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

• 3.5
√ 2.5
• 1.2
• 2.4
• 3.4

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

• 3.4
√ 4.5
• 1.2
• 2.3
• 3.5

3.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi zamanı normativ sərtlik
nöqteyinəzərindən
dövlətlər hansı metodlardan istifadə edirlər. 1. tövsiyyə 2. dispozitiv
3. imperativ 4. koordinasiya 5. subardinasiya

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

4. “Transmilli hüquq xarici iqtisadi failiyyəti tənzim edən həm milli , həm də beynəlxalq
tənzimetmə mexanizmilərinin məcmusudur”

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

5. Aşağıdakı beynəlxalq iqtisadi hüquq üzrə konsepsiyalardan hansı İ.V.Şapovalov və
V.İ.Menjinskinin adı ilə bağlıdır?

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

6. Aşağıdakı beynəlxalq iqtisadi hüquq üzrə konsepsiyalardan hansı V.M.Koretski və
Q.Erlerin adı ilə bağlıdır?

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

7. Aşağıdakı beynəlxalq iqtisadi hüquq üzrə konsepsiyalardan hansı
V.Fikentşer,T.Petersman və P.Reyterin adı ilə bağlıdır?



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

8. Aşağıdakı beynəlxalq iqtisadi hüquq üzrə konsepsiyalardan hansı V.İ.Lisovski və
Q.M.Velyaminovun adı ilə bağlıdır?

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

9.
“Müasir konstitusiyaların beynəlxalq münasibətlərin hamılıqla qəbul edilmiş
prinsiplərindən çıxış etməsi belə deməyə əsas verir ki, tədricən beynəlxalq birlik
universal hüquq qaydasına daxil olmaqdadır” fikri kimə məxsusdur?

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

10.

F. Fuşar xarici iqtisadi failiyyəti tənzim edən həm milli , həm də beynəlxalq
tənzimetmə mexanizmilərinin məcmusunu necə adlandırır? 1. Antimilli
hüquq; 2.Qeyrimilli
hüquq; 3.Dövlətdənkənar hüquq;4.Kontinental hüquq;5.Kvazimilli
hüquq.

• 1.2
√ 2.3
• 4.5
• heç biri
• 3.4

11. K. Şmitxoff xarici iqtisadi failiyyəti tənzim edən həm milli , həm də beynəlxalq
tənzimetmə mexanizmilərinin məcmusunu necə adlandırır?

• Qeyrimilli
hüquq

√ Transmilli hüquq
• Kontinental hüquq
• Kvazimilli hüquq
• Dövlətdənkənar hüquq

12. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq iqtisadi hüququn ümumi hissəsinə aiddir?

• dövlətlərin, beynəlxalq iqtisadi hüququn digər subyektlərinin hüquqi vəziyyətləri
√ beynəlxalq iqtisadi yardım hüququ
• iqtisadi inkişaf hüququ

• beynəlxalq iqtisadi hüquqda dövlətlərin məsuliyyəti qaydaları və sanksiyaların
tətbiqi

• iqtisadi inteqrasiya hüququ

13. Beynəlxalq iqtisadi hüququn ümumi hissəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• beynəlxalq ticarət hüququ
√ iqtisadi inteqrasiya hüququ
• beynəlxalq miqrasiya hüququ
• beynəlxalq iqtisadi yardım hüququ



• beynəlxalq maliyyə hüququ

14. Beynəlxalq iqtisadi hüququn ümumi hissəsinə aşağıdakılarından hansı daxil deyil?

• beynəlxalq iqtisadi hüququn xüsusi (sahəvi) prinsipləri

√
beynəlxalq iqtisadi yardım hüququ,bu hüquq əmtəə hesab edilməyən maddi və
qeydimaddi
resursların hərəkətini tənzimləyən normalar məcmusudur.

• beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin “operatorları”nın beynəlxalqhüquqi
statusu

•
dövlət mülkiyyəti rejimi və “bəşəriyyətin ümumi varidatı” rejimi də daxil olmaqla
müxtəlif növ resursların beynəlxalqhüquqi
rejimi

• dövlətlərin, beynəlxalq iqtisadi hüququn digər subyektlərinin hüquqi vəziyyətləri

15. Beynəlxalq iqtisadi hüququn ümumi hissəsinə aşağıdakılarından hansı daxil deyil?

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

16. BMT-nin
İnsan hüquqlarının Ümumi Bəyannaməsi neçənci ildə qəbul edilmişdir?

• 1938-ci
ildə

• 1978-ci
ildə

• 1968-ci
ildə

√ 1948-ci
ildə

• 1958-ci
ildə

17. Beynəlxalq müqavilələr hüququ haqqında Vyana Konvensiyası neçənci ildə
imzalanmışdır?

• 1979-cu
il

√ 1969-cu
il

• 1999-cu
il

• 2000-ci
il

• 1989-cu
il

18.
“Әmtəələrin beynəlxalq alqısatqı
müqavilələri haqqında” Vyana
Konvensiyasıneçənci ildə imzalanmışdır?*

• 1960-cı
il

√ 1980-ci
il

• 1990-cı
il

• 2000-ci
il

• 1970-ci
il



19.
“Әmtəələrin beynəlxalq alqısatqı
müqavilələrinə tətbiq edilən hüquq haqqında”
Haaqa Konvensiyası neçənci ildə imzalanmışdır?

• 2006-cı
il

• 1976-cı
il

√ 1986-cı
il

• 1996-cı
il

• 1966-cı
il

20.

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

• 111.0
√ 151.0
• 131.0
• 141.0
• 121.0

21.
Azərbaycan Respublikasının başqa dövlətlərlə münasibətlərini hamılıqla qəbul
edilmiş beynəlxalq hüquq normalarında nəzərdə tutulan prinsiplər əsasında qurması
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının hansı maddəsində öz əksini tapmışdır?

• 7.0
√ 10.0
• 8.0
• 9.0
• 6.0

22.
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin Azərbaycan
Respublikasının hüquq sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsi olması Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının hansı maddəsində öz əksini tapmışdır?

• 118.0
√ 148.0
• 139.0
• 158.0
• 128.0

23.
F.Cessup və E.Langenə görə diaqonal kontraktlarda dövlət ticarət edən şəxs (de
jure gestionis) qismində iştirak etdiyindən özünün immunitetindən imtina etməli olduğu
konsepsiya necə adlanır

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

24. Pillenin fikirlərinə əsasən XIX əsrin sonlarında aşağıda göstərilənlərdən hansı
bütövlükdə beynəlxalq hüququ yaradan yəqin fakt kimi qəbul edilirdi

• beynəlxalq iqtisadi hüquq
√ beynəlxalq ticarət
• beynəlxalq təşkilatlar
• beynəlxalq məhkəmə
• beynəlxalq arbitraj



25.

Hetlərin hökmdarı 3 Hattuşil ilə Misir fironu 2 Ramzes arasında e.ə.1296-cı
il
müqaviləsi araşdırılarkən iqtisadi maraqların beynəlxalq münasibətlər üçün həlledici
əhəmiyyəti nöqteyinəzərindən
aşağıdakı hansı prinsiplərə rast gəlinmişdirbeynəlxalq əməkdaşlıq prinsipi; 2. pacta sunt servanda prinsipi; 3. tranzitin azadlığı
prinsipi; 4. preferensiya prinsipi; 5. milli rejim prinsipi

• 2.3
√ 1.2
• 4.5
• heç biri
• 3.4

26.

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

• Qədim Yunanıstanda
√ Qədim Romada
• Qədim Misirdə
• Qədim Hindistanda
• Qədim Babilistanda

27.
«Transmilli hüquq» a (F.Cessup,E.Langen) görə diaqonal kontraktlarda dövlət
ticarət edən şəxs (de jure gestionis) qismində iştirak etdiyindən özünün nəyindən imtina
etməlidir?

• gəlirindən
√ immunitetindən
• beynəlxalq hüquqi statusundan
• beynəlxalq iqtisadi hüquq subyektliyindən
• iştirakçı statusundan

28. «Kvazibeynəlxalq hüquq» konsepsiyasına əsasən transmilli korporasiyaların
dövlətlə bağladığı sazişə hansı status verilir?

