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1.  Jus cogens nədir?

√ Ümumi beynəlxalq hüququn imperativ normalar
• Regional normalar
• Hüququn ümumi prinsiplərindən biri
• Beynəlxalq hüququn mənbələrindın biri
• Xüsusi hüququn normaları

2.  Centlmen sazişləri  hansı sazişlərdir?

√ Beynəlxalq praktikada az təsadüf edilən, şifahi formada bağlanan sazişlə
• Yazılı saziş
• Təşkilatlar arasında bağlanan saziş
• 3 dövlət arasında bağlanan saziş
• İqtisadi sazişlər

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

• 4.0
• 6.0
√ 2.0
• 5.0
• 3.0

4. Hüququn mənbəyi dedikdə nə başa düşülür?

• hüququn mənbəyi dedikdə hüquq normalarının yaradıcılarının çoxsahəli tətbiq dairələri başa düşülür
• hüququn mənbəyi dedikdə hüquq normalarını təkzib edən formalar başa düşülür
√ hüququn mənbəyi dedikdə, hüquq normalarının ifadə forması başa düşülür
• hüququn mənbəyi dedikdə məhz konkret subyektlərin yaratdığı hüquq normaları başa düşülür
• hüququn mənbəyi dedikdə hüquq normalarını tətbiq edən formalar başa düşülür

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

• beynəlxalq hüquq normalar
√ imperativ normalar
• coğrafi regionda yerləşən dövlətlərin hüquq normaları
• dövlətlərarası hüquq normaları
• ikitərəfli hüquq normaları

6. Formasına görə beynəlxalq hüquq normalarının neçə növünü fərqləndirmək olar?

√ 2.0
• 6.0
• 5.0
• 4.0
• 3.0

7. Dispozitiv normalar hansı normalardır?

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

• onlarda nəzərdə tutulmuş davranış variantlarından xalqlar heç cür kənara çıxa bilməzlər

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

• dispozitiv normalar elə normalardır ki, beynəlxalq hüququn ancaq dövlətsubyekti qeyrikonkret hüquqi münasibətlər zamanı özləri öz
davranışlarını vəziyyətdən asılı olaraq həll edə bilərlər

• dispozitiv normalar elə normalardır ki, onlar qeyrialternativ davranış variantı nəzərdə tutur



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

√ dispozitiv normalar normalar
• coğrafi regionda yerləşən dövlətlərin hüquq normaları
• dövlətlərarası hüquq normaları
• ikitərəfli hüquq normaları
• beynəlxalq hüquq normalar

9. Beynəlxalq hüququn mənbələri hansı beynəlxalq sənəddə göstərilmişdir?

√ BMT Beynəlxalq Məhkəməsi Statusunda
• hec bir beynəlxalq sənəddə
• BMTnin IX sessiyasında
• BMTnin Hüquq Komissiyasının qərarında
• BMT Baş Assambleyasının qətnaməsində

10. Azərbaycan Respublikası hansı dövlət quruluşuna malikdir?

• kiçik dövlət
• böyük dövlət
√ unitar
• konfederasiya
• federasiya

11. Regional normalar hansı normalardır?

√ Müəyyən bir coğrafi regiondakı dövlətləri bağlayan normalardır
• Yazılı təsbit olunmamış normalardır
• Yeganə davranış variantı nəzərdə tutan normalardır
• Müəyyən müddət üçün nəzərdə tutulmuş normalardır
• Alternativ davranış variantı nəzərdə tutan normalardır

12. İkitərəfli normalar hansı normalardır?

√ İki dövlət arasında bağlanmış müqavilədə əks olunmuş normalardır
• Alternativ davranış variantı nəzərdə tutan normalardır
• Yazılı təsbit olunmuş normalardır
• Qüvvəsi müəyyən müddət üçün nəzərdə tutulan normalardır
• Yeganə davranış variantı nəzərdə tutan normalardır

13. Qüvvədə olma müddətinə görə beynəlxalq hüquq normalarının hansı növləri var?

• Regional və ikitərəfli normalar
• Səlahiyyətverici və mıcburedici normalar
√ Müddətsiz və müddətli normalar
• Maddi və prosessual normalar
• İmperativ və dispozitiv normalar

14. Beynəlxalq ümumi hüququn nizama salma metodları hansılardır?

√ Müstəqil dövlətlərin razılığa gəlməsi
• Ayrıayrı dövlətlərin qanunvericiliyində kolliziyaların aradan qaldırılması
• Təşkilatların razılığa gəlməsi
• Məhkəmə qərarları
• Beynəlxalq təşkilatların qətnaməsi

15. Beynəlxalq sistemdə qanunverici orqan kimi nə çıxış edir?



√ Belə bir orqan yoxdur
• Ümumi hüquq
• Xüsusi hüquq
• Beynəlxalq hüquq
• Beynəlxalq təşkilatlar

16. İngilissakson hüquq sistemindən fərqli olaraq, beynəlxalq hüquqda … Nöqtələrin yerinə doğru olanı qeyd edin

• stare decisis prinsipinin əhəmiyyəti böyükdür
• stare decisis prinsipinin əhəmiyyəti artmaqdadır
√ stare decisis prinsipi tanınmır
• stare decisis prinsipi tanınır
• stare decisis prinsipi tanınmalıdır

17. Beynəlxalq hüququn məcəllələşdirilməsi məqsədilə təsis edilmişdir

• Beynəlxalq ElmiTədqiqat İnstitutu
• BMT Baş Assambleyası
√ Beynəlxalq Hüquq Komissiyası
• Beynəlxalq Hüquq İnstitutu
• Beynəlxalq Hüquq Assosiasiyası

18. Beynəlxalq hüququn məcəllələşdirilməsi və mütərəqqi inkişafı işinin təşkili … daxildir. Nöqtələrin yerinə doğru olanı qeyd edin

• Ayrıayrı dövlətlərin səlahiyyətinə
• BMT Təhlükəsizlik Şurasının səlahiyyətinə
√ BMT Baş Assambleyasının səlahiyyətinə
• Beynəlxalq Hüquq Assosiasiyasının səlahiyyətinə
• Beynəlxalq Hüquq İnstitutunun səlahiyyətinə

19. Müasir dövrdə qüvvədə olan beynəlxalq hüquq klassik beynəlxalq hüquqdan … Nöqtələrin yerinə doğru olanı qeyd edin

√ keyfiyyətcə kəskin surətdə fərqlənir
• keyfiyyətcə kəskin surətdə fərqlənmir
• çox cüzi fərqləri ola bilər
• asılıdır
• fərqlənmir

20. Beynəlxalq ümumi hüquqla beynəlxalq xüsusi hüquq arasındakı fərqləri aydın başa düşmək üçün … Nöqtələrin yerinə doğru olanı qeyd
edin

√ us publicum və jus privatum bölgüsünə istinad edilməlidir
• BMTnin Nizamnaməsinə diqqət yetirilməsi kifayətdir
• beynəlxalq adətlərə diqqət yetirilməlidir
• beynəlxalq müqavilələrə diqqət yetirilməlidir
• beynəlxalq hüququn prinsiplərinə diqqət yetirmək lazımdır

21. Beynəlxalq hüququn predmeti nədir?

√ beynəlxalq hüququn tərəflərinin ayrıayrı məsələlərlə bağlı hüquqi münasibətlərə girmə ləri
• yerli özünüidarəetmə orqanlarının hüquqi münasibətləri
• istehsal müəssisələrinin hüquqi münasibətlər
• fiziki şəxslərin hüquqi münasibətləri
• hüquqi şəxslərin bağladığı müqavilələr

22. Beynəlxalq hüquqda mənəviyyat anlayışı necə başa düşülür?

√ ideal sistem, norma və prinsiplərin sosial daşıyıcısı
• hökumət qərarlar
• Məhkəmə qərarları



• ənənələr
• adətlər

23. Beynəlxalq ümumi hüquqla beynəlxalq xüsusi hüquq arasında oxşarlıqlardan biri səhvdir:

• Mülkihüquqi münasibətlərin nizama salan beynəlxalq sazişlər beynəlxalq hüququnəsas prinsiplərinə zidd ola bilməz
• Bu sazişlər çox hallarda dövlətlərarası razılaşmaların həyata keçirilməsi istiqamətində bağlanılır
√ Hər ikisi dövlətlərarası münasibətləri nizama salır
• Hər ikisi beynəlxalq münasibətləri nizama salır
• Hər ikisi digər dövlətin hüquq subyektliyini tanıyır

24. Beynəlxalq xüsusi hüququn mənbələri hansılardır?

√ Milli qanunvericilik və ticarət adətləri
• Beynəlxalq adət və ticarət adətləri
• Beynəlxalq adət və milli qanunvericilik
• Beynəlxalq adət
• Yoxdur

25. Beynəlxalq ümumi hüququn mənbələri hansılardır?

√ Beynəlxalq müqavilə və beynəlxalq adət
• Milli qanunvericilik
• Ticarət adətləri
• Beynəlxalq müqavilə və milli qanunvericilik
• Beynəlxalq adət və milli qanunvericilik

26. Beynəlxalq xüsusi hüququn subyektləri hansılardır?

• Hüquqi və mülki şəxslər
• Dövlətlər və fiziki şəxslər
√ Fiziki və hüquqi şəxslər
• Dövlətlər
• Beynəlxalq təşkilatlar

27. Beynəlxalq hüquq kimlər yaxud nələr tərəfindən yaradılır?

√ Dövlətlər tərəfindən
• Hüquqi şəxslər tərəfindən
• Fiziki şəxslər tərəfundən
• Özözünə yaranır
• Təşkilatlar tərəfindən

28. Beynəlxalq ümumi hüququn subyektləri hansılardı?

√ Dövlətlər,beynəlxalq təşkilatlar
• Hüquqi və mülki şəxslər
• Dövlətlər və fiziki şəxslər
• Dövlətlər və mülki şəxslər
• Fiziki və hüquqi şəxslər

29. Beynəlxalq ümumi hüquqla beynəlxalq xüsusi hüquq arasında əlaqəni göstər

√ hamsı
• hər ikisi digər dövlətin hüquq subyektliyini tanıyır
• mülkihüquqi münasibətləri nizama salan beynəlxalq sazişlər beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinə zidd ola bilməz
• bu sazişlər çox hallarda dövlətlərarası razılaşmaların həyata keçirilməsi istiqamətində bağlanılır
• onlarin hər ikisi beynəlxalq münasibətləri nizama salır

30.  private international law  tərcümə et



√ xüsusi beynəlxalq hüquq
• sadə beynəxalq hüquq
• xalqın hüququ
• heç bir
• ümumi beynəlxalq hüquq

31.  public international law  tercumə et

• heç biri
• xüsusi beynəlxalq hüquq
• sade beynəxalq hüquq
• xalqın hüququ
√ ümumi beynəlxalq hüquq

32. Dövlətlər arasınıdakı münasibətləri nizama salmaq üçün onların qarşılıqlı razılığı əsasında yaradılan hüquqi normalar sistemi nədir

√ beynəlxalq hüquq
• xalqların hüququ
• Xalqların doktrinası
• hüquqi normaları
• hüquqi sistemidir

33.  jus gentium  mənasını göstər

√ xalqların hüququ
• Xalqların doktrinası
• hüquqi normaları
• beynəlxalq hüquq
• hüquqi sistemidir

34. Beynəlxalq hüquq ayrıayrı dövlətlərin milli hüquq sistemlərindən fərqli olan və onlardan asılı olmayaraq mövcud olan.....tamamla

√ hüquqi normalar sistemidir
• hüquq doktrinasidir
• hüquqi normalarmarıdır
• ümumi beynəlxalq hüquqdur
• hüquqi mənbəyidir

35. Beynəlxalq hüquq beynəlxalq münasibətlərdə hansı funksiyaları icra edir?

√ əlaqələndirmə, tənzimləyici, təminedici, qoruyucu
• əlaqələndirmə, tənzimləyici, məcburedici, qoruyucu
• təminedici, məcburedici, qoruyucu
• tənzimləyici, məcburedici, qoruyucu
• əlaqələndirmə, tənzimləyici, məcburedici, qoruyucu

36. Beynəlxalq hüququn anlayışı

√ beynəlxalq hüquq dövlətlər arasındakı münasibətləri nizama salmaq üçün onların qarşılıqlı razılığı əsasında yaradılan hüquqi normalar
sistemidir

• beynəlxalq hüquq xalqlar və dövlətlər arasında hüquqi münasibətləri nizama salan məcburi xarakterli hüquqi sistemdir
• dövlətlər arasında hüquqi münasibətləri nizama salan məcburi xarakterli hüquqi sistemdir
• beynəlxalq hüquq “xalqlar arasındakı hüquq” mənasını anladır
• beynəlxalq hüquq xalqlar arasındakı münasibətləri nizama salmaq üçün onların qarşılıqlı razılığı əsasında yaradılan hüquqi sistemdir

37. Beynəlxalq hüquqda norma nədir?

√ beynəlxalq hüququn subyektlərinin qarşılıqlı razılığı əsasında hüquq və vəzifələrin fəaliyyəti üçün müəyyən etdikləri qaydalar
• hökumətlərin qəbul etdikləri normalar



• yerli özünüidarəetmə orqanlarının qəbul etdikləri qərarlar
• hüquqi şəxslərin qəbul etdikləri normalar
• dövlətlərin qəbul etdikləri normalar

38. Beynəlxalq hüququ obyekti nədir?

√ beynəlxalq münasibətlər
• beynləxalq təşkilatların qərarları
• bağlanmış kollektiv müqavilələ
• ikitərəfli bağlanmış müqavilələr
• regional təşkilatların qəbul etdikləri qərarlar

39. Beynəlxalq hüquq hansı ictimai quruluşda yaranıb?

√ feodalizm quruluşnda
• ibitadi icma quruluşu
• kapitalizm qurluşunda
• sosializm quruluşunda
• quldarlıq qurluşunda və ya cəmiyyətdə siniflərin yaranmasında

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

√ Ümumi hüquq
• Siyasi hüquq
• Hüquq
• Mülki hüquq
• Xüsusi hüquq

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

√ Dövlətdaxili hüquq
• Hüquqi norma
• Ümumi hüquq
• Hüquq sistemi
• Beynəlxalq hüquq

42. Beynəlxalq hüququn üzvi surətdə bağlı olduğu sahələr hansılardi?

√ Diplomatiya və xarici siyasət
• Təbiət elmlər
• Bütün siyasi elmlər
• Heç bir elmlə
• Daxili siyasət

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

√ Beynəlxalq hüquq
• Hüquqi norma
• Xüsusi hüquq
• Hüquq sistemi
• Hüquq

44. Məhkəmə qərarları hansı səbəbdən beynəlxalq hüququn  köməkçi  mənbəyi kimi xarakterizə olunur?

√ çünki, onlar bilavasitə hüquq yaratmır, artıq mövcud olan hüququ bəyan edir
• çünki, onlar bilavasitə mövcud hüquqların tamlığına xitam verir
• çünki, onlar bilavasitə beynəlxalq hüquq normalarını tətbiq edərək, onların konkretsituasiya ilə bağlı uyğunsuzluğunu şərh edir
• onların konkret situasiya ilə bağlı uyğunsuzluğunu şərh edir
• çünki, onlar bilavasitə mövcud hüquqları təkmilləşdirir



45. Ümumi beynəlxalq konvensiyalar dedikdə nə başa düşülür?

• ancaq konvensiya üzvü dövlətlərin iştirak etdiyi müqavilələr başa düşülür

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

• ümumi beynəlxalq konvensiyalar dedikdə, konvensiya üzvdövlətlərinin qəbul etdiyi dövlətlərin iştirak edə biləcəyi müqavilələr başa
düşülür

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

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

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

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

• ardıcıl, lakin müxtəlif olmalıdır; xüsusi olmalıdır, yəni konkret dövlətin bu təcrübədə “payı” olmalıdır
• ümumi olmalıdır, yəni dünyanın əksər dövlətlərinin bu təcrübədə “payı” olmalıdır; dövlətlərin təcrübəsi müvafiq dövrü əhatə etməlidir
• dövlətlərin təcrübəsi müvafiq dövrü əhatə etməlidir
• ardıcıl, lakin müxtəlif olmalıdır; ümumi olmalıdır; dövlətlərin təcrübəsi öz daxili məkanında mövcud olmalıdır

47. Xüsusi konvensiyaların məzmunu və hüquqi təbiəti

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

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

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

• iki dövlət arasında bağlanan, qarşılıqlı beynəlxalq razılaşmadır

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

48. Beynəlxalq hüququn mənbələri?

√ beynəlxalq konvensiya; sivil millətlərin tanıdıqları hüququn ümumi prinsipləri; məhkəmə qərarları; tanınmış alimlərin rəyləri
• beynəlxalq müqavilə; beynəlxalq hüquqi adət; sivil millətlərin tanıdıqları hüququn ümumi prinsipləri
• beynəlxalq konvensiyalar; beynəlxalq hüquqi adət; məhkəmə qərarları
• beynəlxalq müqavilə; beynəlxalq hüquqi adət; məhkəmə qərarları; tanınmış alimlərin rəyləri
• beynəlxalq hüquqi adət; məhkəmə qərarları

49. Beynəlxalq hüquqi adətin anlayışı?

√ beynəlxalq hüquqi adət beynəlxalq praktikada təşəkkül tapmış və məcburi norma kimi tanınmış davranış qaydasıdır
• beynəlxalq hüquqi adət dövlətlər tərəfindən yaradılan, lakin elə dövlətlər üçün məcburi xarakter daşımayan normalardır
• beynəlxalq hüquqi adət məcburi norma kimi tanınmayan, lakin beynəlxalq praktikada təşəkkül tapmış davranış qaydasıdır
• beynəlxalq praktikada təşəkkül tapmış davranış qaydasıdır
• beynəlxalq hüquqi adət dövlətlərin və xalqların qəbul etdiyi hüquqi normadır

50. Hazırda dünyanın bütün dövlətlərinin iştirakçı olduğu müqavilə hansıdır?

√ Elə bir müqavilə yoxdur
• Genosid haqqında müqavilə
• Narkotik haqqında müqavilə
• İnsan hüquq və azadlıqları ilə bağlı müqavilə
• Təcavüz haqqında müqavilə

51. Hansı fikir səhvdir?

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

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



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

• Hüquq normasının ifadə formasına hüququn mənbəyi deyilir

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

52. Hansı fikir səhvdir?

√ Beynəlxalq təşkilatların qətnamələri beynəlxalq hüququn əsas mənbələrindən hesab olunur
• Beynəlxalq müqavilə iki və daha artıq dövlət arasında münasibətləri nizama salır
• Beynəlxalq hüquq öz mənşəyini beynəlxalq adətlərdən götürmüşdür
• Hazırda elə bir beynəlxalq müqavilə yoxdur ki, dünyanın bütün dövlətləri onun iştirakçısı olsun
• Beynəlxalq hüquqi adətin əsas ünsürlərindən biri dövlətlərin praktikasıdır

53. Hansı fikir səhvdir?

√ Beynəlxalq müqavilə üçüncü tərəflər üçün hüquq və öhdəliklər yaradır
• Görkəmli alimlərin əsərləri hüququn köməkçi mənbəyidir
• Məhkəmə qərarları köməkçi mənbədir
• Hüquq normasının ifadə forması hüququn mənbəyi adlanır
• Dövlət yalnız öz razılığı ilə beynəlxalq müqavilənin iştirakçısı ola bilər

54. Hans fikir düzgündür?

√ Dəniz hüququ ilə bağlı normaların təşəkkül tapmasında dəniz yanı dövlətlərin praktikası dənizə çıxışı olmayan Әfqanıstan və
Avstriyanın praktikasından daha önəmlidir

• Dünyanın əksər ölkələrinin bu praktikada payı olması vacib deyil
• Dövlətlərin praktikanı məcburi norma kimi tanıması vacib deyil
• ”Təkidlə etiraz edən dövlət “prinsipi mövcud deyil
• Dövlətlərin praktikasının uzunmüddətli olması vacib deyil

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

√ Ölkənin konstitusiyası və qanunvericilik aktlarından
• Ölkənin məhkəmə qərarlarından
• Görkəmli alimlərin əsərlərindən
• Hüququn ümumi prinsiplərinə əsasən
• BMTnin nizamnaməsindən

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

√ Hüququn ümumi prinsipləri
• Hüquqi adət
• Məhkəmə qərarları
• Beynəlxalq təşkilatların qətnamələri
• Beynəlxalq müqavilə

57. Nizamasalma üsuluna görə beynəlxalq hüquq normalarının neçə növünü fərqləndirmək olar?

√ 2.0
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 3.0

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

√ regional beynəlxalq hüquq normaları
• ikitərəfli hüquq normaları
• dövlətlərarası hüquq normaları



• coğrafi regionda yerləşən dövlətlərin hüquq normaları
• beynəlxalq hüquq normaları

59. Beynəlxalq hüquqi adətin maddi əsasını nə təşkil edir?

√ dövlətlərin praktikası
• xalqların yaddaş məcmusu
• xalqların qarşılıqlı əlaqələr
• tarixi qarşılıqlı əlaqələri
• dövlətlərin qarşılıqlı əlaqəsi

60. Dövlətlərin immuniteti əsasən hansı beynəlxalq normada öz əksini tapmışdıır?

√ BMTnin direktiv sənədlərində
• NATOnun sənədlərində
• Avropa Şurasının sənədlərində
• Avropa Birliyinin sənədlərində
• MDBnin sənədlərində

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

√ milli qanunlarla ziddiyyət olduqda
• konstitusiya ilə ziddiyyət olduqda
• hökumət qərarları ilə ziddiyyət olduqda
• bağlanmış müqavilələrin məzmununda ziddiyyət olduqda
• məhkəmə qərarları ilə ziddiyyət olduqda

62. Səhv fikri göstərin

√ Məcburedici normalar hər hansı hərəkəti etmək hüququ verən normalardır
• Dispozitiv normalar alternativ davranış variantı nəzərdə tutan normalardır
• Müddətli normalar müəyyən müddət üçün nəzərdə tutulan normalardır
• Regional normalar müəyyən bir coğrafi regionda yerləşən dövlətləri bağlayan normalardır
• Qadağanedici normalar müəyyən hərəkətin edilməsini qadağan edən normalardır

63. Formasına görə beynəlxalq hüquq normaları necə təsnif olunur?

√ Yazılı təsbit olunmuş və yazılı təsbit olunmamış normalar
• İmperativ və dispozitiv normalar
• İkitərəfli və regional normalar
• Maddi və prosessual normalar
• Müddətsiz və müddətli normalar

64. Qeyrirəsmi məcəllələşdirilmə necə aparılır?

√ Alimlər,milli institutlar və QHTlər tərəfindən
• Avropa Şurası tərəfindən
• BMT çərçivəsində
• Belə məcəllələşdirilmə mövcud deyil
• Avropa parlamenti tərəfindən

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

√ Beynəlxalq hüququn məcəllələşdirilməsi
• Beynəlxalq hüququn sistemləşdirilməsi
• İkitərəfli normalar
• Regional normalar
• Jus cogens normaları

66. İerarxiya nədir?



√ Hüquqi qüvvəsinə görə hüquq normalarının biribirindən asılı olmasıdır
• Yazılı təsbit olunmuş normadır
• Yazılı təsbit olunmamış normadır
• İkitırəfli normadır
• Normaların növlərindən biri

67. Prosessual normalar hansı normalardır?

√ Maddi normaların həyata keçirilməsinin təşkilatipro sedur aspektlərini müəyyən edən normalardır
• Alternativ davranış variantı nəzərdə tutan normalardır
• Müəyyən bir regiondakı dövlətləri bağlayan normalardır
• İki dövlət arasında bağlanmış müqavilədə əks olunmuş normalardır
• Yazılı təsbit olunmuş normalardır

68. Maddi normalar hansı normalardır?

√ Dövlətin və beynəlxalq hüququn digər subyektlərinin hüquq və öhdəliklərinin ehtiva olunduğu normalardır
• Müəyyən müddət üçün nəzərdə tutulmuş normalardır
• Yazılı təsbit olunmuş normalardır
• Alternativ davranış variantı nəzərdə tutan normalardır
• Müəyyən bir regiondakı dövlətləri bağlayan normalardır

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

√ «əvvəlki norma sonrakı normanı ləğv edir» mənasını ifadə edir
• «dövlətlərin inamı» mənasını ifadə edir
• «müqavilə iştirakçısı olan dövlətin öhdəlikləri» mənasını ifadə edir
• heç bir məna ifadə etmir
• «təkidlə etiraz edən dövlət» mənasını ifadə edir

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

• hər bir halda müraciət edilməlidir
• daim müraciət edilir
• müraciət edilmir
√ nadir hallarda müraciət edilir
• teztez müraciət edilir

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

√ normativhüquqi əsasını təşkil edir
• köməkçi mənbəyi hesab edilir
• köməkçi mənbəyi hesab edilə bilər
• «yardımçı» mənbəyi hesab edilir
• normativhüquqi əsasını təşkil etmir

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

√ 3 növü (təşkilati, prosedur, protokol)
• 3 növü (təşkilati, prosedur, taktiki)
• 2 növü (imperativ və dispozitiv)
• 3 və daha artıq növü
• 2 növü (təşkilati və prosedur)

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

√ BMT çərçivəsində aparılır
• beynəlxalq məhkəmə tərəfindən aparılır
• beynəlxalq hüququn subyektləri tərəfindən həyata keçirilir



• Beynəlxalq Hüquq Assosiasiyası və Beynəlxalq Hüquq İnstitutu tərəfindən həyata keçirilir
• bütün dövlətlər tərəfindən aparılır

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

√ 2 (iki) cür (rəsmi və qeyrirəsmi)
• 3 (üç) cür (rəsmi, qeyrirəsmi və konkret)
• bir cür
• yalnız elmi
• 2 (iki) cür (ümumi və xüsusi)

75. hüquqda maddi normalar … bölünür. Nöqtələrin yerinə doğru olanı qeyd edin

√ 2 (iki) yerə (tənzimləyici və mühafizəedici normalara) bölünür
• 4 yerə (jus cogens, BMT Nizamnaməsinin normaları, beynəlxalq təşkilatların qətnamələri və məhkəmələrin qərarı)
• 2 (iki) yerə imperativ və dispozitiv normalara bölünür
• (üç) yerə (təşkilati, prosedur və protokol normalara) bölünür
• eç bir bölgüsü mövcud deyildir

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

√ qüvvəsi adətən bir ildən 20 ilə qədər olan normalar başa düşülür
• qüvvəsi olma müddəti beş il olan normalar başa düşülür
• qüvvəsi 3 (üç) ildən 20 ilə qədər olan normalar başa düşülür
• qüvvəsi 5 (beş) ildən 20 ilə qədər olan normalar başa düşülür
• qüvvəsi bir ildən 10 ilə qədər olan normalar başa düşülür

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

√ bütün dünya dövlətlərinin razılığı tələb olunmur
• heç bir qayda nəzərdə tutulmamışdır
• bütün dünya dövlətlərinin razılığa gəlməsi zəruridir
• həm BMT, həm də bütün dövlətlərin razılığı zəruridir
• bütün dünya dövlətlərinin razılığı tələb olunur

78. Partikulyar beynəlxalq hüquqa … Nöqtələrin yerinə doğru olanı qeyd edin

√ müəyyən regionda və ya iki dövlət arasında mövcud olan normalar daxildir
• yalnız iki dövlət arasında mövcud olan normalar daxildir
• bütün beynəlxalq müqavilə və öhdəliklər daxildir
• dövlətlər arasında mövcud olan və beynəlxalq öhdəliklər yaradan bütün normalar daxildir
• müəyyən regionda və ya iki dövlət arasında mövcud olan normalar daxil deyil

79. Səhv cavabı seçin

√ Genosid beynəlxalq cinayət deyil
• Hüquq normasının ifadə forması hüququn mənbəyidir
• Dispozitiv normalar alternativ davranış variantı nəzərdə tutur
• Hüququn mənbəyi və hüquq norması birbiri əlaqəli anlayışlardır
• ikitərəfli normalar iki dövlət arasında bağlanmış müqavilədə əks olunmuş normalardır

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

√ Hüququn ümumi prinsiplər
• Hüquqi adət
• Beynəlxalq hüququn mənbəyi
• Məhkəmə qərarları
• Hüquqi norma

81. Hansı fikir düzgündür?



√ Ümumi hüquq beynəlxalq hüquq deməkdir
• Beynəlxalq müqavilə üçüncü tərəflər üçün hüquq və öhdəliklər yaradır
• Beynəlxalq təşkilatların qətnamələrinin yerinə yetirilməsi dövlətlər üçün məcburidir
• Məhkəmə qərarları hüququn əsas mənbəyidir
• Beynəlxalq məhkəmə mübahisələri həll edərkən görkəmli alimlərin rəylərinə əsaslana bilməz

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

√ Beynəlxalq hüquqi adət
• Hüququn mənbəyi
• Hüquq norması
• Hüququn prinsipi
• Beynəlxalq müqavilə

83. Beynəlxalq hüququn mənbəlri hansılardır?

• beynəlxalq doktrina
• fiziki şəxslərin bağladığı müqavilələr
√ beynəlxalq müqavilələr, dövlətlərarası təşkilatın qərarları
• beynəlxalq present
• hüquqi şəxslərin bağladığı müqavilələr

84. Beynəlxalq hüquqi adətin hansı əsas ünsürləri var?

√ Dövlətlərin praktikası və bu praktikanın nəcburi norma kimi tanınması
• Hüquqi aktlar
• Təşkilatların nizamnaməsi
• Sərəncamlar
• Konstitusiya

85. Aşağıdakılardan hansı köməkçi mənbə deyil?

√ Hüquqi adət
• Görkəmli alimlərin əsərləri
• Beynəlxalq təşkilatların qətnamələri
• Beynəlxalq hüququn əsas mənbəyi yoxdur
• Məhkəmə qərarları

86. Nizamasalma üsuluna görə beynəlxalq hüquq normalarının hansı iki növü var?

√ imperativ və dispozitiv
• Ümumi və regional
• Maddi və prosesual
• Müddətsiz və müddətli
• Müddətsiz və müddətli

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

√ Ümumi, regional və ikitərəfli
• Səlahiyyətverici və məcburedici
• Müddətsiz və müddətli
• Maddi və prosesual
• imperativ və dispozitiv

