırılıb?

•

10 gün
45 gün
30 gün
60 gün
20 gün

528 Mübahisәlәrin hәlli üzrә Orqana nәzarәti hansı Tәşkilat edir?

•

BMTnin Katibliyi
BMTnin Beynәlxalq Mәhkәmәsi
Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının İcraedici Direktorluq
Dünya Ticarәt Tәşkilatının Baş Şurası
Beynәlxalq Valyuta Fondunun İdarәetmә Şurası

529 Aşağıdakılardan hansı Beynәlxalq Mәhkәmәnin sәlahiyyәtlәrini müәyyәn edir?

•

Beynәlxalq Mәhkәmәnin Statutu
BMTnin Nizamnamәsi
Mülki hüquq mәsәlәlәri üzrә 1954cü il Haaqa Konvensiyası
Beynәlxalq Hüquq Komissiyasının Arbitraj tәhqiqatının Nümunәvi Qaydaları
Beynәlxalq Mәhkәmәnin Reqlamenti

530 Diplomatik praktikada rәsmi yazışmaların hansı forması mövcud deyil?

•

verbal nota
kollektiv nota
mәktub
protest
memorandum

531 Beynәlxalq iqtisadi mübahisәlәrin hәlli vasitәsi kimi aşağıdakılardan hansı nәzәrdә tutulmur?

•

xeyirxah xidmәtlәr vә vasitәçilik
danışıqlar
beynәlxalq tәhqiqat vә barış prosedurları
arbitraj vә mәhkәmә baxışı
beynәlxalq tәşkilatlar çәrçivәsindә kvaziforsibli, yәni güc tәtbiq etmәklә mәcburetmә prosedurları
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532 İqtisadi, sosial vә mәdәni hüquqlar haqqında beynәlxalq Paktın vә Mülki vә siyasi hüquqlar haqqında beynәlxalq Paktın hansı maddәsindә qeyd edilir
ki, hәr hansı bir ölkәnin qanunu, konvensiyası, adәt vә qaydaları ilә tanınan vә ya mövcud olan әsas insan hüquqlarının bu Paktla tanınması vә ya az hәcimlә
tanınması sәbәbi ilә hәmin hüquqların mәhdudlaşdırılması vә ya azaldılmasına yol verilmir?

•

4cü maddә
5ci maddә
2ci maddә
1ci maddә
3cü maddә

533 Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatının 1970ci il Minumum әmәk haqqının müәyyәn edilmәsi haqqında Konvensiyada aşağıdakılardan hansı öz әksini
tapmışdır? 1. minumum әmәk haqqı heç bir halda azaldıla bilmәz. 2. minumum әmәk haqqı zәrurәt duyulduğu hallarda azaldıla bilәr 3. Konvensiyada
minumum әmәk haqqının hәddini müәyyәn edәn meyarlar ifadә edilib. 4. Konvensiyada minumum әmәk haqqının hәddini müәyyәn edәn meyarlar ifadә
edilmәyib

•

1,3
2,4
1.2
2.3
1.4

534 İnkişaf etmiş ölkәlәrdә yoxsulluq indeksinin qiymәtlәndirilmәsinә hansı meyar daxil deyil? 1. 60 yaşına kimi yaşamayan әhalinin sayı; 2. yaşlı әhali
arasında funksional savadsızlığın sayı; 3. beş yaşına kimi uşaqların çәkidәn qalması, sәhiyyә xidmәtlәrinә, içmәli suya çıxışı olmayan әhalinin orta riyazi
sayı; 4. orta gәlirdәn 50 % aşağı gәlirә malik olanlar

•

hamısı
1,2,4
2,3,4
1,2,3
1,3,4

535 İnkişafda olan ölkәlәrdә yoxsulluq indeksini qiymәtlәndirmә meyarlarına aşağıdakılardan hansı daxildir? 1. 40 yaşına kimi yaşamayan әhalinin sayı; 2.
yaşlı әhali arasında savadsızlığın sayı; 3. beş yaşına kimi uşaqların çәkidәn qalması, sәhiyyә xidmәtlәrinә, içmәli suya çıxışı olmayan әhalinin orta riyazi
sayı; 4. orta gәlirdәn 50 % aşağı gәlirә malik olanlar

•

hamısı
1,2,3
1,2,4
2,3,4
1,3,4

536 Beynәlxalq Ticarәt Tәşkilatının Havana Xartiyasının hansı fәslindә qeyd edilir ki, tam mәşğulluğun tәminatı beynәlxalq ticarәtin genişlәndirilmәsi
vasitәsidir?

•

Xartiyanın V fәslindә
Xartiyanın II fәslindә
Xartiyanın III fәslindә
Xartiyanın I fәslindә
Xartiyanın IV fәslindә

537 Offşorlar üçün aşağıdakılardan hansı xas deyil?

•

sahibkarın adının açıqlanmasının xüsusi hallarla şәrtlәndirilmәsi vә bu zaman da müәyyәn hüquqi tәminatların tәqdim olunması
nizamnamә kapitalının çox yüksәk sәviyyәsi, hüquqi rejimin әn azı 23 illik stabilliyi
imtiyazli vergi, gömrük tariflәri vә valyuta tәnzimlәnmәsi
sadәlәşdirilmiş qeydiyyat forması
bank vә kommersiya fәaliyyәtinin trast hüquqi ilә idarәçiliyi vә anonimliyinintәmin edilmәsi

538 Hansı Bәyannamәdә qeyd edilir ki, dövlәtlәr özlәrinin hüquqlarını vә öhdәliklәrini elә formada hәyata keçirmәlidirlәr ki, suveren bәrabәrliyә, qarşılıqlı
asılılığa, hәmçinin insan hüquqlarının müdafiәsinә vә hәyata keçirilmәsinә әsaslanan yeni beynәlxalq iqtisadi qaydanın bәrqәrar edilmәsi tәmin edilmiş
olsun.

•

İnsan hüquqlarının beynәlxalq tәmәl prinsiplәrinin iqtisadi әsasları haqqında 1991ci ilBәyannamәsi
İnkişaf hüququ haqqında 1986cı il Bәyannamәsi
Qitәdaxili dövlәtlәrin yeni hüquq qaydaları haqqında 1976cı il Bәyannamәsi
Beynәlxalq hüququn prinsiplәri haqqında 1970ci il Bәyannamәsi
Әhali rfahının vә mәşğulluğunun 1980ci il Yekun Bәyannamәsi

539 Hansı Paktın 11ci maddәsindә qeyd edilir ki, bu Paktda iştirak edәn dövlәtlәr hәr kәsin vә onun ailәsi üçün zәruri hәyat sәviyyәsini, o cümlәdәn zәruri
qidalanma, geyim, yaşayış yeri vә hәyat şәraitinin fasilәsiz yaxşılaşdırılması hüququnu tanıyır?

•

Dövlәtlәrin iqtisadi hüquq vә vәzifәlәri haqqında beynәlxalq Pakt (1972)
İqtisadi, sosial vә mәdәni hüquqlar haqqında beynәlxalq Pakt (1966)
Mülki vә siyasi hüquqlar haqqında beynәlxalq Pakt (1966)
Xalqların sosialiqtisadi tәrәqqisinin ümumi Paktı (1956)
Sosial tәrәfdaşlıq, iqtisadi tәrәqqi vә insan hüquqları haqqında çәrçivә Paktı (1968)

540 Hәr bir dövlәtin resuslarına vә sturukturuna uyğun olaraq milli tәşәbbüslәrlә vә beynәlxalq әmәkdaşlıq vasitәsilә iqtisadi, sosial vә mәdәni sahәlәrdә
cәmiyyәtin üzvü kimi hәr bir insan onun şәxsiyyәtinin azad inkişafı vә lәyaqәtinin müdafiәsi zәrurәti ilә sosial tәminat hüququna malik olması hansı aktda
öz әksini tapıb?

•

Әhali rfahının vә mәşğulluğunun Yekun Bәyannamәsi (1974)
İnsan hüquqlarının ümumi Bәyannamәsi (1948)
Sosial tәrәfdaşlıq, iqtisadi tәrәqqi vә insan hüquları haqqında çәrçivә Paktı (1968)
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İqtisadi, sosial vә mәdәni hüquqlar haqqında beynәlxalq Pakt (1966)
Sosial tәrәqqi vә inkişaf Bәyannamәsi (1969)

541 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr sferasında BMTnin әhalinin mәşğulluq vә gәlirlәrinin tәnzimlәnmәsi sahәsindәki ümumi standartlarına aşağıdakı
aktlardan hansılar daxildir? 1. İnsan hüquqlarının ümumi Bәyannamәsi (1948); 2. İqtisadi, sosial vә mәdәni hüquqlar haqqında beynәlxalq Pakt (1966); 3.
Sosial tәrәfdaşlıq, iqtisadi tәrәqqi vә insan hüquları haqqında çәrçivә Paktı (1968); 4. Sosial tәrәqqi vә inkişaf Bәyannamәsi (1969) 5. Әhali rfahının vә
mәşğulluğunun Yekun Bәyannamәsi (1974)

•

2,3,4
hamısı
1,4,5
1,2,4
2,3,5

542 Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatının 1970ci il Minumum әmәk haqqının müәyyәn edilmәsi haqqında Konvensiyasında aşağıdakı tәlәblәrdәn hansılar ifadә
edilib? 1. әmәkçilәrin vә onların ailәlәrinin tәlabatı; 2. yaşayış sәbәtinin qiymәti; 3. әmәk haqqının ümumi hәddi vә sosial yardım; 4. iqtisadi inkişaf; 5.
mәhsulldarlıq vә mәşğulluğun tәmin edilmәsi.