• Kvazitransmilli saziş
√ Kvazi beynəlxalq müqavilə
• Kvazidövlət sazişi
• Kvazimilli saziş
• Kvazikorporativ müqavilə

29.
Aşağıdakılardan hansı müasir dövrdə əksər dövlətlərin qanunvericiliyində
beynəlxalq xüsusi hüquqi tənzimetmənin modelini müəyyən edən kollizion formullara
(prinsiplərə) daxil olan “hüquqi şəxsin şəxsi qanunu”formulunun ifadəsidir?

• lex personalis
√ lex societatis
• lex flagi
• lex fori
• lex loci solutionis

30.
Aşağıdakılardan hansı müasir dövrdə əksər dövlətlərin qanunvericiliyində
beynəlxalq xüsusi hüquqi tənzimetmənin modelini müəyyən edən kollizion formullara
(prinsiplərə) daxil olan “məhkəmənin qanunu”formulunun ifadəsidir

• lex personalis
√ lex fori
• lex loci solutionis
• lex flagi
• lex societatis



31.
Beynəlxalq hüquq ilə dövlətdaxili hüququn qarşılıqlı əlaqəsinə dair ənənəvi
konsepsiya və nəzəriyyələrə hansılar daxildir 1.Dualist 2.Trialist 3.Anarxist 4.Monist
5.Monarxist

• 1.2
√ 1.4
• 2.5
• 3.5
• 3.4

32.

Ticarət üzrə Baş Sazişə (GATT1994
m. XII, b.3d) əsasən “tam və əlverişli
məşğulluğu təmin etmək məqsədilə” razılığa gələn tərəflər beynəlxalq ticarətdə nəyi
tətbiq edə bilərlər?

• antidempinq rüsumlarını
√ say məhdudiyyətləri
• texniki tələbləri
• gömrük güzəştləri
• lizensiyalaşdırmanı

33. İnkişaf etmiş ölkələrdə müəyyən edilmiş davamlı işsiz indeksi hansı müddəti əhatə
edir?

√ 12 ay və daha çox
• 3 aya qədər

• 3ay-6
ay intervalında

• 9 ay- 12
ay intervalında

• 6 ay – 9 ay intervalında

34. İnkişafda olan ölkələrdə yoxsulluq indeksinin qiymətləndirilməsindəmeyarlardan biri
kimi neçə yaşına kimi içməli suya çıxışı olmayan əhalinin hansı sayı götürülür?

• orta tarixi
√ orta riyazi
• orta statistik
• orta fiziki
• orta məntiqi

35. Xammal, təbii ehtiyatlar bazarının beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsində iştirak
edən beynəlxalq təşkilatlar sırasına aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

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

36.

Subsidiya kompensasiya tədbirləri üzrə sazişin hansı maddəsində qeyd edilir ki,
mərkəzləşdirilmişplanlı
sistemdən bazar iqtisadiyyatına keçmək prosesində olan ölkə
müvafiq keçid üçün zəruri proqram və tədbirləri görə bilər?

• Maddə 9
• Maddə 19
√ Maddə 29
• Maddə 39
• Maddə 49

37. Hansı məcəllə müvafiq dövlətlər üçün keçid, adaptasiya dövrünü nəzərdə tutur?



• Maliyyə yardımları üzrə məcəllə
• Dotasiyalar üzrə məcəllə
• Subvensiyalar üzrə məcəllə
• Vergi güzəştləri üzrə məcəllə
√ Subsidiyalar üzrə məcəllə

38.

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

• yalnız 1
• hamısı
• 1 və 3
• 2 və 3
√ 1 və 2

39.

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

• 2.6
• 4.5
• 3.5
• 1.4
√ 1.3

40.
Razılığa gələn tərəflərin həbsdə olan şəxslərin əməyi ilə istehsal olunan əmtəələrin
idxalını məhdudlaşdırmaq səlahiyyətlərinə malik olmaları Tariflər və Ticarət üzrə Baş
Sazişin (GATT) hansı maddəsində nəzerdə tutulmuşdur?

• 10.0
• 18.0
• 15.0
√ 20.0
• 12.0

41.

Xammal, təbii ehtiyatlar bazarının beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsində aşağıdakı
beynəlxalq təşkilatlardan hansılar tənzimləyici subyekt qismində çıxış edirlər? 1. Neft
ixrac edən ölkələrin Təşkilatı (OPEC1961)
; 2. Mis ixrac edən ölkələrin hökumətlərarası
Şurası (1968); 3. Kauçuk istehsalçısı olan ölkələrin Assosiyasiyası (1970); 4. Volfram
üzrə Assosiyasiya (1975) və s.

• 1,2,4
√ hamısı
• 1,3,4
• 1,2,3
• 2,3,4

42. Offşor zonalar üçün əsas xüsusiyyətlərə hansı aid deyil?

• sadələşdirilmiş qeydiyyat forması
√ xarici auditin bütün offşorlarda fəaliyyət göstərməsi və buna şəraitin yaradılması

• bank və kommersiya fəaliyyətinin trast hüququ ilə idarəçiliyi və anonimliyinin təmin
edilməsi

• bir çox ölkələrdə hesablama və vergi bəyannamələrinin tələb olunmaması
• imtiyazli vergi, gömrük tarifləri və valyuta tənzimlənməsi

43. Dövlətin müstəsna iqtisadi zona və kontinental şelfdəki fəaliyyəti aşağıdakı
aktlardan hansı ilə tənzimlənir?



• BMT Nizamnaməsinin 10-cu
maddəsi

√
BMT-nin
1982-ci
il Dəniz hüququ üzrə Konvensiyası

• Beynəlxalq Valyuta Fondu haqqında 1945-ci
il Sazişi

•
Kontinental şelfdə təbii sərvətlərdən istifadə haqqında 1978-K513ci
il Haaqa
Konvensiyası

•
Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və harmonizasiyası haqqında 1973-cü
il
Kioto Konvensiyası

44. Dünya Ticarət Təşkilatının Kənd təsərrüfatı üzrə Sazişinə Әlavəyə görə inkişafda
olan dövlətlər üçün liberallaşdırmanın müddəti neçə ilədək uzadılmışdır?

• 3 il
√ 10 il
• 7 il
• 15 il
• 5 il

45. Hakimiyyətin xarakterinə görə dövlətin hansı yurisdiksiyası fərqləndirilir? 1. ərazi 2.
tam 3. qanunvericilik 4. icra 5. ərazidənkənar 6. məhdud 7. məhkəmə

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

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

• 3.7
• 1.4
√ 2.6
• 3.4
• 1, 5

47. Fəaliyyət sferasına görə dövlətin hansı yurisdiksiyası fərqləndirilir? 1. ərazi 2. tam
3. qanunvericilik 4. icra 5. ərazidənkənar 6. məhdud 7. məhkəmə

• 1.4
√ 1, 5
• 2.6
• 3.7
• 3.4

48. Bir dövlətin hakimiyyəti digər dövlətin hakimiyyəti ilə məhdudlaşır. Bu
məhdudlaşmanı aşağıdakı prinsiplərdən hansı əsaslandırır?

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

49. Sənaye ölkələrində yoxsulluq indeksinin qiymətləndirilməsindəmeyarlardan biri kimi
neçə yaşınadək yaşamayan əhalinin sayı götürülür?

• 30.0
√ 60.0



• 50.0
• 70.0
• 40.0

50. İnkişafda olan ölkələrdə yoxsulluq indeksinin qiymətləndirilməsində meyarlardan biri
kimi neçə yaşınadək yaşamayan əhalinin sayı götürülür?

• 30.0
√ 40.0
• 60.0
• 70.0
• 50.0

51.

Dövlətlərlə beynəlxalq təşkilatlar və ya beynəlxalq təşkilatların öz aralarımda
bağlanan beynəlxalq müqavilələr hüququ haqqında Konvensiya 1986cı
ildə hansı
şəhərdə bağlanmışdır?

• Berlin
√ Vyana
• Budapeşt
• heç biri
• Moskva

52.
Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və harmonizasiyası haqqında 1973cü
il
Konvensiyasıhansı şəhərdə bağlanmışdır?

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

53. Hansı sənədin bağlanması ilə keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin siyahısı (T əlavəsi) və
keçidin hüquqi meyarları müəyyən olunmuşdur?

• Sənaye Xartiyasına Müqavilə
√ Enerji Xartiyasına Müqavilə
• Rabitə Xartiyasına Müqavilə
• Tikinti Xartiyasına Müqavilə
• Nəqliyyat Xartiyasına Müqavilə

54.