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

√ Hüquq normaları
• Xüsusi hüquq
• Ümumi hüquq



• Siyasi hüquq
• Beynəlxalq hüquq

89. Beynəlxalq hüququn təsir dairəsi nədir?

√ beynəlxalq hüququn vasitəsilə tənzimlənən obyektiv normaların tətbiq olunmasına təsir göstərməsi
• qanunların təsir göstərməsi
• inzibati normaların təsir göstərməsi
• müqavilələrin təsir göstərməsi
• qərarların təsir göstərməsi

90. Beynəlxalq hüquqda normaların tətbiq olunması anlayışı necə başa düşülür?

√ subyektlərin məqsədyönlü fəaliyyəti üçün beynəlxalq hüquq normalarının həyata keçirilməsinin təmin edilməsi
• hökumətlərin qərarlarının icra olunması
• icra orqanlarının qəbul olunmuş qərarlarının icraolunması
• məhkəmə orqanlarının qərarlarının icra olunması
• dövlətlərin qanunlarının icra olunması

91. Beynəlxalq nəzarət necə başa düşülür?

√ proseslərdə məlumatlar əsasında beynəlxjalq hüquq normalarına uyğun beynəlxalq subyektlərin davranışını müəyyən etmək
• çoxtərəfli müqavilələrin icrasına nəzarət etmək
• hüquqi şəxslərin bağladığı müqavilələrin icrasına nəzarət etmək
• transmilli koorporasiyanın bağladığı müqavilələrin icrasına nəzarət etmək
• bağlanmış ikitərəfli müqavilələrin icrasına nəzarət etmək

92. Səhv fikri göstərin

√ Beynəlxalq ümumi hüququn subyekti fiziki və hüquqi şəxslərdir
• Beynəlxalq ümumi hüquqda ortaya çıxan məsuliyyət bey nəlxalqhüquqi məsuliyyət adlanır
• Beynəlxalq xüsusi hüquqda ortaya çıxan məsuliyyət mülki hüquqi məsuliyyət adlanır
• Beynəlxalq ümumi hüquqla beynəlxalq hüquq eyni anlayışdır
• Müasir beynəlxalq hüquq təkcə sivil və xristian dövlətləri deyil,bütün dünya birliyini əhatə edir

93. Beynəlxalq xüsusi hüququn nizama salma metodları hansılardır?

√ Ayrıayrı dövlətlərin qanunvericiliyində kolliziyaların aradan qaldırılması
• Beynəlxalq təşkilatların qətnaməsi
• Məhkəmə qərarları
• Təşkilatların razılığa gəlməsi
• Müstəqil dövlətlərin razılığa gəlməsi

94. Aşağıdakılardan hansı hüququn mənbəyi sırasına daxil deyil?

√ BMTnin nizamnaməsi
• Beynəlxalq təşkilatların qətnamələri
• Beynəlxalq müqavilə
• Məhkəmə qərarları
• Hüquqi adət

95. Ümumi beynəlxalq hüquq normalarının hüquqi məzmunu

√ beynəlxalq hüququn bütün subyektlərinin münasibətlərini tənzimləyir və ümumi beynəlxalq hüququn əsasını təşkil edir
• beynəlxalq hüququn dövlətlərdən başqa digər subyektləri arasındakı münasibətləri tənzimləyir
• beynəlxalq hüquqda xalqlar arasındakı münasibətləri tənzimləyir
• beynəlxalq hüquqda sırf dövlətlər arasındakı münasibətləri tənzimləyir
• beynəlxalq hüququn subyekti olan dövlətlər tərəfindən yaradılır

96. Subyekt  ərazi dairəsinə görə beynəlxalq hüquq normalarının neçə növü fərqləndirilir?



• 5.0
√ 3.0
• 2.0
• 4.0
• 6.0

97. Prosessual normalar öz növbəsində hansı normalara bölünür?

√ təşkilatı; prosedur; protokol
• prosedur; təşkilat
• təşkilatı; prosedur
• protokol; prosessual; inzibati
• təşkilati; prosessual inzibati

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

√ 3.0
• 2.0
• 5.0
• 6.0
• 4.0

99. Maddi normalar öz növbəsində hansı normalara bölünür?

√ tənzimləyici, mühafizəedici
• tənzimedici, təminedici
• qoruyucu, təminedici
• mühafizəedici, tam olaraq qoruyucu
• təminedici, mühafizəedici

100. Beynəlxalq hüquqda siyasi normalarhansılar hesab olunur?

√ BMTnin qəbul etdiyi normalar
• ATӘTin qəbul etdiyi normalar
• beynəlxalq məhkəmənin qəbul etdiyi normalar
• beynəlxalq arbitrajın qəbul etdiyi qərarlar
• dövlətin qəbul etdikləri qanunlar

101. Rəsmi məcəllələşdirilmə necə aparılır?

√ BMT çərçivəsində
• QHTlər tərəfindən
• Alimlər, milli institutlar tərəfindən
• Avropa Şurası tərəfindən
• Avropa parlamenti tərəfindən

102. Rəsmi məcəllələşdirmə, əsasən, hansı təşkilat tərəfindən aparılır?

√ BMT
• NATO
• Avropa Birliyi
• Avropa parlamenti
• Avropa Şurası

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

√ BMT
• Avropa Şurası
• Avropa birliyi



• ATӘT
• NATO

104. Kodifikasiya nədir?

√ Məcəllələşdirmə
• Normanın növlərindən biri
• İkitərəfli norma
• Hüquqi qüvvəsinə görə hüqyq normalarının biribirindən asılı olmasıdır
• Hüquqi sistem

105. Müqavilə normaları hansı normalara daxildir?

√ Yazılı rəsmi təsbit olunmuş normalara
• İmperativ normalara
• Regional normalara
• İkitərəfli normalara
• Dispozitiv normalara

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

√ Səlahiyyətverici, məcburedici və qadağanedici normalar
• mperativ və dispozitiv normalar
• Müddətsiz və müddətli normalar
• Maddi və prosessul normalar
• Regional normalar

107. Dispozitiv normalar hansı normalardır?

√ Alternativ davranış variantı nəzərdə tutan normalardı
• Müəyyən bir coğrafi regiondakı dövlətləri birləşdirən normalardır
• ki dövlət arasında bağlanmış müqavilədə əks olunmuş normalardır
• Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul olunmuş normalardır
• Yeganə davranış variantı olan normalardır

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

√ 1947.0
• 1965.0
• 1977.0
• 195002.0
• 1948.0

109. Beynəlxalq hüququn məcəllələşdirilməsi və mütərəqqi inkişafı hansı vəzifələri yerinə yetirir:

• qüvvədə olan beyəlxalq hüququ beynəlxalq münasibətlərin həmin inkişaf dövrünün təlabatına uyğunlaşdırmaq
• ona tələb olunanyeni hüquq normaları əlavə etmək
• köhnəlmiş normaları kənar etmək və mövcud normalar arasındakı ziddiyyətləri aradan qaldımaq
• beyəlxalq hüququn müvafiq sahəsini və ya insitutunu bir normativ kompileks şəklinə salmaq
√ hamsı

110. Beynəlxalq hüququn məcəllələşdirilməsi

√ daxilən uzlaşdırılmış iri hüquqi akttların yaradılması məqsədilə beynəlxalq hüquq normalarının rəsmi sistemləşdirilməsinə deyilir
• iri hüquqi akttların ləgv edilməsi məqsədilə beynəlxalq hüquq normalarının rəsmi sistemləşdirilməsinə deyilir

• daxilən uzlaşdırılmış ayrıayrı kiçik hüquqi akttların birləşdirilməsi məqsədilə beynəlxalq hüquq normalarının rəsmi
sistemləşdirilməsinədeyilir

• heç biri
• daxilən uzlaşdırılmamiş adi hüquqi akttların yaradılması məqsədilə hüquq normalarının rəsmi sistemləşdirilməsinədeyilir



111. Normada nəzərdə tutulmuş göstərişin xarakterinə görə beynəlxalq hüquq normaları hansılardır

√ səlahiyyətverici, məcburedici, qadağanedici
• imerativ
• dispozitiv
• ümumi
• reqional

112. Beynəlxalq hüquqda Dispozitiv normalar

√ alternativ davranış variantı nəzərdə tutulan normalardır
• müqailə uzrə davranış normalarıdır
• beynəlxalq təşkilatlar üçün nəzərdə tutulan normalardır
• heç biri
• yeganə davranış variantı nəzərdə tutulan normalardır

113. beynəlxalq hüquqda Imperativ normaların anlayışını göstər

√ imperativ normalar nəzərdə tutulmuş yeganə davranış variantından dövlətlər heç cür kənara çıxa bilməzlər
• imperativ normalar nəzərdə tutulmuş yeganə davranış variantından dövlətlər istədiklərini edirlər
• imperativ normalar nəzərdə tutulmuş yeganə olmayan davranış variantdır
• hamsı
• imperativ normalar nəzərdə tutulmuş yeganə davranış variantından beynəlxalq təşkilatlar heç cür kənara çıxa bilməzlər

114. İkitərəfli normalar nəyi müəyyən edir

√ iki dövlət arasıda bağlanmış müqavilədə əks olunmuş normaları
• iki təşkilatın arasıda bağlanmış müqavilədə əks olunmuş normalardır
• iki idarənin arasıda bağlanmış müqavilədə əks olunmuş normalardır
• heç biri
• iki dövlətlətin dövlətdaxili normalarını

115.   jus cogens   nəyi göstərir ?

√ hamsı
• bütövlükdə dövlətlərin beynəlxalq birliyi tərəfindən qəbul edilir və tanınır
• bu cür normadan geri çəkilmək yolverilməzdir
• bu norma yalnız ümumi beynəlxalq hüququn eyniylə bu xarakterdə olan yeni bir norması ilə dəyişdirilə bilər.
• ümumi beynəlxalq hüququn normasıdır

116. jus cogens normasının anlayışı harada və nə vaxt verilib

√ Beynəlxalq müqavilələr hüququ haqqında 1969cu il Vyana Konvensiyasının 53cü maddəsində
• Beynəlxalq müqavilələr hüququ haqqında 1953cu il Vyana Konvensiyasının 69cü maddəsində
• BMTnin Nizamnamzsinin 7 maddəsində
• BMTnin Nizamnamzsinin 2 maddəsinin 3 bəndində
• BMTnin Nizamnamzsinin 2 maddəsində

117. Beynəlxalq hüquq normaları

√ dövlətlər bə beynəlxalq hüququn digər subyektləri arasındakı qarşılıqlı münasibətləri nizama salan ümumi məcburi qaydalara deyilir.
• dövlətlər və beynəlxalq hüququn digər subyektləri arasındakı qarşılıqlı münasibətləri nizama salan töfsiyyə xarakterli qaydalara deyilir
• dövlətlər qarşılıqlı münasibətləri nizama salan ümumi qaydalara deyilir
• heç biri
• dövlətlərin qarşılıqlı münasibətləri nizama salan ümumi məcburi qaydalara deyilir

118. Hüququn mənbəyi nədir?

√ Hüquq normasının ifadə forması



• Hüquq sistemidir
• Beynəlxalq praktikada təşəkkül tapmış məcburi normalardi
• Siyasi sistemdir
• Dövlətlər arasında qarşılıqlı münasibətləri nizama salan ümum məcburi qaydalardır

119. Hansı fikir düzgündür?

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

• Beynəlxalq müqavilə üçüncü tərəflər üçün öhdəlik yaradır
• Məhkəmə qərarları beynəlxalq hüququn əsas mənbələrindəndir
• Beynəlxalq praktikada təşəkkül tapmış məcburi davranış qaydası hüququn mənbəyi adlanır
• Görkəmli alimlərin əsərləri beynəlxalq hüququn əsas mənbələ rindəndir

120. Beynəlxalq hüququn mənbələri hansı təşkilatın nizamnaməsində öz əksini tapıb?

√ BMT
• Avropa Birliy
• ATӘT
• NATO
• Avropa Şurası

121. Aşağıdakılardan hansı hüququn mənbələri sırasına daxil deyil?

√ Hüquq normaları
• Hüquqi adət
• Beynəlxalq müqavilə
• Məhkəmə qərarlar
• Görkəmli alimlərin əsərləri

122. Səhv fikri tapın

√ Özünümüdafiə məqsədilə güc tətbiqi yol verilməzdir
• Öhdəlikləri vicdanla yerinə yetirmək müqavilələri yerinə yetirməkdir
• Dövlətin razılığı olmadan onun sərhədləri dəyişdirilə bilməz
• Silahlı təcavüz yolverilməzdir
• Özünümüəyyənetmə demokratik idarəetmə hüququ deməkdir

123. Səhv fikri tapın

• Dövlətlərin sərbəst olaraq birbiri ilə əməkdaşlıq hüququ var
• Xalqlar sərbəst şəkildə öz müqəddəratını həll edə bilər
√ Humanitar müqavilə hüquqa ziddir
• Bütün dövlətlər əsas insan hüquq və azadlıqlarına hörmət etməlidir
• Beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirmək müqavilələrə riayət etmək mənasında anlaşılır

124. Yeni yaranmış dövlətlər hansı hallarda tanınır?

√ BMT tərəfindən üzvlüyə qəbul olunduqdan sonra
• dövlətlər tərəfindən tanındıqdan sonra
• digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanındıqdan sonra
• beynəlxalq məhkəmə tanıdıqdan sonra
• regional təşkilatlar tərəfindən tanındıqdan sonra[yeni cavab

125. Hərbi gücün tətbiq olunmaması prinsipi hansı hallarda pozula bilər?

√ BMTnin mandatı əsasında
• hökumətin qərarı əsasında
• digər təşkilatların qərarı əsasında
• dövlət rəhbərinin verdiyi fərman əsasında



• qanunverici orqanın qəbul etdiyi qanun əsasında

126. Sülh şəraitinin mövcudluğu prinsipi hansı beynəlxalq sənəddə öz əksini tapmışdır?

√ BMTnin nizamnaməsində
• Dehli deklarasiyasında
• Moskva deklarasiyasında
• İstanbul deklarasiyasında
• London deklarasiyasında

127. Beynəlxalq qanunçuluq anlayışı nədir?

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

• mədəni sahədə bağlanmış müqavilənin şərtlərinin yerinə yetirilməsidir
• hökumət qərarlarının yerinə yetirilməsidir
• hüquqi şəxslərin qəbul etdikləri qərarların yerinə yetirilməsidir
• iqtisadi sahədə bağlanmış müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməsidir

128. Dövlətlərin suverenliyi prinsipinin mahiyyəti nədir?

√ Hər bir dövlət öz siyasi və iqtisadi sistemini sərbəst və maneəsiz olaraq özü müəyyən edir
• Heç bir dövlət digər dövlətin daxili yuridiksiyasında olan işə qarışmamalıdır
• Dövlətlərin sərhədi toxunulmazdır
• Beynəlxalq mübahisələr dinc yolla həll edilməlidir
• BMTnin bütün üzvləri güc tətbiqindən çəkinməlidir

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

√ BMT tərəfindən
• regional təşkilatlar tərəfindən
• hərbi bloklar tərəfindən
• böyük dövlətlər tərəfindən
• digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən

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

√ BMT tərəfindən
• regional təşkilatlar tərəfindən
• ölkələr tərəfindən
• hökumətlər tərəfindən
• digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən

131. Beynəlxalq hüququn prinsipləri hansılardır?

√ ali hüquqi qüvvəyə malik olan ümumiləşdirilmiş beynəlxalq hüquq normaları
• dövlət hakimiyyəti orqanlarının qəbul etdikləri normalar
• ictimai təşkilatların qəbul etdikləri normalar
• idarə, müəssisə və təşkilatların qəbul etdikləri qərarlar
• beynəlxalq təşkil etdiyi qərarlar

132. Beynəlxalq hüquqda hüquq noormalarının yaradıcılığı nədir?

√ beynəlxalq təşkilatların hüquq normalarının yaradıcılığı
• ictimai təşkilatların hüquq normalarının yaradıcılığı
• istehsal birliklərinin hüquq normalarının yaradıcılığı
• yerli özünüidarəetmə orqanlarının hüquq normalarının yaradıcılığı
• dövlətlərin hüquq normalarının yaradıcılığı

133. Beynəlxalq hüquqda suverenlik nədir?



√ dövlətlərin suveren hüquqi hakimiyyəti
• beynəlxalq təşkilatların hüquqi müstəqilliyi
• xalqların hüquqi müstəqilliyi
• inzibati ərazilərin hüquqi müstəqilliy
• muxtar və ərazi vahidlərinin hüquqi müstəqilliyi

134. Beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri harda öz əksini tapıb?

√ BMT nizamnaməsində
• ATӘT nizamnaməsində
• Avropa Şurasının nizamnaməsində
• Konstitusiyalarda
• Avropa Birliyinin nizamnaməsində

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

√ Özünümüəyyənetmə
• Sərhədlərin toxunulmazlığı
• Әməkdaşlıq
• Öhdəlikləri vicdanla yerinə yetirmə
• Әrazi bütövlüyü

136. Güc tətbiq etməmək prinsipi hansı prinsiplə sıx bağlıdır?

• Özünümüəyyənetmə prinsipi
√ Beynəlxalq mübahisələri dinc yolla həll etmək prinsipi
• Әrazi bütövlüyü prinsipi
• Әməkdaşlıq prinsipi
• Hər bir xalqın xarici müdaxilə olmadan sərbəst olaraq öz situasiyasını təyin etməsi hansı prinsipin mahiyyətidir?

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

√ Humanitar müdaxilə
• Təcavüz
• Suverenliyə müdaxilə
• Silahlı təcavüz
• Silahlı müdaxilə

138. Beynəlxalq hüququn əsəs prinsiplərinə aid fikirlərdən hansı səhvdir?

√ Beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri Avropa Birliyinin nizamnaməsində əks olunmuşdur
• Beynəlxalq hüquq normaları beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinə uyğun olmalıdır
• Beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərindən kənarda və onlarsız beynəlxalq hüquq yoxdur
• Beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri birbiri üzvi surətdə bağlıdır
• Әn yüksək hüquqi qüvvəyə malik olan normalardır

139. Təcavüzün tərifi haqqında Qətnamə neçənci ildə verilib

√ 1974cü il
• 1959cu il
• 1946cı il
• 1955ci il
• 1999cu il

140. Müstəmləkə ölkələrinə və xalqlarına müstəqillik verilməsi haqqında Bəyannamə neçnci ilə aiddir

√ 1960cı il
• 1974cü il
• 1975ci il



• 1947ci il
• 1948cı il

141. Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsini neçənci ildə qəbul edilib

√ 1948.0
• 1959.0
• 1946.0
• 1955.0
• 1999.0

142. Genosid cinayətinin alınması və cəzalandırılması haqqında Konvensiya neçənci ildədi qəbul edilib?

√ 1948ci il
• 1950ci il
• 1958ci il
• 1947ci il
• 1949cu il

143. Beynəlxalq hüququi adətin maddi əsasını təşkil edən dövlətlərin praktikasına nə daxil deyil

√ tanınmış alimlərin rəyləri
• milli məhkəmələrin qərarları
• dövlətdaxili qanunvericilik
• konkret situasiya və ya mübahisələrlə bağlı onların verdikləri bəyanatlar
• dövlətlərin “faktik” fəaliyyəti (hərəkət və ya hərəkətsizlik)

144. Nikaraqua işi üzrə neçənci ildə qərar verilib?

• 1988ci il
• 1989cu il
• 1975ci il
√ 1986cı il
• 1969 – cu il

145. Şimal dənizinin kontinental şelfi haqqında iş üzrə neçənci ildə baş tutmuşdur?

• 1989cu il
√ 1969cu i
• 1986cı il
• 1988ci il
• 1975ci il

146. Beynəlxalq Məhkəmə ona təqdim olunmuş mübahisələri həll edərkən hansı mənbələrə muraciət edir

• məhkəmə qərarlarına
√ hamsı
• beynəlxalq müqaviləyə; beyəlxalq hüquqi adətə;
• hüququn ümumi prinsiplərinə; hüquq normalarını məzmununu müəyyən etmək üçün köməkçi vasitə kimi
• tanınmış alimlərin rəylərinə əsaslana bilər

147. BTM Beynəlxalq Məhkəməsi Statunun neçənci maddəsində. beyəlxalq hüququn mənbələri göstərilmişdir

√ 38ci maddəsində
• 28ci maddəsində
• 39ci maddəsində
• 48ci maddəsində
• 30ci maddəsində

148. Sadalanan qadağalardan hansısı zor işlətməmək prinsipinin normativ məzmununa daxildir?



• terror aktlarının təşkili
√ başqa dövlətin ərazisində vətəndaş müharibəsinin və ya terror aktlarının təşkili, yaxud buna köməklik və ya bu aktlarda iştirak
• münaqişə dövlətlərindən hər hansı birinin diplomatik nümayəndəliklərinin, digər dövlətlər tərəfindən geriyə çağrılması
• birbirləri ilə silahlı münaqişə vəziyyətində olan dövlətlərin nümayəndələrinin eyni statuslu beynəlxalq təşkilatlarda iştirakı
• dövlətlərin öz ərazisini ondan üçüncü dövlətə qarşı təcavüzkarlıq məqsədi ilə istifadə etmək istəyən dövlətin ixtiyarına verməməsi

149. Dövlətlərin öz qarşılıqlı münasibətlərində rəhbər tutmalı olduqları prinsiplər haqqında Bəyannamə nə vaxtı və hansı beynəlxalq təşkilat
tərəfindən qəbul edilmişdir?

• 01 avqust 1978ci il, BMT tərəfindən
• 01 avqust 1974cü il, ATӘM tərəfindən
√ 01 avqust 1975ci il, ATӘM tərəfindən
• 01 avqust 1979cu il, BMT tərəfindən
• 01 avqust 1973cü il, Beynəlxalq hüquq Cəmiyyəti tərəfindən

150. Dövlət sərhədlərinin pozulmazlığı prinsipi hansı beynəlxalq təşkilatın sənədində və nə vaxt təsbit edilmişdir?

• 1978ci il Vyana Konvensiyası
• 1946ci il BMT Nizamnaməsində
• 1945ci il BMT Nizamnaməsində
• 1974cü il BMTnin Bəyannaməsində
√ 1975ci il ATӘM üzrə Müşavirənin Yekun aktında

151. Sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipi hansı beynəlxalq hüquqi sənəddə öz əksini tapmışdır?

• Avropa Şurasının nizamnaməsində
• Avropa Birliyinin nizamnaməsində
√ BMTnin nizamnaməsində
• NATOnun nizamnaməsində
• ATӘTin nizamnaməsində

152. Dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipi pozulduqda hansı beynəlxalq təşkilat ilk tədbiri görməlidir?

• ATӘT
• Avropa Şurası
√ BMTnin Təhlükəsizlik Şurası
• BMTnin Baş Assambleyası
• digər beynəlxalq təşkilatlar

153. Beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri hansı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul olunmuş sənədlərdə öz əksini tapmışdır?

• Avropa Birliyi tərəfindən
• YUNESKO tərəfindən
√ BMT tərəfindən
• ATӘT tərəfindən
• Avropa Şurası tərəfindən

154. Beynəlxalq hüquq sisteminə nələr daxildir?

√ beynəlxalq hüquq normaları
• sərəncamlar
• müqavilələr
• ictimai təşkilatların qəbul etdikləri qərarlar
• milli normalar

155. Azərbaycan Konstitusiyasına əsasən sərhədlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı razılıq hansı halda əldə oluna bilər?

√ Referendumla
• Heç bir halda



• Prezidentin qərarı ilə
• Milli Məclisin qərarı ilə
• Açıq səsvermə ilə

156. İki şəxs arasında hər hansı hüquq normasına və fakta görə fikir ayrığı nə adlanır?

• Norma
• Prinsipiallıq
√ Mübahisə
• erarxiya
• Suverenlik

157. BMT nizamnaməsində beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq güc hansı mənada başa düşülür?

• İqtisadi güc
• Siyasi güc
• Humanitar güc
• Mədəni güc
√ Hərbi, silahlı güc

158. Hansı halda güc tətbiqi yolveriləndir?

• Vətəndaş müharibəsi zamanı
• Silahlı müdaxilə
√ Özünümüdafiə
• Silahlı təcavüz
• Әvəzçıxma

159. Güc tətbiq etməmək və güclə hədələməmək prinsipinin ən ağır pozuntusu nə hesab olunur?

√ Silahlı təcavüz
• Sərhədləri pozmaq
• Vətəndaş müharibəsinə yardım
• Lobbiçilik
• Humanitar müdaxilə

160. Hansı hərəkət hüquqazidd deyil?

√ Humanitar müdaxilə
• Vətəndaş müharibəsinin təşkili
• Silahla əvəzçıxma
• Sərhədləri pozmaq məasədilə müdaxilə
• Silahlı bandaların təşkili

161. Beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinə aid fikirlərdən hansı səhvdir?

• Dünyanın bütün dövlətləri üçün hüquqi cəhətdən məcburi xarakter daşiyan ümumtanınmış normalardır
• Әn yüksək hüquqi qüvvəyə malik olan imperativ jus cogens normalarıdır
• Beynəlxalq hüququn ən mühüm normalarıdır
√ Beynəlxalq hüquq normalarının hüququn əsas prinsiplərinə uyğun olması vacib deyil
• Öz mahiyyətinə görə beynəlxalq hüququn ən ümumi normalarıdır

162. Dövlətin hüquqi varisliyi anlayışı nədir?

√ beynəlxalq hüquqda bir dövlətin hüquq və vəzifələrinin digər dövlətə keçirilməsi
• ölkədə siyasi rejimin dəyişməsi
• ölkədə hökumətin dəyişməsi
• ölkədə yeni parlamentin seçilməsi
• ölkədə hakimiyyətin dəyişməsi



163. Vatikan hansı təşkilatın üzvüdür? 1.MAQATE 2.BMT 3.YUNESKO 4.Ümumdünya poçt ittifaqı 5.Beynəlxalq elektron rabitəsi ittifaqı

√ 1,4,5
• 2,3,5
• 2,4,5
• heç biri
• 1,2,3

164. Vatikanın Beynəlxalq hüquqi statusunu müəyyən edən Lateran müqaviləsi bağlanıb?

√ 1929.0
• 1969.0
• 1951.0
• 1975.0
• 1933.0

165. İnvestisiya mübahisələrinin həll edilməsi haqqında Konvensiya neçənci ildə bağlanıb?