•

heç biri
hamısı
2,3,5
1,2,4
1,3,4

543 Aşağıdakılardan hansı BMTnin Beynәlxalq iqtisadi hüquq yaradıcılığı prosesindә iştirak edәn sturukturlarından deyil

•

BMT Tәhlükәsizlik Şurası
BMT İnteqrasiya vә Beynәlxalq Әmәkdaşlıq Şurası (CINTIC)
BMT Beynәlxalq Mәhkәmәsi
BMT Baş Mәclisi
BMT İqtisadi vә Sosial Şura (ECOSOC)

544 Tәbii ehtiyatlar üzәrindә dövlәt suverenliyi hansı beynәlxalq sazişlәrdә öz әksini tapmayıb? 1. 1962ci ildә BMT Baş Mәclisinin 1803 (XVII)
Qәtnamәsilә qәbul edilәn Tәbii ehtiyatları üzәrindә ayrılmaz suverenlik haqqında Bәyannamәdә 2. BMTnin 1966cı il İqtisadi, sosial vә mәdәni hüquqlar
haqqında beynәlxalq Paktında 3. Müqavilәlәrә münasibәtdә dövlәtlәrin hüquqi varisliyi haqqında 1978ci il Vyana konvensiyasında 4. BMTnin 1948ci ildә
qәbul edilmiş İnsan hüquqlarının ümumi Bәyannamәsindә; 5. BMT Baş Mәclisinin 1974cü il qәtnamәsilә tәsdiqlәnәn dövlәtlәrin iqtisadi hüquq vә
vәzifәlәri Xartiyasında

•

1.2
2,4
3.5
1,5
1.4

545 Gömrük prosedurlarının sadәlәşdirilmәsi vә harmonizasiyası haqqında 1973cü il Kioto Konvensiyasına görә azad iqtisadi zonalar üçün aşağıda
deyilәnlәrdәn hansı doğrudur? 1. Bu zonalar inteqrasiya prosesinә xidmәt etmir; 2. Dövlәtin digәr әrazisindә mövcud olan gömrük mәhdudiyyәtlәri onlara
şamil edilmir; 3. Dövlәtin digәr әrazisindә mövcud olan vergi mәhdudiyyәtlәri onlara şamil edilmir; 4. Bu әrazilәr dövlәtin “gömrük yurisdiksiyasından
kәnar” prinsipi әsasında fәaliyyәt göstәrsәlәr dә, ümumilikdә, dövlәtin xarici iqtisadi fәaliyәtinin hüquqi tәnzimlәnmәsi sferasında olurlar

•

hamısı
2,3,4
1,3,4
1,2,4
1,2,3

546 Keçid iqtisadiyyatlı dövlәtlәr üçün aşağıdakılardan hansı xarakterikdir? 1.Bazara keçidin sosial istiqamәti; 2. ümumdaxili mәhsulda emal sәnayesinin
hәcminin daha yüksәk payı; 3. İxracda sәnaye mәhsullarının hәcminin üstünlük tәşkil etmәsi; Adambaşına düşәn ümumdaxili mәhsulun fәrqli orta illik
artım sәviyyәsi; 5. Kapital ixracı.

•

2,4,5
1,2,5
2,3,4
hamısı
3,4,5

547 Keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrin siyahısı vә keçidin hüquqi meyarları aşağıdakı sәnәdlәrdәn hansında әks olunmuşdur?

•

Avropa İttifaqı haqqında Maastrix Müqavilәsi (1992)
Avropa Enerji Xartiyasına Müqavilә (1994)
Gömrük prosedurlarının sadәlәşdirilmәsi vә harmonizasiyası haqqında Kioto Konvensiyası (1973)
Köçürülәn sadә veksellәr haqqında Cenevrә Konvensiyası (1930)
Avropa İttifaqı işçilәrinin әsas sosial hüquqları Xartiyası (1989)

548 Yeni sәnayelәşmiş dövlәtlәrin BMT metodikası üzrә fәrqlәndirilmә meyarlarına aşağıdakılardan hansı daxil deyil

•

xaricdә birbaşa investisiyaların hәcmi
idxalda yüksәk texnologiyalı mәhsullaın payı
emal sәnayesinin xüsusi çәkisinin orta illik artım sәviyyәsi
әhalinin adambaşına düşәn milli gәlirdә payı
sәnaye mәhsullarının ixracatda çәkisi

549 Dövlәtlәrin suveren bәrabәrliyinә baxmayaraq, onların beynәlxalq iqtisadi hüquq subyektliyinin hәcmi müxtәlifdir. Bu müxtәlifliyi şәrtlәndirәn faktor
kimi nә çıxış edir?
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•

dövlәtlәrin iqtisadiyyatlarının bazar iqtisadiyyatı prinsiplәrinә uyğunluq dәrәcәlәri
iqtisadi münasibәtlәrdәki fәrqli inkişaf tendensiyaları
ayrıayrı dövlәtlәrin әhalilәrinin sayı
dövlәtlәrin malik olduğu әrazilәrinin ölçülәri
dövlәtlәrin öz iqtisadi tәhlükәsizliklәrini tәmin edә bilmә qabiliyyәtlәri

550 Dövlәtlәrin beynәlxalq hüquq subyektliyi ilә әlaqәdar deyilәnlәrdәn hansı döğru deyil? 1. ümumi beynәlxalq hüquqi status beynәlxalq hüququn bütün
dövlәtlәrә verdiyi hüquq vә vәzifәlәrin mәcmuudur. 2. Xüsusi beynәlxalq hüquqi status isә beynәlxalq hüququn xüsusi normaları ilә bu vә ya digәr dövlәtә
vә ya dövlәtlәrә verilir. 3. Fәrdi beynәlxalq hüquqi status müәyyәn bir dövlәtin hüquq vә vәzifәlәrinin mәcmuu kimi başa düşülür. 4. Kollektiv beynәlxalq
hüquqi status müәyyәn bir inteqrasiya qruplarına daxil olan dövlәtlәr qruplarının hüquq vә vәzifәlәrinin mәcmuu kimi başa düşülür 5. Hәr bir dövlәt ümumi,
xüsusi, fәrdi vә kollektiv beynәlxalq hüquqi statusa malik olmaqla özünün beynәlxalq subyektliyini realizә edir

•

2.3
4,5
2.3
1,2
3.4

551 İnkişaf etmiş ölkәlәrdәyoxsul әhali orta gәlirdәn neçә faiz aşağı gәlirә malik olanlardır?

•

0.4
50 %
0.2
10%
0.3

552 Öz müqәddaratını tәyin etmә demokratik dövlәt formasında insan haqlarının әn yüksәk tәminatı kimi qәbul edilmәsi hansı sәnәddәәksini tapmışdır?

•

BMTnin 1969cu il Sosial tәrәqqi vә inkişaf Bәyannamәsi
ATӘTin 1975ci il Yekun Aktı
BMT Nizamnamәsinin preambulası
1948ci il İnsan hüquqlarının Ümumi Bәyannamәsi
BMTnin 1966cı il iqtisadi, sosial vә mәdәni hüquqlar haqqında beynәlxalq Paktı

553 İqtisadi, sosial vә mәdәni hüquqlar haqqında beynәlxalq Paktın vә Mülki vә siyasi hüquqlar haqqında beynәlxalq Paktın hansı maddәsindә qeyd edilir
ki, heç bir xalq heç bir halda ona mәnsub olan yaşayış vasitәlәrindәn mәhrum edilә bilmәz?

•

5ci maddә
1ci maddә
3cü maddә
2ci maddә
4cü maddә

554 Dövlәtin müstәsna iqtisadi zona vә kontinental şelfdәki fәaliyyәti hansı Konvensiya ilә tәnzimlәnir.

•

1981ci il Nәqliyyat hüququ üzrә Konvensiya
1984cü il Mülki hüquq üzrә Konvensiya
1982ci il Dәniz hüququ üzrә Konvensiya
1983cü il Enerji hüququ üzrә Konvensiya
1985ci il Ticarәt hüququ üzrә Konvensiya

555 AR Konstitusiyasının hansı maddәsindә qeyd edilir ki, tәbii ehtiyatlar hәr hansı fiziki vә ya hüquqi şәxslәrin hüquqlarına vә mәnafelәrinә xәlәl
gәtirmәdәn Azәrbaycan Respublikasına mәnsubdur

•

44cü maddә
14cü maddә
24cü maddә
4cü maddә
34cü maddә

556 İnkişafda olan ölkәlәrdә yoxsulluq indeksinin qiymәtlәndirilmәsindәmeyarlardan biri kimi neçә yaşına kimi uşaqların çәkidәn qalması götürülür?

•

7.0
5
4.0
3
6.0

557 Beynәlxalq ticarәt danışıqlarının Uruqvay raundu hansı illәri әhatә etmişdir?

•

19881996
19861994
19821990
19801988
19841992

558 Azәrbaycan dövlәtinin xalqın vә hәr bir vәtәndaşın rifahının yüksәldilmәsi, onun sosial müdafiәsi vә layiqli hәyat sәviyyәsi qayğısına qalması
müddәası AR Konstitusiyasının hansı maddәsindә öz әksini tapmışdır?

•

56cı
16cı
36cı
26cı
46cı

59/74

22.12.2016

559 Dövlәtin başlıca mәqsәdinin insan vә vәtәndaş hüquq vә azadlıqlarının tәmin edilmәsi olması AR Konstitusiyasının hansı maddәsindә öz әksini
tapmışdır?

•

42ci
12ci
22ci
2ci
32ci

560 BMT Nizamnamәsinin hansı maddәsindә qeyd edilir ki, İqtisadi vә Sosial Şura qeyrihökumәt tәşkilatları ilә onların maraq daiәrsindә olan mәsәlәlәrlә
bağlı mәslәhәtlәşmәlәr aparmaq sәlahiyyәtindәdir

•

91ci maddәsi
71ci maddәsi
31ci maddәsi
11ci maddәsi
51ci maddәsi

561 Tәbii ehtiyatlar hәr hansı fiziki vә ya hüquqi şәxslәrin hüquqlarına vә mәnafelәrinә xәlәl gәtirmәdәn Azәrbaycan Respublikasına mәnsub olması
müddәası AR Konstitusiyasının hansı maddәsindә öz әksini tapmışdır?

•

44.0
14
24.0
4
34.0

562 Beynәlxalq ticarәt danışıqlarının Uruqvay raundu neçәnci ildә sona çatıb?

•

1984cü il
1994cü il
1964cü il
2004cü il
1974cü il

563 Beynәlxalq ticarәt danışıqlarının Uruqvay raundu neçәnci ildә başlanıb?

•

1996cı il
1986cı il
1966cı il
1956cı il
1976cı il

564 BMT Baş Mәclisinin qәtnamәsinә әsasәn BMTnin Beynәlxalq Ticarәt vә İnkişaf üzrә Konfransı (UNCTAD) Baş Mәclisin daimi orqanı statusunu
neçәnci ildә alıb?

•

1985K11ci il
1995ci il
1965ci ildә
1955ci ildә
1975ci ildә

565 BMTnin Beynәlxalq Ticarәt vә İnkişaf üzrә Konfransı (UNCTAD) neçәnci ildә yaradılıb?

•

1984cü il
1964cü il
1954cü il
1944cü il
1974cü il

566 Dövlәtlәrlә beynәlxalq tәşkilatlar vә ya beynәlxalq tәşkilatların öz aralarımda bağlanan beynәlxalq müqavilәlәr hüququ haqqında Vyana Konvensiyası
nә vaxt bağlanılıb?