Beynəlxalq Әmək Təşkilatının (BӘT) ali orqanlarının tərkibinin
formalaşdırılmasında qeyrihökümət
orqanlarının iştirakına aşağıdakı cavablardan hansı
uyğundur?

•
BӘTin
ali orqanlarının tərkibinin formalaşdırılmasında qeyrihökümət
təşkilatları
iştirak etmir

√

BӘT-in
ali orqanlarının tərkibinin yarısı qeyrihökümət
təşkilatlarından
formalaşdırılır

•
BӘTin
ali orqanlarının tərkibi tamamilə qeyrihökümət
təşkilatlarından
formalaşdırılır

•
BӘTin
ali orqanlarının tərkibinin formalaşdırılmasında tərkibin çox böyük hissəsi
qeyrihökümət
təşkilatlarının olması təmin edilir



•
BӘTin
ali orqanlarının formalaşdırılmasında tərkibin çox kiçik hissəsi qeyrihökümət
təşkilatlarından təşkil edilir

55.
Azad iqtisadi zonalar sərhədlərinin formalaşdırılması üsuluna və onların fəaliyyət
rejiminə görə hansı tiplərə bölünür? 1.Anklavlara; 2.Forpostlara; 3.Eksklavlara;
4.İnteqrasion zonalara; 5.Federativ zonalara; 6.Xidmət texnoparkları

• 1.5
√ 1.4
• 3.5
• 2.6
• 2.3

56. Müstəsna iqtisadi zona eni neçə dəniz milindən artıq olmayan açıq dəniz zolağıdır?

• 100.0
√ 200.0
• 400.0
• 500.0
• 300.0

57. 1989-1934-cu
ildə IV Loma Konvensiyası bağlanarkən neçə dövlət iştirak etmişdir?

• 46.0
√ 68.0
• 74.0
• 78.0
• 64.0

58.
İnkişafda olan dövlətlərə preferensiya nəzərdə tutan və 1975ci
ildə bağlanmış
Loma Konvensiyası neçə dövlət arasında bağlanmışdır?

• 16.0
√ 46.0
• 36.0
• 56.0
• 26.0

59.  Aşağıdakılardan hansı yanlışdır? 

•
Transmilli hüququn formalaşmasında yalnız transmilli korporasiyalar deyil, həmçinindövlətlər də həmin mexanizmlərin daxili və beynəl
xalq qanunvericilikdə tanınması ilə
iştirak edirlər

√ Transmilli hüquq təminat məsələsində beynəlxalq hüquqa, onun prinsiplərinə istinad
etmir

• Svilizasiyalı xalqların prinsipləri milliləşdirməni qəbul etmir

• Svilizasiyalı xalqların prinsipləri milliləşdirməni qəbul etmir, lakin buna baxmayaraq
milliləşdirmə baş verərsə, “hal formulası”na uyğun kompensasiyanı nəzərdə tutur

• Pactasunt servanda prinsipinin tətbiqi qəbul edən dövlətin xaricilərin əmlakına zərər
vurulduğu halda məsuliyyət daşıması prinsipini əsaslandırır

60.
Transmilli korparasiyalar ilə dövlət arasında bağlanan beynəlxalq kontrakta zidd
gələ biləcək hökumətlərarası sazişin bağlanmayacağı öhdəliyi müvafiq kontrakta hansı
statusu verir? 

• kvazimilli müqavilə
√ kvazibeynəlxalq müqavilə
• kvazilokal müqavilə
• kvaziregional müqavilə
• kvaziqlobal müqavilə



61. Beynəlxalq standartların beynəlxalq müqavilələrə əlavə kimi qəbul edilməsi
təcrübəsinə misal aşağıdakınormativ aktlardan hansıdır?

• Dənizin tullantılarla və digər maddələrlə çirkləndirilməsinin qarşısının alınması üzrə
1972-ci il KonvensiyasınaӘtraf mühitin mühafizəsi adlanan 16-cı əlavəsi 

√ Beynəlxalq mülki aviasiya haqqında Çikaqo Konvensiyasına qəbul edilmiş Әtraf
mühitin mühafizəsi adlanan 16-cı əlavəsi

• İstifadə edilmiş yanacaqla və radiaktiv tulantılarla təhlükəsiz davranış haqqında
birgə 1997-ci il KonvensiyasınaӘtraf mühitin mühafizəsi adlanan 16-cı əlavəsi

• BMT Nizamnaməsinin 103-cü maddəsinəӘtraf mühitin mühafizəsi adlanan 16-cı
əlavəsi

• Nüvə maddələrinin fiziki müdafiəsi haqqında 1980-cı il Vyana Konvensiyasına Әtraf
mühitin mühafizəsi adlanan 16-cı əlavəsi

62. Beynəlxalq mülki aviasiya haqqında Çikaqo Konvensiyasına qəbul edilmiş 16-cı
əlavəsi necə adlanır? 

• Daxili sularda təhlükəsizlik
√ Әtraf mühitin mühafizəsi
• Milli aviasiya sisteminin fəaliyyətinin hüquqi təminatı
• Radiaktiv tulantılarla təhlükəsiz davranış haqqında
• Beynəlxalq hava məkanında hərəkətin prinsipləri

63.
 Hansı müqavilə sadə proseduraya uyğun tanınmaya məruz qaldıqdan sonra
müvafiq dövlətin şəxslərin həmin müqavilənin benefisiyarı olması üçün dövlətdaxili
qanunvericilik aktının qəbuluna zərurət qalmır?

• Birbaşa tətbiq edilən
• özü icra olunmayan
• Müqavilə əqdlər
√ Özü icra olunan
• Dolayı tətbiq edilən

64. Beynəlxalq hüquqda subyektlərdən asılı olaraq beynəlxalq müqavilə mənbələrinin
təsnifatında aşağıdakılardan hanıslar öz əksini tapır?

• dövlətlərarası, şəhərlərarası,şirkətləraras
√ dövlətlərarası, hökumətlərarası, komitələrarası,
• hökumətlərarası, şəhərlərarası,şirkətlərarası
• dövlətlərarası, hökumətlərarası, bələdiyyələrarasi
• hökumətlərarası, komitələrarası, bələdiyyələrarasi

65. Transmilli hüquqla bağlı deyilənlərdən hansı yanlışdır?

• Transmilli hüquq bəzi ədəbiyyatlarda “qeyri-dövlət tənzimetməsi” və ya “üçüncü
hüquq qaydası” kimi adlandırıla bilər

√ Transmilli hüquq beynəlxalq hüquq tərəfindən qəbul edilsə də, dövlətdaxili hüquq
tərəfindən qəbul edilməmişdir

• Transmilli hüquq transmilli korparasiyalar ilə dövlətlər arasında bağlanan beynəlxalq
kontraktlar təşkil edir

•
Transmilli hüquq istər beynəlxalq, istərsə də dövlətdaxili hüquqda siyasi
hakimiyyətin əsas ünsürü olan dövlət suverenliyini transmilli (beynəlxalq) ticarətin
“tərəflərin bərabərliyi” prinsipinə tabe etdirməyə yönəlir

• Transmilli hüququn mənbəsini müxtəlif yurusdiksiyaya aid şəxslər, transmilli
korparasiyalar arasında bağlanan beynəlxalq kontraktlar təşkil edir

66.  Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin təhlükəsizlik standartlarının hazırlanması və
qəbulu ilə məşğul olan orqanlar hansılardır?

• Təhlükəsizlik Şurası və Baş Katiblik
√ Baş Konfransı və İdarəetmə Şurası
• Sədarət və Baş Assambleya
• İqtisadi və sosial şura
• İcra katibliyi və Ali məclis



67.  Beynəlxalq adətlərlə bağlı aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır? 

• adət normalarının beynəlxalq hüququn mənbəyi kimi formalaşması üçün müvafiq
qaydanın uzunmüddətli tətbiqi zəruridir

√ regional və lokal normaların formalaşması üçün bütün maraqlı tərəflərin tanmasına
ehtiyyac yoxdur.