√ 1964.0
• 1969.0
• 1951.0
• 1975.0
• 1933.0

166. Dövlətlərin hüququ və vəzifələri haqqında Montevideo Konvensiyası neçənci ildə bağlanıb?

√ 1933.0
• 1951.0
• 1975.0
• 1957.0
• 1969.0

167. Beynəlxalq hüquqi subyektliyin əsas ünsürləri bütövlükdə məxsusdur 1.dövlətə 2.bəzi beynəlxalq təşkilatlara 3.fərdlərə 4.bütün
beynəlxalq təşkilatlara

√ 1.2
• 3.4
• 1.4
• 1.3
• 2.3

168.  tərsinə moniz  nəzəriyyəsinin banisi kimdir

• H. Kelzendir
• V.İ. Lenin
√ Hegel
• Kant
• Sokrat

169. Məhdud beynəlxalq hüquqi subyekliyin xüsusiyyətlərinə aid deyil

√ onlar beynəlxalqhüquqi subyektliyi törəmə xarakteri daşıyır
• fərdin beynəlxalqhüquqi subyektliyi bütünlüklə dövlətlərin razılığından asılıdır
• birbaşa beynəlxalq hüquqdan irəli gələn müəyyən vəzifələr daşıyır

• əsas etibarilə, insan hüquq və azadlıqlarının pozulması ilə bağlı müəyyən beynəlxalq sazişlərdə nəzərdə tutulmuş qaydada və həcmdə
beynəlxalq instansiyalar qarşısında bu pozuntunu törətmiş dövlətə qarşı iddia qaldıra bilər

• fərd beynəlxalq hüquq normalarının yaradılmasında iştirak etmir

170. Vatikanın beynəlxalq – hüquqi statusu nə vaxt müəyyən edilmişdir



√ 1929cu ildə papa nümayəndəsi ilə İtaliya hökuməti arasında bağlanmış və 1984cü ildə yenidən baxılmış Lateran müqaviləsi ilə
müəyyən olunmuşdur

• 1984cü ildə Lateran müqaviləsi ilə müəyyən olunmuşdur
• 1929cü ildə yenidən baxılmış Lateran müqaviləsi ilə müəyyən olunmuşdur
• heç biri
• 1929cu ildə papa nümayəndəsi ilə İtaliya hökuməti arasında müəyyən edilmişdir

171. Vatikan beynəlxalq hüquq subyektliyinin hansı növünə aiddir

√ dövlətəbənzər qurum
• transmilli korporasiya
• təşkilat
• heç biri
• dövlət

172. Dövlət əldə edilmısinə görə hansı növ beynəlxalq hüquq subyektliyinə aiddir

√ ilkin
• birinci
• sonuncu
• heç biri
• törəmə

173. 1933cü ildə bağlanmış Dövlətlərin hüquq və vəzifələri haqqında Montevideo Konvensiyasına görə Beynəlxalqhüquqi şəxs kimi dövlət
aşağıdakı meyarlara malik olmalıdır:

√ hamsı
• müəyyən ərazi
• hökumət
• başqa dövlətlərlə əlaqələrə girmək qabiliyyəti
• daimi əhali

174. Beynəlxalqhüquqi subyektliyin əldə olunma qaydasını göstərin

√ ilkin və törəmə
• hüquqi
• dövlətdaxili
• heç biri
• birinci dərərcəli

175. Beynəlxalqhüquqi subyektliyin əsas ünsürləri hansılardır

√ hamsı
• məhkəmə qarşısında iddia qaldırmaq hüququ
• beynəlxalqhüquqi normalar yaratmaq səlahiyyəti
• digər dövlətlərin məhkəmələrinin yurisdiksiyasından tam və ya qismən imunitetə malik olmaq
• beynəlxalq hüquqdan irəli gələn bütün və ya bəzi vəzifələri daşımaq

176. Beynəlxalq hüquqi subyektliyin əsas ünsürləri bütövlükdə məxsusdur

√ dövlətə
• qurumlara
• Dövlətəbənzər qurumlara
• bütün beynəlxalq təşkilatlara
• fərdlərə

177. Beynəlxalq hüquq subyektiyin əsas ünsürü deyi

√ dövlət tərəfindən yaradılması
• digər dövlətlərin məhkəmələrinin yuridiksiyasından tam və ya qismən immunitetə malik olmaq



• beynəlxalq hüquqdan irəli gələn bütün və ya bəzi vəzifələri daşımaq
• hüquqların bərpası məqsədilə beynəlxalq məhkəmə qarşısında iddia qaldırmaq
• beynəlxalq hüquqi normalar yaratmaq səlahiyyəti

178. 1933cü ildə bağlanmış Montevideo Konvensiyası adlanır

√ Dövlətlərin hüququ və vəzifələri haqqında
• Beynəlxalq toqquşmaların dinc yolla həlli haqqında
• İnvestisiya mübahisələrinin həll edilməsi haqqında
• Müqavilələrlə bağlı dövlətlərin varisliyi haqqında
• Beynəlxalq müqavilələr hüququ haqqında

179. Hansı təşkilatlar yanında Vatikanın daimi müşahidəçisi vardır? 1.MAQATE 2.BMT 3.YUNESKO 4.Ümumdünya poçt ittifaqı
5.Beynəlxalq elektron rabitəsi ittifaqı

√ 2.3
• 1,4,5
• 4.5
• heç biri
• 1,2,3

180. Vatikanın hüquqi statusu neçənci ildə müəyyən olunub?

√ 1929.0
• 1957.0
• 1969.0
• 1986.0
• 1945.0

181. Biri məhdud beynəlxalq hüquqi subyektliyin xüsusiyyəti sayılmır

• birbaşa beynəlxalq hüquqdan irəli gələn müəyyən vəzifələr daşıyır
√ dövlət tərəfindən yaradılır
• fərd beynəlxalq hüququ normalarının yaradılmasında iştirak etmir
• fərdin beynəlxalq hüquqi subyektliyi bütünlükdə dövlətlərin razılığından asılıdır

• insan hüquq və azadlıqlarının pozulması ilə bağlı müəyyən beynəlxalq sazişlərdə nəzərdə tutulmuş qaydada pozuntunu törətmiş dövlətə
qarşı iddia qaldıra bilər

182. Vatikan hansı beynəlxalq təşkilatın üzvüdür?

√ MAQATE
• YUNESKO
• FAO
• NATO
• BMT

183. XİX –XX əsrlərdə hansı azad şəhərlər olmuşdur?                                                                                               1.Krakov 2.Vatikan
3.Dansiq 4.Triyest 5.Strasburq

√ 3,4,5
• 2,3,4
• 1,3,4
• 2,3,5
• 1,2,3

184. Beynəlxalq təşkilatların beynəlxalq hüquq subyektliyi hansı xarakter daşıyır? 1.törəmə 2.universal 3.ilkin 4. funksional

√ 1.4
• 1.2
• 2.4



• 3.4
• 2.3

185. Dövlət hansı xarakterli beynəlxalq hüquq subyektliyinə malikdir?                                               1.törəmə  2.universal  3.ilkin
4.funksional

√ 2.3
• 1.3
• 2.4
• 3.4
• 1.2

186. Beynəlxalq mübahisənin əlamətlərini göstər

√ hamsı
• mübahisənin dövlətin daxili səlahiyyət dairəsində olmaması
• mübahisə edən tərəfin qarşılıqlı iddialarının olması
• tərəflərin öz aralarında mübahisənin yaranması faktını etiraf etməsi
• iki və ya daha artıq tərəfin – beynəlxalq hüquq subyektlərinin olması

187. Beynəlxalq toqquşmaların dinc həlli haqqında Haqa Konvensiyası neçənci ildə baş tutub

√ 1907ci il
• 1978ci il
• 1945ci il
• 1976cı iı
• 1974cü il

188. Beynəlxalq mübahisələri dinc yolla həll etmək prinsipi harada və nə vaxt təsbit edilib

√ BMT Nizamnaməsinin 2ci maddəsinini 3ci bəndi
• BMT Nizamnaməsinin 2ci maddəsinini 2ci bəndi
• BMT Nizamnaməsinin 2ci maddəsinini 4ci bəndi
• BMT Nizamnaməsinin 2ci maddəsinini 7ci bəndi
• BMT Nizamnaməsinin 2ci maddəsinini 1ci bəndi

189. Təcavüzün tərifi nə vaxt və harada verilib

√ BMT Baş Assambleyasının XXIX sessiyasında 14 dekabr 1974cü il də
• BMT Baş Assambleyasının XX sessiyasında 30 dekabr 1974cü il də
• BMT Baş Assambleyasının XXIX sessiyasında 14 dekabr 1975cü il də
• BMT Beynəlxalq məhkəməsində 14 dekabr 1974cü il də
• BMT Baş Assambleyasının X sessiyasında 14 dekabr 1974cü il də

190. BMT Baş assambleyasının XXIX sessiyasında (14 dekabr 1974cü il) qəbul olunmuş 3314 saylı qətnamə nəyə tərif verib

√ təcavüzün tərifi verilib
• sülhün tərifi verilib
• mənbələrin tərifi verilib
• heç biri
• gücün tərifi verilib

191. Təcavüzün tərifi nə aşağıda göstərilən aktlardan hansı aiddir?

√ hamsı
• bir dövlətin silahlı qüvvələrinin başqa bir dövlətin quru, dənizz və ya hava qüvvələrinə, yaxud dəniz və hava donanmasına basqın etmısi
• bir dövlətin silahlı qüvvələrinin başqa bir dövlətin liman və ya sahillərini blokadaya alması

• bir dövlətin silahlı qüvvələrinin başqa bir dövlətin ərazisini bombardıman etməsi və ya onun ərazisinə qarşı hər hansı silahın tətbiq
edilməsi

• bir dövlətin silahlı qüvvələrinin başqa bir dövlətin ərazisinə soxulması və ya basqın etməsi, yaxud hər hansı işğal



192. dövlətin daxili yurisdiksiyasında olan işlərə qarışmamaq prinsipi harada təsbit olunub

√ BMT Nizamnaməsinin 2ci maddəsinini 7ci bəndi
• BMT Nizamnaməsinin 2ci maddəsinini 2ci bəndi
• BMT Nizamnaməsinin 2ci maddəsinini 3ci bəndi
• BMT Nizamnaməsinin 2ci maddəsinini 4ci bəndi
• BMT Nizamnaməsinin 2ci maddəsinini 1ci bəndi

193. dövlətlərin suveren bərabərliyi prinsipi harada təsbit olunub

√ BMT Nizamnaməsinin 2ci maddəsinini 1ci bəndi
• BMT Nizamnaməsinin 2ci maddəsinini 3ci bəndi
• BMT Nizamnaməsinin 2ci maddəsinini 4ci bəndi
• BMT Nizamnaməsinin 2ci maddəsinini 7ci bəndi
• BMT Nizamnaməsinin 2ci maddəsinini 2ci bəndi

194. beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri hansı deyil

• dövlətlərin BMT Nizamnaməsinə uyğun olaraq öz üzərlərinə götürdükləri
• sərhədlərin toxunulmamazlığı prinsipi
• dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipi
• əsas insan hüquq və azadlıqlarına hörmət edilməsi prinsipi
√ təqsirsizlik prezumsiyası

195. beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri hansılardır

√ hamsı
• dövlətlərin suveren bərabərliyi prinsipi
• dövlətlərin BMT Nizamnaməsinə uyğun olaraq öz üzərlərinə götürdükləri
• sərhədlərin toxunulmamazlığı prinsipi
• xalqların hüquq bərabərliyi və özünümüəyyənetmə prinsipi

196. beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri hansılardır

√ hamsı
• beynəlxalq mübahisələri dinc yolla həll etmək prinsipi
• dövlətin daxili yurisdiksiyasında olan işlərə qarışmamaq prinsipi
• dövlətlərin BMT Nizamnaməsinə uyğun olaraq birbiri ilə əməkdaşlıq etmək prinsipi
• güc tətbiq etməmək və ya güclə hədələməmək prinsipi

197. Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq üzrə Helsinki Müşavirəsi neçənci ildə keşirilib

√ 1 avqust 1975ci il
• 1 avqust 1945ci il
• 1 mart 1975ci il
• 8 avqust 1976ci il
• 5 avqust 1970ci il

198. Tanımanın ad hoc formasının məzmunu

√ iki birbirini tanımayan dövlət konkret məsələlərin həlli üçün rəsmi əlaqəyə girməyə məcbur olurlar. Bu faktik, qeyrirəsmi tanımadır.
Yəni mövcud şəraitdə, konkret iş üçün

• bu faktik, rəsmi tanımadır
• bu formal, qeyrirəsmi tanımadır
• qeyrirəsmi tanımadır
• iki birbirini tanımayan dövlət konkret məsələlərin həlli üçün birbirlərini həmişəlik tanımaya məcbur olur

199. İlkin subyektliyin hüquqi məzmunu?



√ bu yalnız dövlətlərə məxsusdur, çünki dövlət ipso fakto beynəlxalq hüququn subyektidir
• bu yalnız xalqlar və millətlərə məxsusdur
• bu yalnız fərdlərin beynəlxalq hüquq subyektliyinə aiddir
• bu yalnız xalqdır
• bu yalnız dövlətə bənzər qurumlara məxsusdur, onların meydana gəlməsi subyektiv gerçəkliyin nəticəsidir

200. Beynəlxalqhüquqi subyektlərin əldə olunma qaydasına görə hansı növləri vardır?

√ ilkin subyektlik; törəmə subyektlik
• xüsusi subyektlik; törəmə subyektlik
• tam subyektlik; ilkin subyektlik; törəmə subyektlik
• törəmə subyektlik; xüsusi subyektlik
• sabit subyektlik; ilkin subyektlik

201. Beynəlxalq hüququn subyekti hansılardır?

√ dövlətlər və dövlətlərarası təşkilatlar
• inzibati ərazi vahidlər
• xalqlar, millətlər
• muxtar ərazi vahidləri
• millətlər

202. Beynəlxalq təşkilatların və onlarınvəzifəli şəxslərinin imtiyaz və immunitetləri hansı xarakter daşıyır?

√ funksional
• ilkin
• məhdud
• törəmə
• diplomatik

203. Hansı məhdud beynəlxalq hüquq subyektliyinə malikdir?

√ fərdlər
• təşkilatlara
• qurumlara
• korporasiyalara
• dövlətlərə

204. Hansı dövlətəbənzər qurumdur?

√ Vatikan
• Strasburq
• Lixtenşteyn
• Berlin
• London

205. Bunlardan hansı Montevideo Konvensiyasına görə Beynəlxalq hüquqi şəxs kimi dövlətin meyarı hesab olunmur?

√ partiyalar
• hökümət
• müəyyən ərazi
• başqa dövlətlərlə əlaqəyə girmək qabiliyyəti
• daimi əhali

206. İlkin subyektlilik kimə aiddir?

√ dövlətlərə
• təşkilatlara
• qurumlara
• korporasiyalara



• vətəndaşlara

207. Aşağıdakılardan hansı doğru müddəa hesab edilməlidir

√ beynəlxalq hüquq dövlətlər arasındakı münasibətləri nizama salmaq üçün onların qarşılıqlı razılığı əsasında yaradılan hüquqi normalar
sistemidir

• beynəlxalq hüquq beynəlxalq öhdəliklərin ən geniş və ən zəruri sistemini müəyyən edən normalar sistemidir
• beynəlxalq hüquq dövlətlərlə beynəlxalq hüququn digər subyektləri arasında ən ümumi münasibətləri tənzim edən normalar sistemidir
• beynəlxalq hüquq beynəlxalq müqavilələr sistemidir

• beynəlxalq dövlətlər və beynəlxalq təşkilatların qarşılıqlı razılığı əsasında yaradılan, beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinin özündə əks
etdirən normalar sistemidir

208. Beynəlxalq hüquq ayrıayrı dövlətlərin milli hüquq sistemlərindən … Nöqtələrin yerinə doğru olanı qeyd edin

√ fərqli olan və onlardan asılı olmayaraq mövcud olan hüquqi normalar sistemidir fərqli olmayan hüquqi normalar sistemidir
• az fərqli olan və onlardan asılı olmaqla tətbiq edilən hüquqi normalar sistemidir
• fərqli olmayan və BMT Nizamnaməsinə uyğunluğu gözlənilməklə tətbiq edilə bilən hüquqi normalar sistemidir
• fərqli olmayan hüquqi normalar sistemidir
• fərqli olmayan və beynəlxalq hüquq subyektlərinin müəyyən etdikləri və qarşılıqlı razılıqla tətbiq etdikləri hüquqi normalar sistemidir

209. Beynəlxalq hüquqda dövlətlərin suveren bərabərliyi prinsipinin məzmunu … ibarətdir. Nöqtələrin yerinə doğru olanı qeyd edin

• vahid bir ünsürdən
• xüsusi öhdəliklərdən
• konkret və ümumi öhdəliklərdən
• 2 və daha artıq ünsürdən
√ 2 (iki) ünsürdən

210. Azad şəhərlərin sakinləri üçün xüsusi vətəndaşlıq … Nöqtələrin yerinə doğru olanı qeyd edin

√ tətbiq olunurdu
• tətbiq olunmurdu
• qəbul edilən hesab edilmirdi
• müstəsna hallarda tətbiq olunurdu
• xüsusi qaydada tətbiq olunurdu

211. Doğru müddəanı göstərin

• Dövlətlər yalnız qarşılıqlı razılıq əsasında jus cogens normasının ziddinə hərəkət edə bilərlər

• Dövlətlər yalnız BMTnin və digər beynəlxalq hüquq subyektlərinin qarşılıqlı razılığı əsasında jus cogens normasının ziddinə hərəkət
edə bilərlər

• Dövlətlər yalnız beynəlxalq müqaviləyə əsasın jus cogens normasının ziddinə hərəkət edə bilərlər
• Dövlətlər yalnız zəruri olduqda jus cogens normasının ziddinə hərəkət edə bilərlər
√ Dövlətlər hətta qarşılıqlı razılıq əsasında jus cogens normasının ziddinə hərəkət edə bilməzlər

212. Beynəlxalq hüquqda dövlətlərin öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi prinsipi hansı sənəd əsasında meydana gəlir?

• məhkəmə orqanlarının qəbul etdikləri qərarlar əsasında
• dövlətlərin qəbul etdikləri qanunlar əsasında
• bağlanmış ikitərəfli müqavilələr əsasında
√ BMTnin üzvü olduqdan sonra BMTnin nizamnaməsinin tələbləri əsasında
• hökumətlərin qəbul etdəkləri qərarlar əsasında

213. Aşağıdakılardan hansı səhvdir?

• Beynəlxalq təşkilatlar orqanları və vəzifəli şəxslərinin əməllərinə görə məsuliyyət daşıyır
√ Dövlətin məsuliyyətini istisna edən hallar mövcud deyil
• Әks tədbirlər 2 cür olur fərdi və kollekiv
• Beynəlxalq cinayət beynəlxalqhüquq pozuntusunun xüsusi kateqoriyasıdır
• Kompnsasiya beynəlxalqhüquqi məsuliyyətin formalarına aiddir



214. Aşağıdakı misallardan hansı restitusiyaya aid edilə bilməz?

• Qeyriqanuni həbs edilmiş şəxsin azad dilməsi
• Qeyriqanuni ələ keçirilmiş ərazinin azad edilməsi
• Zəbt edilmiş ərazinin azad edilməsi
√ Әks tədbirlərin həyata keçirilməsi
• Hüquq pozuntusu törədilməmişdən əvvəlki vəziyyətin bərpası

215. Hansı əməllər beynəlxalqhüquq ilə qadağan olunmadığı halda dövlətllərin məsuliyyətinə səbəb olur?

√ Yüksək təhlükə mənbəyi olan fəaliyyət növləri ilə əlaqədar həyata keçirilən əməllər
• Özünümüdafiə ilə baglı həyata keçirilən əməllər
• Son zərurət halında tətbiq olunmuş əməllər
• Razılıq alındıqdan sonra həyata keçirilən əməllər
• Qabaqcadan planlaşdırılmamış əməllər

216. Әks tədbirlərin tətbiqi zamanı müəyyən olunmuş qadağalara aid deyil

√ Dövlətin ərazi bütüvlüyünü təhlükə altına almamaq
• Güclə hədələməyə və güc tətbiqinə əsaslanmamaq
• Beynəlxalqhüququn ümumi imperativ normalarından irəli gəln hüquqları pozmamaq
• Dövlətin iqtisadi müstəqilliyinin təhlükə altına almamaq
• Әsas insan hüquqlarına, diplomotik və konsul agentlərinin toxunulmazlığına xələl gətirməmək

217. Әks tədbirlər haqqında göstərilənlərdən hansı səhvdir?

• Әks tədbirlərin konkret məqsədi vardır
• Әks tədbirlər məsuliyyəti aradan qaldıran hallardandır
• Әks tədbirlər zərər çəkmiş dövlətin hərəkətidir
√ Әks tədbirlər istənilən vaxt tətbiq oluna bilər
• Әks tədbirlər zərərçəkmiş dövlətin hüququdur

218. Təkrar etməmə təminatı nəyə deyilir?

• Dövlətə və beynəlxalqhüququn digər subyektinə vurulmuş maddi zərərin ödənilməsi
• Beynəlxaqhüquq pozuntusu törətmiş dövlətin qeyrimaddi məsuliyyətinin əsas forması
√ Delikvent dövlətin hüquq pozuntularına gələcəkdə bir daha yol verməyəcəyi barədə üzərinə götürdüyü öhdəlik
• Hər hansı dövlətin beynəlxalqhüquqqa zidd əməli müqabilində zərərçəkmiş dövlətin tətbiq etdiyi cavab tədbiri
• Hüquq pozuntusu törədilməmişdən qabaq mövcud olmuş vəziyyətin bərpa edilməsi

219. Satistifaksiya nədir?

• Hüquq pozuntusu törədilməmişdən qabaq mövcud olmuş vəziyyətin bərpa edilməsi
• Hər hansı dövlətin beynəlxalqhüquqqa zidd əməli müqabilində zərərçəkmiş dövlətin tətbiq etdiyi cavab tədbiri
• Delikvent dövlətin hüquq pozuntularına gələcəkdə bir daha yol verməyəcəyi barədə üzərinə götürdüyü öhdəlik
√ Beynəlxaqhüquq pozuntusu törətmiş dövlətin qeyrimaddi məsuliyyətinin əsas forması
• Dövlətə və beynəlxalqhüququn digər subyektinə vurulmuş maddi zərərin ödənilməsi

220. Restitusiya nədir?

√ Hüquq pozuntusu törədilməmişdən qabaq mövcud olmuş vəziyyətin bərpa edilməsi
• Hər hansı dövlətin beynəlxalqhüquqqa zidd əməli müqabilində zərərçəkmiş dövlətin tətbiq etdiyi cavab tədbiri
• Delikvent dövlətin hüquq pozuntularına gələcəkdə bir daha yol verməyəcəyi barədə üzərinə götürdüyü öhdəlik
• Beynəlxaqhüquq pozuntusu törətmiş dövlətin qeyrimaddi məsuliyyətinin əsas forması
• Dövlətə və beynəlxalqhüququn digər subyektinə vurulmuş maddi zərərin ödənilməsi

221. Aşağıdakılardan hansı səhvdir?

√ Son zərurət halında törədilmiş əməl baçqa dövlətlərə ciddi zərər yetirə bilər



• Dövlətin razılığı hüquqi cəhətdən etibarlı olmalıdır
• Dövlət özünümüdafiə məqsədilə hərbi gücə əl ata bilər
• Silahlı basqına məruz qalan dövlətin kollektiv özünümüdafiə hüququ vardır
• Fəlakət halında beynəlxalq hüquq norması şüurlu surətdə pozulur

222. Dövlətlərin Beynəlxalq əməkdaşlıq prinsipi hansı əsaslar üzərində qurulmalıdır?

√ siyasi sistemlərin uyğunluğuna görə
• qarşılıqlı maraqların uyğunluğuna görə
• beynəlxalq təşkilatların tapşırığı əsasında
• güclü dövlətlərin təsiri ilə
• iqtisadi sistemlərin uyğunluğuna görə

223. Beynəlxalqhüquqi məsuliyyətin ifadə formalarına aiddir

√ Kompensasiya ödəmək
• Beynəlxalq səviyyədə təzyiqlərə məruz qalmaq
• Beynəlxalq təşkilatların üzvlüyündən təcrid edilmək
• Restorsiya
• Suvernliyin itirilməsi

224. Aşağıdakılardan hansı səhvdir?

√ Beynəlxalq təşkilatlar yalnız qeyrimaddi məsuliyyət daşıya bilər
• Әks tədbirlər cəza deyildir
• Forsmajordan fərqli olaraq fəlafət halında beynəlxalqhüquq norması şüurlu surətdə pozulur
• Beynəlxalq cinayət törədən dövlət üçün xüsusi məsuliyyət rejimi yaranır
• Məsuliyyət delikvent dövlətin üzərinə qoyulan vəzifədir

225. Beynəlxalqhüquqda kompensasiya nəyə deyilir?

√ Dövlətə və beynəlxalqhüququn digər subyektinə vurulmuş maddi zərərin ödənilməsi
• Beynəlxaqhüquq pozuntusu törətmiş dövlətin qeyrimaddi məsuliyyətinin əsas forması
• Delikvent dövlətin hüquq pozuntularına gələcəkdə bir daha yol verməyəcəyi barədə üzərinə götürdüyü öhdəlik
• Hər hansı dövlətin beynəlxalqhüquqqa zidd əməli müqabilində zərərçəkmiş dövlətin tətbiq etdiyi cavab tədbiri
• Hüquq pozuntusu törədilməmişdən qabaq mövcud olmuş vəziyyətin bərpa edilməsi

226. Әks tədbirlər nəyə deyilir?

• Hüquq pozuntusu törədilməmişdən qabaq mövcud olmuş vəziyyətin bərpa edilməsi
• Delikvent dövlətin hüquq pozuntularına gələcəkdə bir daha yol verməyəcəyi barədə üzərinə götürdüyü öhdəlik
• Beynəlxaqhüquq pozuntusu törətmiş dövlətin qeyrimaddi məsuliyyətinin əsas forması
• Dövlətə və beynəlxalqhüququn digər subyektinə vurulmuş maddi zərərin ödənilməsi
√ Hər hansı dövlətin beynəlxalqhüquqqa zidd əməli müqabilində zərərçəkmiş dövlətin tətbiq etdiyi cavab tədbiri

227.
Beynəlxalq cinayəti beynəlxalq hüquq pozuntularından fərqləndirən xüsusiyyətlər hansılardır? 1. Pozulmuş öhdəliklərin xarakteri 2.
Pozulmuş öhdəliklərin subyektlləri 3. Göstərilən öhdəliklərin ciddiliyi 4. Әməlin beynəlxalq birlik tərəfindən cinayət sayılması 5.
Pozulmuş öhdəliklərin obyektləri

√ 1,3,4
• 1,2,4
• 1,4,5
• 1,2,5
• 1,3,5

228. Aşağıdakı fikirlərdən hansı səhvdir?

√ Dövlətin beynəlxalq hüquqa zidd əməli hərəkətsizlikdə ifadə oluna bilməz
• Beynəlxalq təşkilat həm maddi, həm də qeyrimaddi məsuliyyət daşıya bilər
• Razılıq dövlətin məsuliyyətini istisna edən haldır



• Beynəlxalq cinayət törətmiş dövlət üçün xüsusi məsuliyyət rejimi ortaya çıxır
• Dövlət yalnız öz orqanlarının əməllərinə görə məsuliyyət daşıyır

229.
Hansı şərtlər ödəndikdə əməli dövlətin beynəlxalq hüquq pozuntusu saymaq olar? 1) Әməl dövlətin özünə aid olduqda 2) Әməli
dövlətin fiziki və hüquqi şəxsləri törətdikdə 3) Әməl daxili qanunverciliyə zidd olduqda 4) Әməl dövlətin beynəlxalq öhdəliklərinə zidd
olduqda

√ 1, 4
• 3, 4
• 2, 4
• 1.3
• 1, 2

230. Hansı dövlətlərə delikvent dövlət deyilir?

√ Beynəlxalq hüquq pozuntusu törətmiş dövlətə
• Məsuliyyətə cəlb olunan dövlətə
• Beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirən dövlətə
• Beynəlxalq cinayət törətmiş dövlətə
• Zərərçəkmiş dövlətə

231. Hansı beynəlxalqhüquqi məsuliyyətin ifadə formalarına aid deyil?

√ Restorsiya
• Satisfaksiya
• Kompensasiya
• Təkrar etməmə təminatları
• Restitusiya

232. Beynəlxalq hüquqi məsuliyyətin hansı növləri vardır?

√ Qeyrimaddi və maddi
• Siyasi və iqtisadi
• Məcburi və könüllü
• Sadə və mürəkkəb
• Fərdi və kollektiv

233. Forsmojor hadisələrə aiddir

√ Qarşısı alınmaz qüvvələr
• Səhv nəticəsində razəlq vermək
• Güc tətbiqi nəticəsində razılıq vermək
• Әks tədbirlər nəticəsində yaranan hadisələr
• Qarşısı alına bilən hadisələr

234. Dövlətin məsuliyyətini istisna edən hallara aiddir

√ Әks tədbirlər
• Soyqırımı
• Məlumatsızlıq
• Şantaj
• Müharibə

235. Dövlətin məsuliyyətini istisna edən hallara aid deyil

√ Məlumatsızlıq
• Fəlakət
• Son zərurət Fəlakət Fəlakət
• Özünü müdafiə
• Razılq



236. Beynəlxalq hüquq pozuntusu törətmiş dövlətin beynəlxalq məsuliyyətinə aiddir?

√ Sadəcə dəymiş ziyan ödənilir
• Dövlətin beynəlxalq hüquq subyektliliyi məhdudlaşdırılır
• Dövlətlə yanaşı təqsirli fərdlərin də cinayər məsuliyyəti yaranır
• Hamısı
• Dövlətin suverenliyi məhdudlaşdırılı

237. Hansı əməllər dövlətin əməlləri sayılır?

√ Dövlətin daxili qanunvericiliyinin müəyyən etdiyi orqanların əməlləri
• Ölkənin hüquqi şəxslərinin əməlləri
• Beynəlxalq təşkilatların əməlləri
• Beynəlxalq təşkilatların əməlləri
• Ölkənin fiziki şəxslərinin əməlləri

238. Beynəlxalqhüquqi məsuliyyət nəyə əsaslanır? 1) Adət normalarına 2) Ölkə daxili qanunvericiliyə 3) Presedentlərə 4) İkitərəfli
müqavilələrə

√ 1, 3
• 2, 3
• 2, 4
• 1, 4
• 1, 2

239. Hansı ixtisaslaşmış təsisatlar Beynəlxalq Məhkəmədən məsləhət xarakterli rəy xahiş edə bilər?

• BMTnin Baş Assambleyası
• Təhlükəsizlik Şurası
• Ümumdünya Poçt İttifaqı
• MAQATE
√ Qeyd edilənlərdən başqa bütün

240. Barışdırma ilə bağlı fikirlərdən hansı düzdü?

• Danışıqlar və araşdırma arasında orta mövqe tutur
• Barışdırma komissiyalarının məruzələri tərəflər üçün məcburidir
√ Bu zaman mübahisə 3cü tərəfə verilir
• Vasitəçilik və arbitraj arasında orta mövqe tutur
• Məhkəmə vasitələrinə aiddir

241. Aşağıdakılardan hansı ATӘTin dinc nizamlama mexanizminin təkmil sisteminin ünsürllərinə aid deyil?

• Barışdırma üzrə Komissiya
√ Vasitəçilik üzrə Komissiya
• Mübahisələrin nizamlanması üzrə ATӘM Mexanizmi
• ATӘM çərçivəsində barışdırma və arbitraja dair Konvensiya
• Direktiv barışdırma haqqında Müddəalar

242. Barışdırma komissiyaları araşdırma komissiyalarından nə ilə fərqlənir?

• Köklü fərqi yoxdur
√ 1ci 2cidən fərqli olaraq konkret təkliflər vermək vəzifəsi daşıyır
• 1cinin məruzələri 2cidən fərqli olaraq tərəflər üçün məcburidir
• 2ci 1cidən fərqli olaraq konkret təkliflər vermək vəzifəsi daşıyır
• 2cinin məruzələri 1cidən fərqli olaraq tərəflər üçün məcburidir

243. Ratione temporis qeydşərtlərinin mənası nədir?



• Heç biri deyil
√ Bəyanətə əsasən Məhkəmə yurisdiksiyası müəyyən müddət ərzində qüvvədə olur
• Subyektllərlə bağlı məhdudiyyətdir
• Dövlətin daxili məsələləri ilə bağlı məhdudiyyətdir
• Bəyanətə əsasən Məhkəmə yurisdiksiyası yalnız müəyyən ərazidə qüvvədə olur

244. Beynəlxalq Məhkəmənin yurisdiksiyasını qəbul etmə haqqında dövlətin verdiyi bəyanətlərlə bağlı hansı fikir səhvdir?

• “Avtomatik” və “dövlətin öz mühakiməsinə əsaslanan” qeydşərtlər ola bilər
• Bu bəyanətlə onlar Məhkəmənin məcburi yurisdiksiyasını tanımış sayılırlar
• Şərtsiz və qeydşərtlə verilə bilər
√ Bəyanətlərdəki şərtlər Məhkəmə tərəfindən etibarsız sayıla bilməz
• Vaxt məhdudiyyəti qoyula bilər

245. Aşağıdakılardan hansı dövlətin məhkəmə yurisdiksiyasına razılıq verməsi forması sayılmır?

• Ante hoc razılıq xüsusi bəyanət vasitəsilə
• Post hoc razılıq
√ Erga omnes razılıq
• Ad hoc razılıq
• Ante hoc razılıq– müqavilələr vasitəsilə

246. Aşağıdakılardan hansı Beynəlxalq məhkəmə ilə bağlı səhv fikirdir?

√ Dövlətlərlə yanaşı TMK da Məhkəmə qarşısındakı işin tərəfləri ola bilər
• Məhkəmə öz yurisdiksiyasının həddlərini özü müəyyən edi
• Onun mübahisə ilə bağlı işlərdə yurisdiksiyası dövlətlərin razələğından asılıdır
• Məhkəmə işi öz icraatına götürmək üçün mübühisənin hüquqi mübahisə olmasını müəyyən etməlidir
• Məhkəmə müvəqqəti müdafiə tədbirləri göstərə bilər

247. Daimi Beynəlxalq Әdalət Məhkəməsi 1930cu ildə qeyd etmişdi ki, «dövlətin daxili səlahiyyət dairəsində olan məsələlərin» həcmi …
Nöqtələrin yerinə doğru olanı qeyd edin

• sabitdir və beynəlxalq hüququn inkişafı üçün hüququ baza rolunu oynayır
• qeyd edilən məsələ yalnız BMT Nizamnaməsində nəzərdə tutulmuşdur
• bu barədə beynəlxalq Әdalət Məhkəməsinin heç bir qeydi yoxdur
• sabitdir və beynəlxalq hüququn inkişafından asılı deyildir
√ sabit deyildir və beynəlxalq hüququn inkişafı ilə dəyişə bilər

248. Hər hansı bir dövlətin beynəlxalq hüququ pozması dedikdə … Nöqtələrin yerinə doğru olanı qeyd edin

• həmin dövlətin yalnız BMT Nizamnaməsində göstərilən öhdəliyi pozması başa düşülür
• həmin dövlətin beynəlxalq cinayətlərə görə cəza müəyyən etməməsi başa düşülür
• həmin dövlətin yalnız insan hüquqlarına zidd fəaliyyəti və davranışı başa düşülməlidir
√ həmin dövlətin bu və ya digər səviyyədə öz üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliyi pozması başa düşülür
• həmin dövlətin yalnız beynəlxalq hüququn prinsiplərinə zidd fəaliyyəti başa düşülür

249. Doğru olanı seçin

√ ən ağır beynəlxalq hüquq pozuntusu törətmiş dövləti onun razılığı olmadan beynəlxalq məhkəməyə vermək olmaz
• dövləti yalnız bütün dövlətlərin yekdil razılığına əsasən beynəlxalq məhkəməyə vermək olar
• dövləti heç bir halda beynəlxalq məhkəməyə vermək olmaz
• ən ağır beynəlxalq hüquq pozuntusu törətmiş dövləti yalnız BMTnin xüsusi razılığı ilə beynəlxalq məhkəməyə vermək
• ən ağır beynəlxalq hüquq pozuntusu törətmiş dövləti hər bir halda beynəlxalq məhkəməyə vermək olar

250. ATӘMin adı nə vaxt dəyişdirilərək ATӘT olmuşdur?

√ 1994.0
• 1992.0
• 1993.0



• 1995.0
• 1991.0

251. Aşağıdakılardan hansı səhv fikirdir?

√ Beynəlxalq Məhkəmə Arbitraj qərarından verilmiş apellyasiyaya baxır
• Beynəlxalq Məhkəmə müvəqqəti müdafiə tədbirləri göstərə bilər
• Beynəlxalq Məhkəmədə yalnız dövlətlər işlərin tərəfləri ola bilər
• Beynəlxalq Məhkəmə BMTnin orqanıdır
• Beynəlxalq Məhkəmə 15 hakimdən ibarətdir

252. Beynəlxalq Məhkəmənin tərkibi ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?

√ Onlar beynəlxalq hüquq sahəsində nüfuzlu hüquqşünas olmalıdır
• Hakimliyə namizədlər Daimi Arbitraj məhkəməsinin milli qrupları tərəfindən irəli sürülür
• Məhkəmə işlərə yalnız tam tərkibdə baxır
• Hakimlər müxtəlif dövlətlərin vətəndaşı olur
• 15 hakimdən ibarətdir

253.  Müayinə  termininin əvəzinə indi hansı termin istifadə edilir?

√ Araşdırma (təhqiqat)
• Nəzarət altında saxlama
• Vasitəçilik
• Barışdırma
• Yoxlama

254. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq arbitrajın xüsusiyyətlərinə aid deyil?