•

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

567 Enerji Xartiyasına Müqavilә çәrçivәsindә Atom enerjisinin dinc mәqsәdlәr üçün istifadәsi vә nüvә obyektlәrinin tәhlükәsizliyi vә hәmin sahәlәrdә
әmәkdaşlığın tәnzimlәnmәsi prinsiplәri haqqında Protokolun qәbulunun dayandırılmasına sәbәb nә olmuşdur?

•

1994cü ildә Beynәlxalq Atom Enerjisi Agentliyi çәrçivәsindә Nüvә tәhlükәsizliyi haqqında Konvensiyanın qәbulu
Enerji Xartiyasına Müqavilә çәrçivәsindә Nüvә materiallarının ixracının rәhbәr prinsiplәrinin qәbulu
Enerji Xartiyasına Müqavilә çәrçivәsindә Nüvә silahının yayılmaması haqqında Müqavilәnin qәbulu
«Sәkkizlәr qrupunun» 2006cı il SanktPeturburq sammitindә qәbul etdiyi «Qlobal enerji tәhlükәsizliyi» üzrә Fәaliyyәt Planının qәbulu
İqlim dәyişikliyi haqqında 1992ci il BMTnin çәrçivә Konvensiyasına 1997ci ildә Kioto Protokolunun qәbulu

568 Enerji Xartiyasına Müqavilәdә nә ilә bağlı tәdbirlәrә toxunarkәn qeyd olunur ki, heç bir dövlәt GATTın III vә ya XI maddәlәrinә ziddiyyәt tәşkil edәn
tәdbirlәr hәyata keçirә bilmәz.
enerji sistemlәrindә tranzit qaydaları
texniki standartlar vә prinsiplәr
hasilatın pay bölgüsü

•
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•

ticarәtlә bağlı investisiya tәdbirlәri
enerji resurslarının hasilatı vә nәqli

569 Aşağıdakılardan hansı “bәrpa olunan enerji mәnbәlәrindәn istifadә hüququ”nun beynәlxalq normativ tәminatına aid olan aktlradan deyil? 1. Su hövzәsi
enerjisindәn istifadә haqqında 1923cü il Cenevrә Sazişi; 2. Yeni vә bәrpa olunan enerji mәnbәlәrinin mәnimsәnilmәsi vә istifsdәsi üzrә 1981ci il Nayrobi
fәaliyyәti proqramı; 3. Ozon tәbәqәsini dağıdan maddәlәr üzrә 1987ci il Monreal Protokolu; 4. İqlim dәyişikliyi haqqında 1992ci il BMTnin çәrçivә
Konvensiyası; 5. İqlim dәyişikliyi haqqında 1992ci il BMTnin çәrçivә Konvensiyasına 1997ci ildә qәbul edilәn Kioto Protokolunda

•

2,3,4
1,2,3
3,4,5
2,4,5
hamısı

570 Enerji Xartiyasına Müqavilәnin qüvvәyә minmәsi şәrtlәri ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı doğrudur?

•

Müqavilә iştirakçı dövlәtlәrin qanunverici orqanında ratifikasiya edilmәli vә 10 ratifikasiya sәnәdi Depozitariyә (İtaliya hökumәtinә) verildikdәn 30 gün sonra qüvvәyә
minirdi
Müqavilә iştirakçı dövlәtlәrin qanunverici orqanında ratifikasiya edilmәli vә 15 ratifikasiya sәnәdi Depozitariyә (Fransa hökumәtinә) verildikdәn 45 gün sonra qüvvәyә
minirdi
Müqavilә iştirakçı dövlәtlәrin qanunverici orqanında ratifikasiya edilmәli vә 30 ratifikasiya sәnәdi Depozitariyә (Portuqaliya hökumәtinә) verildikdәn 90 gün sonra
qüvvәyә minirdi
Müqavilә iştirakçı dövlәtlәrin qanunverici orqanında ratifikasiya edilmәli vә 20 ratifikasiya sәnәdi Depozitariyә (Danimarka hökumәtinә) verildikdәn 60 gün sonra
qüvvәyә minirdi
Müqavilә iştirakçı dövlәtlәrin qanunverici orqanında ratifikasiya edilmәli vә 25 ratifikasiya sәnәdi Depozitariyә (İspaniya hökumәtinә) verildikdәn 75 gün sonra qüvvәyә
minirdi

571 Enerji Xartiyasına Müqavilәdә әks olunmuş Nüvә silahının yayılmaması haqqında Müqavilә vә Nüvә materiallarının ixracının rәhbәr prinsiplәri ilә
bağlı deyilәnlәrdәn hasnı yanlışdır?

•

hәr iki sәnәddә problem olaraq sağlamlığın, әtraf mühitin qorunması standartları vә nüvә qurğuları üçün tәhlükәsizliyin beynәlxalq minimal standartları müәyyәn
olunmamışdır
Nüvә materiallarının ixracının rәhbәr prinsiplәri isә mәcburi xarakter daşısa da nüvә materiallarının tәchizatı şәrtlәri vә qeyri nüvә dövlәtlәri üçün fәaliyyәt
istiqamәtlәrinin әsas prinsiplәri sәnәddә müәyyәnlәşdirilmәmişdir
Nüvә silahının yayılmaması haqqında Müqavilә hüquqi mәcburi qüvvә kәsb etsә dә bütün nüvә dövlәtlәri onun üzvü deyildir
Hәr iki sәnәd beynәlxalq alәmdә tam tanınmasa da, nüvә dünyasının fәaliyyәtinin hüquqi әsasını tәşkil edir
hәr iki sәnәdin әsasında duran ümumi ideya ona әsaslanır ki, nüvә enerjisindәn gәlәn fayda bütün dövlәtlәr üçün açıq olmalıdır

572 Beynәlxalq enerji münasibәtlәrinin hüquqi tәnzimlәnmәsinin mәnbәlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

enerji resurslarının hasilatı, nәqli, idarәçiliyi üzrә kontraktlar
davranış adәt vә әnәnәlәri
sahәvi, çoxtәrәfli beynәlxalq sazişlәr
ikitәrәfli enerji tәhlükәsizliyi vә әmәkdaşlığı üzrә beynәlxalq sazişlәr
texniki standartlar (prinsiplәr), praktika

573 Enerji Xartiyasına Müqavilә aşağıdakı mexanizmlәrdәn hansının eyni istiqamәtli struktur elementi kimi nәzәrdә tutulduğundan onun qaydalarına
söykәnir?

•

Dünya Ticarәt Tәşkilatının (1995)
Tariflәr vә Ticarәt üzrә Baş Sazişin (GATT 1947)
Ticarәt vә İnkişaf üzrә BMT Konfransının (UNCTAD1964)
BMT Baş Mәclisinin kömәkçi orqanı Beynәlxalq ticarәt hüququ üzrә Komissiyanın (UNCİTRAL 1966)
Yeni Beynәlxalq İqtisadi Qaydanın (1974)

574 «Sәkkizlәr qrupunun» 2006cı il Qlobal enerji tәhlükәsizliyinin SanktPeterburq sammitinin sәnәdlәrindә enerji tәhlükәsizliyinin tәminatı üçün hansı
aktın prinsiplәrinә istinad edilir

•

Kioto Protokoluna
Enerji Xartiyasına Müqavilәyә
BMTnin Nizamnamәsinә
UNCTADın prinsiplәrinә
Nayrobi Proqramına

575 Neçәnci ildә vә harda Enerji Xartiyasına Müqavilәnin qәbul edilmәsilә Avropa Enerji Xartiyasına mәcburi hüquqi qüvvә verilmiş olur?

•

1984cü ildә Haaqada
1994cü ildә Lissabonda;
1964cü ildә Cenevrәdә;
2004cü ildә Romada;
1974cü ildә Strasburqda

576 Avropa Enerji Xartiyasının qәbulu üzrә danışıqlar neçәnci ildә vә harda başa çatır?

•

2001ci ildә Romada Yekun sәnәdin imzalanması ilә başa çatır
1991ci ildә Haaqada Yekun sәnәdin imzalanması ilә başa çatır
1971ci ildә Venesiyada Yekun sәnәdin imzalanması ilә başa çatır
1961ci ildә Cenevrәdә Yekun sәnәdin imzalanması ilә başa çatır
1981ci ildә Strasburqda Yekun sәnәdin imzalanması ilә başa çatır

577 Enerji Xartiyasına Müqavilәyә hansı ölkәlәr daxil deyil? 1. ABŞ; 2. Fransa; 3. Avstraliya; 4. Kanada; 5. Rusiya; 6. Meksika; 7. Polşa

•

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

578 Enerji Xartiyasına Müqavilәnin әsas mәqsәdinә nә daxil deyil?

•

Avropa Enerji Xartiyasının bәyan etdiyi enerji sahәsindә әmәkdaşlıq üçün prinsiplәri formalaşdırmaq vә tәkmillәşdirmәk
üzv ölkәlәrin milli enerji qanunvericiliklәrinin vahid unifikasiya olunmuş sistemini formalaşdırmaq
enerji sistemlәrinә tranzit qaydalarının tәtbiqini tәmin etmәk
investisiyaların müdafiәsini tәmin etmәk
beynәlxalq mübahisәlәrin mәcburi hüquqi qaydada hәllini tәmin etmәk

579 Aşağıdakı sәnәdlәrdәn hansında enerji tәhlükәsizliyinin mәqsәdlәri üçün enerjinin yeni mәnbәlәrinin istifadәsi müәyyәn olunmayıb?

•

Enerji Xartiyasına Müqavilә (1994)
UNCTADın Prinsiplәrindә(1964)
Dәniz hüququ üzrә 1982ci il BMT Konvensiyası
Nayrobi proqramı (1981)
«Sәkkizlәr qrupunun» 2006cı il SanktPeturburq sammitindә qәbul etdiyi «Qlobal enerji tәhlükәsizliyi» üzrә Fәaliyyәt Planı

580 Azәrbaycan Respublikasının ikitәrәfli әsasda digәr ölkәlәrlә bağlanmış sazişlәrdәn hansılar yanlış tәqdim edilmişdir?1. AR ilә Rusiya Federasiyası
arasında Azәrbaycan neftinin RF әrazisindәn tranziti haqqında Müqavilә (1996); 2. AR vә Ukrayna Nazirlәr Kabineti arasında energetikanın inkişafı üzrә
ikitәrәfli dialoq yaradılması niyyәtlәri haqqında Bәyanәt (2004); 3. AR Hökumәti vә ABŞ arasında neft sahәsindә әmәkdaşlığın prinsiplәri haqqında Saziş
(1997): 4. AR Hökümәti vә Yunanıstan Hökumәti arasında tәbii qaz vә neft sahәsindә әmәkdaşlıq haqqında Memorandum (2007); 5. AR vә İran İslam
Respublikası Hökumәti arasında Ordubad vә Marazad Su elektrik Stansiyalarının tikintisi barәdә (2007) Protokol vә s. qeyd edilә bilәr.