•
beynəlxalq adət beynəlxalq müqavilə ilə ifadə edilməyən, bir neçə və ya bütün
dövlətlərə münasibətdə uzunmüddətli tətbiq nəticəsində formalaşan qayda kimi təzahür
edir

• universal adət normaları əksər hüquqi sistemlər, beynəlxalq birlik tərəfindən
tanınmalıdır

•
adət normalarının beynəlxalq hüququn mənbəyi kimi formalaşması üçün müvafiq
qaydanın hüquqi qüvvə kəsb edən davranış qaydası (opinio juris) kimi dövlətlər
tərəfindən tanınması zəruridir

68. Göstərilənlərdən hansı Dünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində keçirilən raundlardan
deyil? 

• Cenevrə raundu
√ Vaşinqton raundu
• Doha raundu
• Dillon raundu
• Tokio raundu

69.
 Standartlaşdırmanın beynəlxalq ticarətə maneə olmaq xüsusiyyətini nəzərə alaraq
Dünya Ticarət Təşkilatının hansı raundunda Texniki maneələr üzrə Saziş qəbul
edilmişdir

• Cenevrə raundu
√ Uruqvay raundu
• Doha raundu
• Dillon raundu
• Tokio raundu

70.
Ticarət terminlərinin beynəlxalq təfsir qaydalarının (INCOTERMS)
hazırlanmasında, eləcə də beynəlxalq arbitrajların təşkilində əhəmiyyətli rol oynayan və
mənzil qərargahı Parisdə yerləşən təşkilat hansıdır?

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

71. Aşağıdakı konsepsiyalardan hansı transmilli korparasiyaların transmilli hüquq
qaydasında əmlak hüqularının təminatlandırması zamanı irəli sürülmüş konsepsiyadır?

• kvaziregional müqavilə konsepsiyası
√ kvazibeynəlxalq müqavilə konsepsiyası
• kvaziqlobal müqavilə konsepsiyası
• kvazimilli müqavilə konsepsiyası
• kvazilokal müqavilə konsepsiyası

72.

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

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



73.

Nüvə radiasiya təhlükəsi olan obyektlərdə çalışan şəxslərin təhlükəsizlik
standartları hazırlanarkən Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi hansı təşkilatlarla
əməkdaşlıq edir? 1. Beynəlxalq Әmək Təşkilatı ilə; 2. Әtraf mühit üzrə BMT Proqramı; 3.
Dünya Səhiyyə Təşkilatı ilə; 4. Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı.

• 1,2,3
• 2,3,4
• 1,3,4
√ hamısı
• 1,2,4

74.
Beynəlxalq standartlara müxtəlif aktlarda aşağıdakı hansı müxtəlif adlarla rast
gəlinə bilər? 1. texniki tənzimetmə; 2. ticarətdə texniki maneələr; 3. beynəlxalq
standartlaşdırma ; 4. texniki normalaşdırma

• 1,2,3
√ hamısı
• 1,3,4
• 1,2,4
• 2,3,4

75. Beynəlxalq hüququn mənbələrindən biri kimi müxtəlif xalqların beynəlxalq hüquq
üzrə ixtisaslı mütəxəssislərinin elmi baxışları, yəni doktrina hansı aktda nəzrdə tutulub?

•
BMT Baş Məclisinin qətnaməsilə təsdiqlənən dövlətlərin iqtisadi hüquq və vəzifələri
Xartiyasının 32ci
maddəsində

√ BMT Beynəlxalq Məhkəməsinin Statusunun 38ci
maddəsində

•
BMTnin
İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında beynəlxalq Paktının 7ci
maddəsində

•
Müqavilələrə münasibətdə dövlətlərin hüquqi varisliyi haqqında Vyana
konvensiyasının 22ci
maddəsində

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

76.

Beynəlxalq iqtisadi hüquqda aşağıdakı müqavilə formalarından hansılar mövcud
deyil? 1. Müqavilə nizamnamələr; 2. özü icra olunan müqavilələr; 3. Müqavilə əqdlər; 4.
Birbaşa tətbiq edilən müqavilələr; 5. Hissəhissə
tətbiq edilən müqavilələr.

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

77.
Beynəlxalq hüquqda subyektlərdən asılı olaraq beynəlxalq müqavilə mənbələrinin
təsnifatında aşağıdakılardan hanıslar öz əksini tapır? 1. dövlətlərarası; 2. şəhərlərarası;
3. hökumətlərarası; 4. komitələrarası; 5. bələdiyyələrarası

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

78. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq iqtisadi hüququn mənbələrinə daxil deyil?

• Beynəlxalq adətlər

√ Ayrıayrı
ölkələrin məhkəmələri tərəfindən çıxarılan qərarlar



• Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların qərar və qətnamələri
• “üçüncü hüquq”qaydası və ya transmilli hüquq
• Sivilizasiyalı xalqların hüququ

79. Hansı alimin fikrincə müasir beynəlxalq iqtisadi hüquq qloballaşma dövrünün
hüququ deyil?

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

80.
Transmilli hüququ ədəbiyyatlarda “qeyridövlət
tənzimetməsi” kimi adlandıran
müəllif kimdir?

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

81.

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

• təbii ehtiyatlar üzərində dövlət suverenliyi
√ preferensiya
• milli rejim
• qarşılıqlı mənfəət
• daha əlverişli rejim

82.
beynəlxalq müqavilə ilə ifadə edilməyən, bir neçə və ya bütün dövlətlərə
münasibətdə uzunmüddətli tətbiq nəticəsində formalaşan qayda kimi təzahür edən
beynəlxalq iqtisadi hüquq mənbəsi necə adlanır?*

• Beynəlxalq ənənə
√ beynəlxalq adət
• beynəlxalq metod
• beynəlxalq qayda
• beynəlxalq üsul

83. Beynəlxalq iqtisadi hüquqda iştirakçıların sayından asılı olaraq hansıbeynəlxalq
müqavilələr fərqləndirilir. 1. birtərəfli 2. ikitərəfli 3. üçtərəfli 4. çoxtərəfli

• 1.2
√ 2.4
• 2.3
• 3.4
• 1.3

84. Komitələrarası beynəlxalq müqavilələr bütövlükdə kimlər üçün öhdəlik yaradır?

• Ayrı-ayrı
fərdlər

√ Dövlətlər
• Təsərrüfat subyektləri
• Transmilli şirkətlər
• Hökumətlər



85.
Azərbaycan Respublikasının başqa dövlətlərlə münasibətlərini hamılıqla qəbul
edilmiş hüquq normalarında nəzərdə tutulan prinsiplər əsasında qurması AR
Konistitusiyasının hansı maddəsində öz əksini tapmışdır? (

• AR Konistitusiyasının 9-cu
maddəsində

√ AR Konistitusiyasının 10-cu
maddəsində

• AR Konistitusiyasının 19-cu
maddəsində

• AR Konistitusiyasının 24-cü
maddəsində

• AR Konistitusiyasının 13-cu
maddəsində

86. Standartlaşdırmanın əsas məqsədinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

• həyatın və sağlamlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi
√ enerji təhlükəsizliyi
• heyvan aləminin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
• bitki aləminin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
• ekoloji təhlükəsizlik

87.
Beynəlxalq iqtisadi hüququn iştirakçıların sayından asılı olaraq hansı beynəlxalq
müqavilələr fərqləndirilir? 1. Birtərəfli; 2. İkitərəfli; 3. üçtərəfli; 4. çoxtərəfli; 5. Lap
çoxtərəfli

• 1.2
√ 2.4
• 1.4
• 3.5
• 2.3

88.
Beynəlxalq iqtisadi hüququn mənbələrinə aşağıdakılardan hansılar daxildir? 1.
Beynəlxalq müqavilələr; 2. Beynəlxalq adətlər; 3. Sivilizasiyalı xalqların hüququ; 4.
Doktrinalar.

• 1,2,4
√ hamısı
• 1,2,3
• 1,3,4
• 2,3,4

89. BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsi aşağıdakılardan hansını özündə əks etdirir?

• Dövlətin əməkdaşlıq etmək hüququndan
√ Dövlətin özünü müdafiə hüququndan
• Dövlətin xarici kapitalı müdafiə etmək öhdəliyindən
• Dövlətin mübahisələri dinc həll etməklə bağlı öhdəliyindən
• Dövlətin digər dövlətlərə qarşı ayrı-seçkilik etməmək öhdəliyindən

90.