• Tərəflər həm məhkəmə heyətinin tərkibi, həm də prosesin özü ilə bağlı birbaşa nəzarət imkanına malikdirlər
• Hüquqi mübahisənin həlli üçün mexanizmdir
• Bir qayda olaraq arbitraj məhkəməsinin qərarları tərəflət üçün hüquqi cəhətdən məcburidir
• Arbitraj mühakiməsi icraatında tərəflər arbitrları özləri seçə bilər
√ Arbitraj məhkəməsinin çıxardığı qərara Beynəlxalq Məhkəmə yenidən baxa bilməz

255. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq arbitraja aid xüsusiyyətlərə aid deyil?

√ Mübahisənin diplomatik həllidir
• Könüllüdür
• Kəkcə dövlətlər arasındakı mübahisələrin həlləri ilə məhdudlaşmır
• Mübahisənin tərəfləri qabaqcadan mübahisənin həllinə razılıq verməlidirlər
• Mübahisəninməhkəmə həllidir

256. Aşağıdakılardan hansı ATӘTin dinc nizamlama mexanizminin təkmil sisteminin ünsürllərinə aid deyil?

√ Araşdırma üzrə Komissiya
• ATӘM çərçivəsində barışdırma və arbitraja dair Konvensiya
• Barışdırma üzrə Komissiya
• Direktiv barışdırma haqqında Müddəalar
• Mübahisələrin nizamlanması üzrə ATӘM Mexanizmi

257. Barışdırma ilə bağlı fikirlərdən hansı düzdü?

√ Konkret təkliflər verilir
• Barışdırma komissiyalarının məruzələri tərəflər üçün məcburidir
• Məhkəmə vasitələrinə aiddir
• Danışıqlar və araşdırma arasında orta mövqe tutur
• Mübahisə həllində 3cü tərəf olmur

258. Diplomatik vasitələrə hansı aid deyil?



√ Beynəlxalq Məhkəmə
• Danışıqlar
• Müayinə
• Regional orqan və ya sazişlərə meraciət
• Vasitəçilik

259. Aşağıdakılardan hansı Beynəlxalq məhkəmə ilə bağlı səhv fikirdir?

√ O, dövlətlər arasındakı mübahisələri həll etmək üçün əsas vasitədir
• Onun tərkibi dünyanın əsas hüquqi sistemlərini təmsil etməlidir
• BMTnin əsas orqanlarındandır
• Yalnız dövlətlər Beynəlxalq Məhkəmə qarşısındakı işlərin tərəfləri ola bilər
• 15 hakimdən ibarətdir

260. Aşağıdakılardan hansı BMTnin Təhlükəsizlik Şurasına aid deyil?

√ Yalnız BMTnin üzvləri mübahisə tərəflərinin razələğı olmadan mübahisəni TŞa verə bilər
• Әsas vəzifəsi sülhü qorumaqdır
• BMTnin əsas qurumlarındandır
• Әsasən siyasi mübahisələrlə məşğul olur
• TŞ siyasi orqandır

261. Aşağıdakılardan hansı BMTnin Baş Assambleyasına aid deyil?

√ Onun tövsiyələri hüquqi cəhətdən məcburidir
• Mənşəyindən asılı olmayataq əminamanlığı poza bilən hər kansı situasiyanın dinc yolla nizamlanması üçün tədbirlər tövsiyə edə bilər
• Təklif etdiyi tədbirlərdə hüquq əsas rol oynamır
• BMTnin əsas qurumlarındandır
• O, siyasi orqandır

262. Araşdırma (təhqiqat) komissiyalarının vəzifəsi nədən ibarətdir?

√ Zəruri faktların obyektiv müəyyən edilməsindən
• Tərəflərə konkret təkliflər verməkdən
• Hər 2 tərəfi qane edən qərar çıxarmaqdan
• Tərəflərin etibarını qazanmaqdan
• Dünyada sülhü qorumaqdan

263. Aşağıdakılardan hansı xeyirxah xidmətlərə və vasitəçiliyə xas xüsusiyyətlərə aid deyil?

√ Bu zaman mübahisə tərəflərinin siyasi, iqtisadi, sosial mülahizələri ön plana çəkilir
• Birbaşa danışıqları təmin eləyir
• Vasitəçiyə mütləq hər 2 tərəfin etibarı olmalıdır
• Mübahisənin nizama salınmasının şərtlərini tərəflərə təklif edir
• Çox vaxt danışıqlarla bir vaxtda tətbiq olunur

264. Danışıqlara aid olmayan xüsusiyyət hansıdır?

√ Dövlətlər arasındakı mübahisənin faktik əsasını müəyyən etmək üçün istifadə olunur
• Burada tərəflərin siyasi, iqtisadi,sosial mülahizələri ön plana çəkilir
• Danışıqlara başlamış dövlət onu vicdanla aparmağa borcludur
• Nəticə vermədikdə tərəflərdən biri məsələni Beynəlxalq Məhkəməyə və ya arbitraj məhkəməsinə verə bilər
• Beynəlxalq mübahisələrin həll olmasının ən geniş yayılmış vasitəsidir

265. Aşağıdakılardan hansı diplomatik vasitələrə aid deyil?

√ Beynəlxalq arbitraj
• Regional orqan və ya sazişlərə müraciət
• Vasitəçilik



• Barışdırma mənbəyi
• Araşdırma (təhqiqat)

266. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq mübahisələrin nizama salınmasının dinc vasitələrinə aid deyil?

√ Әlaqələndirmə
• Müayinə
• Barışdırma
• Vasitəçilik
• Danışıqlar

267. Müqavilə hansı hallarda 1 tərəfli qaydada ləğv olunmur. 1.müqavilənin digər iştirakçı dövlət tərəfindən əsaslı pozulması 2.denonsasiya
3.müqavilənin bağlandığı vaxt mövcud olmuş halların əsaslı sürətdə dəyişməsi 4.müqavilənin yerinə yetirilməsinin qeyrimümkünlüyü

√ 2.0
• 3.0
• 4.0
• heç biri
• 1.0

268. Hansı müqavilənin təfsirinin növü deyil 1.müqavilənin ayrıayrı iştirakçıları tərəfindən edilən təfsir 2.açıq təfsir 3.autentik təfsir
4.beynəlxalq təfsir 5.qapalı təfsir

• 1.2
• 4.5
• 2.4
√ 2.5
• 3.4

269. Müqavilənin əslini və onunla bağlı bütün sənədlərisaxləmaq üçün tərəflərin razılığı ilə müəyyən olunan dövlət,beynəlxalq təşkilatın baş
vəzifəli şəxsi adlanır

√ depozitari
• preambula
• konsensus
• autentifikasiya
• paraflama

270. Ratifikasiya sənədində göstərilir 1.müqaviləni ratifikasiya etmiş dövlət orqanının adı 2.müqavilənin məqsədi 3.müqaviləni vicdanla
yerinə yetirəcəyinə haqqında dövlətin bəyanatı 4.müqavilənin bütöv mətni 5.tərəflərin hüquq və vəzifələri

√ 1,3,4
• 2,3,4
• 1,2,4
• 3,4,5
• 1,2,3

271. Hansı müqaviləyə razılığın üsulu deyil

√ paraflama
• qəbul etmə
• müqaviləyə qoşulma
• təsdiq etmə
• ratifikasiya

272. Hansı söz yunancadan tərcümədə `həqiqilik,əslinə uyğun mənasını verir?

√ autentifikasiya
• konsensus
• paraflama
• preambula



• referendum

273. 1969 Vyana konvensiyasına görə müqavilənin bağlanması üçün vəkalətin alinması lazımdır

√ dövlətin nümayəndələrinə
• xarici işlər nazirlərinə
• diplomatik nümayəndəliklərin başçılarına
• dövlətlərin başçılarına
• Hökümətlərin başçılarına

274.  Beynəlxalq yük daşınması müqaviləsi haqqında  1956ci il Cenevrə Konvensiyasının IIci fəsli beynəlxalq daşımalarının hansı
məsələsini tənzimləyir?

√ Barəsində daşıyıcının məsuliyyət daşıdığı şəxslərin hüquq və vəzifələrinin müəyyən edilməsi məsələsini
• Bir neçə daşıyıcı tərəfindən ardıcıl olaraq həyata keçirilən daşıma qaydalarını
• Pretenziya və iddiaların verilməsi qaydalarını
• Konvensiyanın tətbiq olunmasına dair məsələni
• Daşıyıcının məsuliyyəti halları barədə məsələsini

275. Әmtəələrin beynəlxalq alqısatqısında iddia müddəti hansı çoxtərəfli beynəlxalq müqavilə ilə tənzimlənir?

√ 1974cü il Nyu York Konvensiyası ilə
• 1967ci il Stokholm Konvensiyası ilə
• 1993cü il MDB Konvensiyası ilə
• 1989cu il Haaqa Protokolu ilə
• 1980ci il BMT Konvensiyası ilə

276. Beynəlxalq maliyyə lizinq barədə Ottava Konvensiyası nə vaxt qəbul edilib?

√ 1988ci ildə
• 1990cı ildə
• 1991ci ildə
• 1989cu ildə
• 1987ci ildə

277. Birbaşa beynəlxalq qarışıq dəmiryolsu yükdaşımaları haqqında 14.12.1959cu il tarixli Saziş nəyi müəyyəb etmişdir?

√ Yüklərin Dunay çayı ilə daşınma qaydalarını
• Daşıyıcının məsuliyyəti halları barədə məsələni
• Vurulmuş zərərə görə iddia müddətini
• Su nəqliyyatı ilə yükdaşıma müqaviləsinin şərtlərini
• Daşıyıcıya pretenziyaların verilməsinə dair qaydalar

278.  Yüklərin beynəlxalq yol daşımaları müqaviləsi haqqında  Cenevrə Konvensiyası nə vaxt qəbul edilmişdir?

√ 1956cı ildə
• 1958ci ildə
• 1960cı ildə
• 1962cı ildə
• 1954cü ildə

279. Hansı növ müqavilənin bağlanmasından əvvəl tendirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur?

√ Podrat müqavilənin
• lizinq müqaviləsinin
• alqısatqı müqaviləsinin
• konsessiya müqaviləsinin
• kooperasiya müqaviləsinin

280.  Beynəlxalq maliyyə lizinqi barəs ində  UNİPRUA Konvensiyası nə vaxt və hansı şəhərdə keçirilmişdir?



√ 1998ci ildə Ottavada
• 1999cu ildə Brusseldə
• 2000ci ildə Moskvada
• 2001ci ildə Hamburqda
• 1996cı ildə Varşavada

281. Hansı beynəlxalq aktlar birbaşa qüvvədə ola bilər?

• Beynəlxalq müqavilələr
• Beynəlxalq təşkilatların sənədləri
√ Dövlətin ratifıkasiya etdiyi beynəlxalq aktlar
• BMTnin Nizamnaməsi
• İkitərəfli beynəlxalq müqavilələr

282. Әmtəələrin beynəlxalq alqısatqısında iddia müddəti hansı çoxtərəfli beynəlxalq müqavilə ilə tənzimlənir?

√ 1974cü il Nyu York Konvensiyası ilə
• 1967ci il Stokholm Konvensiyası ilə
• 1993cü il MDB Konvensiyası ilə
• 1989cü il Haaqa Protokolu ilə
• 1980ci il BMT Konvensiyası ilə

283. Bu beynəlxalq müqavilələrdən hansı biri məzmununa görə fərqləndirilən müqavilələrə aiddir?

√ İqtisadi beynəlxalq müqavilə
• İkitərəfli beynəlxalq müqavilə
• Universal beynəlxalq müqavilə
• Reqional beynəlxalq müqavilə
• İdarələrarası beynəlxalq müqavilə

284. Bu beynəlxalq çoxtərəfli müqavilələrdən hansı biri beynəlxalq ticarətə aid olmayan müqavilədir?

√ Beynəlxalq daşımalar haqqında 1980ci il BMT Konvensiyası
• Beynəlxalq ticarətdə mallara mülkiyyət hüququnun keçməsinə tətbiq edilən hüquq barədə 1958ci il Haaqa Konvensiyası
• Beynəlxalq alqısatqı müqavilələri barədə 1980ci il Vyana Konvensiyası
• Beynəlxalq mal alqısatqısına tətbiq olunan hüquq barədə 1986cı il Konvensiyası
• Daşınar maddi əşyaların beynəlxalq alqısatqısına tətbiq olunan hüquq barədə 1955ci il Haaqa Konvensiyası

285.  Beynəlxalq yük daşınması müqaviləsi haqqında  1956ci il Cenevrə Konvensiyasının IIIcü fəsli hansı məsələləri tənzimləyir?

√ Daşıma müqaviləsinin bağlanması və icra edilməsi məsələləri
• Konvensiyanın tətbiq olunma məsələsini
• Daşıyıcının məsuliyyəti hallarını
• Pretenziya və iddiaların verilməsi qaydalarını
• Konvensiyaya zidd olan müqavilə şərtlərinin etibarsızlığı məsələsini

286. Bu çoxtərəfli beynəlxalq müqavilələrdən hansı biri dəmir yolu ilə həyata keçirilən beynəlxalq daşımaları nizama salır?

√ Beynəlxalq dəmir yolu daşınmaları haqqında 1980ci il tarixli saziş
• Yüklərin beynəlxalq qarışıq daşınmaları haqqında 1980ci il BMT Konvensiyası
• Təhlükəsiz konteynerlər üzrə 1972ci il Beynəlxalq Konvensiyası
• Dəmir yolu ilə daşınma barədə 1890ci il Bern Konvensiyası
• Beynəlxalq yük daşınması haqqında 1956ci il Cenevrə Konvensiyası

287. Beynəlxalq müqavilələr şifahi formada bağlana bilərmi?

√ bağlana bilər
• beynəlxalq hüququn bütün subyektlərinin razılığı ilə bağlana bilər
• heç bir halda bağlana bilməz



• milli qanunlara zidd olduğuna görə şifahi müqavilələrin bağlanması mümkün deyil
• BMT Nizamnaməsində tutulan konkret hallarda bağlana bilər

288. Dövlət … hər hansı beynəlxalq müqavilənin iştirakçısı ola bilər. Nöqtələrin yerinə doğru olanı qeyd edin

√ yalnız öz razılığı ilə
• BMT və digər beynəlxalq təşkilatların razılığı ilə
• heç bir razılıq olmadan
• müstəsna hallarda BMTnin razılığı ilə
• digər dövlətlərin razılığı ilə

289. erga omnes öhdəliyi dedikdə … başa düşülür. Nöqtələrin yerinə doğru olanı qeyd edin

√ bütün beynəlxalq birliyə qarşı olan öhdəliklər
• beynəlxalq hüquqla müəyyən edilən xüsusi öhdəliklər başa düşülür
• beynəlxalq adət hüququ ilə müəyyən edilən öhdəliklər başa düşülür
• belə bir öhdəlik mövcud deyil
• regional müqavilə və öhdəliklər başa düşülür

290. Dövlətlərin öz qarşılıqlı münasibətlərində rəhbər tutmalı olduqları prinsiplər haqqında Bəyannamə nə vaxtı və hansı beynəlxalq təşkilat
tərəfindən qəbul edilmişdir?

√ 01 avqust 1975ci il, ATӘM tərəfindən
• 01 avqust 1979cu il, BMT tərəfindən
• 01 avqust 1973cü il, Beynəlxalq hüquq Cəmiyyəti tərəfindən
• 01 avqust 1978ci il, BMT tərəfindən
• 01 avqust 1974cü il, ATӘM tərəfindən

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

√ 24 oktyabr 1970ci il, BMT Baş Məclisi
• 24 oktyabr 1970ci il, ATӘT
• 24 oktyabr 1972ci il, ATӘT
• 24 oktyabr 1971ci il, ATӘT
• 24 oktyabr 1969cu il, BMT Baş Məclisi

292. Beynəlxalq hüququn funksiyası nədir?

√ ictimai təyinatlı, sosial mühitə təsir etmək beynəlxalq hüququn sistemli fəaliyyətini təmin etmək
• istehsal sahələrinin fəaliyyətinin təşkil etmək
• hökumətlərin fəaliyyətini təşkil etmək
• məhkəmə hakimiyyətinin fəaliyyətini təşkil etmək
• təşkilatların fəaliyyətini təmin etmək

293. Dövlətlər ilə beynəlxalq təşkilatlar arasında və beynəlxalq təşkilatlar arasında müqavilələr hüququ haqqında Vyana konvensiyası
neçənci ildə qəbul olunub?

√ 1986.0
• 1951.0
• 1975.0
• 1957.0
• 1969.0

294. Müqavilənin xitam olunması üçün əsas hesab olunmur

• denonsasiya
√ müqavilənin icra olunmaması
• müqavilənin bağlandığı müddətin başa çatması
• müqavilə öhdəliklərinin icra olunması



• eyni məsələ üzrə və eyni dövlətlər arasında yeni müqavilənin bağlanması

295. Dövlətin,müqavilədə göstərilən şərtlərlə,digər iştirakçı dövlətləri qabaqcadan xəbərdar etməklə,müqavilədən imtina etməsi nə adlanır?

√ denonsasiya
• preambula
• konsensus
• autentifikasiya
• depozitari

296. Bunlardan hansı nisbi etibarsızlığın əsası deyil

√ müqavilənin jus cogens normasına zidd olması

• müqavilənin bağlanması zamanı mövcud olmuş və müqavilənin məcburiliyinə razılıq verilməsinin əsasını təşkil etmiş fakt və ya
situasiya ilə bağlı səhvin olması

• dövlət nümayəndəsinin qeyriqanuni yolla ələ alınması
• dövlətin danışıqlarda iştirak edən digər dövlət tərəfindən aldadılması

• dövlətdaxili qanunvericiliyin,beynəlxalq müqavilə bağlamaq səlahiyyətini müəyyən edən xüsusi əhəmiyyətli normasının açıq şəkildə
pozulması

297. Beynəlxalq müqavilənin etibarsızlığı neçə cür olur

√ 2.0
• 3.0
• 4.0
• 5.0
• 1.0

298. Beynəlxalq müqavilənin mətninin tərtib olunmasıda neçə formadan istifadə olunur

√ 3.0
• 2.0
• 4.0
• 5.0
• 1.0

299. Мüqavilənin bağlanma mərhələlərini ardıcıl yazıldığı variant hansıdır? 1.müqavilə mətninin autentikliyinin müəyyən olunması
2.müqavilənin məcburiliyinə razılığın ifadə olunması 3.müqavilənin mətninin tərtib olunması və qəbulu

√ 3,1,2
• 3,2,1
• 2,1,3
• 2,3,2,1
• 1,2,3

300. Beynəlxalq müqavilənin mətninin quruluşunu ardcıl olaraq hansı variantda yazılıb? 1.əsas hissə 2.müqavilənin adı 3.yekun hissə
4.preambula 5.səlahiyyətli şəxslərin imzaları

√ 2,4,1,3,5
• 2,1,4,5,3
• 2,1,5,4,3
• 4,5,1,3,2
• 1,2,3,4,5

301. Müqavilələr dövlətlərin həmin beynəlxalq müqavilədə iştirak etmə imkanına görə bölünür 1.açıq 2.siyasi 3.çoxtərəfli 4.iqtisadi 5.qapalı
6.ikitərəfl

√ 1.5
• 4.6
• 3.4
• 5.6



• 1.3

302. Bu hansı müqavilə növüdürbu müqavilələr vasitəsilə iştirakçı dövlətlər öz üzərlərinə öhdəlik götürürlərli ki,hər hansı əməliyyatlarda
iştirak etməsinlər və müəyyən əraziləri hərbi bazaya çevirməsinlər.

√ neytrallıq haqqında müqavilələri
• beynəlxalq hesablaşmalar haqqında müqavilələri
• müttəfiqlik haqqında müqavilələri
• qarşılıqlı yardım haqqında müqavilələr
• sülh müqavilələri

303. siyasi müqavilələr aiddir

√ hamsı
• qarşılıqlı yardım haqqında müqavilələr
• neytirallıq haqqında müqavilələr
• sülh müqavilələri
• müttəfiqlik haqqında müqavilələr

304. iqtisadi müqaviləyə aiddir

√ gömrük məsələləri və s. üzrə sazişlər
• rabitə sahəsində
• kənd təsərrufatı sahəsində
• elmi əməkdaşlıq məsələləri üzrə
• nəqliyyat sahəsində

305. iqtisadi müqavilələr daxildir

√ hamsı
• əmtəə göndərilməsi və əmtəə dövriyyəsi haqqında sazişlər
• texniki yardım haqqında və ya elmitexniki əməkdaşlıq haqqında sazişlər
• beynəlxalq hesablaşmalar haqqında sazişlər
• ticarət müqavilələri

306. xüsusi məsələlər üzrə sazişlərə aiddir

√ hüquqi məsələlər üzrə; ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində
• texniki yardım haqqında və ya elmitexniki əməkdaşlıq haqqında sazişlər
• beynəlxalq hesablaşmalar haqqında sazişlər
• gömrük məsələləri və s. üzrə sazişlər
• əmtəə göndərilməsi və əmtəə dövriyyəsi haqqında sazişlər

307. xüsusi məsələlər üzrə sazişlərə aiddir

• elmi əməkdaşlıq məsələləri üzrə
• nəqliyyat sahəsində
• rabitə sahəsində
• kənd təsərrufatı sahəsində
√ hamsı

308. məzmununa görə beynəlxalq muqavilələrin növlərini göstərin:

√ siyasi, iqtisadi, xüsusi məsələlər uzrə
• əmtəə göndərilməsi və əmtəə dövriyyəsi haqqında sazişlər
• texniki yardım haqqında və ya elmitexniki əməkdaşlıq haqqında sazişlər
• heç biri
• ticarət müqavilələri



309.  beynəlxalq təşkilatların müqavilələr bağlamaq hüquq qabiliyyəti bu təşkilatın qaydaları ilə tənzimlənir  sitati hansı konvensiyada
göstərilib

√ yalnız 1986cı il Vyana Konvensiyası
• 1983cü il Vyana Konvensiyası
• 1957ci il konvensiyası
• 1958ci il konvensiyası
• 1975cü il Haaq\uaKonvensiyası

310. Avropa İqtisadi Birliyinin yaradılması haqqında Roma müqaviləsi neçənci ildə bağlanıb

√ 1957ci ildə
• 1969cu ildə
• 2005ci ildə
• heç biri
• 1987ci ildə

311. Beynəlxalq müqavilənin strukturuna aid olmayan variant hansıdı?

√ xüsusi hissə
• əsas hissə
• yekun hissə
• müqavilənin adı
• preambula

312. Təfsirin neçə üsulu var

√ 2.0
• 3.0
• 6.0
• 5.0
• 1.0

313. Preambula müqavilənin hansı hissəsidir?

√ müqavilənin giriş hissəsidir
• müqavilənin bu hissəsində tərəflərin müqavilənin obyekti ilə bağlı vəzifələri ifadə olunur
• bu hissədə müqavilənin qüvvəyə minməsi və xitamı olunması şərtlər
• protokollar,texniki şərtlər, standartlar olan hissəsidir
• müqavilənin bu hissəsində tərəflərin müqavilənin obyekti ilə bağlı hüquqları ifadə olunur

314. Müqavilələr məzmununa görə bölünür 1.açıq 2.siyasi 3.çoxtərəfli 4.iqtisadi 5.qapalı 6.ikitərəfli

√ 2.4
• 4.6
• 1.6
• 4.5
• 1.3

315. Siyasi müqavilələrə aid deyil

√ ticarət haqqında müqavilələr
• müttəfiqlik haqqında müqavilələr
• qarşılıqlı yardım haqqında müqavilələr
• neytrallıq haqqında müqavilələr
• sülh haqqında müqavilələr

316. Vyana konvensiyasına görəMüqavilənin məcburiliyinə öz razılığını vermiş və müqavilənin onun üçün qüvvəyə mindiyi dövlətadlanır

√ iştirakçı dövlət



• razılaşan dövlət
• əsas dövlət
• danıçıqlarda iştirak edən dövlət
• üçüncü dövlət

317. Vyana konvensiyasına görə ``müqavilənin tərəfləri`` anlayışına hansı aid deyil?

√ əsas dövlət
• razılaşan dövlətlər
• iştirakçı dövlətlər
• üçüncü dövlət
• danışıqlarda iştirak edən dövlət

318. Müqavilənin məqsədi göstərilir

√ Preambulada
• Yekun hissədə
• Әlavələrdə
• müqavilənin adında
• Әsas hissədə

319. Beynəlxalq müqavilələr hüququ sahəsində hazırda aşağıdakılardan hansı başlıca aktlar hesab olunur? 1.1969Vyana konvensiyası
2.1982BMT konvensiyası 3.1986 Vyana konvensiyası 4ş1907Haaqa konvensiyası

√ 1.3
• 3.4
• 2.3
• 2.4
• 1.2

320. Regional səviyyədə terroçuluqla mübarizə hansı çərçivələrdə həll edilir?

√ ATӘT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, Amerika Dövlətlər Təşkilatı, Cənubi Asiyanın Regtonal əməkdaşlıq Assosiasiyası
• Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, Amerika Dövlətlər Təşkilatı, Cənubi Asiyanın Regtonal Әməkdaşlıq Assosiasiyası
• ATӘT, Avropa Şurası, Amerika Dövlətlər Təşkilatı, Afrika Dövlətlər Assosiasiyası, BMT
• BMT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı
• ATӘT, Avropa Şurası, Amerika Dövlətlər Təşkilatı, Afrika Dövlətlər Assosiasiyası

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

√ 1.4
• 3.4
• 1.2
• 2.5
• 2.3

322. İKTnin neçə üzvü var?

√ 55.0
• 13.0
• 9.0
• 37.0
• 50.0

323. Bu orqan Avropa şurasında yoxdu

√ Vasitəçilik,barışdırma və arbitraj üzrə komissiyası
• katiblik
• Parlament Assambleyası



• Nazirlər Komitəsi

324. İKTnin ali orqanı hansıdır

√ dövlət və hökümət başçılarının Konfransı
• Nazirlər Komitəsi
• Vasitəçilik və barışdırma üzrə komissiya
• arbitraj komissiyası
• Vasitəçilik və barışdırma üzrə komissiya

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

• 853.0
• 884.0
√ 850.0
• 822.0
• 874.0

326. Biri təşkilatın inzibati orqanının funksiyası deyil

√ təşkilatın fəaliyyəti barədə hesabatların dinlənilməsi
• təşkilatın fəaliyyəti barədə hesabatların tərtib edilməsi
• təşkilatın fəaliyyətinə aid olan bütün məsələlər üzrə məlumat toplanması
• büdcənin layihəsinin hazırlanması
• təşkilatın orqanları tərəfindən qəbul edilmiş sənədlərin dərc edilməsi

327. Beynəlxalq təçkilatın icra orqanının funksiyasıdır

√ təşkiltın səmərəli fəaliyyətinintəmin edilməsi
• təşkilatın baş vəzifəli şəxsinin seçilməsi
• büdcənin müəyyən edilməsi
• təşkilatın fəaliyyəti barədə hesabatların dinlənilməsi
• təşkilata yeni üzvlərin qəbulu

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

√ təşkila üzvlükdən irəli gələn hüquq və imtiyazların dayandırılması
• təşkilatın orqanının işində iştirak etməkdən kənar etmə
• səsvermənin nəticələrinin etibarsız hesab olunması
• dövlətin nümayəndəsinin çıxış müddətinin məhdudlaşdırılması
• səsvermə hüququndan vəsessiya və ya iclasın yekun aktını imzalamaqdanhüququndan məhrum etmə

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

√ 1975ci il 1 avqust tarixli, on prinsip
• 1975ci il 1 avqust tarixli, 3 (üç) prinsip
• 1975ci il tarixli, 17 prinsip
• 1975ci il 1 avqust tarixli, 13 prinsip
• 1975ci il tarixli, yeddi prinsip

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

√ 1933cü ildə bağlanmışdır
• 1937ci ildə bağlanmışdır
• 1973cü ildə bağlanmışdır
• 1969cu ildə bağlanmışdır
• 1947ci ildə bağlanmışdır

331. İslam konfransı təşkilatı (İKT) neçənci ildə yaradılmışdır?