•

1.5
2,3
3.4
1,2
4.5

581 1982ci ildә qüvvәyә minәn vә müstәsna iqtisadi zonada, qitә şelfindә enerji resurslarının hasilatı vә nәqlini tәnzim edәn Konvensiyası hansıdır?

•

Beynәlxalq Atom Enerjisi Agentliyi çәrçivәsindә Nüvә tәhlükәsizliyi haqqında Konvensiya
Dәniz hüququ üzrә BMT Konvensiyası
Bәrpa olunan enerji mәnbәlәrindәn istifadә ilә bağlı mәsәlәlәri tәnzim etmәk mәqsәdilә bir neçә dövlәtin maraqlarına uyğun su hövzәsi enerjisindәn istifadә haqqında
Cenevrә Konvensiyası
İqlim dәyişikliyi haqqında BMTnin çәrçivә Konvensiyası
Elektrik enerjisinin tranzit ötürülmәsi üzrә Barselona Konvensiyası

582 Enerji resurslarının tranziti, boru kәmәrlәrilә tәhlükәsiz vә iqtisadi mәnfәәtә әsaslanan nәqli sahәsindә yeni mexanizmlәr formalaşdırılması
istiqamәtindә addım kimi Dövlәtlәrarası neftqaz nәqli sistemlәrinin yaradılması üçün tәşkilati prinsiplәrә dair çәrçivә Sazişi nә zaman vә harada
imzalanmışdır?

•

2001ci il Tbilisi
1999cu il Kiyev
1995ci il İstambul
1993cü il Bakı
1997ci il Tehran

583 AvropaQafqaz– Asiya dәhlizinin inkişafı üzrә beynәlxalq nәqliyyat haqqında әsas çoxtәrәfli 1998ci il Sazişiharada imzalanmışdır?

•

Aşqabad
Bakı
Moskva
Astana
Kiev

584 Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa ölkәlәri, hәmçinin keçmiş Sovet İttifaqı ilә Qәrbi Avropa ölkәlәri arasında enerji әmәkdaşlığının tәşkili haqqında layihә hansı
sessiyada irәli sürülür?

•

1994cü il Avropa Birliyinin Milandakı sessiyasında
1991ci il Avropa Birliyinin Madriddәki sessiyasında
1992ci il Avropa Birliyinin Parisdәki sessiyasında
1990cı il Avropa Birliyinin Dublindәki sessiyasında
1993cü il Avropa Birliyinin Varşavadakı sessiyasında

585 Beynәlxalq münasibәtlәr sferasında ümumi enerji hüquq normaları sırasında ilklәrdәn olan Elektroenergetika sferasında 1915ci il beynәlxalq Sazişi
hansı ölkәlәr araasında bağlanmışdır?

•

İngiltәrә vә İrlandiya arasında
İsveçlә Danimarka arasında
Rusiya vә Almaniya arasında
İsveçlә Danimarka arasında
Avstriya vә Macarıstan arasında

586 Dәymiş zәrәrin ödәnilmәsindә dövlәtin rolunu, sığorta vә b. mәsәlәlәri tәnzim edәn beynәlxalq vә dövlәtdaxili normativ aktlar sırasında hansı mövcud
deyil?

•

Atom enerjisindәn dәymiş zәrәrin ödәnilmәsi haqqında 1970ci il ABŞ Qanunu
Neftlә çirklәnmәdәn dәymiş zәrәrә görә mülki mәsuliyyәt haqqında 1992ci il Konvensiyası
Nüvә gәmilәri operatorlarının mülki mәsuliyyәti haqqında 1965ci il Fransa Qanunu vә s. misal göstәrilә bilәr
1959cu il AFRin Atom haqqında Qanunu
Nüvә enerjisindәn istifadә vә bununla bağlı fәsadların aradan qaldırılması ilә bağlı 1942ci il SSRİ Qanunu

587 Kioto Protokolunun13cü maddәsi nәyә hәsr edilmişdir?
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•

Vergi mәsәlәlәrinә
Rәqabәtә
Enerji effektivliyi mәsәlәlәrinә
Ticarәtin liberallaşdırılmasına
Ekoloji tәhlükәsizliyә

588 Avropa Birliyi haqqında Müqavilәnin hansı maddәlәrinә görә Birlik çәrçivәsindә vergi mәsәlәlәri yekdilliklә qәbul edilmәlidir?

•

123 vә 178
62 vә 101
74 vә 109
93 vә 135
102 vә 147

589 Azәrbaycan Respublikasının neft kontraktlarından «Әsrin Müqavilәsi»nin neçәnci әlavәsindә avadanlığın tәhlükәsiz istismarı üçün tanınmış beynәlxalq
tәşkilat vә assosiasiyaların Amerikanın Neft İnstitutunun (API), Britaniya Standartlar İnstitutunun (BSI), Avropa Normalaşdırma Komissiyasının (SEN)
tövsiyәlәri әsas götürülür.

•

XX
XI
XV
XIII
XIX

590 Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasının hansı maddәsindә ekoloji hüquqpozma ilә әlaqәdar sağlamlığa vә әmlaka dәymiş ziyanın әvәzini almaq
hüququ qeyd olunur.

•

Maddә 29
Maddә 39
Maddә 59
Maddә 49
Maddә 69

591 2005ci ilin oktyabrında CәnubŞәrqi Avropa ölkәlәri ilә (Afinada) imzalanmış Energetika Birliyi haqqında Sazişә görә Balkan yarımadasınm neçә
ölkәsi Avropa İttifaqının energetıka siyasәtinә daxil olmuşlar

•

12.0
8
4.0
2
10.0

592 Enerji effektivliyi vә әtraf mühitin mühafizәsi prinsipi aşağıdakılardan hansını nәzәrdә tutmur?

•

enerji effektivliyinin yüksәldilmәsi üçün maliyyә ilә bağlı hökumәtlәrarası әmәkdaşlığı
enerji resurslarının hasilatı, nәqli zamanı texniki standartların gözlәnilmәsindәn imtinanı
әtraf mühitә vә dünya iqliminә enerji dövriyyәsinin mәnfi tәsirini azaltmaq mәqsәdilә enerji effektivliyi sferasında müvafiq hüququn yaradılması ilә bağlı siyasәtin
müәyyәn edilmәsi
enerji effektivliyi sferasında normativ aktların işlәnib hazırlanmasında әmәkdaşlığı
enerji resurslarının qiymәtini rәqabәtә әsaslandıraraq ekoloji xәrclәr tam daxil olmaqla enerji effektivliyi vә müvafiq әtraf mühitin mühafizәsi aspekti ilә dәyәrlәndirmәni

593 Enerji Xartiyasına Müqavilәnin hansı maddәsi rәqabәtә hәsr edilmişdir?

•

9cu
6cı
7ci
5ci
8ci

594 Avropa Enerji Xartiyasının mәqsәdlәri bölmәsindә energetikanın liberallaşdınlması dedikdә nә nәzәrdә tutulmur?

•

enerji resurslarının, maddәlәrinin, avadanlıq vә xidmәtin açıq vә rәqabәt tipli bazarını
yerli vә beynәlxalq bazarlara çıxışı
enerji xidmәtlәri, müvafiq avadanlıq vә texnologiya ilә bağlı ticarәtin qarşısında olan texniki maneәlәrin güclәndirilmәsi
enerji resurslarına, onların kәşfiyyatı vә hasilatına kommersiya әsasında çıxışı
enerji xidmәtlәri, müvafiq avadanlıq vә texnologiya ilә bağlı ticarәtin qarşısında olan inzibati maneәlәrin aradan qaldırılması

595 Beynәlxalq enerji hüquq münasibәtlәrinin subyektlәri üçün prinsiplәr sırasına hansı daxil deyil?

•

enerji dövriyyәsindә әmәkdaşlıq vә monitorinq prinsipi
enerji bazarının tәnzimlәnmәsindә proteksionizmin tәtbiqi prinsipi
enerji tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi prinsipi
enerji resursları üzәrindә dövlәt suverenliyi prinsipi
enerji effektivliyi vә әtraf mühitin mühafızәsi prinsipi

596 Enerji Xartiyasına Müqavilәnin strukturu ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Müqavilә Enerji effektivliyi mәsәlәlәri vә müvafiq ekoloji aspektlәr üzrә Protokoldan ibarәtdir
Müqavilә 12 әlavәdәn ibarәtdir
Müqavilә 50 maddәdәn ibarәtdir
Müqavilә 8 fәsildәn ibarәtdir
Müqavilә Preambulaya malikdir

597 Azәrbaycan Respublikası Enerji Xartiyası vә onunla bağlı sәnәdlәri neçәnci ildә ratifkasiya etmiş vә Çoxrәrәfli Tranzit Qaydalarını hazırlanmasında
iştirak edir?
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•

2007ci ildә
1997ci ildә
2001ci ildә
1999cu ildә
2005ci ildә

598 Asiya dövlәtlәrindәnhansılar Enerji Xartiyasına Müqavilәnin üzvüdürlәr1. Yaponiya, 2. Cәnubi Koreya 3. Şimali Koreya 4. Monqolustan 5. Hindistan
6. Pakistan

•

3.6
1,4
2.6
1,3
2.5

599 Avropa Kömür vә Polad Birliyi vә Atom enerjisi üzrә Avropa Birliyinin әsası qoyulmuş müqavilәlәr hansılardır?

•

1961ci il Buxarest vә 1967ci il Helsinki müqavilәlәri
1951ci il Paris vә 1957ci il Roma müqavilәlәri
1931ci il Madrid vә 1937ci il Varşava müqavilәlәri
1921ci il London vә 1927ci il Vaşinqton müqavilәlәri
1941ci il Cenevrә vә 1947ci il NyuYork müqavilәlәri

600 Enerji Xartiyasına Müqavilәnin neçәnci maddәsindә beynәlxalq enerji bazarına çıxışın yaradılması yönümündә fәaliyyәt göstәrmәk vә ümumilikdә
enerji material vә mәhsulları üçün açıq vә rәqabәtli bazarı inkişaf etdirmәk nәzәrdә tutulub?