 Hansı müqavilənin 18-ci maddəsində qeyd edilir ki, razılığa gələn Tərəflər dövlət
suverenliyinə və suveren hüquqlara münasibətdə bir daha təsdiqləyirlər ki, suverenliyin
və suveren hüquqların həyata keçirilməsi beynəlxalq hüququn normalarına uyğun
olmalıdır

• Nəqliyyat Xartiyasına Müqavilədə
√ Enerji Xartiyasına Müqavilədə
• Ticarət Xartiyasına Müqavilədə
• Sənaye Xartiyasına Müqavilədə
• Rabitə Xartiyasına Müqavilədə

91. Sahilyanı dövlətin iqtisadi zonada və qitə şelfində canlı və mineral resuslara
suveren hüquqları qeyd edilən Konvensiya necə adlanır?



• Sahilyanı ərazi hüququ üzrə 1980-ci il BMT Konvensiyası
√ Dəniz hüququ üzrə 1982-ci il BMT Konvensiyası
• Qitə şelfi hüququ üzrə 1982-ci il BMT Konvensiyası
• Canlı və mineral resurslar hüququ üzrə 1982-ci il BMT Konvensiyası
• İqtisadi zona hüququ üzrə 1982-ci il BMT Konvensiyası

92. Beynəlxalq hüququn prinsipləri haqqında 1970-ci il Bəyannaməsinə əsasən
suveren bərabərlik anlayışına aşağıdakı ünsürlərdən hansı daxil deyil?

• dövlətlər hüquq cəhətdən bərabərdirlər

√  hər bir dövlət öz siyasi, ictimai, iqtisadi və mədəni sistemini sərbəst seçmək inkişaf
etdirməyi BMT-nin digər üzvləri ilə razılaşdırmalıdır

• hər bir dövlət digər dövlətlərin hüquq subyektliyinə hörmət etməyə borcludur
• dövlətin ərazi bütövlüyü və siyasi müstəqilliyi toxunulmazdır
• hər bir dövlət tam suverenliyə xas olan hüquqlardan istifadə edir

93. UNIDO-nın fəaliyyəti nəticəsində qəbul olunan Lima Bəyannaməsi və sənayenin
tərəqqisi və əməkdaşlıq üzrə fəaliyyət proqramının əsas məqsədi nədən ibarət idi?

• dünya sənaye istehsalında inkişaf etmiş ölkələrin payını azaltmaq təşkil edirdi
√ dünya sənaye istehsalında inkişafda olan dövlətlərin payını artırmaq təşkil edirdi
• dünya sənaye istehsalında inkişafda olan dövlətlərin payını azaltmaq təşkil edirdi
• dünya sənaye istehsalında zəif inkişaf etmiş ölkələrin payını artırmaq təşkil edirdi
• dünya sənaye istehsalında inkişaf etmiş ölkələrin payını artırmaq təşkil edirdi

94. 1964-cü il UNCTAD-ın I sessiyasında hazırlıq çərçivəsində “77-lər qrupu” təsis
edilir. Bu qrupun əsas vəzifəsi nədən ibarət idi?

• beynəlxalq ticarətin genişləndirilməsi konsepsiyasının işlənilməsi
√ beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin yenidən qurulması proqramını hazırlamaq
• beynəlxalq bazarın yenidən formalaşdırılması qaydalarının işlənilib hazırlanması

• beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə transmilli korporasiyaların maraqlarının
qorunması qaydalarını hazırlamaq

• beynəlxalq əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinin yeni çərçivə qaydalarını hazırlamaq

95. Tranzitin azadlığı prinsipi ilə bağlı deyilənlərdən hansı yanlışdır?

• tranzit hüququ bir qayda olaraq maraqlı dövlətlər arasında qarşılıqlıq prinsipi
əsasında beynəlxalq sazişlərlə tənzimlənir

√ tranzit keçidi, gömrük, vergi və rüsumlar istisna olmaqla tranzit xidmətləri
yığımlarından azaddır

• müasir beynəlxalq hüquq tranzitin azadlığı haqqında şərtsiz norma nəzərdə tutmur

• tranzitin qayda və şərtləri maraqlı dövlətlərin arasında bağlanan ikitərıfli və çoxtərəfli
sazişlərlə tənzimlənir

• tranzit dövləti tranzit hüququna icazəni özünün qanunvericiliyi əsassında verir və
əgər tranzit verməkdən imtina edərsə, belə bir qərarı əsaslandırmağa borclu deyil

96. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi əməkdaşlıq prinsipinin məzmununun açıqlamasını
əks etdirmir?

• BMT Nizamnaməsində ifadə edilən prinsiplərə və məqsədə müvafiq olaraq istənilən
iqtisadi əməkdaşlıq formasında iştirak hüququ

√ beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya prosesində ölkələrin bərabərhüquqluluğu
• beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə tərəfdaşları sərbəst müəyyən etmək hüququnu

•
inkişafda olan və keçid iqtisadiyyatlı dövlətlərin maraqlarını müdafiə etməklə
beynəlxalq ticarətin liberallaşdırılması istiqamətində dövlətlərin qarşılıqlı güzəşt və
yardım hüququnu və s. nəzərdə tutur

• universal və regional iqtisadi rəşkilatlarda dövlətlərin iştirak hüququ

97. Aşağıdakı Konvensiyalardan hansında sahilyanı dövlətin iqtisadi zonada və qitə
şelfində canlı və mineral resuslara suveren hüquqları qeyd edilir?



• Dövlət əmlakı, dövlət arxivləri və dövlət borclarına münasibətdə hüquqi varislik
haqqında 1983-cü il Vyana Konvensiyasında

√ Dəniz hüququ üzrə 1982-ci il BMT Konvensiyasında
• Kontinental şelfdə təbii sərvətlərdən istifadə haqqında 1978-ci il HaaqaKonvensiyası

• Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və harmonizasiyası haqqında Kioto
Konvensiyası (1973)

• Müqavilələrə münasibətdə hüquqi varislik haqqında 1978-ci il Vyana
Konvensiyasında

98.
 Aşağıdakı Konvensiyalardan hansının 16-cı maddəsində qeyd edilir ki,
konvensiyanın qaydaları təbii ehtiyatlar üzərində suverenliyin bölünməzliyi prinsipinə
şamil edilmir?

• Müqavilələrə münasibətdə hüquqi varislik haqqında 1978-ci il Vyana
Konvensiyasında

√ Dövlət əmlakı, dövlət arxivləri və dövlət borclarına münasibətdə hüquqi varislik
haqqında 1983-cü il Vyana Konvensiyasında

• Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və harmonizasiyası haqqında Kioto
Konvensiyası (1973)

• Dəniz hüququ üzrə 1982-ci il BMT Konvensiyasında

• Kontinental şelfdə təbii sərvətlərdən istifadə haqqında 1978-ci il Haaqa
Konvensiyası

99. Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik aşağıdakılardan hansını nəzərdə tutmur?

• iqtisadi sistemin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsini
√ beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin güc yolu ilə həllini
• bütün xalqların bərabərhüquqluğu şəraitində hümanitar-iqtisadi inteqrasiyanı

• beynəlxalq iqtisadi mübahisələrdə məcburiyyət mexanizmlərindən qarşılıqlı etimada
üstünlüyün verilməsini

• əlverişli və stabil beynəlxalq iqtisadi mühitin yaradılmasını

100. Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik aşağıdakılardan hansını nəzərdə tutmur? 

• iqtisadi sistemin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsini

√ beynəlxalq iqtisadi mübahisələrdə üstünlüyün qarşılıqlı etimada deyil, məcburiyyət
mexanizmlərinə verilməsini.

• bütün xalqların bərabərhüquqluğu şəraitində hümanitar-iqtisadi inteqrasiyanı
• beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin dinc həllini
• əlverişli və stabil beynəlxalq iqtisadi mühitin yaradılmasını

101.

AR-in Milli təhlükəsizlik haqqında 2004-cü il Qanununun neçənci maddəsində qeyd
edilir ki, AR öz milli təhlükəsizliyini sərancamında olan bütün siyasi, iqtisadi, hərbi,
hüquqi və digər vasitə və metodlarla birtərəfli qaydada və yaxud beynəlxalq müqaviləlrə
müvafiq olaraq təmin edir?

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

102.
 Hansı sənəddə əmtəələrin tranzit statusuna düşməsi üçün onların bir üzv dövlətin
ərazisindən digərinin ərazisi vasitəsilə üçüncü dövlətin ərazisinə aparılması nəzərdə
tutulub?

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

103. Tranzitin universal qaydada beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi 1919-cu ildə ilk dəfə
hansı sənəddə öz əksini tapmışdır?



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

104.