√ 1969cu il
• 1949cü il
• 1973cü il
• 1948ci il
• 1979cu il

332. Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) neçənci ildə yaradılmışdır?

√ 1945ci il
• 1954ci il
• 1965ci il
• 1949ci il
• 1984cü il

333. Beynəlxalq təşkilatlar hansı məsələləri müzakirə edə bilərlər?

√ Təşkilatın nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş beynəlxalq əhəmiyyətli məsələlər
• hökumətin səlahiyyətinə aid olan məsələlər
• qanunverici orqanlarının səlahiyyətinə aid olan məsələlər
• yerli icra orqanlarının səlahiyyətinə aid olan məsələlər
• ölkə daxilindəki məsələlər

334. Beynəlxalq Məhkəməyə neçə hakim daxildir?

√ 15.0
• 10.0
• 20.0
• 25.0
• 5.0

335. Avropa Şurası neçə Avropa dövləti tərəfindən yaradılmışdır?

√ 10.0
• 23.0
• 21.0
• 19.0
• 8.0

336. Amerika Dövlətləri Təşkilatının (ADT) üzvləri Baş Assambleya tərəfindən neçə il müddətinə seçilir?

√ 4.0
• 9.0
• 5.0
• 6.0
• 8.0

337. Ticarət və inkişaf üzrə BMT Konfransı (YUNİKTAD) neçənci ildə təsis olunmuşdur?

√ 1964cü il
• 1984cü il
• 1974cü il
• 1944cü il
• 1954cü il

338. MDB hansı məqsəddən ötəri yaranmışdır?

• yalnız təhlükəsizlik məsələlərlə bağlı
√ MDB birliyinin üzvü olanlar arasında bütün sahələrdə əlaqənin yaranması üçün
• yalnız iqtisadi məsələlərlə bağlı



• yalnız mədəni məsələlərlə bağlı
• yalnız hərbi məsələlərlə bağlı yalnız mədəni məsələlərlə bağlı

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

√ 3.0
• 4.0
• 6.0
• 7.0
• 5.0

340. İqtisadi və Sosial Şuranın neçə reqional komissiyası vardır?

√ 5.0
• 6.0
• 7.0
• 8.0
• 3.0

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

√ 18.0
• 17.0
• 16.0
• 15.0
• 19.0

342. İqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf Təşkilatı neçənci ildəən fəaliyyət göstərir?

√ 1948ci il
• 1954ci il
• 1965ci il
• 1949ci il
• 1984cü il

343. ATӘTin əsas funksiyası hansı istiqamə yönəldilib?

√ Avropada sülh və təhlükəsizlik əməkdaşlığının təşkil olunmasına
• gömrük əlaqələrinin yaranmasına
• mədəni əlaqələrin yaranmasına
• ticarət əlaqələrinin yaranmasına
• iqtisadi əlaqələrin yaranmasına

344. İKTnin ali orqanı olan dövlət və hökümət başçılarının Konfransı neçə ildən bir çağırılır

√ 3.0
• 1.0
• 6 ay
• daimidir
• 2.0

345. Təhlükəsizlik şurasının daimi üzvü deyil

√ Almaniya
• Fransa
• Çin
• ABŞ
• Rusiya

346. Təhlükəsizlik şurasının qeyri daimi üzvləri neçə ilə seçilir



√ 2.0
• 1.0
• 5.0
• 7.0
• 3.0

347. Baş Assambleyanın neçə əsas komitəsi var

√ 7.0
• 2.0
• 4.0
• 3.0
• 5.0

348. Hansı beynəlxalq təşkilatın orqanı deyil

√ əsas orqan
• ali orqan
• icra orqanı
• inzibati orqan
• xüsusi komitə və komissiya

349. Beynəlxalq təşkilatlar hansı əlamətlərə görə 1.universal və 2.regional təşkilatlara bölünür

√ üzv dövlətlərin əhatə dairəsinə görə
• malik olduqları səlahiyyətlərin həcminə və xarakterininə görə
• təşkilata daxil olma qaydasına görə
• idarəetmə formasına görə
• məzmununa görə

350. BMTnin ixtisaslaşdırılmış təsisatlarının düzgün anlayışını göstərin

√ beynəlxalq əməkdaşlığın bu və ya digər konkret sahəsində fəaliyyət həyata keçirən, Birləmiş Millətlər Təşkilatı ilə əlaqəsi olan
universal xarakterli beynəlxalq hökumətlətarası təşkilatlardır

• beynəlxalq əməkdaşlığın bu və ya digər konkret sahəsində fəaliyyət həyata keçirən, Birləmiş Təşkilatı ilə əlaqəsi olan xüsusi xarakterli
beynəlxalq hökumətlətarası təşkilatlardır

• ikitərəfli əməkdaşlığın bu və ya digər konkret sahəsində fəaliyyət həyata keçirən, Birləmiş Millətlər Təşkilatı ilə əlaqəsi olan universal
xarakterli beynəlxalq təşkilatlararasıtəşkilatlardır

• beynəlxalq əməkdaşlığın bu və ya digər ümumi sahəsində fəaliyyət həyata keçirən, Birləmiş Millətlər Təşkilatı ilə əlaqəsi olan universal
xarakterli beynəlxalq hökumətlətarası təşkilatlardır

• beynəlxalq əməkdaşlığın bu və ya digər konkret sahəsində fəaliyyət həyata keçirən, dünya birlikləri ilə əlaqəsi olan universal xarakterli
beynəlxalq hökumətlətarası təşkilatlardır

351. Ali orqan aşağıdakı hansı səlahiyyətləri hətata keçirir:

• Təşkilatın fəaliyyəti barədə hesabatların dinlənilməsi,Təşkilatın fəaliyyəti ilə bağlı bütün məsələlərin müzakirəsi
• Təşkilata yeni üzvlərin qəbul edilməsi
• Təşkilatın baş vəzifəli şəxinin seçilməsı
• icra orqanı üzvlərinin seçilməsi; büdcənin müəyyən edilməsi
√ hamsı

352. beynəlxalq təşkilat aşağıdakı hansı orqanlardan ibarət olur:

√ Hamsı
• icra orqanı
• inzibati orqan
• xüsusi komitə və komissiyalar
• ali orqan

353. Beynəlxalq hüquq hansı fuksiyaları həyata keçirir



√ hamsı
• məcəllələşdirmə funksiyası
• informasiya funksiyası
• nəzarət funksiyası: operativ fuksiyaları
• normayaratma funksiyası

354. Beynəlxalq təklilatların əlamətlərini göstərin:

√ hamsı
• müvafiq təşkilati struktura malikdir
• müəyyən məqsəd və vəzifələri vardır
• beynəlxalq hüquq və öhdəliklərə malikdir
• müqavilə əsasında yaradılır

355. beynəlxalq təşkilatlar nə vaxt meydana gəlməyə başlamışdır

√ XIX əsrin ikinci yarısında
• X əsrin ikinci yarısında
• X1X əsrin birinci yarısında
• XX əsrin birinci yarısında
• XX əsrin ikinci yarısında

356. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı?

√ Beynəlxalq Təşkilatdır
• ABŞ təşkilatıdır
• ictimai təşkilatdır
• XİN  nəzdində təşkilatdır
• Regional təşkilatdır

357. Müsəlman ölkələrini birləşdirən təşkilat hansıdır?

√ İKT
• NATO
• YUNESKO
• MDB
• ATӘT

358. Keçmiş Varşava müqaviləsinə qarşı yaradılmış hərbi birlik hansıdır?

√ NATO
• Avropa Şurası
• MDB
• YUNESKO
• BMT

359. Keçmiş Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra onu əvəz edən hansı qurumyaradımışdır?

√ MDB
• NATO
• ATӘT
• GUAM
• SSRİ

360. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq dövlətlərarası təşkilatı təmsil edir?

√ BMT nümayəndəliyi
• Arxitektorlar İttifaqı
• Әmək birjası



• Təhsil və maarif işçiləri ittifaqı
• Muzeylər idarəsi

361. Bunlardan hansı beynəlxalq dövlətlərarası təşkilatdır?

√ Ümumdünya Sərhədsiz Həkimlər İttifaqı
• Dünya Gənclər İttifaqı
• Ümumdünya Tələblər Cəmiyyəti
• Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
• Ümumdünya Həmkarlar Təşkilatı

362. Azərbaycan Respublikası nə vaxt BMTyə tam hüquqlu üzv olub?

√ 1991ci ilin noyabr ayında
• 1992ci ilin mart ayında
• 1993cü ilin avqust ayında
• 1992ci ilin aprel ayında
• 1990cı ilil may ayında

363. Azərbaycan Respublikası İslam Konfransı Təşkilatına (İKT) necənci ildə üzv qəbul edilmişdir?

√ 1994cü ildə
• 1993cü ildə
• 1995ci ildə
• 1996cı ildə
• 1992ci ildə

364. Avropa Təhlükəsizlik və Әməkdaşlıq Təşkilatı hansı ölkələrə aiddir?

√ Avropa ölkələri
• NATO ölkələri
• Amerika ölkələri
• Asiya ölkələri
• Afrika ölkələr

365. Aşağıdakılardan hansı təşkilat Avropa təşkilatıdır?

• UKT
√ ATӘT
• EKO
• YUNESKO
• NATO

366. Beynəlxalq Ticarət Palatası neçənci ildə təsis olunmuşdur?

• 1976cı il
• 1950ci il
• 1940cı il
√ 1920ci i
• 1948ci i

367. Beynəlxalq ticarət hüququ üzrə BMT Komissiyası (YUNSİTRAL) neçənci ildə təsis olunmuşdur?

√ 1966cı il
• 1976cı il
• 1946cı il
• 1956cı il
• 1986cı il

368. Beynəlxalq iqtisadi hüquq sahəsini hansı beynəlxalq təşkilat tənzimləyir?



√ BMTnin sosialiqtisadi şurası
• Avropa Birliyi
• Avropa Şurası
• Beynəlxalq Ticarət Təşkilatı
• Müstəqil Dövlətlər Birliyi

369. Avropa İttifaqının əsası neçənci lildə qoyulmuşdur?

• 1949cu il
• 1974cü il
• 1944cü il
√ 1951ci il
• 1963cü il

370. Avropa bərpa və inkişaf Bankı neçənci ildə təşkil olunmuşdur?

• 1940cı il
• 2000ci il
√ 1990cı il
• 1980cı il
• 1970ci il

371. Amerika Dövlətləri Təşkilatının (ADT) neçə üzvdən ibarətdir?

• 14.0
• 8.0
• 9.0
√ 7.0
• 12.0

372. Afrika dövlətləri təşkilatı (ADT) neçənci ildə yaradılmışdır?

√ 1948ci il
• 1988ci il
• 1989cu il
• 1958ci il
• 1978ci il

373. Afrika birliyi təşkilatı (ABT) neçənci ildə yaradılmışdır?

• 1983cü il
• 1943cü il
• 1953cü il
√ 1963cü il
• 1973cü il

374. Әrəb dövlətləri liqasının (ӘDL) halhazırda neçə üzvü var?

• 61.0
√ 21.0
• 31.0
• 51.0
• 41.0

375. Әrəb dövlətləri liqası (ӘDL) neçənci ildə yaradılmışdır?

• 1985ci il
√ 1945ci il
• 1975ci il



• 1955ci il
• 1965ci il

376. Beynləxalq iqtisadi hüquq sahəsini hansı beynəlxalq təşkilat tənzimləyir?

√ BMTnin sosialiqtisadi Şurası
• Müstəqil Dövlətlər Birliyi
• Avropa Birliyi
• Beynəlxalq Ticarət Təşkilatı
• Avropa Şurası

377. MDB hansı məqsədlə yaradılmışdır?

• yalnız hərbi məsələlərlə bağlı
√ MDB birliyinin üzvü olan dövlətlər arasında bütün sahələrdə əlaqələrin yaranması üçün
• yalnız təhlükəsizlik məsələri ilə bağlı
• yalınız iqtisadi məsələlərlə bağlı
• yalnız mədəni məsələlərlə bağlı

378. Avropa Şurası Avropa ölkələrinin hansı təşkilatlarını özündə birləşdirir?

• hökumətləri özündə birləşdirən təşkilatdır
• iqtisadi qurumları özündə birləşdirən təşkilatdır
• ictimai təşkilatları özündə birləşdirən təşkilatdır
√ Avropa ölkələrinin parlamentlərini özündə birləşdirən təşkilatdır
• Avropa ölkələrinin dövlətlərini özündə birləşdirən təşkilatdır

379. BMTnin Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi bütün qərarlar hüquqi məcburi qüvvəyə malikdirmi?

• bir təşkilatın fəaliyyəti ilə qəbul olunmuş qərarlar
• təşkilatın fəaliyyəti ilə bağlı qəbul olunmuş qərarlar
√ bütün qərarlar hüquqi məcburi qüvvəyə malikdir
• daxili intizamla qəbul olunmuş qərarlar
• müəyyən məsələlərlə bağlı qəbul olunmuş qərarlar

380. BMTnin 6 əsas orqanı hansı təşkilat qarşısında hesabat verir?

• Beynəlxalq Məhkəmə qarşısında
• Avropa Şurası qarşısında
√ BMTnin Baş Assambleyası qarşısında
• Avropa Birliyi qarşısında
• ATӘT qarşısında

381. Beynəlxalq təşkilatlar hansı məsələləri müzakirə edə bilərlər?

√ təşkilatın nizamnaməsində nəzərdə tutulan beynəlxalq əhəmiyyətli məsələlər
• yerli icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətinə aid olan məsələlər
• qanunverici orqanların səlahiyyətinə aid olan məsələlər
• ölkə daxilindəki məsələlər
• hökumətin səlahiyyətinə dair məsələlər

382. Avropa Şurası neçənci ildə yaradılıb

√ 1949.0
• 1950.0
• 1975.0
• 1940.0
• 1945.0

383. Beynəlxalq Məhkəmə hansı şəhərdə yerləşir



√ Haaqa
• Vaşinqton
• Paris
• London
• Strasburq

384. BMtnin neçə əsas orqanı var

√ 6.0
• 5.0
• 3.0
• 4.0
• 2.0

385. Beynəlxalq təşkilatın üzvləri neçə cür olur?

• 3.0
• 1.0
• 5.0
• 4.0
√ 2.0

386. Beynəlxalqtəşkilatların funksiyası hesab olunmur

• məcəllələşdirmə
• informasiya
√ tənzimləmə
• nəzarət
• norma yaratma

387. Beynəlxalq təşkilatlar hansı əlamətlərə görə 1.açıq və 2.qapalı təşkilatlara bölünür

√ təşkilata daxil olma qaydasına görə
• idarəetmə formasına görə
• üzv dövlətlərin əhatə dairəsinə görə
• malik olduqları səlahiyyətlərin həcminə və xarakterininə görə
• məzmununa görə

388. Beynəlxalq təşkilatın əlaməti deyil

√ ərazisi olmalıdır
• müqavilə əsasında yaradılır
• beynəlxalq hüququ və öhdəliklərə malikdir
• müəyyən məqsəd və vəzifələri vardır
• müqavilənin təçkilati struktura malikdir

389. Hansı ilk beynəlxalq təşkilat deyil?

√ Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
• Gömrük tariflərinin nəşri üzrə Beynəlxalq ittifaq
• Beynəlxalq ölçü və çəki komitəsi
• Beynəlxalq teleqraf ittifaqı
• Torpağın ölçülməsi üzrə Beynəlxalq ittifaq

390. Hansı ilk beynəlxalq təşkilatdır?

• Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
• Avropa birliyi
• NATO



• ATӘT
√ Torpağın ölçülməsi üzrə Beynəlxalq ittifaq

391. Konsulun missiyası hansı hallarda sona yetir:

√ Hamsı
• təmsil olunan dövlət ilə qəbul edən dövlət arasında müharibə başlaması
• konsulluq münasibətlərinin xitam olunması
• konsulluq idarəsinin bağlanması
• konsulluq dairəsinin yerləşdiyi ərazinin qəbul edən dövlətin suverenliyindən çıxması

392. Beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəliklərin funksiyaları hansılardır:

√ hamsı
• öz dövlətinə təşkilatın fealiyyəti haqqında məlumat verilməsi və s
• təşkilatla əlaqədar saxlanılması
• təşkilatda həmin dövlətin mənafelərinin qorunması
• nümayəndəliyi göndərən dövlətin təmsil olunması

393. nümayəndəliyin binalarının toxunulmazlığı

√ gömrük rüsumundan azad olma
• nümayəndəliyin binalarının toxunulmazlığı
• yurisdiksiya immuniteti
• arxiv və sənədlərin toxunulmazlığı
• fiskal immuniteti

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

√ fiskal immuniteti
• yurisdiksiya immuniteti
• gömrük rüsumundan azad olma
• arxiv və sənədlərin toxunulmazlığı
• nümayəndəliyin binalarının toxunulmazlığı

395. Şəxsi imtiyaz və immunitetlərə hansılar aid deyi

• yurisdiksiya immuniteti
• fiskal immuniteti
√ bayraq və emlemdən istifadə hüququ
• şəxsiyyət toxunulmazlığı
• mənzil toxunulmazlığı

396. Konsul missiyasına nə vaxtdan başlamış sayılır?

√ ekzekvatura verilən andan
• konsulluğun açılması haqqında qərar qəbul ediləndən
• xarici işlər idarəsi tərəfindən təyin olunandan
• konsul patenti alındıqdan sonra
• etimadnamə təqdim ediləndən

397. Ekzekvatura nədir?

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

• konsul təyin olunmuş şəxsə onun səlahiyyətlərini təsdiq edən xüsusi sənəd
• əsasnamə
• etimadnamə
• konsulluq nizamnaməsi



398. Fəxri konsullar:

• konsulluğun yerləşdiyi dövlətin başçısı tərəfindən təyin olunan yerli vətəndaş
• konsul tərəfindən təyin olunaraq məvacib alan şəxs
√ konsulluğun yerləşdiyi dövlətdə daimi yaşayan şəxslərin sırasından təyin olunur
• konsulluğun yerləşdiyi dövlətdə konsullğun aid edildiyi dövlətin vətəndaşı olan şəxs
• konsullğun aid edildiyi dövlətin başçısı tərəfindən təyin olunan yerli vətəndaş

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

• vitse konsulluq vitse konsul; konsul agentlikləri konsul agenti
• baş konsulluq baş konsul; konsulluq konsul; vitse konsulluq vitse konsul
√ baş konsulluq baş konsul; konsulluq konsul
• baş konsulluq baş konsul; konsulluq konsul; vitse konsulluq vitse konsul; konsul agentlikləri konsul agenti
• konsulluq konsul; vitse konsulluq vitse konsul

400. Duayen

• təşkilat rəhbəri
• səfirlər
• xüsusi missiya rəhbəri
• nuntsilə
√ diplomatik korpusa rəhbərlik edir

401. Dövlətin hüquqi tanınma forması hansıdır?

• defakto
• sazişlə
• müqavilə ilə
√ deyure
• bəyanatla

402. dövlətin faktiki tanıma forması hansıdır?

• bəyanatla
• deyure
• sazişlə
• müqavilə ilə
√ defakto

403. Diplomatiyada əhəmiyyətlidir?

√ şəxsi əlaqələri genişləndirmək
• qəbullara getməmək
• şəxsi əlaqələri yaratmamaq
• diplomatik mühitdən təcrid olunmaq
• heç kəslə görüşməmək

404. Diplomatın əsas məlumat mənbəyinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

√ kütləvi informasoya vasitələri
• dedektiv romanlar
• rəsm qalereyasına baxmaq
• qiraət zallarında çox oxumaq
• təzə kinofilmlər

405. Diplomatın əsas hərəkət və fəaliyyət normaları nə ilə tənzim olunur?

√ diplomatik protokol normaları ilə



• yaddaş məktubu ilə diplomatik pasportla
• aqremanla
• patentle
• təlimatla

406. Diplomatik korpusun adından kim danışa bilər?

√ səfirlər
• birinci dərəcəli müşavir
• hərbi attaşe
• baş konsul
• duayen

407. Bir ölkədə diplomatik nümayəndəlik hansı tanınma formasından sonra açılır?

√ deyure
• defakto
• defakto və deyure
• hərbi müqavilədən sonra
• dövlətlərarası müqavilədən sonra

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

√ patent
• etimadnamə
• ekzekvatura
• yaddaş məktubu
• aqreman

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

√ patent
• ikitərəfli müqavilə
• ekzekvatura
• aqreman
• protokol

410. Ştatdan kənar konsulların vəzifələri dövlətin hansı orqanları tərəfindən müəyyənləşdirilir?

√ Xarci İşlər nazirliyi tərəfindən
• Prezident Adminstrasiyası tərəfindən
• Ölkədəki səfirlik tərəfindən
• Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən
• nazirlər Kabineti tərəfindən

411. Diplomatik fəaliyyətə dair əsas beynəlxalq sənəd hansıdır?

√ Vyana Konvensiyası
• BMTnin nizamnaməsi
• Helsinki İnsan Hüquqları Konvensiyası
• NATO ilə “Sülh naminə tərəfdaşlıq” çərçivəsi
• NATOnun bəyanatı

412. Ştatdankənar konsulları kim təyin edir?

√ XİN
• Baş konsul
• Konsul agenti
• Fəxri konsul
• Prezident



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

√ konsul patenti
• etibarnamə
• ekzekvatura
• protokol
• etimadnamə

414. Missiyalara kim başçılıq edir?

√ fövqəladə və səlahiyyətli elçi və müvəqqəti işlər müvəkkili
• attaşe
• katiblər
• konsul
• fövqəladə və səlahiyyətli səfir

415. Müəyyən məsələlər üzrə danışıqlar aparmaq və ya hər hansı konkret vəzifəni yerinə yetirmək məqsədi ilə ( yubiley və ya dəfn
mərasimlər ) başqa bir dövlətə onun razılığı ilə göndərilən rəsmi nümayəndə heyəti necə adlanır?

√ xüsusi missiya
• konsulluq
• attaşe
• hökumət
• səfirlik

416. Diplomatik nümayəndəliklərin başçılarının dərəcələri: ( dolğun cavabı göstər)

√ dövlət başçıları yanında akkreditə olunan səfir və nuntsilər; dövlət başçıları yanında akkreditə olunan elçi və internuntsiər; XİN yanında
akkreditə olunan işlər müvəkkillər

• səfir və konsullar
• nuntsilər
• işlər müvəkkilləri
• dövlət başçıları yanında akkreditə olunan səfir və nuntsilər; dövlət başçıları yanında akkreditə olunan elçi və internuntsiər

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

√ dövləti bütün məsələlər üzrə təmsil edən orqanlar
• daimi orqan
• müvəqqəti orqan
• xarici orqan
• dövləti hər hansı bir məsələ üzrə təmsil edən orqanlar

418. Konsulluğun təsdiq etdiyi sənəd necə adlandırılır?

√ konsulluq dairəsi
• konsulluq leqalizasiyası
• konsulluq patenti
• konsulluq markası
• konsulluq vəsiqəsi

419. Konsul işə başlamaq üçün gəldiyi ölkədən nə alır?

√ ekzekvatura
• patent
• ikitərəfli müqavilə
• aqreman
• protokol



420. Konsul xidmətinin əsas funksiyalarına daxildir?

√ öz ölkəsinin vətəndaşlarının hüquqlarını müdafiə etmək
• təşkilatarası müqavilələr bağlamaq
• öz höküməti adından danışmaq
• getdiyi ölkədə siyasi bəyənat vermək
• hərbi münaqişələri dayandırmaq

421. Konsul dərəcəsinə aid olmayan variant hansıdı?

√ konsul brokeri
• vitse konsul
• konsul agenti
• konsul
• baş konsul

422. Diplomatın diplomat olduğunu təsdiq edən sənəd hansıdır?

√ vəsiqə
• arayış
• döş nişanı
• pasport
• diplomatik dərəcə

423. Diplomatik yazışmanın dili necə olmalıdır?

√ lokonik və aydın
• atalar sözlərindən və məsələlərdən çox istifadə olunmalıdır
• xalq deyimləri ilə başlamalı və qurtarmalıdır
• ətraflı izahatla
• müxtəlif cür izah olunan sözlər işlənməlidir

424. Diplomatik nümayəndəliyin yeni təyin olunmuş başçısına onu qəbul edən ölkə hansı razılıq sənədi?

√ göndəriş
• patent
• nota
• aqreman
• arayış

425. Bəzi ölkələrdə gömrükdə diplomatı gömrük yoxlamasından azad edən sənəd nədir?

√ diplomatik nota
• diplomatik yarışma
• diplomatik kart
• diplomatik nəzakət
• diplomatik dərəcə

426. Aşağıdakılardan hansılar diplomatik sənəd sayılır?

• çıxışların mətni
• məruzə
• konfransların tezisləri
• elmi konfransın bülleteni
√ verbal nota, memerandum

427. Aşağıdakılardan hansı diplomatik ranqdır?

√ ikinci dərəcəli müşavir
• birinci katib



• ikinci katib
• üçüncü katib
• Fövqəladə və Səlahiyyətli Nümayəndə

428. Konsulluğun fəaliyyət göstərdiyi ərazi necə adlandırılır?

√ konsulluq dairəsi
• konsulluq mərkəzi
• səfirlik dairəsi
• konsulluğuq qapalı zonası
• konsulluq rayonu

429. Diplomatik hüquq hansı beynəlxalq münasibətdə istifadə olunur?

√ diplomatik münasibtəlrin yaradılmasında və fəaliyyətinin təşkil olunmasında
• iqtisadi münasibətlərin yaradılmasında
• ticarət münasibtlərinin yaradılmasında
• hərbi əməkdaşlıqda
• mədəni münasibətlərin yaradılmasında

430. Azərbaycan Respublikası Konsul Nizamnaməsi nə zaman qəbul edilib?

√ 19940208
• 19940304
• 20040129
• 20010628
• 20010608

431.   Diplomatik xidmət haqqında   AR Qanunu nə vaxt qəbul edilib?

√ 20010608
• 20040129
• 19940208
• 20010628
• 19940304

432. Konsullar kim tərəfindən təyin olunur?

√ xarici işlər idarəsi
• səfir
• elçi
• attaşe
• Prezident

433. Diplomatik heyətə daxildir:

√ səfirlər, elçilər, müşavirlər, xüsusi attaşelər
• yerli vətəndaşlar
• kargüzarlar, səfirlər
• dəftərxana müdirləri, hesabdarlar, tərüməçilər
• sürücülər,tərcüməçilər

434. Diplomatik nümayəndəliyin heyəti:

√ Diplomatik heyət, inzibati texniki heyət, xidmətçi heyət
• xidmətçi heyət
• attaşelər
• elçilər
• Diplomatik heyət, texniki heyət



435. Diplomatik nümayəndəliklərin növləri

√ səfirlik, missiya
• təşkilatar, nümayəndəliklər
• konsulluqlar, səfirlik
• missiya, təşkilatar
• konsulluqlar, təşkilatar

436. Dövlətin başqa bir dövlətin ərazisində yerləşən, həmin dövlətlə diplomatik münasibəti həyata keçirən orqan:

√ diplomatik nümayəndəliklər
• XİN
• Beynəlxalq təşkilatar
• Nazirliklər
• nazirliklər

437. Daimi xarici orqanlar

√ diplomatik nümayəndəliklər, konsulluqlar
• prezident
• XİN
• Beynəlxalq təşkilatar
• konfranslarda iştirak edən nümayəndə heyəti

438. Dövləti beynəlxalq ünsiyyətdə təmsil edən dövlət orqanlarının statusunu vəfunksiyalarını tənzimləyən beynəlxalq hüquq normalarının
məcmusu:

√ Diplomatiya və konsulluq hüququ
• İnsan hüququ
• Beynəlxalq hüquq
• Təşkilatlar hüququ
• Humanitar hüquq

439. İnsan hüquqları üzrə BMTnin Ali Komissarı institutu neçənci ildə təsis edilmişdır.

√ 1993cü ildə BMT Baş Assambleyasının 20 dekabr 1993cü il tarixli 48/141 saylı qətnaməsi ilə
• 1981ci il insan haqlarının pozulması əsasında yaradılmışdır.
• 1973cü ildə BMT 20 dekabr 1993cü il tarixli 48/14 saylı qətnaməsi ilə
• heç biri
• 1971ci il Afrika Xartiyasının əsasında yaradılmışdır

440. İnsan və xalqların hüquqları üzrə Afrika komissiyası neçənci ildə və nəyin əsasında yaradılmışdır

√ 1981ci il Afrika Xartiyasının əsasında yaradılmışdır.
• 1981ci il insan haqlarının pozulması əsasında yaradılmışdır
• 1881ci il Avropa Xartiyasının əsasında yaradılmışdır
• 1981ci il Avropa Xartiyasının əsasında yaradılmışdır
• 1971ci il Afrika Xartiyasının əsasında yaradılmışdır

441. Amerika İnsan Hüquqları Konvensiyasının hansı funksiyası vardır:

√ Şikayətlərə baxmaq və Konvensiyasının müddəalarının təfsiri və tətbiqi ilə bağlı məsləhət xaraqterli rəylər vermək
• yerlərdə ümumi situasiyanın öyrənilməsi və ya konkret problemin həlli ilə bağlı təhqiqatların aparılması
• insan hüquqlarının pozulması iddia edən fərdi, dövlətlərarası şikayətlərə baxılması
• Heç biri
• dövlətlərin müvafiq müzafiq müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərinin yerinəyetirilməsi haqqında məruzələrinin dinlənilməsi

442. Dövlət təmin etməlidir ki, türmə gözətçiləri, polis, hərbi və tibbi heyət müvafiq beynəlxalq normalarla, o cümlədən Məhbuslarla təftar
haqqında BMTnin minumal standart qaydaları ilə tanış edilsinlər bu hal hansı öhdəliyi yaradır



√ pozitiv ohdəlik
• davranış öhdəliyi
• neqativ öhdəlik
• umumi öhdəlik
• nəticə öhdəliyi

443. Beynəlxalq hüquqda insan hüququ sisteminə nələr daxildir?

• təşkilatların qərarları
• bağlanmış ikitərəfli iqtisadi müqavilələr
√ bu sahədə qəbul olunmuş bütün beynəlxalq normalar
• məhkəmə qərarları
• müəssisələrin qərarları

444. İnsan hüquqlarına hörmət prinsipi hansı tarixi hadisədən sonra beynəlxalq aləmin diqqətini cəlb edir və normaya çevrilmişdir?