•

15ci
3cü
9cu
6cı
12ci

601 Azәrbaycan Respublikası vә ABŞ arasında energetikanın inkişafı üzrә ikitәrәfli dialoq yaradılması niyyәtlәri haqqında Bәyanәt neçәnci ildә qәbul
edilib?

•

2001ci ildә
1997ci ildә
1995cı ildә
1993cü ildә
1999cu ildә

602 Neftin ixracını tәnzimlәmәk üçün Neft İxrac Edәn Ölkәlәrin (OPEC) Tәşkilatı neçәnci ildә tәsis edilib?

•

1961ci ildә
1951ci ildә
1957ci ildә
1954cü ildә
1959cu ildә

603 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı Enerji Xartiyasına Müqavilәnin üzvü deyil, amma әçәkdaşlıqda iştirak edir?

•

Almaniya
Çin
Monqolustan
Yaponiya
Portuqaliya

604 Enerji Xartiyasına Müqavilә neçәnci ildә qüvvәyә minmişdir?

•

2002ci ildә
1998ci ildә
1996cı ildә
1994cü ildә
2000ci ildә

605 Azәrbaycan Respublikası Enerji Xartiyası vә onunla bağlı sәnәdlәri neçәnci ildә ratifikasiya etmişdir?

•

1996cı ildә
1997ci ildә
1994cü ildә
1993cü ildә
1995ci ildә

606 Aşağıdakılardan hansı bәrpa olunan enerjiyә aiddir? 1. biokütlәlәrdәn alınan enerji; 2. qravitasiya enerjisi; 3. torf; 4. yanar şistlәr; 5. nüvә yanacağı; 6.
geotermal.

•

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

607 Avropa İttifaqı haqqında müqavilә (Maastrixt Sazişi) ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı doğrudur?

•
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•

Müqavilә 5 bölmәdәn ibarәtdir. Maastrixt Sazişinә 13 protokol vә 17 Bәyәnnamә daxildir
Müqavilә 4 bölmәdәn ibarәtdir. Maastrixt Sazişinә 11 protokol vә 13 Bәyәnnamә daxildir
Müqavilә 9 bölmәdәn ibarәtdir. Maastrixt Sazişinә 19 protokol vә 38 Bәyәnnamә daxildir
Müqavilә 7 bölmәdәn ibarәtdir. Maastrixt Sazişinә 17 protokol vә 33 Bәyәnnamә daxildir
Müqavilә 6 bölmәdәn ibarәtdir. Maastrixt Sazişinә 15 protokol vә 23 Bәyәnnamә daxildir

608 Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın hansı mәrhәlәsindә iştirakçılar gömrük tariflәri istisna olmaqla ticarәtdә olan mәhdudiyyәtlәri tam vә ya qismәn
aradan qaldırırlar, kәnd tәsәrrüfatında liberallaşdırma digәr sahәlәrә nisbәtdә lәng getsә dә, bu sferanın da beynәlxalq hüquqi tәnzimlәnmәsi üzrә tәdbirlәr
genişlәndirilir (nәzәrә almaq lazımdır ki, bu zaman iqtisadi inteqrasiya imkan verir ki, iştirakçılar qarşılıqlı qaydada hәr hansı bir tarif diskriminasiyası
olmadan ticarәt әqdlәrini hәyata keçirsinlәr) ?

•

Vahid iqtisadisiyasi mәkan
Azad ticarәt zonası
Ümumi bazar
Gömrük ittifaqı
İqtisadi ittifaq

609 A. Papa görә dünya iqtisadi sisteminin bәrqәrar olması hansı üç inteqrasiya qurumunun birlәşmәsi nәticәsindә baş verәcәk? 1. Avropa İttifaqı; 2. Şimali
Amerika Azad Ticarәt Assosiasiyası; 3. Müstәqil Dövlәtlәr Birliyi; 4. Asiyada CәnubŞәrqi Asiya dövlәtlәrinin Assosiasiyası; 5. İqtisadi Әmәkdaşlıq vә
İnkişaf Tәşkilatı; 6. İqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı; 7. Qara Dәniz İqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı; 8. Qәrbi Afrika İqtisadi vә Valyuta İttifaqı

•

1,2,3
1,2,4
1,6,8
1,3,5
5,6,7

610 Avropa İttifaqının postsovet ölkәlәri ilә әmәkdaşlıq üçün qәbul etdiyi proqramlar hansılardır? 1. TACİS; 2. ECOSOC; 3. NAFTA; 4. İNOGATE; 5.
TRASECA; 6. UNCİTRAL; 7. UNCTAD

•

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

611 Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın mәrhәlәlәrindәn vahid pul kredit sistemi, sosial siyasәt, iqtisadi inkişaf strategiyası, vergiqoyma sistemi mövcuddur,
müvafiq hüquq qaydasına görә dövlәtüstü orqanın qәrarları Ittifaqın bütün üzvdövlәtlәri üçün mәcburidir?

•

İqtisadi ittifaq
Vahid iqtisadisiyasi mәkan
Gömrük ittifaqı
Azad ticarәt zonası
Ümumi bazar

612 Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın mәrhәlәlәrindәn olan Vahid iqtisadisiyasi mәkan aşağıdakı iqtisadi inteqrasiya bloklarından hansına mәxsusdur?

•

Qәrbi Afrika İqtisadi vә Valyuta İttifaqı
Avropa İttifaqı
Müstәqil Dövlәtlәr Birliyi
Şimali Amerika Azad Ticarәt Assosiasiyası
Asiyada CәnubŞәrqi Asiya dövlәtlәrinin Assosiasiyası

613 1989cu ildә tәsis edilmiş Әrәb Mәqribinin İttifaqı (Әlcazair, Liviya, Mavritaniya, Mәrakeş, Tunis), 1994cü ildә tәsis edilәn Qәrbi Afrika İqtisadi vә
Vaiyuta İttifaqı (Benin, BurkinoFaso, Mali, Niger, Senegal, Toqo) beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya hüququnun hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

Vahid iqtisadisiyasi mәkan
İqtisadi ittifaq
Gömrük ittifaqı
Azad ticarәt zonası
Ümumi bazar

614 Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın hansı mәrhәlәsindә daxili gömrük rüsumları lәğv edilir. Bütün daxili tariflәr vahid xarici tariflә әvәz edilir, ittifaqa
daxil olmayan dövlәtlәrdәn gәtirilәn әmtәәlәrә eyni tarif qiymәtlәri qoyulur?

•

Vahid iqtisadisiyasi mәkan
Gömrük ittifaqı
Ümumi bazar
Azad ticarәt zonası
İqtisadi ittifaq

615 Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın hansı mәrhәlәsindә iqtisadi ittifaq üçün xaraqterik olan bütün iqtisadi faktorların sәrbәst hәrәkәt relimi ilә yanaşı
dövlәtüstü tәşkilatı mexanizmlәrin yaradılması başa çatır vә vahid valyuta dövriyәyә buraxılır?

•

İqtisadi ittifaq
Vahid iqtisadisiyasi mәkan
Gömrük ittifaqı
Azad ticarәt zonası
Ümumi bazar

616 Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın hansı mәrhәlәsindә üçüncü dövlәtlәrә münasibәtdә vahid iqtisadi siyasәt hәyata keçirilir, beynәlxalq tәşkilatlarda vә
ya beynәlxalq formlarda iqtisadi vә sosial mәsәlәlәrә dair vahid mövqe vә strategiya göstәrilir?
Vahid iqtisadisiyasi mәkan

•
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•

İqtisadi ittifaq
Gömrük ittifaqı
Azad ticarәt zonası
Ümumi bazar

617 Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın hansı mәrhәlәsi bütün tarif vә qeyritarif maneәlәrinin lәğvinә әsaslanaraq vahid iqtisadi mәkanla şәrtlәnir, kapitalın,
işçi qüvvәsinin, әmtәәlәrin, xidmәtlәrin sәrbәst hәrәkәt rejimi tәmin edilir?

•

Vahid iqtisadisiyasi mәkan
Ümumi bazar
Gömrük ittifaqı
Azad ticarәt zonası
İqtisadi ittifaq

618 Qara Dәniz İqtisadi Әmәkdaşlıq (BSEC) neçәnci ildә tәsis edilmişdir?

•

2002ci ildә
1998ci ildә
1992ci ildә
1990cı ildә
1995ci ildә

619 Hansı ölkәCәnubşәrqi Asiya Dövlәtlәrinin Assosiasiyası (ASEAN) ilә әmәkdaşlıq statusu almayıb?

•

Avstraliya
Braziliya
Rusiya
ABŞ
Çin

620 Cәnubşәrqi Asiya Dövlәtlәrinin Assosiasiyası (ASEAN) ilә әmәkdaşlıq statusu almış ölkәlәrә hansı daxildir?

•

Malaziya
Sinqapur
Tailand
Rusiya
Indoneziya

621 Hansı dövlәt Cәnubşәrqi Asiya Dövlәtlәrinin Assosiasiyasının (ASEAN) üzvüdür?

•

Yeni Zelandiya
Sinqapur
Tayvan
Çin
Şri Lanka

622 Aşağıdakı dövlәtlәrdәn hansı Cәnubşәrqi Asiya Dövlәtlәrinin Assosiasiyasının (ASEAN) üzvüdür?

•

Şimali Koreya
Malaziya
Cәnubi Koreya
Yaponiya
Tayvan

623 Aşağıdakı dövlәtlәrdәn hansı Cәnubşәrqi Asiya Dövlәtlәrinin Assosiasiyasının (ASEAN) üzvü deyil?

•

Sinqapur
Tayvan
Malaziya
Indoneziya
Tailand

624 1967ci il Banqkok Bәyannamәsi әsasında yaradılan tәşkilat hansıdır?