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

• 1,3
√ hamısı
• 1.4
• 2.3
• 2.4

105. tranzitin azadlığı hüquqi təbiət baxımından beynəlxalq hüququn hansı
ümumtanınmış prinsipindən meydana gəlir?

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

106.
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin spesifik xarakterinə uyğun olaraq ayrı-seçkiliyə
yol verməməkprinsipindən hüquqauyğun istisnalar kimi inkişafda olan dövlətlərə
prefensiyanın verilməsi ilə bağlı konvensiyalar necə adlanır?

• Doha konvensiyaları
• Puma konvensiyaları
• Toha konvensiyaları
• Roma konvensiyaları
√ Loma konvensiyaları

107. Enerji Xartiyasına Müqavilənin 10-cu maddəsinə əsasən nəyəmünasibətdə heç bir
halda ayrı-seçkiliyə yol verməklə idarə, istifadə, sahiblik edilə və sərancam verilə bilməz

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

108.
Dövlət əmlakı, dövlət arxivləri və dövlət borclarına münasibətdə hüquqi varislik
haqqında 1983-cü il Vyana Konvensiyasında qeyd edilir ki, konvensiyanın qaydaları təbii
ehtiyatlar üzərində suverenliyin bölünməzliyi prinsipinə şamil edilmir?

• Maddə 10
√ Maddə 16
• Maddə 19
• Maddə 22
• Maddə 13

109.
Müqavilələrə münasibətdə hüquqi varislik haqqında 1978-ci ilVyanaKonvensiyasının hansı maddəsində qeyd edilir ki, konvensiyanın q
aydaları təbii
ehtiyatlar üzərində suverenliyin bölünməzliyi prinsipinə şamil edilmir?



• Maddə 10
√ Maddə 13
• Maddə 19
• Maddə 22
• Maddə 16

110.
Hansı prinsipə əsasən əcnəbi dövlətin fiziki və hüquqi şəxsləri hüquqi
münasibətlərin ayrı-ayrı növlərinə görə qarşılıqlıq əsasında hüquqca milli fiziki və hüquqi
şəxslərə tamamilə bərabər tutulurlar?

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

111.

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

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

112.

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

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

113.

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

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

114.  Hansı prinsipin müasir anlamı BMT Nizamnaməsinin 2-ci maddəsinin 7-ci bəndində
ümumi şəkildə ifadə edilmişdir?

• zor tətbiq etməmək və ya zorla hədələməmək
√ daxili işlərə qarışmamaq
• xalqların bərabər hüquqlara malik olması və öz müqəddəratlarını həll etmələri
• dövlətlərin suveren bərabərliyi
• mübahisələrin sülh yolu ilə həlli

115. Dövlətin öz sərhədləri hüdudlarında başçılığı (üstünlüyü) və beynəlxalq işlərdə
onun müstəqilliyi dedikdə nə başa düşülür?

• Daxili işlərə qarışmamaq
√ Dövlət suverenliyi



• Insan haqlarına hörmət
• Xalqların bərabər hüquqlara malik olması
• Әrazi bötüvlüyü

116. UNCTAD-ın fəaliyyətinin nəticələrinə aşağıdakılradan hansı daxil deyil?

• Beynəlxalq ticarət və beynəlxalq siyasətin prinsipləri

√ İnkişafda olan dövlətlərə təqdim edilən preferensiyaların həddinin müəyyənləş-
dirilməsi qaydaları

• Xammal üzrə inteqrasiya proqramı çərçivəsində ümumi fondun təsis edilməsi
haqqında qərar

• Daha az inkişaf etmiş ölkələrə yardım proqramını qeyd etmək olar
• ümumi preferensiya sisteminin yaradılması haqqında qərar

117. BMT-nin YBİQ-nın yaradılması haqqında 1974-cü il Bəyannaməsində öz əksini
tapan və sonradan dəqiqləşdirilən prinsiplərdən hansı düzgün ifadə edilməyib?

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

118. YBİQ-nın təsis olunması yolunda növbəti addım olan Dövlətlərin iqtisadi hüquq və
vəzifələri haqqında Xartiya nə zaman və hansı təşkilat tərəfindən qəbul edilib? 

• 1973-cü ilin əvvəlində UNCTAD-ın Katibliyinin xüsusi sessiyasında
√ 1974-cü ilin əvvəlində BMT Baş Məclisinin xüsusi sessiyasında
• 1974-cü ilin əvvəlində UNCTAD-ın Katibliyinin xüsusi sessiyasında
• 1973-cü ilin əvvəlində UNCİTRAL-ın Katibliyinin xüsusi sessiyasında
• 1973-cü ilin əvvəlində BMT Baş Məclisinin xüsusi sessiyasında

119. Yeni Beynəlxalq İqtisadi Qaydanın yaradılması haqqında fəaliyyət Proqramı və
eyni adlı Bəyannamə nə zaman və və hansı təşkilat tərəfindən qəbul edilib?

√ 1974-cü ilin əvvəlində BMT Baş Məclisinin xüsusi sessiyasında
• 1973-cü ilin əvvəlində UNCİTRAL-ın Katibliyinin xüsusi sessiyasında
• 1973-cü ilin əvvəlində UNCTAD-ın Katibliyinin xüsusi sessiyasında
• 1973-cü ilin əvvəlində BMT Baş Məclisinin xüsusi sessiyasında
• 1974-cü ilin əvvəlində UNCTAD-ın Katibliyinin xüsusi sessiyasında

120. Preferensiya prinsipinin inkişafı aşağıdakı inetitutlardan hansının meydana
gəlməsinə səbəb olmuşdur?

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

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

121. Aşağıdakı sənədlərdən hansı tranzitin azadlığı prinsipinin Barselona
Konvensiyasından sonra öz əksini daha geniş formada tapdığı sənədlərdən deyil? 

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

122. Tranzitin azadlığı hansı hüquqları nəzərdə tutur?



• dəniz limanlarına sərbəst çıxış hüququnu
√ sahilyani dövlətin daxili və ərazi sularının dərinliklərindən sərbəst istifadə hüququnu
• sahilyani dövlətin daxili və ərazi sularından sərbəst keçid hüququnu
• açıq dənizin azadlıqlarına dair hüquqları
• dəniz limanlarından istifadədə bərabər rejimi

123.

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

• 1.5
√ 2.5
• 3.6
• 1.3
• 2.4

124.

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

• 21.0
√ 51.0
• 41.0
• 61.0
• 31.0

125. Hansı alimin fikrincə “tranzitin azadlığına hüquq hər hansı bir müqavilədən asılı
olmayaraq mövcuddur və tranzit dövləti istənilən halda tranzitə razılıq verməlidir”?

• Velyaminov
√ Lauterpaxt
• Lisovski
• Svartsenberqer
• Lukaşuk

126.
 Enerji Xartiyasına Müqavilənin hansı maddəsinə əsasən xarici investisiyalara
münasibətdə heç bir halda ayrı-seçkiliyə yol verməklə idarə, istifadə, sahiblik edilə və
sərancam verilə bilməz? 

• maddə 5
√ maddə 10
• maddə 20
• maddə 25
• maddə 15

127.
 Enerji Xartiyasına Müqavilənin hansı bölməsində qeyd edilir ki, hər bir razılığa
gələn Tərəf bu Müqaviləyə müvafiq digər Tərəflərin investorları üçün istisna olmadan
stabil, bərabərhüquqlu, əlverişli və aşkarliq şəraiti ilə ədalətli və bərabər rejim yaradır?

• İnvestisiyaların stimullaşdırılması və investisiya qoyuluşları üçün əlverişli mühitin
formalaşdırılması

√ Kapital qoyuluşunun təşviqi və müdafiəsi
• İnvestorların fəaliyyətinin hüquqi təminatı
• Xarici investisiyaların müdafiəsi və stimullaşdırılması
• Xarici investorların hüquqlarnın müdafiəsi

128.

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



• 1,2,3
• 2,3, 4
• 1,3,4
√ hamısı
• 2,1,4

129.

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

• transmilli hüququn normalarına uyğun olmalıdır
• dövlətdaxili hüququn normalarına uyğun olmalıdır
• milli hüquq sisteminin normalaırna uyğun olmalıdır
√ beynəlxalq hüququn normalarına uyğun olmalıdır
• beynəlxalq təşkilatların qətnamələrinə müvafiq olmalıdır

130. V. M. Şumilova görə müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hüquqi tənzimetmə
funksiyasına malik olan prinsiplərə hansı aid deyil? 