√ birinci dünya müharibəsindən sonra
• ikinci dünya müharibəsindən sonra
• Macarıstanda baş vermiş tarixi hadisədən sonra
• Kubada inqilab qələbə çaldıqdan sonra
• çində inqilab qələbə çaldıqdan sonra

445. Beynəlxalq hüquqda insan hüququ hansı beynəlxalq hüquqi sənəddə əsas norma kimi öz əksini tapmışdır?

√ BMTnin nizamnaməsində
• digər beynəlxalq təşkilatların sənədlərində
• ATӘTin sənədlərində
• Avropa Birliyinin sənədlərində
• Avropa Şurasının sənədlərində

446. İnsan hüquqları sahəsində tövsiyyə xarakterli sənədlər:

√ 1992ci ildə qəbul edilmiş “ Milli, etnik, dil və dini azadlıqlara mənsub olan şəxslərin hüquqları haqqında ” Bəyannamə
• “ İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında “ Beynəlxalq Pakt
• Afrika Xartiyası
• Avropa Sosial Xartiyası
• “ Vətəndaş və siyasi hüquqlar haqqında “ Beynəlxalq Pakt

447.  1503 proseduru   öz adını hansı sənəddən götürüb:

√ EKOSOKun 1970ci il 27 may tarixli 1503 saylı qətnaməsindən
• 1966cı ildə qəbul edilmiş “ Vətəndaş və siyasi hüquqlar haqqında “ Beynəlxalq Pakt
• 1959u il ADT orqanlarından birinin XİN Məsləhət görüşünün qətnaməsindən
• 1981ci il Afrika Xartiyasından
• 1973cü ildə qəbul edilmiş “ Aparteid cinayətlərinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında “ Beynəlxalq Konvensiyadan

448. 1984cü il Konvensiyası əsasında yaradılan İşgəncə əlehinə komitədə ekspertlərin seçilmə müddəti və sayı nə qədər olmalıdır?

√ 2 il müddətinə 10 ekspert
• 2 il müddətinə 5 ekspert
• 3 il müddətinə 10 ekspert
• 5 il müddətinə 5 ekspert
• 5 il müddətinə 10 ekspert

449. Universal səviyyədə mövcud olan müqavilə mexanizmlərini seçin

√ İnsan hüquqları komitəsi, İrqi ayrıseçkiliyin ləğvi üzrə komitə, İşgəncə əlehinə komitə
• BMT sistemində köməkçi təsisatlar, İnsan hüquqları üzrə BMT Ali Komissarı
• Üçlər qrupu, “ 1503 proseduru “, Qadınlara qarşı ayrıseçkiliyin ləğvi üzrə komitə
• Uşaq hüquqları komitəsi, İnsan hüquqları üzrə BMT Ali Komissarı, “ 1503 proseduru"



• Uşaq hüquqları komitəsi, “ 1503 proseduru ”, tematik mexanizmlər

450. K. Vasakın konsepsiyasına əsasən insan hüquqlarının inkişaf tarixində III nəslə aiddir:

√ kollektiv hüquqlar və həmrəylik hüququ
• iqtisadi, sosial, mədəni hüquqlar
• təhsil hüququ
• vicdan azadlığı
• vətəndaş və siyasi hüquqlar

451. K. Vasakın konsepsiyasına əsasən insan hüquqlarının inkişaf tarixində II nəslə aiddir:

√ iqtisadi, sosial, mədəni hüquqlar
• sülh hüququ
• sağlamlıq hüququ
• inkişaf hüququ
• vətəndaş və siyasi hüquqlar

452. K. Vasakın konsepsiyasına əsasən insan hüquqları öz inkişaf tarixində neçə mərhələdən keçib?

√ 3.0
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 2.0

453. Universal müqavilələrə aiddir:

√ 1966cı il İqtisadi, sosial, mədəni hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktı
• İcbari əməyin ləğvi haqqında 1957ci il BӘT konvensiyası
• Uşaq hüquqları haqqında 1989cu il Konvensiyası
• Təhsil sahəsində ayrıseçkilik əlehinə 1960cı il YUNESKO konvensiyası
• Avropa Sosial Xartiyası

454. Apatrid vətəndaş kimə deyilir?

√ vətəndaşlığı olmayan şəxsə
• dövlətlə hüquqi əlaqəsi olmayan şəxsə
• əcnəbi və mühacir olan şəxsə
• ikili vətəndaşlığı olan şəxsə
• dövlətlə siyasi əlaqəsi olmayan şəxsə

455. İnsan hüquqları haqqında nəzəriyyələr hansılardır?

√ təbii insan hüquqları nəzəriyyəsi, pozitiv nəzəriyyə,rasional nəzəriyyə
• siyasi nəzəriyyə, sosial xidmət nəzəriyyəsi
• sosial xidmət nəzəriyyəsi
• bərabərlik nəzəriyyəsi
• azad icma nəzəriyyəsi, dövlət nəzəriyyəsi

456. Vətəndaşlığın əldə edilməsinin iki əsas üsulu hansıdır?

• anadangəlmə və sonradan
√ anadangəlmə və naturalizasiya
• anadangəlmə və qazanılma
• naturalizasiya və qazanılma
• naturalizasiya və kvota

457. Avropa İttifaqının vətəndaşlığı neçənci ildən mövcuddur?



√ 1992.0
• 1976.0
• 1948.0
• 1966cı ildə
• 1955.0

458. Hansı demokratik dövlətin konstitusiyasında əsas sosialiqtisadi hüquqlar, ümumiyyətlə, xatırlanmır?

√ ABŞ
• Fransa
• Böyük Britaniya
• Yaponiya
• Almaniya

459. İnsan və vətəndaşın hüquqi statusunun təsbit edildiyi ilk rəsmi sənəd hansıdır

√ 1789cu il Fransa insan və vətəndaş hüquqları bəyannaməsi
• Manu qanunları
• ABŞın "İstiqlaliyyət bəyannaməsi"
• Hüquqlar haqqında Bill"
• Hammurapi qanunlar toplusu

460. insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyası nə vaxt qəbul edilmişdir?

√ 1950ci ildə
• 1948ci ildə
• 1966cı ildə
• 1945ci ildə
• 1776cı ildə

461. Uşaq hüquqları haqqında Konvensiya nə vaxt qəbul edilmişdir?

√ 1989 cu ildə
• 1776cı ildə
• 1948ci ildə
• 1950ci ildə
• 1966cı ildə

462. Qadınlara münasibətdə ayrıseçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Konvensiya nə vaxt qəbul edilmişdir?

√ 1979cu ildə
• 1776cı ildə
• 1948ci ildə
• 1966cı ildə
• 1950ci ildə

463. Qadınların siyasi hüquqları haqqında Konvensiya nə vaxt qəbul edilmişdir?

√ 1953cü ildə
• 1948ci ildə
• 1776cı ildə
• 1966cı ildə
• 1950ci ildə

464. İslam hüququnun insan haqlarını təsbit edən əsas mənbəyi hansıdır?

√ QuraniKərim
• Qiyas
• İcma
• Fətva



• Sünnələr

465. İslam hüququnda insan haqlarını təsbit edən ilk normativ akt?

√ Mədinə Konstitusiyası
• Vida Xütbəsi
• Qiyas və fətva
• cma və fətva
• Sünnə və qiyas

466. Böyük Azadlıqlar Xartiyası nə vaxt qəbul edilmişdir?

√ 1215cı ildə
• 1948ci ildə
• 1945ci ildə
• 1950ci ildə
• 1776cı ildə

467. Fransada İnsan və vətəndaş hüquqları Bəyannaməsi nə vaxt qəbul edilmişdir?

√ 1789cu ildə
• 1945ci ildə
• 1950ci ildə
• 1966cı ildə
• 1776cı ildə

468. Virciniya insan haqları Bəyannaməsi nə vaxt qəbul edilmişdir?

√ 1776cı ildə
• 1950ci ildə
• 1948ci ildə
• 1945ci ildə
• 1789cu ildə

469. Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt nə vaxt qəbul edilmişdir?

• 1948ci ildə
• 1950ci ildə
• 1789cu ildə
• 1945ci ildə
√ 1966cı ildə

470. İnsanın təbii hüquqları hansılardır?

√ bərabərlik hüququ, azadlıq hüququ, təhlükəsiz yaşamaq hüququ
• dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək hüququ, vətəndaşlıq hüququnun təminatı
• yaşamaq hüququ, bərabərlik hüququ, seçki hüququ, birləşmək hüququ
• azad sahibkarlıq hüququ, hüquqi yardım almaq hüququ, birləşmək hüququ
• yaşamaq hüququ, sərbəst toplaşmaq azadlığı, məlumat azadlığı, yaradıcılıq azadlığı

471. İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının əsas prinsipinin mahiyyəti nədən ibarətdir?

√ hər kəsin doğulduğu andan toxunulmaz, pozulmaz və ayrılmaz hüquq və azadlıqlara malik olması
• dövlət öz fəaliyyətində hüququ rəhbər tutaraq, insan hüquqlarını və azadlıqlarını təmin edir
• hər bir vəzifəli şəxsin qanunla yol verilən hər şeyi etmək imkanı
• cəmiyyət üzvlərinin müxtəlif maraqlarını əlaqələndirən vahid hakimiyyət altında insanların birləşməsi
• insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının beynəlxalq qurumlar tərəfindən təmin edilməsi

472. Әgər fərdin hüququnun təmin olunması üçün dövlətdən yalnız müəyyən hərəkətləri etməkdən (şəxsi özbaşına öldürməkdən, işgəncə
tətbiq etməkdən, şəxsi həyata müdaxilə etməkdən və i.a.) çəkinmək tələb olunursa bu hal hansı öhdəliyi yaradır



√ neqativ öhdəlik
• davranış öhdəliyi
• umumi öhdəlik
• pozitiv ohdəlik
• nəticə öhdəliyi

473. Avropa Sosial Xartiyasının 7ci maddəsinin 2ci bəndində dövlətlərin üzərinə belə bir vəzifə qoyulur ki, qanunvericilik qaydasında
uşaqların təhlükəli və zərərli işlərə buraxılmasının minumal yaş həddini müəyən etsinlər bu hal hansı öhdəliyi yaradır

√ davranış öhdəliyi
• konkret öhdəlik
• umumi öhdəlik
• xüsusi ohdəlik
• nəticə öhdəliyi

474. Әgər polis hər hansı şəxsı özünə yaşayış yeri seçmək azadlığından qanunsuz olaraq məhrum edirsə, yuxarı inzibati orqan və ya
məhkəmə vasitəsilə dövlət hələ bu vəziyyəti düzəldə bilər və həmin qadağanı ləğv edə bilər bu hal hansı öhdəliyi yaradır.

√ nəticə öhdəliyi
• davranış öhdəliyi
• onkret öhdəlik
• umumi öhdəlik

475. Müstəqil ölkələrdə köklü və tayfa xalqlarına dair 1989cu il 169 saylı BӘT Konvensiyası

√ Ayrıayrı qrupların müdafiəsinə yönəlmiş müqavilələr
• ümumi, unversal
• ümumi
• Ayrıseçkilik məsələlərinə aid olan müqavilələr
• xususi, regional

476. Vətəndaşların siyasi hüquqları necə başa düşülməlidir?

√ ölkənin siyasi həyatında iştirak etmələri
• ölkənin iqtisadi həyatında iştirak etmələr
• ölkənin mədəni həyatında iştirak etmələr
• yaşadığı ərazidə fəaliyyəti
• işlədiyi kollektivdə fəaliyyəti

477. İnsan hüquqları dedikdə nə başa düşülür?

√ cəmiyyətin üzvü olan fərdin, şəxsiyyətin hüquqları
• dövlət tərəfindən məhdudlaşdırılan qeyriazadlıqlar
• beynəlxalq çərçivədə sazişlərdə müəyyənləşdirilən azadlıqlar
• cəmiyyətin hüquq qabiliyyətli fərdinin azadlıqları
• cəmiyyət üzvünün ona təqdim edilmiş azadlığı

478. Vətəndaşların siyasi hüquqları necə başa düşülməlidir?

√ ölkənin siyasi həyatında iştirak etmələri
• ölkənin mədəni həyatında iştirak etmələri
• işlədiyi kollektivdə fəaliyyəti
• yaşadığı ərazidə fəaliyyəti
• ölkənin iqtisadi həyatında iştirak etmələri

479. Üçlər qrupu hansı işlərin həyata keçirilməsinə nəzarət edir?

√ qadınlara qarşı ayrıseçkiliyin ləğvinə
• uşaqların hüquqlarının müdafiəsinə



• 1973cü ildə qəbul edilmiş “ Aparteid cinayətlərinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında “ Beynəlxalq Konvensiyanın
maddələrinin icrasına

• 1966cı ildə qəbul edilmiş “ Vətəndaş və siyasi hüquqlar haqqında “ Paktın maddələrinin icrasına
• irqi ayrıseçkiliyin ləğvinə

480. Dövlətdən   aktiv müdaxilə  , yəni müəyyən qanunvericilik, inzibati, təşkilati və digər tədbirlərin görülməsini tələb edən öhdəlik növü:

√ pozitiv
• davranış
• nəticə
• ümumi
• neqativ

481. Fərdin hüququnun təmin olunması üçün dövlətdən yalnız müəyyən hərəkətləri etməkdən ( şəxsi özbaşına öldürməkdən, işgəncə tətbiq
etməkdən və s. ), yəni şəxsi azadlıqlar sferasına müdaxilə etməkdən çəkinmək tələb olunarsa, bu, hansı növ öhdəlikdir?

√ neqativ
• konkret
• nəticə
• davranış
• ümumi

482. insan hüquqlarına hörmət etmək, insan hüquqlarını həyata keçirərkən ayrı seçkiliyə yol verməmək, qanunvericilik və digər tədbirləri
həyata keçirmək və s. hansı növ öhdəliklərə aiddir:

• nəticə
• konkret
• neqativ
• pozitiv
√ ümumi

483. İnsan hüquqları sahəsindəki mövcud beynəlxalq müqavilələrin kateqoriyaları:

√ ümumi və xüsusi, ayrıayrı qrupların müdafiəsinə yönəlmiş, ayrıseçkilik məsələsinə aid olan müqavilələr
• fakultativ, ilkin müqavilələr
• universal, regional müqavilələr
• əsas və törəmə
• ümumi və xüsusi

484.   Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və cəzalanması haqqında   1948ci il Konvensiyası beynəlxalq müqavilənin hansı
kateqoriyasına aiddir?

√ xüsusi müqavilələr
• regional müqavilələr
• ayrıayrı qrupların müdafiəsinə aid olan müqavilələr
• ayrıseçkilik məsələsinə aid olan müqavilələr
• universal müqavilələr

485.  Genosid  termini ilk dəfə olaraq kim tərəfindən işlədilib?

• alman Bekya Keyn
• rus Saşa Vinoqradov
• rus Bordunov Aleq
• ingilis Rozenberq Q
√ polyak Rafael Lemkin

486. İnsan hüquq və azadlıqları sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıqdan məqsəd nədən ibarətdir?

√ dövlətin öz milli qanunvericiliyini qurması üçün özünəməxsus çıxış nöqtəsi olan standartları (modelləri) işləyib hazırlamaq
• bu sahədə müvafiq nöqsanlar mövcud olan dövlətlərə normativ xarakterli yardım göstərmək
• beynəlxalq normativ aktların, paktların və model qanunların işləyib hazırlanması



• beynəlxalq normativ aktların işləyib hazırlanması
• milli qanunvericiliyin unifikasiyasıdır

487. Hansı hallarda vətəndaşa məcburi qaçqın statusu verilir?

√ dövlətdə dini, irqi, sosial və siyasi ayrıseçkiliyə məruz qaldığı üçün ölkəsini tərk edən şəxsə
• adi vətəndaşa
• iş adamlarına
• vətəndaşlığı olmayan şəxslərə
• siyasi məhbuslara

488. Beynəlxalq hüquqda insan hüququ sisteminə nələr daxildir?

√ bu sahədə qəbul olunmuş bütün beynəlxalq və mili hüquqi normalar
• təşkilatın qərarları
• müəssisələrin qərarları
• bağlanmış ikitərəfli iqtisadi müqavilələr
• məhkəmə qərarları

489. BMT Ali Komissarı institutu nə zaman təsis edilib:

√ 20 dekabr 1993cü ildə
• 15 mart 2006cı ildə
• 9 iyun 1998ci ildə
• 6 oktyabr 1999cu ildə
• 27 may 1970ci ildə

490. Konkret öhdəliyin növləri:

√ əsas və törəmə öhdəliklər
• pozitiv və neqativ öhdəliklər
• nəticə və davranış öhdəliyi
• dərhal və tədricən yerinə yetirilməli olan öhdəliklər
• maddi, implementasiya öhdəlikləri

491. K. Vasakın konsepsiyasına əsasən insan hüquqlarının inkişaf tarixində I nəslə aiddir

√ vətəndaş və siyasi hüquqlar
• iqtisadi, sosial, mədəni hüquqlar
• sağlamlıq hüququ
• sülh hüququ
• iqtisadi, siyasi hüquqlar

492.   Vətəndaş siyasi hüquqlar haqqında   Beynəlxalq Pakt nə zaman qüvvəyə minib?

√ 1966.0
• 1969.0
• 1976.0
• 1980.0
• 1960.0

493.   İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında   Beynəlxalq Pakt nə vaxt imzalanmışdı?

√ 1966.0
• 1973.0
• 1976.0
• 1980.0
• 1962.0

494. BMT Baş Məclisinin qətnaməsi ilə   Ümumdünya İnsan hüquqlarının Bəyannaməsi   nə vaxt qəbul olunmuşdu?



√ 10 dekabr 1948ci il
• 27 noyabr 1947ci il
• 10 dekabr 1949cu il
• 20 dekabr 1948ci il
• 10 dekabr 1945ci il

495. Müharibə aparılmasıının qadağan edilmiş üsulu?

√ xəyanət
• qorxaqlıq
• vədə əməl etməmək
• bütün variantlar düzdür
• satğıncılıq

496. Kombatantlar ələ kecərkən müqəssir bilinsələr hansı Konvensiya ilə himayədə olurlar ?

√ III Cenevrə Konvensiyası
• I Cenevrə Konvensiyası
• IV Cenevrə Konvensiyası
• Haaqa Konvensiyası
• II Cenevrə Konvensiyası

497. Silahlı qüvvələrin heyyətindən olan şəxslər hərbi cinayətkar kimi məhkəməyə verildikdə belə, onlar kombatant kimi öz hüquqi statusunu
saxlayırlarmı?

√ saxlayırlar
• müəyyən şərtlər daxilində saxlayırlar
• müəyyən şərtlər daxilində saxlamırlar
• bu hal BHHla tənzimlənmir
• saxlamırlar

498. Kombatantlar partizan döyüşcülər kimi fəaliyyətdə olarkən, özlərini kombatant kimi tanıtmalıdırlarmı?

√ tanıtmalıdırlar
• müəyyən şərtlərlə tanıtmalıdırlar
• müəyyən şərtlərlə tanıtmalı deyillər
• beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə tanıtmalıdırlar
• tanıtmalı deyillər

499. BMTnin Baş Məclisinin  Silahlı münaqişələrdə insan hüququna hörmət edilməsi  adlanan 2444 saylı qətnaməsi nə vaxtı qəbul
edilmişdir?

• 19 dekabr 1965ci il
√ 19 dekabr 1968ci il
• 19 dekabr 1967ci il
• 19 dekabr 1966cı il
• 19 dekabr 1963cü il

500. Silahlı qüvvələrin heyyətindən olan şəxslər mülki müdafiə təşkilatlarında təmsil oluna bilərlərmi ?

√ təmsil oluna bilərlər bir şərtlə ki onlar hər hansı hərbi vəxifə yerinə yetirməsinlər
• təmsil oluna bilməzlər
• beynəıxalq təşkilatların iştirakı ilə təmsil oluna bilərlər
• düzgün cavab yoxdur
• heç bir şərt əvvəlcədən qoyulmadan təmsil oluna bilərlər

501. Yaşamaq üçün zəruri olan ərzaq məhsullarının ümumi çatışmamazlığı olarsa, döyüşən tərəflərin bütün əhalisi üçün yardım
əməliyyatlarının aparılması müddəas hansı Protokolda müəyyənləşdirilimişdir?



√ I Әlavə Protokolda
• III Әlavö Protokolda
• IV Әlavə Protokolda
• bütün variantlar düzdür
• II Әlavə Protokolda

502. Mülki əhaliyə yardım prinsipləri hansı Konvensiyada tısbit edilmişdir?

√ IV Konvensiyanın 23cü maddəsində
• III Konvensiyada
• Haaqa Konvensiyasında
• I Konvensiyanın 23cü maddəsində
• II Konvensiyanın 23cü maddəsində

503. İnternə edilənlərə aid bütün məlumatlar hansı orqan vasitəsilə hansı Beynəlxalq Təşkilata göndərilməlidir?

√ Milli Məlumat Bürosu vasitəsilə BQXKnin Mərkəzi Axtarış Agentliyinə
• İnformBüro vasitəsilə İHTERPOLA
• Tərəflərin Məlumat Mərkəzlərinə
• düzgün cavab yoxdur
• Mərkəzi Məlimat Bürosu vasitəsilə BMTnin Axtarəş Bürosuna

504. İşğal edilmiş ərazidı yaşayan şəxslərin statusu hansı Konvensiyada təsbit edilmişdir?

√ IV Konvensiya
• II Konvensiya
• III Konvensiya
• düzgün cavab yoxdur
• I Konvensiya

505. Hərbi işğal haqqında qanunvericiliyin əsas vəzifəsi nədir?

√ Mövcud vəziyyəti, Status auo anteni saxlamaqdır
• silahlı münaqişənin gücünü azaltmaqdır
• tərəfləri güclü hücüm əməliyyatlarından saxlamaqdır
• bütün variantlar düzdür
• mövcud vəziyyəti kökündən dəyişməkdir

506. Münaqişə tərəfin ərazisində olan əcnəbilərin statusu hansı Konvensiyada təsbit edilmişdir?

√ IV Konvensiyada
• II Konvensiyada
• III Konvensiyada
• düzgün cavab yoxdur
• I Konvensiyada

507. Döyüş əməliyyatları teatrında fəaliyyət göstərən jurnalistlər hər cəhətdən hansı statusda hesab edilməlidirlər?

√ mülki şəxslər
• tibbi heyyət
• digər şəxslər
• bütün variantlar düzdür
• kombatantlar

508. I Protokola əsasən necə yaşdan az olan uşaqlar silahlı qüvvələrə cağrila bilinməz?

√ 15 yaşdan az
• 16 yaşdan az
• 17 yaşdan az
• bütün vaeiantlar düzdür



• 14 yaşdan az

509. I Protokola əsasən necə yaşdan az olan uşaqlar döyüş əməliyyatlarında iştirak edə bilməzlər?

√ 15 yaşdan az
• 16 yaşdan az
• 17 yaşdan az
• bütün variantlar düzdür
• 14 yaşdan az

510. Qadınların müdafiəsi haqqında müddıalar hansı Konvensiyada öz əksini tapmışdır?

√ I Konvensiyada
• III Konvensiyada
• IV Konvensiyada
• düzgün cavab yoxdur
• II Konvensiyada

511. Düşmənin tabeliyində olan mülki .əxslərin hüquqüi statusu və himayə olunması hansı konvensiyada qaydaya salınmışdır?

√ IV Konvensiyada
• II Konvensiyada
• III Konvensiyada
• düzgün cavab yoxdur
• I Konvensiyada

512. Beynəlxalrq Humanitar hüququn məqsədinə görə hər bir ayrıca müdafiə tədbiri tələb edən neçə tip təhlükə fərqləndirilir?

• altı
• üç
• dörd
• beş
√ iki

513. Müharibə zamanı mülki şəxslərin müdafiəsi haqqında (IY) Konvensiya nə vaxtı, hansə konfransda qəbul edilib?

√ 1949cu il Diplomatik konfransda
• 1947ci il Diplomatik konfransda
• 1946ci il Diplomatik konfransda
• 1945ci il Diplomatik konfransda
• 1948ci il Diplomatik konfransda

514. Hərbi əsirlərin repatriasiyasının əsassıs olaraq təxirə salınması hansı protokolun ciddi şəkildə pozulması deməkdir?

√ (I) Protokolun
• (III) Protokolun
• (IV) Protokolun
• bütün variantlar düzdür
• (II) Protokolun

515. Hərbi əsirlər bir qayda olaraq repatriasiyadan imtina edə bilərlərmi?

√ edə bilməzlər
• müəyyən şərtlərlə edə bilərlər
• müəyyən şərtlərlə edə bilməzlər
• beynəlxalq təşkilatların birbaşa iştirakı ilə
• edə bilərlər

516. Müharibədə əir götürülənlərin vəziyyəti ətraflı hansı Konvensiyada nəzərdən kecirilir?



√ Hərbi əsirlər haqqında (III) Cenevrə Konvensiyası
• (I) Cenevrə Konvensiyası
• (II) Cenevrə Konvensiyası
• düzgün cavab yoxdur
• Haaqa Konvensiyası

517. Xəxtəxana gəmilərinin funksiyaları hansı Konvensiyanən himayəsi altına düşür?

√ II Cenevrə Konvensiyası
• Haaqa Konvensiyası
• III Cenevrə Konvensiyası
• IV Cenevrə Konvensiyası
• I Cenevrə Konvensiyası

518. Dənizdə quru qospitallarının funksiyasını hansı obyektlər yerinə yetirir?

√ xəstəxana gəmiləri
• xüsusi quru qospitalları
• liman qospitalları
• bütün variantlar düzdür
• döyüş gəmiləri

519. Səhra qospitallarının neytrallığını bəyan edən ilk Konvensiya hansıdır?

√ 1864cü il Konvensiyası
• 1863cü il Konvensiyası
• 1861ci il Konvensiyası
• 1860cı il Konvensiyası
• 1865ci il Konvensiyası

520. Kombatantların anlayıışı hansı Protokolun necənci maddəsində verilir?

√ 1977ci ilin I Әlavə Protokolun 43cü mad.2ci bəndi
• 1975ci ilin I Әlavə Protokolun 43cü mad.2ci bəndi
• 1974cü ilin I Әlavə Protokolun 43cü mad.2ci bəndi
• 1973cü ilin I Әlavə Protokolun 43cü mad.2ci bəndi
• 1976ci ilin I Әlavə Protokolun 43cü mad.2ci bəndi

521.  Kombatant  termini yalnız hansı Әlavə Protokolunda müəyyənləşdirilmişdir?

√ 1977ci ilin I Әlavə Protokolunda
• 1975cı ilin I Әlavə Protokolunda
• 1974cü ilin I Әlavə Protokolunda
• 1971cı ilin I Әlavə Protokolunda
• 1976cı ilin I Әlavə Protokolunda

522. insan Hüquqları ümumi Bəyannaməsi nə vaxtı qəbul edilmişdir?

√ 10 dekabr 1948ci il
• 10 dekabr 1950ci il
• 10 dekabr 1951ci il
• 10 dekabr 1952ci il
• 10 dekabr 1949cu il

523. İnsan Hüquqları ümumi Bəyannaməsi hansı beynəlxalq təşkilat tərəfindən qəbul edilmişdir?

√ BMT
• Avropa Birliyi
• Avropa Şurası
• MDB



• ATӘT

524. Həddən artıq zərər vuran və ya seçilmsiz təsir göstərən silah hesab edilən adi silahların konkret növlərinin qadağan olunması və ya
məhdudlaşdırılması haqqında konvensiya və onun üç protokolu nə vaxtı qəbul edilmişdir?

√ 10 oktyabr 1980ci il
• 10 oktyabr 1982ci il
• 10 oktyabr 1987ci il
• 10 oktyabr 1990ci il
• 10 oktyabr 1981ci il

525. Bakterioloji (bioloji) və toksin silahların işlənib hazırlanması, istehsalı və ehtiyatinin artırılmasının qadağan olunması və onların məhv
edilməsi haqqında Konvensiya nə vaxtı qəbul edilmişdir?

√ 10 aprel 1972ci il
• 10 aprel 1975ci il
• 10 aprel 1978ci il
• 10 aprel 1979cu il
• 10 aprel 1971ci il

526.  Mədəni Sərvətlər üçün Qırmızı Xaç  yaradıldıqdan sonra onun icrasına nəzarət hansı beynəlxalq təşkilata həvalə edildi?

√ YUNESKO
• ATӘM
• ATӘT
• Avropa Şurası
• YUNSİTRAL

527. Quruda döyüşən silahlı qüvvələrdə yaralıların və xəstələrin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında I Cenevrə Konvensiyası nə vaxt
qəbul edilmişdir?

√ 12 avqust 1949cu il
• 12 avqust 1950ci il
• 12 auqust 1951ci il
• 12 avqust 1952ci il
• 12 avqust 1948ci il

528. Döyüş meydanlarında ordu tibb birləşmələrinin fəaliyyətinin hüquqi əsasını hansı Konvensiya qoymuşdur?

√ Quruda müharibə zamanı yaralı və xəstə əsgərlərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında 22 avqust 1864cü il tarixli Konvensiya
• Quruda müharibə zamanı yaralı və xəstə əsgərlərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasıhaqqında 22 avqust 1865ci il tarixli Konvensiya
• Quruda müharibə zamanı yaralı və xəstə əsgərlərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında 22 avqust 1866ci il tarixli Konvensiya
• Quruda müharibə zamanı yaralı və xəstə əsgərlərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında 22 avqust 1889cu il tarixli Konvensiya
• Quruda müharibə zamanı yaralı və xəstə əsgərlərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında 22 avqust 1964cü il tarixli Konvensiya

529. Beynəıxalq humanitar hüququn dirçəlişinin ideya əsası necənci əsrdə qoyulmuşdur?

√ XIX əsrdə
• XX əsrin əvvəlində
• XVII əsrdə
• XVI əsrdə
• XVIII əsrdə

530. İmplementasiya nədir?