•

Cәnub Sakt okean Forumu
Cәnubşәrqi Asiya Dövlәtlәrinin Assosiasiyası
Asiya Sakit Okean İqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı
Әrәb Dövlәtlәri Liqası
HindÇin İqtisadi Zonası

625 Meksika ABŞKanada ittifaqına neçәnci ildәn qoşulmuşdur?

•

1993cü il
1992ci il
1991ci il
1990cı il
1994cü il

626 NAFTAda mәrkәzi institut olan Azad ticarәt haqqında Komissiyada üzv dövlәtlәri hansı nazirlәr tәmsil edir?

•

Gömrük nazirlәri
Ticarәt nazirlәri
Maliyyә nazirlәri
İqtisadiyyat nazirlәri
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Vergi nazirlәri

627 NAFTAda mәrkәzi institut necә adlanır?

•

Sahibkarların әmlak hüquqlarının qorunması haqqında Komissiya
Әlverişli investisiya qaydaları haqqında Komissiya
Әqli mülkiyyәt hüququnun qorunması haqqında Komissiya
Azad ticarәt haqqında Komissiya
Mübahisәlәrin hәlli qaydaları haqqında Komissiya

628 NAFTAnın tәsis sazişinin hansı bölmәsi kapital qoyuluşuna, xarici investisiyaların vә sahibkarların әmlak hüquqlarının müdafiәsi prinsiplәrinә hәsr
edilib

•

XIII
XI
X
IX
XII

629 Qarşılqlı ticarәtdә bütün mәhdudiyyәtlәrin istisnasına yönәlәn Azad ticarәt haqqında Müqavilә 1988ci ildә hansı ölkәlәr arasında bağlanmışdır?

•

Meksika vә Kanada arasında
ABŞ vә Kanada arasında
ABŞ vә Meksika arasında
ABŞ vә Avropa İttifaqı arasında
SSRİ vә ABŞ arasında

630 Şimali Amerika Azad Ticarәt Zonası (NAFTA) hansı dövlәtlәr arasında 1992ci ildә bağlanan müqavilә әsasında tәsis edilib?

•

Yamayka, Meksika, Kuba
Kanada, ABŞ, Mexsika
Panama, ABŞ, Kuba
Kanada, ABŞ, Kuba
Meksika, Panama, Kuba

631 Aşağıdakılardan hansı İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı OECDnin әsas mәqsәdini tәşkil etmir?

•

üzv ölkәlәrdә maliyyә stabilliyini saxlamqla iqtisadi inkişafı, mәşğulluğu tәmin etmәk
üzv ölkәlәrin daxilindә regionlararası disproporsiyaların aradan qaldırılmasını tәmin etmәk
davamlı iqtisadisosial inkişafı tәmin etmәk
әmtәәlәrin, xidmәtin, işçi qüvvәsinin sәrbәsr hәrәkәtini tәmin etmәk
ümumi iqtisadi ticarәt siyasәtinin uyğunlaşdırılmasında sәmәrәli metodların hazırlanması

632 İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatında (OECD) Şәrqi Avropanın keçid iqtisadiyyatlı dövlәtәlәri ilә әmәkdaşlığı koordinasiya etmәk üçün Mәrkәz
neçәnci ildәn yaradılıb.

•

1994cü ildәn
1990cı ildәn
1992ci ildәn
1991ci ildәn
1993cü ildәn

633 İnkişaf Tәşkilatının (OECD) xüsusi tәsir qüvvәsinә malik qurumlarından biri olan“Yeddilik qrupu” neçәnci tәsis edilmişdir

•

1955ci ildә
1985ci ildә
1975ci ildә
1965ci ildә
1995ci ildә

634 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatının üzvü deyil?

•

İndoneziya
Sinqapur
Türkiyә
Şimali Koreya
Malayziya

635 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatının üzvü deyil?

•

Kanada
Sinqapur
Türkiyә
Cәnubi Koreya
Yeni Zellandiya

636 İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatının varisi olduğu tәşkilat hansıdır

•

Dünya Öılkәlәri İttifaqı Әmәkdaşlıq Tәşkilatı
Avropa İttifaqı Әmәkdaşlıq Tәşkilatı
Asiya İttifaqı Әmәkdaşlıq Tәşkilatı
Amerika İttifaqı Әmәkdaşlıq Tәşkilatı
Afrika İttifaqı Әmәkdaşlıq Tәşkilatı

637 Aşağıdakı alimlәrdәn hansı beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın iqtisadi aspektdәn qiymәtlәndirilmәsi tәrәfdarı deyil?
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•

J. Reuff
P. Robson
J. Monne
P. Şuman
B. Benua

638 Avropa İqtisadi Birliyinә alternativ olaraq Avropa Azad Ticarәt Assosiasiyası neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1961ci ildә
1960cı ildә
1958ci ildә
1957ci ildә
1959cu ildә

639 Avropa İqtisadi Birliyinә alternativ olaraq 1960cı ildә yaradılan Avropa Azad Ticarәt Assosiasiyasına hansı ölkә daxil deyildi?

•

İsveç
Niderland
Avstriya
Böyük Britaniya
İsveçrә

640 Avropa İttifaqının hansı strukturu onun bütün institutları vә orqanlarının gәlir vә xәrclәri ilә bağlı mәruzәlәri yoxlayır, maliyyә mәsәlәlәrinin idarә
olunmasına nәzarәt edir, hәr maliyyә ili bitdikdәn sonra öz işi barәdә mәruzә tәrtib edir. İttifaqın büdcәsinin idarә edilmәsindә Avropa Parlamentinә nәzarәt
etmәyә kömәk edir

•

Avropa Mәrkәzi Bankı
Auditorlar Palatası
Mәhkәmә
Komissiya
İqtisadi vә Sosial Komitә

641 Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın mәrhәlәsidir?

•

Vahid sosialiqtisadi blok
Gömrük ittifaqı
Konfederasiya
Federasiya
Strateji ittifaq

642 İran körfәzi әrәb dövlәtlәrinin әmәkdaşlıq Şurası (1981) vә Karib Birliyi (CARICOM – 1973) dövlәtlәri tәrәfindәn beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın
hansı mәrhәlәsi tәsis edilmişdir?

•

Vahid iqtisadisiyasi mәkan
Ümumi bazar
Gömrük ittifaqı
Azad ticarәt zonası
İqtisadi ittifaq

643 Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın mәrhәlәsi deyil?

•

Vahid iqtisadisiyasi mәkan
Konfederasiya
Gömrük ittifaqı
Azad ticarәt zonası
İqtisadi ittifaq

644 Terminoloji baxımdan iqtisadi inteqrasiya aşağıdakılardan hansına tәsadüf edir?

•

Seul Bәyәnnamәsinә
Marşal planına
Kalvo doktrinasına
Hall formulasına
IV Loma Konvensiyasına

645 Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya hansı müәllif tәrәfindәn milli imic mәsәlәsi kimi qiymәtlәndirilmişdir?

•

J. Reuff
L. Keohane
J. Monne
P. Şuman
B. Benua

646 Nazirlәr Konfransı tәrәfindәn Dünya Ticarәt Tәşkilatının tәsis edilmәsi haqqında Sazişin vә Dünya Ticarәt Tәşkilatı sisteminә daxil olan çoxtәrәfli
ticarәt müqavilәlәrinin şәrh edilmәsi haqqında qәrar vә üzvlәrin öhdәliklәrdәn azad edilmәsi haqqında qәrarlar hansı sәs çoxluğu ilә qәbul olunur?

•

42431.0
0.51
50%+1 sәs
tam yekdilliklә
42463.0

647 Nazirlәr Konfransı Dünya Ticarәt Tәşkilatının tәsis edilmәsi haqqında Sazişlә vә bu tәşkilatın sisteminә daxil olan istәnilәn çoxtәrәfli ticarәt müqavilәsi
üzrә üzv dövlәtlәrin öhdәliklәrdәn azad edilmәsi haqqında qәrara neçә müddәtdәn bir baxmaq vә zәrurәt olduqda onun lәğvini tәmin etmәk hüququnua
68/74

22.12.2016

malikdir?

•

әn azı ildә üç dәfә
әn azı ildә bir dәfә
әn azı dörd ildә bir dәfә
әn azı iki ildә bir dәfә
әn azı ildә iki dәfә

648 Dünya Ticarәt Tәşkilatının Nazirlәr Konfransında üzv dövlәtlәr bir qayda olaraq hansı sәviyyәlәrdә tәmsil olunur?

•

yalnız maliyyә nazirliyi
ticarәt vә ya xarici işlәr nazirliyi
yalnız xarici işlәr nazirliyi
maliyyә vә ya xarici işlәr nazirliyi
yalnız ticarәt nazirliyi

649 Dünya Ticarәt Tәşkilatının tәsis edilmәsi haqqında Sazişin IV maddәsinin 1ci bәndinә әsasәn Nazirlәr Konfransının çağrılması qaydası necәdir?

•

üç ildә bir dәfәdәn az olmayaraq
iki ildә bir dәfәdәn az olmayaraq
ildә iki dәfәdәn az olmayaraq
ildә bir dәfәdәn az olmayaraq
iki ildә üç dәfәdәn az olmayaraq

650 Dünya Ticarәt Tәşkilatının 1997ci il Cenevrә Konvensiyasında Maliyyә xidmәtlәri bazarı ilә әlaqәdar qәbul edilmiş çoxtәrәfli Sazişә әsasәn üzv
dövlәtlәr 1999cu ildәn başlayaraq hansı tәdbirlәri hәyata keçirmәlidirlәr?

•

tәdricәn maliyyә bazarının dövlәt tәnzimlәnmәsi tәdbirlәrini sәrtlәşdirmәyi
tәdricәn maliyyә bazarında әmәliyyatları liberallaşdırmağı
tәdricәn kommersiya banklarına qarşı tәlәblәri sәrtlәşdirmәyi
tәdricәn milli valyutanın emissiyasını mәhdudlaşdırmağı
tәdricәn maliyyә bazarına nәzarәt mexanizminin güclәndirilmәsi

651 Dünya Ticarәt Tәşkilatının әsas funksiyaları kimi mübahisәlәrin hәlli vә ticarәt siyasәtinin icmalı mexanizmlәri Mәrakeş sazişinin hansı maddәsindә öz
әksini tapmışdır?

•

Maddә X
Maddә III
Maddә VI
Maddә IV
Maddә VIII

652 Dünya Ticarәt Tәşkilatı funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

ticarәt siyasәtinin icmalı mexanizmi vasitәsilә Tәşkilatın sistemindә beynәlxalq ticarәt danışıqlarının realizәsinә nәzarәti tәmin etmәk
Dünya Ticarәt Tәşkilatı çәrçivәsindә tәşkilat üzvü olan ölkәlәrin üzәrlәrinә qoyulmuş öhdәliklәrdәn heç bir halda azad edilmәmәsi
beynәlxalq ticarәt münasibәtlәri sahәsindә dövlәtlәrarası münasibәtlәrin hәlli
beynәlxalq ticarәtin liberallaşdırılmasının beynәlxalq hüquqi tәnzimlәnmәsinin
Dünya Ticarәt Tәşkilatı sistemindә beynәlxalq sazişlәrin şәrh edilmәsi

653 Dünya Ticarәt Tәşkilatının beynәlxalq hüquqi şәxs statusuna malik olması, GATTın isә kvazibeynәlxalq tәşkilat kimi fәaliyyәt göstәrmәsi Mәrakeş
sazişinin hansı maddәsindә öz әksini tapmışdır?