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

131. Q. K. Dimitriyevaya və K. A. Bekyaşevə görə müasir beynəlxalq iqtisadi
münasibətlərin hüquqi tənzimetmə funksiyasına malik olan prinsiplərə hansı aid deyil?

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

132. Q. M. Velyaminova görə müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hüquqi
tənzimetmə funksiyasına malik olan prinsiplərə hansı aid deyil? 

• qarşılıqlı mənfəət
• preferensiya
• daha əlverişli rejim
• milli rejim
√ təbii ehtiyatlar üzərində dövlət suverenliyi

133. M. M. Boquslavskiyə görə müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hüquqi
tənzimetmə funksiyasına malik olan prinsiplərə hansı aid deyil?

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

134.
E. T. Usenko və B. M. Aşavskiyə görə müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin
hüquqi tənzimetmə funksiyasına malik olan prinsiplərə hansı aid deyil? (Çəki: 1)
təbii ehtiyatlar üzərində dövlət suverenliyi

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



135. Q. Svartsenberqer və V.M. Koredskiyə görə müasir beynəlxalq iqtisadi
münasibətlərin hüquqi tənzimetmə funksiyasına malik olan prinsiplərə hansı aid deyil?

• milli rejim
• qarşılıqlıq
• minimal standartlar
• prefensiyanın təqdim olunması
√ dövlət suverenliyi

136.
Daha əlverişli rejim birtərəfli və qarşılıqlıq prinsipinə uyğun olaraq müqavilə
əsasında ikitərəfli və çoxtərəfli qaydada verilirsə, klausula tipləri aşağıdakılardan hansı
qaydada ola bilməz? 1. birtərəfli 2. ikitərəfli 3. üçtərəfli 4. çoxtərəfli 5. tərəfsiz

• 2.4
• 1.3
• 1.4
• 2.5
√ 3.5

137.
Dövlətlərarası iqtisadi münasibətlərdə hansı prinsipin xüsusi praktik əhəmiyyət
kəsb etməsini nəzərə alaraq BMT Beynəlxalq hüquq Komissiyası tərəfindən 1978-ci ildə
daha əlverişli dövlət klausulaları haqqında maddələr Layihəsini hazırlamışdır

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

138. Әks qarşılıqlığın tətbiq edilməsinin mümkünlüyü Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasının hansı maddəsində əksini tapmışdır?

• 39.0
• 49.0
• 79.0
• 59.0
√ 69.0

139. Birtərəfli klausula əsasən hansı prinsipin tətbiqi mümkün olmayan sahələrdə tətbiq
edilir

• əvəzlilik
• tərəfsizlik
• təhlükəsizlik
√ qarşılıqlıq
• əlverişlik

140. Әks qarşılıqlığın tətbiq edilməsinin mümkünlüyü aşağıdakı qanunlardan hansında
öz əksini tapmışdır?

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

141. Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik aşağıdakılardan hansını nəzərdə tutur?

• bütün xalqların bərabər olmayan hüquqluğu şəraitində hümanitar-iqtisadi
inteqrasiyanı

• beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin güc yolu ilə həllini



• beynəlxalq iqtisadi mübahisələrdə üstünlüyün qarşılıqlı etimada deyil, məcburiyyət
mexanizmlərinə verilməsini

• iqtisadi sistemin müdafiə qabiliyyətinin zəiflədilməsini
√ beynəlxalq iqtisadi mübahisələrdə gücün yalnız beynəlxalq hüquqa uyğun tətbiqini

142. tranzit dövləti nə zaman tranziti məhdudlaşdırmaq və dayandırmaq səlahiyyətinə
malikdir?

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

143. Enerji Xartiyasına Müqavilədə qeyri-ayrıseçkilik prinsipi üçün meyar, minimal
standart kimi müəyyən edilən prinsip necə adlanır?

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

144.  Aşağıdakılardan hanslı beynəlxalq hüququn hamılıqla tanınan ümumi
prinsiplərindən deyil? 

• pacta sunt servanda
• əməkdaşlıq
• mübahisələrin dinc həlli
√ pacta cogens servanda
• ərazi bütövlüyü

145.  Aşağıdakılardan hanslı beynəlxalq hüququn hamılıqla tanınan ümumi
prinsiplərindən deyil?

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

146. Aşağıdakılardan hanslı beynəlxalq hüququn hamılıqla tanınan ümumi
prinsiplərindən deyil? 

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

147. Bu prinsipə görə, dövlətlər özlərinin daxilidövlət hüquq öhdəliklərini beynəlxalq
hüquqa uyğunluğunu təmin etməlidirlər

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

148. 1964-cü il UNCTAD-ın I sessiyasında hazırlıq çərçivəsində “77-lər qrupu” təsis
edilir. Bu təşkilat hansı dövlətləri özündə birləşdirdi? 



• zəif inkişaf etmiş ölkələri
• keçid iqtisadiyyatlı ölkələri
• kapitalist məkanı ölkələrinin hamısını
• inkişaf etmiş ölkələri
√ inkişafda olan ölkələri

149. Beynəlxalq iqtisadi hüquqda preferensiya dövlətlərə hansı məqsədlə verilir?

• xarici ticarətdə müsbət saldonun təmininə nail olmaq üçün
• iqtisadi artımın tarazlığına nail olmaq üçün
• ölkənin aqrar sektorunun inkişafına nail olmaq üçün
√ iqtisadi inkişaf tarazlığına nail olmaq üçün
• ölkə sənayesinin inkişafının təmini məqsədilə

150.  Beynəlxalq iqtisadi hüquqda preferensiya dövlətlərin iqtisadi inkişaf tarazlığına nail
olmaq üçün hansı ölkələrə münasibətdə təqdim edilib?

• inkişaf etmiş ölkələrə
• yeni sənaye ölkələrinə
• keçid iqtisadiyyatlı ölkələrə
√ inkişafda olan ölkələrə
• zəif inkişaf etmiş ölkələrə

151.
 İqtisadi ayrı-seçkiliyə yol verməmək prinsipindən hüquqa uyğun istisnalar kimi
inkişafda olan dövlətlərə münasibətdə daxili bazarın qorunması məqsədilə müxtəlif
məhdudlaşdırıcı qaydaların tətbiqinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

• kompensasion gömrük rüsumların tətbiqi
• proteksionist gömrük rüsumların tətbiqi
• xüsusi gömrük rüsumların tətbiqi
• antidempinq gömrük rüsumlarının tətbiqi
√ preferensial gömrük rüsumların tətbiqi

152.  İqtisadi ayrı-seçkiliyə yol verməmək prinsipi aşağıdakı aktlardan hansında öz əksini
tapmışdır? 

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

153. Aşağıdakı alimlərdən hansının fikrincə iqtisadi əməkdaşlıq prinsipi daha çox ideya
xarakterlidir və məzmunca digər prinsiplərdə açılır?

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

154. Aşağıda göstərilənlərdən hansı təbii ehtiyatlar və iqtisadi fəaliyyət üzərində dövlətsuverenliyi prinsipində nəzərdə tutulmuşdur?

• təbii ehtiyatların istifadəsi rejiminin qonşu ölkələrin razılığı əsasında müəyyən
edilməsi

• beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq xarici kapitalı ictimai, dövlət maraqları naminə
özəlləşdirmək

• təbii resusların istehlakçılarının təşkilatında birləşmək
√ dövlətin sərbəst sahiblik, sərəncam, istifadə və müstəqil iqtisadi fəaliyyət

•
təbii ehtiyatların və suverenliyin müvəqqəti itirilməsi ilə əlaqədar işğal olunmuş
ərazilərdə özünün təbii resusları üzərində nəzarətin bərpa edilməsi zamanı dəymiş
zərərin ödənilməməsi



155.  Təbii ehtiyatlar və iqtisadi fəaliyyət üzərində dövlət suverenliyi prinsipi aşağıda
göstərilənlərdən hansını özündə nəzərdə tutmur?

• müvafiq sferada iqtisadi fəaliyyət nəzarət

• beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq xarici kapitalı ictimai, dövlət maraqları naminə
milliliəşdirmək

•
təbii ehtiyatların və suverenliyin müvəqqəti itirilməsi ilə əlaqədar işğal olunmuş
ərazilərdə özünün təbii resusları üzərində nəzarətin bərpa edilməsi zamanı dəymiş
zərərin ödənilməsi.