√ Beynəlxalq Humanitar hüququn normalarına tam riayət olunmasını təmin etmək məqsədilə dövlətlər tərəfindən dörülməli olan tədbirləri
əhatə edir

• Silahlı qüvvələrin tərkibinə daxil olan şəxslər
• Hərbi əməliyyatlarda faktik olaraq iştirak etmək
• Müharibə qurbanlarının beynəlxalqhüquqi müdafiəsi
• Müharibə vəziyyətinin bitməsi



531. Hansı qadağan olunmuş metod deyil?

√ insan bədənində asanlıqla dönən və ya yastılanan güllələr
• işgəncələr,genosid və girov götürmənin tətbiq edilməsi
• Parlamentyoru və onu müşayiət edən şəxsləri öldürmək
• Düşmən qoşunlarına mənsub olan şəxsləri xaincəsinə öldürmək
• Hərbi zərurət hallarından başqa,düşmən mülkiyyətinin tələf və ya zəbt edilməsi

532. Beynəlxalq humanitar hüququ leksikona kim gətirmişdir?

√ Jan Pikte
• Pol Mari Qodme
• Brean Kelloq
• Jan Pol Akayesu
• Duşko Tadiç

533. İkitərəfli bəyanat hansı ölkələr arasında qəbul olunmuşdur?

√ SSRİ və Yaponiya
• İngiltərə və Fransa
• SSRİ və ABŞ
• Yaponiya və Fransa
• Fransa və ABŞ

534. Quru müharibəsinin qanun və adətləri haqqında Haaqa Konvensiyası nə vaxt qəbul olunmuşdur?

√ 1907.0
• 1905.0
• 1904.0
• 1903.0
• 1900.0

535. Beynəlxalq silahlı münaqişə qurbanlarının müdafiəsinə dair Cenevrə Konvensiyasına əlavə neçə Protokol qəbul olunmuşdur?

√ 3.0
• 4.0
• 1.0
• 5.0
• 2.0

536. Kombatantlar və mülki şəxslər arasında mövcud olan fərqli cəhətlər hansılardır? 1)davranış 2)hüquqlar 3)məsuliyyət 4)hücumlardan
müdafiə 5)düşmən tərəfdən rəftarnecə olmalıdır

√ Hamısı
• 1 4 5
• 2 3 4
• 1 3 5
• 1 2 3 5

537.  Silahlı münaqişə zamanı mədəni mülkiyyətin qorunması haqqında  1954cü il Konvensiyaya II Әlavə Protokolu nə vaxt qəbul
edilmişdir?

• 26.03.1995ci il
• 26.03.1997ci il
• 26.03.1998ci il
√ 26.03.1999cu il
• 26.03.1996cı il



538. Azərbaycan Respublikası  Silahlı münaqişə zamanı mədəni mülkiyyətin qorunması haqqında  Konvensiya qoşulmuşdurmu? Әgər
qoşulmuşdursa, hansı tarixdə?

√ qoşulmuşdur, 21.04.1993cü ildə
• qoşulmuşdur, 21.04.1992ci ildə
• qoşulmamışdır
• qoşulmuşdur 21.05.1993cü ildə
• qoşulmuşdur, 21.04.1991ci ildə

539. Parlamentyor hansı halda saxlanıla bilər?

√ hərbi hissə rəisi parlamentyorun ona tapşırılmış məlumatların toplanmasının qarşısını almaq üçün zəruri tədbirlər görərkən, sonuncu
tərəfindən bu halda suiistifadə halları olanda, o müvəqqəti saxlanıla bilər

• parlamentyor ona təsis olunmuş nişanlara məxsus olmasa o saxlanıla bilər
• o, heç bir halda saxlanıla bilinməz
• parlamentyor casus olduqda
• parlamentyor hər bir halda saxlanıla bilər

540. Muzdlu əsgərlər kombatant və ya hərbi əsir statusuna malikdirmi?

√ malik deyillər
• malikdirlər müəyyən şərtlər əsasında
• malik deyillər, ancaq beynəlxalq hüquq normaları tərəfindən müdafiə olunurlar
• müəyyən ərazidə malikdirlər
• malikdirlər

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

√ beynəlxalq
• çoxsahəli
• dövlət daxili
• ümumi
• maştablı

542. Silahlı münaqışə hansı formada ola bilər?

√ beynəlxalq; qeyribeynəlxalq
• beynəlxalq; masştamblı
• çoxsahəli; beynəlxalq; qeyribeynəlxalq
• bir region cərcivəsində
• çoxsahəli; beynəlxalq

543. Beynəlxalq humanitar hüquq neçə bölmədən ibarətdir?

√ “Cenevrə hüququ”; “Haaqa hüququ”
• “Cenevrə hüququ”; “Haaqa hüququ” və “Silahlı münaqişələr hüququ”
• “Haaqa hüququ”; “Avropa hüququ”; “Müharibə hüququ"
• beynəlxalq silahli munaqisələr huququ
• “Cenevrə hüququ”; “Avropa hüququ”; “Haaqa hüququ” və “Silahlı münaqişələr hüququ

544. Haaqa hüququnun tənzimlədiyi sahələr

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

• müharibə zamanı tərəflərin hüquqlarını məhdudlaşdırır
• hərbi əməliyyatlar aparılması zamanı zərər vura biləcək vasitələri seçmək imkanlarını məhdudlaşdırır
• hərbi obyektlər, hərbi qospitallar
• hərbi əməliyyatlar zamanı müharibə edən tərəflərin hüquq və vəzifələrini məhdudlaşdırır

545. Terrorizmin qaşısının alınması və cəzalandırılması haqqında Konvensiya neçənci ildə bağlanib



√ 1937ci ildə bağlanmış
• 1947ci ildə bağlanmış
• 1936ci ildə bağlanmış
• 1957ci ildə bağlanmış
• 1940ci ildə bağlanmış

546. Beynəlxalq humanitar hüququn normalarına tam riayət olunmasını təmin etmək məqsədilə dövlətlər tərəfindən görülməli olan bütün
tədbirləri........ əhatə edir

√ Beynəlxalq humanitar hüququn implementasiyası
• Beynəlxalq mülki hüququn implementasiyası
• Beynəlxalq cinayət hüququnun implementasiyası
• Ümumdünya humanitar hüququn implementasiyası
• Beynəlxalq insan hüququn implementasiyas

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

• 14 may 1960cı il
√ 14 may 1954cü il
• 14 may 1959cu il
• 14 may 1956cı il
• 14 may 1955ci il

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

• II Protokol
√ I Protokol
• III Protokol
• IY Protokol
• Haaqa Konvensiyası

549. Repressalilərə qoyulan ciddi qadağan hansı Әlavə Protokolda öz əksini tapməşdır

√ I Әlavə Protokolda
• III Әlavə Protokolda
• IV Әlavə Protokolda
• düzgün cavab yoxdur
• II Әlavə Protokolda

550. Norma yaradıcılığı baxımından beynəlxalq humanitar hüquq hansı beynəlxalq sənədlərdən başlayır?

• 1969cu il Vyana Konvensiyası
√ 1864cü il Cenevrə Konvensiyası
• 1958ci il NyuYork Konvensiyası
• 1923cü il Cenevrə Protokolu
• 1829cu il Cenevrə Konvensiyası

551. Mülki əhalinin zorla köcürülməsi mümkündürmü?

• Mümkündür
√ II Protokol bunu qadağan edir
• müəyyən şərtlər daxilində mümkündür
• BHH bu halı tənzimləmir
• I Protokol bunu qadağan edir

552. Mülki Әhalinin və ya ayrıayrı mülki şəxslərin hücum obyekti ola bilməməsi hansı prokolda təsbit edilmişdir?

√ I Protokol
• II Protokol



• III Protokol
• IY Protokol
• Haaqa Konvensiyası

553. Müharibə qurbanlarının müdafiəsinə aid əsas qaydalar Hansı beynəlxalq sənəddə göstərilmişdir ?

√ Cenevrə konvensiyalarının 3cü maddəsində
• Monreal konvensiyasının 3cü maddəsində
• Moskva Konvensiyasının 3cü maddəsində
• Vaşinqton Konvensiyasının 3cü maddəsində
• Haaqa konvensiyasının 3cu maddəsində

554. Qəzaya uğrayan təyyarəni paraşütlə tərk edən heyyət üzvlərinə hücumlara qadağan edən Protokol hansıdır

√ I Protokol
• II Protokol
• III Protokol
• IV Protokol
• Moskva Konvensiyası

555. Həddən artıq ziyan vuran və ya seçimsiz təsir gösərən silah hesab edilən adi silahların konkret növlərinin tətbiqinin qadağan olunması
və ya məhdudla.dırılması haqqında Konvensiyaya necə protokol əlavə edilmişdir?

√ 3.0
• 4.0
• 1.0
• 5.0
• 2.0

556. Həddən artıq ziyan vuran və ya seçimsiz təsir gösərən silah hesab edilən adi silahların konkret növlərinin tətbiqinin qadağan olunması
və ya məhdudla.dırılması haqqında Konvensiya nə vaxtı qəbul edilmişdir?

√ 10 oktyabr 1980ci il
• 10 oktyabr 1982ci il
• 10 oktyabr 1985ci il
• 10 oktyabr 1987ci il
• 10 oktyabr 1981ci il

557. BQXK fəaliyyət xarakterinə görə necə təşkilatdlır?

√ beynəlxalq təşkilatdır
• çoxmillətli təşkilatdır
• ideoloji təşkilatdır
• bütün variantlar düzdür
• humanitar təşkilatdır

558. BQXK üzvləri hansı millətdən olmadırlar?

√ hökmən isvecrəli olmalıdırlar
• hökmən ingiltərəli olmalıdırlar
• hökmən monqol olmalıdırlar
• hökmən polşalı olmalıdırlar
• çoxmillətli olmadırlar

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

√ cinayət məsuliyyəti
• maddi məsuliyyəəti
• mənəvi məsuliyyəti
• bütün variantlar düzdür



• inzibati məsuliyyəti

560. Beynəlxalq humanitar hüququnun mənbələri hansılardır?

√ beynəlxalq müqavilə, beynəlxalq adət
• çoxtərəfli və ikitərəfli sazişlər
• ikitərəfli sazişlər
• beynəlxalq müqavilə, beynəlxalq adət, çoxtərəfli və ikitərəfli sazişlər
• beynəlxalq müqavilə, çoxtərəfli və ikitərəfli sazişlər

561. Sıradan çıxmış hərbiçilərin, hərbi əməliyyatlarda iştirak etməyən şəxslərin və yalnız müharibə qurbanlarının mənafelərini qoruyan
beynləxalq humanitar bölməsi necə adlanır?

√ “Cenevrə hüququ”
• “Hərb hüququ”
• “Qeyrihərb hüququ”
• “Silahlı münaqişələr hüququ”
• “Avropa hüququ”

562. Norma yaradıcılığı baxımından beynəlxalq humanitar hüquq hansı beynəlxalq sənədlərdən başlayır?

√ 1864cü il Cenevrə Konvensiyası
• 1829cu il Cenevrə Konvensiyası
• 1958ci il NyuYork Konvensiyası
• 1969cu il Vyana Konvensiyası
• 1923cü il Cenevrə Protokolu

563. Hansı qadağan olunmuş vasitədir?

√ Yeganə təyinatı boğucu və ya zərərli qazlar yaymaqdan ibarət olan mərmilər
• Hərbi zərurət hallarından başqa,düşmən mülkiyyətinin tələf edilməsi
• Parlamentyoru və onu müşayiət edən şəxsləri öldürmək
• Düşmən tərəfə mənsub olan şəxsləri, hərbi əməliyyatlarda iştiraka məcbur etmək
• Düşmən qoşunlarına mənsub olan şəxsləri xaincəsinə öldürmək

564. Müəyyən 1 zonada yaşamağa məcbur etmə necə adlanır?

√ internləşdirmə
• preambula
• depozitar
• ratifikasiya
• substitut

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

√ Himayəçi dövlət
• Razılaşan dövlət
• Üçüncü dövlət
• Danışıqlarda iştirak edən dövlət
• ştirakçı dövlət

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

√ 1954.0
• 1944.0
• 1964.0
• 1974.0
• 1934.0

567. Beynəlxalq humanitar hüquqda müharibənin sona yetməsi neçə mərhələdən ibarətdir?



√ 2.0
• 4.0
• 1.0
• 5.0
• 3.0

568. Kimlər kombatant statusuna malik deyillər?

√ muzdlu əsgərlər
• partizan dəstələri
• müqavimət dəstələr
• hərbi müxbirlər
• yığma qoşun

569. Müharibə qurbanlarının müdafiəsinə dair Cenevrə Konvensiyaları nə vaxt qəbul olunmuşdur?

√ 1949.0
• 1945.0
• 1944.0
• 1947.0
• 1946.0

570. Beynəlxalq humanitar hüquq üçün ən əhəmiyyətli Konvensiya hansədır?

√ Müharibə qurbanlarının müdafiəsinə dair 1949cu il konvensiyası
• Partlayıcı və yandırıcı güllələrin istifadəsinin ləğv edilməsi haqqında SanktPeterburq Bəyannaməsi
• Silahlı münaqişə zamanı mədəni mülkiyyətin qorunması haqqında Haaqa Konvensiyası
• Hamısı
• Genosid cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında Konvensiya

571. humanitar hüququn əsas sazişlərini göstərin:

√ hamsı
• Asanlıqla dönə bilən və yastılanan güllələrin istifad olunmaması haqqında Haaqa Bəyannaməsi (29 iyul 1899)

• Quru müharibəsinin qanun və adətləri haqqında IX Haaqa Konvensiyası (Quru müharibəsinin qanun və adətləri haqqında) 18 oktyabr
1907

• boğucu,zəhərli və ya digər belə qazların və bakterioloji vasitələrin müharibədə tətbiqinin qadağan olunması haqqında Cenevrə Protokolu
(17 iyun 1925)

• Partlayıcı və yandırıcı güllələrin istifadəsinin ləğv edilməsi haqqında SanktPeterburq Bəyannaməsi (11 dekabr 1868)

572. Beynəlxalq humanitar hüquq əsasən nəyə söykənir

√ Müqaviləyə söykənir
• Beynəlxalq normalara söykənir.
• beynəlxalq məhkəmələrin qərarlarına söykəni
• heç biri
• Təşkilatlara söykənir

573.  Beynəlxalq humanitar hüquq  kim tərəfindən elmə gətrilib

• Con Lokk
√ Jan Pikte
• Abram Russo
• Vilyam Çörçel
• Lətif Hüseynov

574. Beynəlxalq humanitar hüquq neçə hissədən ibarətdir?

√ «Cenevrə hüququ»;«Haaqa hüququ»



• «Cenevrə hüququ»;«Haaqa hüququ» və «Silahlı münaqişələr hüququ»
• «Haaqa hüququ»;«Avropa hüququ» və «Müharibə hüququ»
• «Cenevrə hüququ»;«Müharibə hüququ»
• «Cenevrə hüququ»; «Avropa hüququ»; «Haaqa hüququ»; və «Silahlı münaqişələr hüququ»

575.  ixtişaşlar  və ya  ayrıayrı vı sporadik zorakılıq hərəkətləri  silahlı münaqişə sayılırmı?

√ sayılmır
• müəyyən şərtlər daxilində sayılır
• müəyyən şərlər daxilində sayılmır
• beynəəlxalq təşkilatlar bu prosesdə iştirak edirsə sayılır
• sayılır

576. İnsan hüquqları baxımından beynəlxalq humanitar hüququ başlanğıc beynəlxalq sənədi

√ 1948ci il Ümumdünya Bəyannaməsi
• 1965ci il Vaşinqton Konvensiyası
• 1969cu il Vyana Konvensiyası
• 1961ci il Vyana Konvensiyası1
• 1921ci il Cenevrə Sazişi

577. Müharibə başlandıqdan sonra münaqişədə iştirak edən tərəfin ilk vəzifəsi nədir?

√ Himayəçi dövləti təyin etmək
• Beynəlxalq təşkilatlara bu barədə dərhal məlumat vermək
• Sərhəd qonşu dövlətlərə məlumat vermək
• bütün variantlar düzdür
• BMTnin nəzarətçilərini əraziyə buraxmaq

578. İkinci dünya müharibəsi nə vaxtı başlamışdır?

√ 1939.0
• 1940.0
• 1937.0
• 1941.0
• 1938.0

579. Himayəçi dövlətin təyin edilməsini münaqişə tərəflərindən hansı beynəlxalq təşkilat tələb etməlidir ?

√ BQXK
• BMT
• YUNESKO
• İNTERPOL
• ATӘT

580. Fərqlənmə nişanında xəyanətgarcasına istifadə edilməsinin hüquqi nəticəsi?

√ müharibə cinayəti kimi qiymətləndirilir
• maddi məsuliyyətinin yaradır
• hər üç varinant düzdür
• düzgün cavab yoxdur
• mənəvi məsuliyyətini yaradır

581. Daxili asayişin pozulması və gərginliklər silahlı münaqişə sayılırmı?

√ sayılmır
• müəyyən şərtlər daxilində sayılır
• müəyyən şərtlər daxlində sayılmır
• beynəlxalq təşkilatlar bu prosesdə iştirak edirlərsə sayılır
• sayılır



582. Bir dövlətin ərazisi hüdudlarında baş vermiş müharibələr necə adlanır?

√ qeyribeynəlxalq
• ümumi
• tək sahəli
• qeyriregional
• sadə

583. Beynəlxalq silahlı münaqişələr hansı konvensiya ilə tınzimlənir?

√ 1949 Cenevrə
• 1986 Vyana
• 1963 Strasburq
• 1930 Haaqa
• 1969 Vyana

584. Müharibə vəziyyətinin bitməsi mərhələsinin hansı formaları var? 1)sülh müqaviləsi 2)birtərəfli bəyanat 3)təslim olma 4)barışıq

√ 1.2
• 3.4
• 1.3
• 2.4
• 1,2,3

585.  Haaqa hüququ  nə vaxtdan yaranmışdır?

√ 1899.0
• 1875.0
• 1888.0
• 1900.0
• 1876.0

586. Kombatantlar nə deməkdir?

• mədəni mülkiyyətin mühafizəsi
• müharibə qurbanlarının müdafiəsi
√ mülki şəxslərlə vuruşan şəxslər
• neytral dövlətlərin müdafiəsi
• silahlı münaqişələr

587. Cenevrə Konvensiyalarına Әlavə Protokollar nə vaxt qəbul olunmuşdur?

√ 1977.0
• 1967.0
• 1987.0
• 1957.0
• 1993.0

588. Beynəlxalq humanitar hüququn əsas tətbiq sahəsi nədir?

√ Beynəlxalq silahlı münaqişələr
• Zorakılığın qarşısının alınması
• Genosid cinayıtinin qarşısının alınması
• hamısı
• Hərbi qulluqçuları müdafiə etmək

589. Cinayətin obyektinə hansı yolla ziyan yetirilir?

√ ictimai münasibətin yaranması ilə bağlı olan predmetə təsir göstərməklə obyektə ziyan yetirmə



• ictimai münasibətin elementinə informasiya təsiri göstərməklə ziyan yetirmə
• cinayətin obyekti sayılan ictimai münasibətin elementində dəyişiklik yaratmaqla ziyan yetirmə
• cinayətin obyekti – adətə, əxlaqa və hüquq normalarına təsir etməklə cinayətin obyektinə ziyan yetirmə
• cinayətin obyekti sayılan ictimai münasibətin elementinə fiziki təsir gös¬tərməklə ziyan yetirilir

590. Cinayət törədən şəxsin verilməsi (ekstradisiya) mexanizminin həlli Azərbaycan Respublikasında hansı orqana həvalə edilir?

√ Azərbaycan Respublikasının Әdliyyə Nazirliyinə
• Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna
• Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə
• Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə
• Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi

591. Qanunda sanksiyanın hansı növləri nəzərdə tutulur?

√ nisbimüəyyən, alternativ sanksiya
• mütləqmüəyyən sanksiya
• mütləq qeyrimüəyyən sanksiya
• göndərici sanksiya
• nisbimüəyyən sanksiya

592.  Silahlı münaqişə zamanı mədəni mülkiyyətin qorunması haqqında  Konvensiya nə vaxt və hansı beynəlxalq Təşkilatın himayəsi altında
qəbul edilmişdir?

√ 14.05.1954cü il, YUNESKO
• 14.05.1953cü il, Avropa Birliyi Təşkilatı
• 14.05.1955ci il, YUNESKO
• 14.05.1956cı il, YUNESKO
• 14.05.1959cu il, BMTni Baş Assambleyası

593. Әsasən fiziki şəxslər tərəfindən törədilən və müqavilə xarakterli adlandırılan cinayətlərə nə deyilir?

√ beynəlxalq xarakterli cinayət
• beynəlxalq hüquqa zidd cinayətlər
• fiziki şəxslərin beynəlxalq cinayəti
• helə bir adlandırılan cinayətlər yoxdur
• beynəlxalq hüquqa zidd əməllər

594. Birbaşa dövlət tərəfindən törədilən və çox vaxt fiziki şəxslərin cinayyət məsuliyyəti dövlətin siyasi məsuliyyətinin forması kimi şıxış
edən cinayətlər necə adlanır?

√ beynəlxalq cinayətlər
• hüquqa zidd cinayətlər
• təhlükəsilik əleyhinə cinayətlər
• mülkiyyət əlehinə cinayətlər
• hüquqa zidd əməllər

595. Beynəlxalq cinayətlər hansı növlərə ayrılır?

√ beynəlxalq cinayətlər, beynəlxalq xarakterli cinayətlər
• beynəlxalq humanitar hüquq normalarına zidd hərəkətlər; beynəlxalq xarakterli cinayətlər
• bəşəriyyət əleyhinə olan cinayətlər; təhlükəsizlik əleyhinə olan cinayətlər
• genosit, ekosid
• beynəlxalq cinayətlər, hüquqa zidd cinayətlər

596. Fiziki şəxslərin beynəlxalq cinayət əməlində hansı beynəlxalq ünsürlərin olmasını tələb edir?

• subyektdə, obyektdə, nəticədə
√ əməlin hüquqa zidd xarakterində, obyektdə, nəticədə
• əməlin hüquqa zidd xarakterində, subyektində, nəticədə



• subyektində, obyektiv cəhətdə
• hüquqa zidd hərəkətində

597. Yuqoslaviya Beynəlxalq Tribunalının ərazi yurizdiksiyasına hara şamil edilir?

√ keçmiş Yuqoslaviya SFRnin ərazisi
• Yuqoslaviya SFRnin və Albaniyanın ərazisi
• keçmiş Yuqoslaviya SFRnin, Balxas ölkələri və Albaniyanın ərazis
• Serbiya, Xarvatiya
• Yuqoslaviya SFRmi və Balxas ölkələrinin ərazilər

598. Fransanın Lion şəhərində yerləşir:

√ İnterpolun mənzil qərargahı
• Yuqoslaviya Tribunali
• Nürnberq Tribunalı
• Tokio Tribunalı
• Ruanda Tribunalı

599. Azərbaycan Respublikası neçənci ildə  Müharibə cinayətlərinə və insanlıq əleyhinə cinayətlərə məsuliyyət ə cəlb etmə müddətinin tətbiq
olunmaması haqqında 1968ci il Konvensiyasına qoşulmuşdur?

√ 1996.0
• 1992.0
• 1994.0
• 1997.0
• 1998.0

600. Genosid cinayətinin beynəlxalq fırdi cinayət məsuliyyəti doğurması ilk dəfə olaraq BMTnin hansı qətnaməsində təsbit olunmuşdur?

√ 1946cı il
• 1952ci il
• 1940cı il
• 1948ci il
• 1950ci il

601. İnsan leyaqətinə qarşı yönəlmiş cinayətlər hansılardır?

√ girov götürülməsi,qul ticarəti
• aparteid,işgəncə
• beynəlxalq terrorizm,köləlik
• işgəncə,müharibə cinayətləri
• təcavüz,genosid

602. Hansi tribunallar öz hökümlərində dəfələrlə beynəlxalq adətlərə istinad etmişlər?

√ Nürnberq və Yuqoslaviya
• Ruanda
• Tokio vəYuqoslaviya
• Ruanda və Nürnberq
• Nürnberq

603.  Sülh və bəşəriyyətin təhlükəsizliyi əleyhinə cinayətlər Məcəlləsinin  layihəsi neçənci ildə qəbul olunmuşdur?

√ 1994.0
• 1992.0
• 1996.0
• 1998.0
• 1990.0



604. Genosid cinayətlərinin qarşısının alınması və cəzalandırılmasıhaqqında Konvensiya neçənci ildə təsbit olunub?

√ 1948ci il
• 1958ci il
• 1968ci il
• 1978ci il
• 1998ci il

605. Aparteid cinayəti ilə mübarizə və onun cəzalandırılması haqqında Konvensiya neçənci ildə təsbit olunub?

√ 1973cü il
• 1982ci il
• 1965ci il
• 1996cı il
• 1954cü il

606. Nürenberq və Tokio tribunalları ilk dəfə neçə dövlətin imzalanmış sazişinə uyğun olaraq təsis olunmuşdur?

√ 11.0
• 31.0
• 41.0
• 51.0
• 21.0

607. Cinayətkarların verilməsi haqqında Avropa Konvensiyası neçənci ildə olmuşdur?

√ 1957ci il
• 1953cü il
• 1952ci il
• 1950ci il
• 1954cü il

608. Yuqoslaviya tribunalı neçənci ildə yaradılmışdır?

√ 1993cü il
• 2000ci il
• 1983cü il
• 2003cü il
• 2003cü il

609. Ruanda tribunalı neçənci ildə təsis olunmuşdur?

• 2000ci il
• 2004cü il
• 2004cü il
• 1984ci il
√ 1994cü il

610. Regional səviyyədə terrorçuluqla mübarizədə hansı çərçivələrdə həll edilir?

√ ATӘT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, Amerika Dövlətlər Təşkilatı, Cənubi Asiyanın Reqional Әməkdaşlıq Assosiasiyası
• Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, Amerika Dövlətlər Təşkilatı, Cənubi AsiyanınRegional Әməkdaşlıq Assosiasiyası
• ATӘT, Avropa Şurası, Amerika Dövlətlər Təşkilatı, Afrika Dövlətlər Assosiasiyası, BMT
• BMT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı
• ATӘT, Avropa Şurası, Amerika Dövlətlər Təşkilatı, Afrika Dövlətlər Assosiasiyası

611. Beynəlxalq Cinayət Polis Təşkilatı (İNTERPOL) nə vaxtı yaradılmışdır?

√ 1923.0
• 1924.0



• 1922.0
• 1926.0
• 1925.0

612. Azərbaycan Respublikası nə vaxtdan İNTERPOLun üzvüdür?

√ 1993.0
• 1991.0
• 1994.0
• 1995.0
• 1992.0

613.  BMT hetətinin təhlükəsizliyi haqqında  Konvensiya nə vaxt qəbul olunmuşdur?

√ 1994.0
• 1998.0
• 1993.0
• 1999.0
• 1990.0

614. Cinayətkarların verilməsi sahəsində Azərbaycan Respublikası hansı ölkələrlə ikitərəfli saziş imzalamışdır? 1)Rusiya 2)Almaniya 3)İran
4)Belçika 5)Türkiyə 6)Ukrayna

√ 1,2,5,6
• 2.6
• 1,4,6
• 2,4,6
• 1,2,5

615. Beynəlxalq cinayət polisi təşkilatının əsaı neçənci ildə qoyulmuşdur?

√ 1923.0
• 1915.0
• 1918.0
• 1930.0
• 1920.0

616. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin neçənci bölməsi  Sülh və bəşəriyyət əleyhinə cinayətlərə həsr olunmuşdur?

√ 7ci
• 5ci
• 10cu
• 8ci
• 4cü

617. Hansılar insan əleyhinə törədilmiş cinayətlər qrupuna daxildir,? 1)adamöldürmə 2)kütləvi qırğın 3)işgəncə 4)kölə vəziyyətinə salma
5)zorlama 6)deportasiya

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

618.  Zəruri niyyət  və  Qadağan olunmuş əməl  hansı beynəlxalq cinayət formasının əsas ünsürüdür?

√ genosid
• insanlıq əleyhinə cinayətlər
• köləlik
• işgəncə



• təcavüz

619. Aşağıdakılarda hansı təcavüzün maddihüquqi əsası kimi hüquqi xarakterə malik olmayan,lakin çox böyük əhəmiyyət daşıyan
qətnamədir?

√ ”Təcavüzün tərifi haqqında”BMT qətnaməsi
• Nürnberq Tribunalının Nizamnaməsi
• Tokio Tribunalının Nizamnaməsi
• Ruanda Tribunasının Nizamnaməsi
• BrianKelloq Paktı

620. Beynəlxalq cinayət yurisdiksiyası ilk dəfə hansi tribunalarin nümunəsində həyata keçirilmiçdir?

√ Nürnberq və Tokio
• Ruanda və Berlin
• Yuqoslaviya və Ruanda
• Ruanda
• Berlin və Pekin

621. Beynəlxalq cinayət hüququnun ilk layihəsi neçənci ildə meydana çıxmıçdı?

√ 1832.0
• 1840.0
• 1836.0
• 1940.0
• 1932.0

622. Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası (AATS) hansı tarixdə yaradılmışdır?

√ 1960cı ildə
• 1964cü ildə
• 1963cü ildə
• 1961ci ildə
• 1965cı ildə

623. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı nə vaxt təsis edilmişdir?

• 1992ci ildə
• 1994cü ildə
√ 1995ci ildə
• 1991ci ildə
• 1993cü ildə

624. Trans Milli Korporasiyalar üzrə Hökumətlərarası Komissiya hansı Beynəlxalq təşkilatın nəzdində və nə vaxtı yaradılmışdır?