•

Maddә X
Maddә VIII
Maddә IV
Maddә III
Maddә VI

654 Dünya Ticarәt Tәşkilatının tәsis müqavilәsinә aşağıdakı sazişlәrdәn hansı daxil deyil?

•

Ticarәt siyasәtinin icmalı mexanizmi (Әlavә 3)
Ticarәt siyasәtinin formalaşdırılması üzrә üzv ölkәlәrә imperativ tövsiyyәlәr (Әlavә 3A)
Xidmәtlәrlә ticarәt üzrә Bazş Saziş (Әlavә 1B)
özündә müxtәlif saziş vә әlavәlәri әks etdirәn Әmtәәlәrlә ticarәt üzrә çoxtәrәfli Saziş (Әlavә 1A)
Mübahisәlәrin hәlli proseduru vә qaydaları haqqında Saziş (Әlavә 2)

655 Uruqvay raundu prosesindә qәbul edilmiş sazişlәr paketinә aşağıdakılardan hansı daxil deyi?

•

İdxal lisenziyalaşdırması prosedurası haqqında saziş
İxracın lisenziyalaşdırılması prosedurası haqında saziş
Paltar vә tekstil vә geym mәmulatları haqqında saziş
Sanitar vә fitosanitar tәdbirlәrin tәtbiqi haqqında saziş
Ticarәtdә texniki maneәlәr haqqında saziş

656 Tokio raundunun iştirakçıları tәrәfindәn mәcәllә formasında qәbul edilәn sazişlәr aşağıdakılardan hansını özündә әhatә etmirlәr?

•

gömrük qiymәtlәndirilmәsini
qeyritarif maneәlәrinin tәkmillәşdirilmәsini
idxal lisenziyalaşdırma prosedurunu әhatә edir
ticarәtdә texniki maneәlәri
subsidya vә kompensasiya rüsumlarını
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657 GATT çәrçivәsindә danışıqların Tokio raundunda (19731979) yeni hüquq qaydasının formalaşdırılması prosesinin hüquqi tәminat mexanizmi kimi
qәbul edilәn mәcәllәlәrdәn hansı olmamışdır?

•

Antidempinq Mәcәllәsi
Gömrük tariflәrinin unifikasiyası Mәcәllәsi
Subsidiya vә kompensasiya üzrә rüsumlar Mәcәllәsi
Standartlar üzrә Mәcәllә
Gömrük qiymәtlәndirilmәsi Mәcәllәsi

658 GATT üzrә danışıqların Kennedi raundunun әhәmiyyәtli tәdbirlәrindәn biri kimi qeyritarif maneәsinә aid olan qәrar hansıdır?

•

Antitarif Mәcәllәsinin qәbulu
Antidempinq Mәcәllәsinin qәbulu
Antiproteksianist Mәcәllәsinin qәbulu
Antiinhisar Mәcәllәsinin qәbulu
Antitrest Mәcәllәsinin qәbulu

659 GATT üzrә danışıqların Annesi, Torki vә Cenevrә raundlarının (19491956) gedişindә hansı nәticәlәr әldә edilmişdir?

•

55 min tarif güzәşti edilmiş vә gömrük rüsumlarının dәrәcәsi 25% azldılmışdı
15 min tarif güzәşti edilmiş vә gömrük rüsumlarının dәrәcәsi 5% azldılmışdı
45 min tarif güzәşti edilmiş vә gömrük rüsumlarının dәrәcәsi 20% azldılmışdı
35 min tarif güzәşti edilmiş vә gömrük rüsumlarının dәrәcәsi 15% azldılmışdı
25 min tarif güzәşti edilmiş vә gömrük rüsumlarının dәrәcәsi 10% azldılmışdı

660 Tranzitin azadlığı ilә bağlı GATTın hansı maddәsindә bәhs edilir?

•

11ci
5ci
7ci
3cü
9cu

661 GATTın 2ci maddәsindә aşağıdakılardan hansı tәsbit olunmuşdur?

•

“Antidempinq Mәcәllәsi” antidempinq vә kompensasiya rüsumlarının tәtbiqi haqqında qaydaları
tarif güzәştlәrinә daha әlverişlilik prinsipinin şamil edilmә qaydaları
idxal olunan әmtәәlәrә tәtbiq olunan daxili vergi vә yığımlara milli rejimin tәtbiqi
gömrük tәnzimlәnmәsi üçün әmtәәlәrin qiymәtlәndirilmәsinin ümumi prinsiplәrini
tranzitin azadlığı prinsipi

662 GATTın 1ci maddәsindә aşağıdakılardan hansı tәsbit olunmuşdur?

•

antidempinq vә kompensasiya rüsumlarının tәtbiqi haqqında qaydaları
daha әlverişlilik prinsipi
idxal olunan әmtәәlәrә tәtbiq olunan daxili vergi vә yığımlara milli rejimin tәtbiqi
gömrük tәnzimlәnmәsi üçün әmtәәlәrin qiymәtlәndirilmәsinin ümumi prinsiplәri
tranzitin azadlığı

663 UNCTADın ilk tәsis konfransında neçә ölkә iştirak etmişdir?

•

99.0
119.0
59.0
39.0
79.0

664 Beynәlxalq ticarәtin çoxtәrәfli vә universal әsasda tәnzimlәnmәsinin zәrurәti, hәmçinin Dünya Ticarәt Tәşkilatına transformasiya edilәn GATTın qәbul
edilmәsindә әsas mәqsәd nә ilә bağlı olmuşdur.

•

beynәlxalq ticarәt prosesinә qoşulan ölkәlәrin sayının durmadan artması
beynәlxalq iqtisadi tәhlükәsizliyin tәminatı ilә
ölkәlәr tәrәfindәn tәtbiq edilәn gömrük tariflәrinin yüksәk hәddi ilә
dövlәtlәr tәrәfindәn hәyata keçirilәn proteksionizm tәdbirlәrinin güclәnmәsi ilә
beynәlxalq ticarәt hüququnun daxili qanunvericilik normalarına uyğunlaşdırılmasının zәruriliyi ilә;

665 Hansı yeganә beynәlxalq tәşkilatdır ki, dövlәtlәr üçün olduğu kimi, korporasiyalar üçün dә beynәlxalq ticarәtin idarә vә tәnzim edilmәsi sahәsindә
qaydalar yaradır vә onun icrasına nәzarәti tәmin edir?“

•

Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı
Dünya Ticarәt Tәşkilatı
Avropa Birliyi
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı
Beynәlxalq Valyuta Fondu

666 Әmtәәlәrlә ticarәt üzrә çoxtәrәfli Saziş (Әlavә 1A), Xidmәtlәrlә ticarәt üzrә Bazş Saziş (Әlavә 1B), Әqli mülkiyyәt hüququnun ticarәt aspetlәri üzrә
Saziş (Әlavә 1C), Mübahisәlәrin hәlli proseduru vә qaydaları haqqında Saziş (Әlavә 2) hansı tәşkilatın tәsis müqavilәsinә daxildir?

•

Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı
Dünya Ticarәt Tәşkilatı
Avropa Birliyi
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı
Beynәlxalq Valyuta Fondu

70/74

22.12.2016

667 ÜTT üzrә danışıqların hansı raundunda kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları universal beynәlxalq hüquqi tәnzimetmәnin predmetindә olmayan digәr tәbii
ehtiyatlardan ayrılaraq özünün sazişlәr sisteminә daxil edilmişdir

•

Tokio raundu
Uruqvay raundu
Dillon raundu
Cenevrә raundu
Kennedi raundu

668 Uruqvay raunduna kimi kәnd tәsәrrüfatı hansı kateqoriyaya aid edilirdi?

•

Tükәnәn resurslar kateqoriyasına
Sәnaye kateqoriyasına
Aqrar sektor kateqoriyasına
Tәbii ehtiyatlar kateqoriyasına
Ekologiya kateqoriyasına

669 1995ci ildә Cenevrәdә әqli mülkiyyәtin mühafizәsi sferasında әmәkdaşlıq vә qarşılıqlı yardım ilә bağlı Әqli Mülkiyyәtin Dünya Tәşkilatı (WIPO) ilә
hansı tәşkilat arasında saziş imzalanmışdır?

•

Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı
Avropa Birliyi
Dünya Ticarәt Tәşkilatı
Beynәlxalq Valyuta Fondu

670 GATS müxtәlif dövlәtlәrdәn olan xidmәt sahiblәrinә vә xidmәtlәrә bәrabәr münasibәt tәsbit edәn hansı prinsipi nәzәrdә tutur?

•

milli rejim prinsipi
ticarәtin azadlığı
tarif mәnafelәrinin qeyritarif maneәlәrilә әvәzlәnmәsi
daha әlverişlilik prinsipi
qeyritarif maneәlәrinin mәhdudlaşdırılması

671 Aşağıdakı sahәlәrdәn hansı GATSın hazırlanması gedişindә GATT katibliyinin işlәyib hazırladığı Xidmәtlәrin Sektorial Tәsnifat Vәrәqindә 161 növ
xidmәtin qruplaşdrıldığısahәlәr sırasına daxil deyil?