√ 1974cü il BMT çərçivəsində
• 1971cı il Avropa Şurası çərçivəsində
• 1972cı il Avropa Birliyi çərçivəsində
• 1973cü il BӘM çərçivəsində
• 1970ci ildə ATӘT çərçivəsində

625. Ticarətiqtisadi əməkdaşlıq haqqında uzunmüddətli sazişlər əməkdaşlığın konkret hansı sahələrini müəyyən edir?

√ tikinti və sənaye obyektlərinin yenidən qurulması; avadanlığın və diğər malların istehsalı və tədarükü; patent və lısenziyaların
alqısatqısı; birğə sahibkarlıq

• tikinti və sənaye obyektlərinin yenidən qurulması; avadanlığın və diğər malların istehsalı və tədarükü; birgə sahibkarlıq

• avadanlığın və digər malların istehsalı və tədarükü; patent və lısenziyaların alqı satqısı; birgə sahibkarlıq; kənd təsərrüfatı mallarının
tədarükü; hərbi sənaye malları satışı

• tikinti və sənaye obyektlərinin yenidən qurulması; patent və lısenziyaların alqı satqısı; birğə sahibkarlıq

• tikinti və sənaye obyektlərinin yenidən qurulması; avadanlığın və diğər malların istehsalı və tədarükü; patent və lisenziyaların
alqısatqısı; kənd təsərrüfatə mallarının tədarükü



626. Ticarət dövriyyəsini nə yaradır?

√ eksport və importun qiymət həcmlərinin dəyəri ticarət dövriyyəsini yaradır
• eksportun qiymət həcmlərinin dəyəri ticarət dövriyyəsini yaradır
• xaricə satılan malların qiymət həcmlərinin dəyəri ticarət dövriyyəsini yaradır
• daxildə satılan malların qiymət həcmlərinin dəyəri ticarət dövriyyəsini yaradır
• importun qiymət həcmlərinin dəyəri ticarət dövriyyəsini yaradır

627. Tarixdə ilk çoxtərəfli ticarət müqaviləsi nə vaxt bağlanmışdır?

√ 1947ci ildə
• 1949cu ildə
• 1950ci ildə
• 1946cı ildə
• 1948ci ildə

628. Tarixdə ilk çoxtərəfli ticarət müqaviləsi hansıdır?

√ tariflər və ticarət haqqında Ümumi Saziş (TATU)
• beynəlxalq klirinq və tariflər haqqında müqavilə
• beynəlxalq investisiya və valyuta haqqında sazişi
• beynəlxalq texniki əməkdaşlıq və investisiya sazişi
• beynəlxalq valyuta və ticarət haqqında müqavilə

629. Regional beynəlxalq iqtisadi hüquq normalarının hüquqi məzmunu

√ müəyyən bir coğrafi regionda yerləşən dövlətləri bağlayan beynəlxalq hüquq normalarıdır
• müəyyən bir coğrafi regionda yerləşən xalqları bağlayan beynəlxalq hüquq normalarıdır
• müəyyən bir coğrafi regionda yerləşən beynəlxalq təşkilatları bağlayan hüquq normalarıdır
• müəyyən bir coğrafi regionda yerləşən fərdi beynəlxalq hüquq subyektlərini bağlayan hüquq normalarıdır
• beynəlxalq hüquqda xalqlar arasındakı münasibətləri tənzimləyir

630. Preferensial rejimin hüquqi anlamda məzmunu

√ adətən bu, ilk növbədə, bu və ya digər dövlətlər və ya bir qrup dövlət arasında mövcud olan gömrük barəsində ticarət güzəştləridir
• adətən bu, bu və ya digər dövlətlər dövlət arasında ticarət ğüzətləridir
• adətən bu, beynəlxalq təşkilatların himayəsi ilə bir qrup dövlət arasında ticarət güzəştləridir
• adətən iki dövlət arasında mövcud olan gömrük barəsində ticarət ğüzətləridir
• adətən bu, konkret iki dövlət arasında mövcud olan ğömrük barəsində ğüzətləridir və ücüncü dövlətin bu sistemə daxili mümkünsüzdür

631. Milli bazar dedikdə nə başa düşülür?

√ bazarın bir hissəsi xarici alıcıya arientasiya edilir
• bazarın bir hissəsi daxili alıcıya arientasiya edilir
• istehsal edən özü 3cü tərəf vasitəsi ilə məhsulu realizə edilir
• satış üçün nəzərdə tutulanlar, istehsal edənin malını alıcı realizə edir
• bazarın tam bütün hissəsi xarici alıcıya arientasiya edilir

632. Kapitalın beynəlxalq hərəkəti prosesinin təməlində hansı məqsədlər durur?

√ bazarın genişləndirilməsi; daha yüksək mənfəətin əldə edilməsi; xarici resursların əldə edilməsi; siyasi və geosiyasi məqsədlər
• bazarın genişləndirilməsi (yeni bazar, yeni məhsul); daha yüksək mənfəətin əldə edilməsi; siyasi və geosiyasi məqsədlər
• daha yüksək mənfəətin əldə edilməsi; xarici investisiya əldə edilməsi; siyasi və ğeosiyasi məqsədlər

• mövcud bazarın təkmilləşdirilməsi; daha yüksək mənfəətin əldə edilməsi; xarici resursların əldə edilməsi (yeni xammal mənbələri);
siyasi məqsədlər

• bazarın genişləndirilməsi (yeni bazar, yeni məhsul); daha yüksək mənfəətin əldə edilməsi; xarici resursların əldə edilməsi (yeni xammal
mənbələri)

633. Beynəlxalq Ticarət sistemini hansı komponentlərə bölmək olar?



√ institusional xarakterli subyektiv, requlyativtənzimləyici, funksional, ideoloji
• requlyativtənzimləyici, funksional
• funksional, ideoloji
• requlyativtənzimləyici, funksional, ideoloji
• institusional xarakterli subyektiv, requlyativtənzimləyici

634.  Beynəlxalq ticarət hüququ üzrə BMT Komissiyasının (YUNSİTRAL) başlıca məqsədidir?

√ Beynəlxalq konvensiyaların və digər sənədlərin layihələrini hazırlamaq yolu ilə Beynəlxalq Ticarət hüququnun inkşafına dəstək vermək
• Beynəlxalq ticarətlə bağlı maliyyələşdirmə sahəsində əməkdaşlığa dəstək vermək
• Ticarət sahəsində ayrıseçkiliyə yol verilməməsi
• Ticarət terminlərinin təfsirinin beynəlxalq qaydalarının hazırlanması
• Fakultətiv xarakterli beynəlxalq aktlar işləyib hazırlayır

635. Hansı  Ticarət və inkişaf üzrə BMT Konfransıdır ?

√ UNİDRUA
• İnkoterms
• YUNKTAD
• YUNİDO
• YUNSİTRAL

636.  İqtisadi Әməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (İӘİT) nə vaxtdan fəaliyyət göstərir?

• 1955.0
√ 1948.0
• 1940.0
• 1960.0
• 1945.0

637. Hansılar Aİnın əsas orqanlarına daxildir? 1)şura 2)katiblik 3)Avropa parlamenyi 4)komissiya 5)icra komitəsi 6)Avropa məhkəməsi

√ 1,3,4,6
• 1,3,4,6
• 2,4,5,6
• 2,3,4,5
• 1,2,3,4

638. Avropa İttifaqının(Aİ) əsaı hansı illərin müqavilələri ilə qoyulmuşdur?

√ 1951 və 1957
• 1950 və 1956
• 1951 və 1955
• 1953 və 1957
• 1951 və 1953

639.  İnkoterms in mənası nədir?

√ Ticarət terminlərinin təfsirinin beynəlxalq qaydaları
• ÜTT
• Ticarət və inkişaf üzrə BMT Konfransı
• heç biri
• Beynəlxalq ticarət hüququ üzrə BMT Komissiyası

640. Ümumdünya Bankının tərkibinə daxildir:

√ BMK,BİA,İTÇA
• Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası(BMK),Beynəlxalq İnkişaf Asosasiyası(BİA)
• BİA,İnvestisiya Təminatı üzrə Çoxtərəfli Agentlik(İTÇA)



• BYİB,BİA
• İTÇA,BMK

641. Aşağıdakılardan hansı ÜTTnın əsas məqsədlərinə daxildir?

√ Xarici ticarətin liberallaşdırılması,gömrük tariflərinin aşağı salınması
• Müəyyən idxal,ixrac lisenziyalarının verilməsi
• Kvotaların müəyyən edilməsi
• Әmtəə dövriyyəsini təşkil edən malların kontingentini müəyyən etmək
• Ticarət və iqtisadi əlaqələri həyata keçirmək hüququ olan subyektləri müəyyən etmək

642. Hansı bəndə ğöstərilən müddəa ticarətin inkışafı (azad ticarət) prinsipstandartının hüquqi məzmununa aiddir?

√ beynəlxakq ticarətdən əldə edilən mənfəətdən istifadə hüququ
• dünya təsərrüfatının müxtəlif həlqələrində kapıtala tələb
• kapital ixracı imkanı
• xarici ticarətdə ayrıayrı bazarların müqayisəli üstünlük prinsipi
• bu ölkələrdə investisiya ücün sabit mühitin və əlverişli şəraitin olması

643. Hansı bəndə göstərilən müddəa ticarətin inkışafı (azad ticarət) prinsipstandartının hüquqi məzmununa aid deyil?

√ beynəlxalq ticarət sahəsində “iri dövlətlər” anlayışının qəbulu
• beynəlxalq ticarət məsələləri üzrə, azad ikitərəfli və coxtərəfli müqavılələrin bağlamaq hüququ
• beynəlxalq ticarətdə iştirak hüququ
• beynəlxalq ticarət sahəsində dünyəvi problemlərin həllində iştirak hüququ
• ticarətə mane olan daxili hüquq normalarının müəyyən edilməməsi öhdəliyi

644. Hansı əsrdə ilk beynəlxalq ticarət müqavilələri meydana gəlmişdir?

• 18ci əsrdə
• 14ci əsrdə
• 16 ci əsrdə
√ 17ci əsrdə
• 15ci əsrdə

645. Dövlət investisiya proqramlarının həyata keçirilməsinin hansı metodları vardır?

• inzibatiamirlik metodu; sosial təmayül metodu; ödənişli iqtisadi siyasət metodu
√ inzibatiamirlik metodu; sosial təmayül metodu; azad iqtisadi siyasət metodu
• sosial təmayül metodu; azad iqtisadi siyasət metodu
• inzibatiamirlik metodu; sosial təmayül metodu
• inzibatiamirlik metodu; azad iqtisadi siyasət metodu

646. BMTnin Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransı nə vaxtı təsis edilmişdir?

• 1960cı il
√ 1964cü il
• 1963cü il
• 1962ci il
• 1959cu il

647. Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (Dünya Bankı) nə vaxtı yaradılmışdır?

√ 1945cı il
• 1948cı il
• 1950ci il
• 1947cı il
• 1946cı il

648. Beynəlxalq ticarət sisteminin funksional komponentinin məzmunu



• bu komponentə hüquqi tənzimlənmə metodları daxildir
√ bu komponentə siyasi və hüquqi tənzimlənmə metodları daxildir
• bu komponentə maliyyə tənzimlənmə metodları daxildir
• bu komponentə investisiya ilə bağlı tənzimlənmə metodları daxildir
• bu komponentə siyasi tənzimlənmə metodları daxildir

649. Beynəlxalq ticarət sisteminin ideoloji komponentinin məzmunu

• müxtəlif xariciiqtisadi doktrinalar, beynəlxalq hüquq təfəkkürləri və beynəlxaiq məhkəmələrin şərhləri
• müxtəlif xaricisiyasi, xariciiqtisadi doktrinalar
√ müxtəlif xaricisiyasi, xariciiqtisadi doktrinalar, beynəlxalq hüquq təfəkkürlər
• müxtəlif daxilisiyasi və iqtisadi doktrinalar, beynəlxalq hüquq təfəkkürləri
• müxtəlif xaricisiyasi, doktrinalar, beynəlxalq hüquq təfəkkürləri

650. Beynəlxalq ticarət sistemində beynəlxalq hüquqi tənzimlənmənin hansı metodları tətbiq edilir?

• müştərək və çoxtərəfli tənzimlənmə metodu
• iki tərəfli tənzimlənmə metodu; çoxtərəfli tənzimlənmə metodu; universal və müştərək tənzimlənmə metodu
• universal və iki tərəfli tənzimlənmə metodu
• universal və müştərək tənzimlənmə metodu
√ iki tərəfli tənzimlənmə metodu; coxtərəfli tənzimlənmə metodu

651. Beynəlxalq ticarət hüququ mənbələri hahsı xüsusiyyəti ilə secilir?

• subyektivliyi ilə
• deklorativliyi ilə
√ coxcəhətliliyi ilə
• alternativliyi və dəyişməzliyi ilə
• dəyişməzliyi və subyektivliyi ilə

652. Beynəlxalq ticarət hansı qarşılıqlı olaraq malların dövriyyəsindən ibarətdir?

• beynəlxalq ticarətdə iştirak və imtina
• belə qarşılıqlı dövriyyə yoxdur
√ eksport və import
• ikitərəfli və coxtərəfli müqavılələr
• proteksionist və fiskal xarakterli daxili vergiqoyma

653. Beynəlxalq təşkilatların qərarları hansı xarakterli qüvvəyə malikdir?

• onlar bilavasitə mövcud hüquqların tamlığına xitam verir
• onların konkret situasiya ilə bağlı uyğunsuzluğunu şərh edir
√ onlar tövsiyyə qüvvəsinə malikdir
• onlar bilavasitə mövcud hüquqları təkmilləşdirir
• onlar bilavasitə imperativdir

654. BMTnin Avropa İqtisadi Komissiyasına hansı ölkələr daxildir?

√ Avropa və postsovet dövlətləri, ABŞ və Kanada
• postsovet dövlətləri və Kanada
• Avropa dövlətləri və ABŞ
• Avropa və postsovet dövlətləri
• Avropa dövlətləri

655. Beynəlxalq iqtisadi hüququn əsas subyekti:

√ dövlət
• Trans Milli Korporasiyalar
• iqtisadi ittifaqlar



• gömrük orqanları
• Azad ticarət zonaları

656. Bəzən Lüksemburq Məhkəməsi də adlandırılır:

• Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi
• Beynəlxalq İqtisadi Məhkəmə
√ Avropa Məhkəməsi
• Amerika məhkəməsi
• Beynəlxalq Məhkəmə

657. Beynəlxalq Ticarət Palatası nə vaxt təsis olunmuşdur?

• 1930.0
• 1940.0
• 1950.0
• 1910.0
√ 1920.0

658. Beynəlxalq ticarət hüququ üzrə BMT Komissiyası nə vaxt təsis olunmuşdur?

• 1960.0
• 1965.0
√ 1966.0
• 1950.0
• 1955.0

659. YUNSİTRAL nə deməkdir?

√ Beynəlxalq ticarət hüququ üzrə BMT Komissiyası
• Beynəlxalq Ticarət Palatası
• ÜTT
• Xüsusi hüququn unifikasiyası üzrə beynəlxalq institut
• Ticarət və inkişaf üzrə BMT Konfransı

660. ÜTTnın neçə üzvü var?

√ 130.0
• 140.0
• 100.0
• 120.0
• 110.0

661. Beynəlxalq iqtisadi hüquqda köməkçi hüquq mənbələrinə aiddir:

• konvensiyalar
• normativ aktlar
• beynəlxalq müqavilələr
√ beynəlxalq təşkilatların qətnamələri
• beynəlxalq adətlər

662. Gəmilərin toqquşmasının qarşısının alınması məsələləri hansı beynəlxalqKonvensiya ilə tənzimlənir?

√ 1972ci il gəmilərin toqquşmasının qarşısını almaq haqqında Qaydalar
• 1973ci il gəmilərin toqquşmasının qarşısını almaq haqqında Qaydalar
• 1974ci il gəmilərin toqquşmasının qarşısını almaq haqqında Qaydalar
• 1975ci il gəmilərin toqquşmasının qarşısını almaq haqqında Qaydalar
• 1971ci il gəmilərin toqquşmasının qarşısını almaq haqqında Qaydalar

663. Dəniz limanlarının hüquqi rejimi hansı konvensiya ilə təsdiq edilmişdir?



√ 1928ci il Cenevrə Konvensiyası
• 1931ci il Cenevrə Konvensiyası
• 1932ci il Cenevrə Konvensiyası
• 1952ci il Cenevrə Konvensiyası
• 1929cu il Cenevrə Konvensiyası

664. Dəniz və okean sahələri beynəlxalq hüquq baxımından hansı növlərə bölünür?

√ müxtəlif dövlətlərin suverenliyi altında olan və onlardan hər birinin ərazisinitəşkil edən sahələr, dövlətlərdən heç birinin suverenliyinin
şamil edilmədiyi sahələr

• müxtəlif dövlətlərin suverenliyi altında olan sahələr, müxtəlif dövlətlərin hər birinin ərazisini təşkil edən sahələr
• dövlətlərin heç birinin suverenliyinin şamil edilmədiyi sahələri, bütün dövlətlərin suverenliyinə şamil edilən sahələr
• hamısı
• konkret dövlətə məxsus sahələr, beynəlxalq təşkilatlar, bloklar, qurumlara məxsus sahələ

665. Dəniz dibi üzrə Beynəlxalq orqanın Müəssisə yaratmaqda məqsədi nə idi?

√ Dəniz dibi rayonun bilavasitə istismarı və burada hasil olunmuş faydalı qazıntıların nəql edilməsi, emalı və realizəsi
• Texniki məsələlər
• Beynəlxalq kanallardan istifadədən faydalanmaq
• Dənizlərin hüquqi statusunu müəyyən etmək
• Beynəlxal gəmiçiliyin inkişafı

666. Sahilyanı dövlət təbii sərvətlərin kəşfiyyatı və istismarı məqsədilə şelfdə düzəltdiyi qurğuların ətrafında neçə metrlik radiusa malik
təhlükəsiz zona yarada bilər?

√ 500 metr
• 300 metr
• 400 metr
• 600 metr
• 200 metr

667. Panama kanalı haqqında və Panama kanalının daimi neytrallığı və istismarı haqqında müqavilələr neçənci ildə və hansı dövlətlər
arasında bağlanıb?

√ 1977ci il, Panama və ABŞ
• 1978ci il, Panama və ABŞ
• 1978ci il, Panama və Meksika
• 1970ci il, Panama və ABŞ
• 1977ci il, Panama və Meksika

668. Suveyş kanalında sərbəst üzmənin təmin edilməsi üzrə konvensiyanın qəbul olunduğu il:

√ 1888 ci il
• 1878 ci il
• 1898 ci il
• 1901 ci il
• 1900 cu il

669. İNMARSAT neçənci ildən fəaliyyət göstərir və məqsədi nədir?

√ 1979cu il, Yerin süni peykləri vasitəsilə dəniz gəmilərinin gəmi sahibləri ilə və bu təşkilatı təsis etmiş dövlətlərin müvafiq orqanları ilə
əlaqəni təmin edir

• 1980cı il, dəniz sərvətlərinin paylanması

• 1988ci il, Yerin süni peykləri vasitəsilə dəniz gəmilərinin gəmi sahibləri ilə və bu təşkilatı təsis etmiş dövlətlərin müvafiq orqanları ilə
əlaqəni təmin edir

• 1977ci il, dəniz dibinin tədqiqi
• 1979cu il, beynəlxalq gəmiçiliyin texniki məsələləri

670. Dəniz məkanlarını seçin 1. Azad İqtisadi Zona 2. Müstəsna İqtisadi Zona 3. Xüsusi İqtisadi Zona 4. şelf 5. açıq dəniz 6. bitişik zona



√ 2, 4, 5, 6
• 1, 3, 5
• 4, 5, 6
• 3, 5, 6
• 1, 2, 3

671. 1) gəmiçilik azadlığı; 2) uçuş azadlığı; 3) balıqçılıq azadlığı; 4) sualtı kabel və boru kəmərləri çəkilişi azadlığı; 5) elmi tədqiqatlar
azadlığı; 6) süni adalar və qurğular yaratmaq azadlığı Bunlar hansı növ dəniz məkanının hüquqi rejiminə daxil oan azadlıqlardır?

√ açıq dəniz
• daxili dəniz suları
• kontinental şelf
• qapalı dəniz
• müstəsna iqtisadi zona

672. Bitişik zona nədir?

√ əcnəbi gəmiləri tərəfindən gömrük, vergi, sanitar və immiqrasiya qaydalarına əməl olunmasına nəzarəti həyata keçirmək üçün sahilyanı
dövlətin müəyyən etdiyi, onun ərazi dənizinə bitişik açıq dəniz rayonudur

• sahilyanı dövlətin quru ərazisinə və daxili sularına bitişik olan və onun tam suverenliyi altında olan dəniz zolağı

• sahilyanı dövlətin ərazi dənizinin xarici sərhədindən başlamış açıq dənizə doğru beynəlxalq hüquqla müəyyən olunmuş həddə qədər
uzanan dəniz dibi və habelə onun təki

• 1 neçə dövlətin sahilini yuyan və öz coğrafi vəziyyətinə görə başqa dənizə tranzit keçid kimi istifadə olunmayan dəniz
• ərazi dənizi hüdudlarından kənarda yerləşən ona bitişik olan, eni 200 mildən artıqolmayan açıq dəniz rayonudur

673.

Dənizə çıxışı olmayan dövlətlərin hüquqları: 1. dənizə çıxış hüququ ( dəniz sahilində yerləşən dövlət arasında müqavilə əsasında ) 2.
Bəşəriyyətin ümumi irsi  ndən istifadə 3. dəniz sahilində yerləşən dövlət arasında müqavilə olmadan dənizə çıxış hüququ əldə etmək 4.
Müstəsna İqtisadi Zona canlı ehtiyatlarının bu və ya digər səbəbə görə sahilyanı dövlətlər tərəfindən istifadə olunmayan hissəsinin
istismarında ədalətli əsasda iştirak etmək hüququ 5. dənizə çıxış hüquqları yoxdur

√ 1, 2, 4
• 2, 3, 4
• 1, 3, 5
• 2, 4, 5
• 1, 4, 5

674.
1) Azərbaycan Respublikası limanlarının hidrotexniki və başqa qurğularının dənizə doğru ən uzaq nöqtələrindən keçən xətlə
məhdudlaşdırılmış liman suları 2) sahilləri tamamilə Azərbaycan Respublikasına məxsus olan körfəzlərin, buxtaların suları Bunlar hansı
növ dəniz məkanına daxildir?

• kanal
√ axili dəniz suları
• ərazi dənizi
• müstəsna iqtisadi zona
• şelf

675. İlk dəfə sahil dövlətin bitişik zonası neçə dəniz həddində və hannsı Beynəlxalq Konvensiyada təsbit edilmişdir?

√ ilk dəfə sahil dövlətin bitişik zonası 12 dəniz mili həddinə qədər müəyyən etmək hüququ Әrazi dənizi ivə bitişik zona haqqında 1958ci
il Konvensiyada təsbit edilmişdir

• ilk dəfə sahil dövlətin bitişik zonası 22 dəniz mili həddinə qədər müəyyən etmək hüququ Dəniz hüququ haqqında 1982ci il
Kovensiyasında təsbit edilmişdir

• ilk dəfə sahil dövlətin bitişik zonası 32 dəniz mili həddinə qədər müəyyən etmək hüququ 1973cü il gəmilərin toqquşmasının qarşısını
almaq haqqında Qaydalarında təsbit edilmişdir

• ilk dəfə sahil dövlətin bitişik zonası 42 dəniz mili həddinə qədər müəyyən etmək hüququ 1952ci il Cenevrə Konvensiüasında təsbit
edilmişdir

• ilk dəfə sahil dövlətin bitişik zonası 22 dəniz mili həddinə qədər müəyyən etmək hüququ Әrazi dənizi ivə bitişik zona haqqında 1958ci
il Konvensiyada təsbit edilmişdir

676. Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı (BDT) nə vaxt yaradılmışdır?

√ 1958.0



• 1956.0
• 1957.0
• 1959.0
• 1955.0

677. 1935ci il Sovet İran müqaviləsinə görə:

√ Xəzər hər 2 hökumət tərəfindən Sovet və İran dənizi sayılır
• 10 dəniz mili həddində öz sahil sularında balıqtutma azadlığı
• Beynəlxalq hüququn qapalı dənizlərə aid normalar şamil olunmur
• Xəzər dənizi bütün dövlətlər üçün açıq hesab olunur
• Xəzər Sovet dənizi sayıldı

678. Dəniz dibi üzrə Beynəlxalq Orqanın strukturu:

√ Assambleya, 36 üzvdən ibarət Şura və katiblik
• Assambleya və katiblik
• Assambleya
• 36 üzvdən ibarət Şura və katiblik
• Assambleya, 30 üzvdən ibarət Şura və katiblik

679. Bitişik zonanın növləri:

√ fiskal zona, gömrük zonası, sanitar zona, immiqrasiya zonası
• Müstəsna İqtisadi Zona, fiskal zona, gömrük zonası
• fiskal zona, qapalı dəniz, kanal
• Müstəsna İqtisadi Zona, sanitar zona, immiqrasiya zonası
• Müstəsna İqtisadi Zona, şelf, gömrük zonası

680. Әrazi dənizi hüdudlarından kənarda yerləşən və ona bitişik olan, eni 200 mildən artıq olmayan açıq dəniz rayonu necə adlanır?

√ müstəsna iqtisadi zona
• kontinental şelf
• qapalı dəniz
• açıq dəniz
• bitişik zona

681. Dəniz hüququ üzrə BMT Konvensiyası nə vaxt qəbul edilib?

√ 10 oktyabr 1982ci ildə
• 1972ci ildə
• 1973cü ildə
• 1992ci ildə
• 16 noyabr 1994cü ildə

682. Qara dəniz boğazlarının hüquqi rejimi haqqında konvensiya neçənci ildə qəbul edilib?

√ 1936 cı ildə
• 1988 ci ildə
• 1982 ci ildə
• 1970 ci ildə
• 1976 cı ildə

683. Müstəsna İqtisadi Zona hansı dəniz məkanının 1 hissəsidir?

√ açıq dəniz
• şelf
• bitişik zona
• gömrük zonası
• qapalı dəniz



684. Әrazi dənizinin eni nə qədər olmalıdır?

√ 12 dəniz mili
• 11 dəniz mili
• 13 dəniz mili
• 14 dəniz mili
• 10 dəniz mili

685. Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının təsis olunduğu il:

√ 1958 ci il
• 1897 ci il
• 1900 cu il
• 1977 ci il
• 1948 ci il

686. Hər hansı 1 dənizin hissələrini və ya ayrıayrı dəniz və okeanları birləşdirən və bütün dövlətlər tərəfindən bərabər əsasda beynəlxalq
gəmiçilik və hava naviqasiyası üçün istifadə edilən təbii dəniz keçidləri necə adlanır?

√ beynəlxalq boğazlar
• açıq dəniz
• qapalı dəniz
• şelf
• beynəlxalq kanallar

687. Sahilyanı dövlətin ərazi dənizinin xarici sərhədindən başlamış açıq dənizə doğru beynəlxalq hüquqla müəyyən olunmuş həddə qədər
uzanan dəniz dibi və habelə onun təki necə.adlanır?

• arxipelaq suları
• müstəsna iqtisadi zona
• bitişik zona
• dəniz dibi
√ kontinental şelf

688. 1 neçə dövlətin sahilini yuyan və öz coğrafi vəziyyətinə görə başqa dənizə tranzit keçid kimi istifadə olunmayan dəniz necə adlanır?

√ qapalı dəniz
• ərazi dənizi
• daxili dəniz suları
• dəniz dibi
• kontinental şelf

689. Sahilyanı dövlətin quru ərazisinə və daxili sularına bitişik olan və onun tam suverenliyi altında olan dəniz zolağına ...... Deyilir

√ ərazi dənizi
• arxipelaq suları
• kontinental şelf
• açıq dəniz
• daxili dəniz suları

690. Sahil xətti ilə ərazi dənizinin enini hesablamaq üçün götürülən başlanğıc xətlər arasında yerləşən su məkanı

√ daxili dəniz sularıdır
• kontinental şelfdir
• müstəsna iqtisadi zonadır
• açıq dənizdir
• arxipelaq sularıdır

691. Qara dəniz boğazlarının hüquqi rejimi haqqında konvensiya neçənci ildə qəbul edilib?



√ 1936 cı ildə
• 1988 ci ildə
• 1982 ci ildə
• 1970 ci ildə
• 1976 cı ildə

692. Müstəsna İqtisadi Zona hansı dəniz məkanının 1 hissəsidir?

√ açıq dəniz
• şelf
• gömrük zonası
• bitişik zona
• qapalı dəniz

693. Әrazi dənizinin eni nə qədər olmalıdır?

√ 12 dəniz mili
• 11 dəniz mili
• 13 dəniz mili
• 14 dəniz mili
• 10 dəniz mili

694. Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının təsis olunduğu il:

√ 1958 ci il
• 1897 ci il
• 1900 cu il
• 1977 ci il
• 1948 ci il

695. Hər hansı 1 dənizin hissələrini və ya ayrıayrı dəniz və okeanları birləşdirən və bütün dövlətlər tərəfindən bərabər əsasda beynəlxalq
gəmiçilik və hava naviqasiyası üçün istifadə edilən təbii dəniz keçidləri necə adlanır?

√ beynəlxalq boğazlar
• açıq dəniz
• qapalı dəniz
• şelf
• beynəlxalq kanallar

696. Sahilyanı dövlətin ərazi dənizinin xarici sərhədindən başlamış açıq dənizə doğru beynəlxalq hüquqla müəyyən olunmuş həddə qədər
uzanan dəniz dibi və habelə onun təki necə.adlanır?

√ kontinental şelf
• bitişik zona
• dəniz dibi
• arxipelaq suları
• müstəsna iqtisadi zona

697. 1 neçə dövlətin sahilini yuyan və öz coğrafi vəziyyətinə görə başqa dənizə tranzit keçid kimi istifadə olunmayan dəniz necə adlanır?

√ qapalı dəniz
• ərazi dənizi
• daxili dəniz suları
• dəniz dibi
• kontinental şelf

698. Sahilyanı dövlətin quru ərazisinə və daxili sularına bitişik olan və onun tam suverenliyi altında olan dəniz zolağına ...... Deyilir

√ ərazi dənizi



• kontinental şelf
• açıq dəniz
• daxili dəniz suları
• arxipelaq suları

699. Sahil xətti ilə ərazi dənizinin enini hesablamaq üçün götürülən başlanğıc xətlər arasında yerləşən su məkanı

√ daxili dəniz sularıdır
• arxipelaq sularıdır
• açıq dənizdir
• müstəsna iqtisadi zonadır
• kontinental şelfdir