•

rabitә xidmәtlәri
işgüzar xidmәtlәr
maliyyә, sığorta vә bank xidmәtlәri
nәqliyyat xidmәtlәri
vergi xidmәtlәri

672 Tarif vә rüsumlarla bağlı aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

İnkişaf etmiş sәnaye ölkәlәrindә xammal vә emal olunmamış mәhsullara qoyulan idxal rüsumları sıfır vә yaxud minimal dәrәcәlәrlә müәyyәn edilir
inkişaf etmiş dövlәtlәr vә keçid iqtisadiyyatlı dövlәtlәr orta hesabla 512% lik rüsum dәrәcәlәri müәyyәn edirlәr
Avropa İttifaqında Vahid Gömrük Tarifi fәaliyyәt göstәrir
İnkişaf etmiş sәnaye ölkәlәrindә xammal vә emal olunmamış mәhsullara qoyulan idxal rüsumlarıburada әsasәn iqtisadi tәnzimetmә funksiyasını yerinә yetirir
inkişafda olan dövlәtlәr bir qayda olaraq çox aşağı tarif rüsumları müәyyәn edirlәr

673 Dünya Ticarәt Tәşkilatı tәlәblәrinә uyğun olaraq sazişlәrә qoşulma ilә bağlı deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Dünya Ticarәt Tәşkilatı tәlәblәrinә uyğun olaraq sazişlәrә qoşulan dövlәtin tarif şәrtlәri haqqında Protokoluqeyritarif tәnzimetmә qaydalarını müәyyәn edir
Dünya Ticarәt Tәşkilatı tәlәblәrinә uyğun olaraq sazişlәrә qoşulan dövlәtin tarif şәrtlәri haqqında Protokolu idxalın hәcminәtәsir edәcәk öhdәliklәri özündә әks etdirir
Dünya Ticarәt Tәşkilatı tәlәblәrinә uyğun olaraq sazişlәrә qoşulan dövlәtin tarif şәrtlәri haqqında Protokolu hakimiyyәtin fiskal siyasәtinә tәsir edәcәk öhdәliklәri özündә
әks etdirir
Dünya Ticarәt Tәşkilatı tәlәblәrinә uyğun olaraq sazişlәrә qoşulan dövlәt tarif şәrtlәri haqqında protokol tәqdim edir
Dünya Ticarәt Tәşkilatı tәlәblәrinә uyğun olaraq sazişlәrә qoşulan dövlәtin tarif şәrtlәri haqqında Protokolu idxalın sturukturunatәsir edәcәk öhdәliklәri özündә әks etdirir

674 Uruqvay raundu GATT çәrçivәsindә hәyata keçirilәn çoxtәrәfli ticarәt danışıqlarının neçәnci raundu olmuşdur?

•

8ci
4cü
7cı
6cı
5ci

675 GATT1994 ilә bağlı aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

GATT1994cü il qüvvәyә minәnә kimi mövcud olan dövlәtlәrin qanunvericiliyi GATT1947ci il normaları qarşısında üstünlüyә malik idi
GATT tәsisatı 1994cü ildә varislik qaydasında yeni keyfiyyәtdә meydana gәlir
GATT1994 GATT1947nin tәkmillәşdirilmiş, dәqiqlәşdirilmiş variantıdır
GATT1994 elә bir tәsisata çevrilmişdir ki, dövlәtlәr öz üzәrlәrindә ümumi öhdәliyi 1/3dәn dә azını götürmәklә mәnfәәt әldә etmәyә çalışırdılar
Uruqvay raundunda GATT1994ün meydana gәlmәsi GATT1947nin zәif tәrәflәrini aradan qaldırmaq zәrurәti ilә bağlı olmuşdur

676 Aşağıdakılardan hansılar beynәlxalq ticarәt hüququnun prinsiplәri sırasına daxildir?

•

xarici rejim
tarif mәnafelәrinin qeyritarif maneәlәrilә әvәzlәnmәsi
qeyritarif maneәlәrinin mәhdudlaşdırılması
prefensiya
proteksionizm
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677 Aşağıdakılardan hansılar hәm beynәlxalq ticarәt hüququnun, hәm dә beynәlxalq iqtisadi hüququn prinsiplәri sırasına daxildir? 1. daha әlverişlilik
prinsipi; 2. milli rejim prinsipi; 3. qarşılıqlı mәnfәәt; 4. beynәlxalq iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi

•

1,3,4
1,2,3
2,3,4
1,2,4
hamısı

678 Müasir beynәlxalq ticarәt münasibәtlәrinin beynәlxalq hüquqi tәnzimetmә mәrkәzi hansı tәşkilatdır?

•

BMT İqtisadi vә Sosial Şurası
BMT Baş Mәclisi
UNCTAD
Dünya Ticarәt Tәşkilatı
GATT

679 İnkişafda olan ölkәlәrin büdcә gәlirini qorumaq mәqsәdilә tariflәrin saxlanılması halı GATTın hansı maddәsindә nәzәrә alınmışdır?

•

XV
X
XXI
XVII
XXVII

680 Dünya Ticarәt Tәşkilatına üzv olmaq istәyәn dövlәt üzv dövlәtlәrlә ikitәrәfli danışıqları hansı әsasda hәyata keçirir?

•

qarant
aksept
order
oferta
aval

681 Xarici ticarәtdә dövlәt monopoliyasını lәğv edәn vә xarici iqtisadi fәaliyyәtdә sәrbәstlik prinsipini nәzәrdә tutuan Xarici ticarәtin liberallaşdırılması
haqqında Azәrbaycan Respublikası Prezidientinin fәrmanı neçәnci ildә imzalanmışdır?

•

1996cı ildә
1992ci ildә
1993cü ildә
1994cü ildә
1995ci ildә

682 İnhisarçılıq fәaliyyәtinin qarşısının alınması, mәhdudlaşdırılması vә aradan qaldırılmasının tәşkilati әsaslarını müәyyәn edәn Azәrbaycan
Respublikasının “Antiinhisar fәaliyyәt haqqında” qanun hansı ildә qәbul edilmişdir?

•

1994cü ildә
1992ci ildә
1995ci ildә
1996cı ildә
1993cü ildә

683 Dünya Ticarәt Tәşkilatının Baş direktoru tәşkilatın üzvlüyündәn çıxmaq haqqında yazılı müraciәti aldıqdan sonra neçә ay müddәtindә müvafiq qәrar
qüvvәyә minir?

•

9 ay
1 ay
2 ay
6 ay
3 ay

684 Dünya Ticarәt Tәşkilatının inzibati idarәçilik funksiyası hansı orqan tәrәfindәn yönәldilir?

•

Tәhlükәsizlik Şurası
Baş Şura
Nazirlәr Konfransı
Katiblik
Baş Mәclis

685 Nazirlәr Konfransı tәrәfindәn Dünya Ticarәt Tәşkilatının üzvlüyә qәbul olunma ilә
bağlı düzәlişlәr vә Dünya Ticarәt Tәşkilatına daxilolma şәrtlәri haqqında müqavilә hansı sәs çoxluğu ilә qәbul edilir?

•

42463.0
0.51
50%+1 sәs
tam yekdilliklә
42431.0

686 Dünya Ticarәt Tәşkilatının sturukturunda ali orqan hansıdır?

•

Baş Şura
Katiblik
Xidmәtlәrlә Ticarәt üzrә Şura
Әmtәәlәrlә Ticarәt üzrә Şura
Nazirlәr Konfransıdır
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687 Dünya Ticarәt Tәşkilatının Baş Şurası tәrәfindәn inkişaf etmiş dövlәtlәrin ticarәt siyasәtinin analizi üçün müddәt neçә ildir?

•

3 4 il
2 4 il
4 6 il
5 7 il
1 2 il

688 Dövlәtlәrin ticarәt siyasәtinin analizi Dünya Ticarәt Tәşkilatının hansı orqanı
tәrәfindәn hәmin dövlәtlәrin beynәlxalq ticarәtdә iştirak sәviyyәsindәn asılı olaraq hәyata keçirilir.

•

DTTnin Әmtәәlәrlә Ticarәt üarә Şura
DTTnin Xidmәtlәrlә Ticarәt üzrә Şura
DTTnin Mübahisәlәrin hәlli üzrә Komissiyası tәrәfindәn
DTTnin Nazirlәr Konfransı tәrәfindәn
DTTnin Baş Şurası tәrәfindәn

689 Dünya Ticarәt Tәşkilatının yaradılması GATT çәrçivәsindә hәyata keçirilәn
çoxtәrәfli ticarәt danışıqlarının hansı raundunun nәticәsi kimi meydana çıxır?

•

Kennedi raundu
Cenevrә raundu
Tokio raundu
Uruqvay raundu
Dillon raundu

690 GATT çәrçivәsindә danışıqların beynәlxalq iqtisadi tәhlükәsizliyin pozulmasına sәbәb olan 1973‐
1974 illәrdә baş verәn enerji böhranı dövrünә tәsadüf edәn raundu hansıdır?

•

Cenevrә raundu
Uruqvay raundu
Dillon raundu
Kennedi raundu
Tokio raundu

691 GATT1947nin (1964cü il dәyişikliyi ilә) әsas mәtninin strukturu neçә hissәdәn vә maddәdәn ibarәt olmuşdur?

•

7 hissәdә tәsbit edilәn 68 maddәdәn
3 hissәdә tәsbit edilәn 28 maddәdәn
5 hissәdә tәsbit edilәn 48 maddәdәn
4 hissәdә tәsbit edilәn 38 maddәdәn
6 hissәdә tәsbit edilәn 58 maddәdәn

692 19481994cü ilә qәdәr beynәlxalq ticarәtin әsas beynәlxalq hüquqi tәnzimetmә vasitәsi kimi hansı tәşkilat çıxış etmişdir?

•

Dünya Ticarәt Tәşkilatı (WTO)
Beynәlxalq Ticarәt Tәşkilatı (İTO)
Beynәlxalq Valyuta Fondu (İMF)
BMTnin Ticarәt vә İnkişaf üzrә Konfransı (UNCTAD)
Tarif vә Ticarәt üzrә Baş Saziş (GATT)

693 Beynәlxalq Ticarәt Tәşkilatının Nizamnamәsi 50dәn çox dövlәt tәrәfindәn imzalansa da hansı ölkәnin qeyri‐
konstruktiv mövqeyinә görә çoxluq tәrәfindәn ratifikasiya edilmir?

•

Fransanın
Böyük Britaniyanın
Almaniyanın
SSRİnin
ABŞın

694 Beynәlxalq ticarәt hüququnun prinsiplәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

daha әlverişlilik prinsipi
tәbii ehtiyatlar vә iqtisadi fәaliyyәt üzәrindә dövlәt suverenliyiprinsipi
qarşılıqlı mәnfәәt
milli rejim prinsipi
tarif mәnafelәrinin qeyritarif maneәlәrilә әvәzlәnmәsi

695 Beynәlxalq ticarәt hüququnun prinsiplәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

ticarәtin azadlığı
beynәlxalq iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi
prefensiya
tarif maneәlәrinin genişlәndirilmәsi
milli bazarın müdafiәsi

696 Ticarәtin azadlığı prinsipinin әksi olan siyasәt necә adlanır?

•

merkantelizm
antidempinq
fritrederçilik
proteksionizm
qloballaşma

73/74

22.12.2016

697 Müasir beynәlxalq ticarәt qaydası әsasәn hansı prinsipә әsaslanır?

•

İxrac potensialının güclәndirilmәsi prinsipi
Ticarәtin azadlığı prinsipi
Daxili bazarın qorunması prinsipi
Beynәlxalq ticarәt hüququnun daxili qanunvericilik normalarına uyğunlaşdırılması prinsipi
Yüksәk idxal gömrük tariflәrinin tәtbiqi prinsipi
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