• təbii resusların istehlalçılarının təşkilatında birləşmək

√ təbii ehtiyatların istifadəsi rejiminin qonşu ölkələrin razılığı əsasında müəyyən
edilməsi

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

• 2,1,4
• hamısı
• 2,3, 4
√ 1,2,3
• 1,3,4

157. Aşağıdakılardan hanslı beynəlxalq hüququn hamılıqla tanınan ümumi
prinsiplərindən deyil? 

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

158. Dünya Ticarət Təşkilatının hüquqi əsasını aşağıdakılardan hansı təşkil edir?

• Dillon raundunun Yekun Aktında təsbit edilən və 16 maddədən ibarət olan Dehli
sazişi

√ Uruqvay raundunun Yekun Aktında təsbit edilən və 16 maddədən ibarət olan
Mərakeş sazişi

• Cenevrə raundunun Yekun Aktında təsbit edilən və 16 maddədən ibarət olan
Yəmən sazişi

• Tokio raundunun Yekun Aktında təsbit edilən və 16 maddədən ibarət olan Uruqvay
sazişi

• Kennedi raundunun Yekun Aktında təsbit edilən və 16 maddədən ibarət olan
Kasablanka sazişi

159. Beynəlxalq Ticarət Təşkilatının Nizamnaməsinin hazırlanması və yekunlaşdırılması
ilə bağlı deyilənlərdən hansı doğrudur?

• Nizamnamə Sürix konfransında (1944) hazırlanır və Brazzavil konfransında (1945)
yekunlaşır

√ Nizamnamə Cenevrə konfransında (1947) hazırlanır və Havana konfransında
(1948) yekunlaşır

• Nizamnamə Dehli konfransında (1949) hazırlanır və London konfransında (1950)
yekunlaşır

• Nizamnamə Paris konfransında (1948) hazırlanır və Berlin konfransında (1949)
yekunlaşır

• Nizamnamə Varşava konfransında (1946) hazırlanır və Ottava konfransında (1947)
yekunlaşır

160. Dünya Ticarət Təşkilatının təsis müqaviləsinə daxil olan Әlavə 1A aşağıdakı
sazişlərdən hansıdır?

√ Әmtəələrlə ticarət üzrə çoxtərəfli Saziş
• Xidmətlərlə ticarət üzrə Bazş Saziş
• Әqli mülkiyyət hüququnun ticarət aspetləri üzrə Saziş



• Ticarət siyasətinin icmalı mexanizmi
• Mübahisələrin həlli proseduru və qaydaları haqqında Saziş

161. Dünya Ticarət Təşkilatının təsis müqaviləsinə daxil olan Әlavə 3 aşağıdakı
sazişlərdən hansıdır?“

• Mübahisələrin həlli proseduru və qaydaları haqqında Saziş
• Әmtəələrlə ticarət üzrə çoxtərəfli Sazi
• Xidmətlərlə ticarət üzrə Bazş Saziş
• Әqli mülkiyyət hüququnun ticarət aspetləri üzrə Saziş
√ Ticarət siyasətinin icmalı mexanizmi

162. Dünya Ticarət Təşkilatının təsis müqaviləsinə daxil olan Әlavə 2 aşağıdakı
sazişlərdən hansıdır?

• Әmtəələrlə ticarət üzrə çoxtərəfli Saziş
• Xidmətlərlə ticarət üzrə Baş Saziş
• Ticarət siyasətinin icmalı mexanizmi
• Әqli mülkiyyət hüququnun ticarət aspetləri üzrə Saziş
√ Mübahisələrin həlli proseduru və qaydaları haqqında Saziş

163. Dünya Ticarət Təşkilatının təsis müqaviləsinə daxil olan Әlavə 1C aşağıdakı
sazişlərdən hansıdır?

• Mübahisələrin həlli proseduru və qaydaları haqqında Saziş
• Ticarət siyasətinin icmalı mexanizmi
• Xidmətlərlə ticarət üzrə Baş Saziş
• Әmtəələrlə ticarət üzrə çoxtərəfli Saziş
√ Әqli mülkiyyət hüququnun ticarət aspetləri üzrə Saziş

164. Dünya Ticarət Təşkilatının təsis müqaviləsinə daxil olan Әlavə 1B aşağıdakı
sazişlərdən hansıdır?

• Ticarət siyasətinin icmalı mexanizmi
√ Xidmətlərlə ticarət üzrə Baş Saziş
• Әmtəələrlə ticarət üzrə çoxtərəfli Saziş
• Әqli mülkiyyət hüququnun ticarət aspetləri üzrə Saziş
• Mübahisələrin həlli proseduru və qaydaları haqqında Saziş

165.
1994-cü
il Uruqvay raundunun Yekun Aktında təsbit edilən və onun hüquqi əsasını
təşkil edən Mərakeş sazişi neçə maddədən ibarətdir?

• 10.0
• 18.0
• 14.0
√ 16.0
• 12.0

166.
Subsidyalar və kompensasiya tədbirləri haqqında Sazişə əsasən Araşdırma və ya
mübahisə edilə bilən subsidiyalar Dünya Ticarət Təşkilatının üzvünün maraqlarına nə
zaman ciddi zərər vurur?

• ümumi subsidiya həddi əmtəənin qiymətinin 8 %-ni
keçmiş olsun

• ümumi subsidiya həddi əmtəənin qiymətinin 15%=ni
keçmiş olsun

• ümumi subsidiya həddi əmtəənin qiymətinin 10 %-ni
keçmiş olsun

√ ümumi subsidiya həddi əmtəənin qiymətinin 5%-ni
keçmiş olsun

• ümumi subsidiya həddi əmtəənin qiymətinin 3%-ni
keçmiş olsun



167.

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

• “1B” Әlavəsi
• “1E” Әlavəsi
• “1D” Әlavəsi
• “1A” Әlavəsi
√ “1C” Әlavəsi

168.

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

• GATT
• TRIPS
• GAAT
√ TRIMS
• GATS

169.

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

• lisenziya qaydasında həyata keçirilə bilər
√ bir qayda olaraq 1 ildən artıq olmayan müddətdə həyata keçirilə bilər
• qəbul edən dövlətdə əmək müqaviləsi bağlamaqla
• xidmətlər haqqında sazişdə nəzərdə tutulan çərçivədə

• qəbul edən dövlətdə kommersiya fəaliyyətini həyata keçirməklə bağlı öhdəliyi
olmadan

170. GATT 1994-ün
XIII maddəsi nəyi nəzərdə tutur?

• idxal-ixrac
zamanı qeyri tarif maneələrinin ixtisarı üzrə öhdəliyi

√

idxal-ixracın
qadağan olunmasına münasıbətdə ayrıseçkiliyə
yol verməmək
prinsipini

• ixrac subsidyasının istisnasını
• valyuta tədbirlətini

•
gömrük rüsumlarından, vergi və yığımlardan başqa istənilən sayda, o cümlədən
lisenziya, kvota və s. formalı məhdudiyyətlərin qadağan edilməsi, həmçinin bu
qadağadan istisnalar

171. GATT 1994-ün
VIII maddəsi nəyi nəzərdə tutur?

•
gömrük rüsumlarından, vergi və yığımlardan başqa istənilən sayda, o cümlədən
lisenziya, kvota və s. formalı məhdudiyyətlərin qadağan edilməsi, həmçinin bu
qadağadan istisnalar

√ idxalixrac
zamanı qeyri tarif maneələrinin ixtisarı üzrə öhdəliyi

• ixrac subsidyasının istisnasını
• valyuta tədbirlətini

•
idxalixracın
qadağan olunmasına münasıbətdə ayrıseçkiliyə
yol verməmək
prinsipini; ticarət qaydalarının dərci ilə bağlı məsələlərdən



172. GATT 1994-ün
XII maddəsində nədən bəhs edilir?

• tranzitin azadlığından

√
valyutamaliyyə
ehtiyatlarına təhlükə yarandığı halda müvəqqəti məhdudlaşdırıcı
tədbirlərin görülməsini tranzitin azadlığından bəhs edilir

• gömrük tənzimlənməsi üçün əmtəələrin qiymətləndirilməsinin ümumi prinsiplərini
əks etdirir

• ticarət qaydalarının dərci ilə bağlı məsələlərdən
• antidempinq və kompensasiya rüsumlarının tətbiqi haqqında qaydaları təsbit edir

173. GATT 1994-ün
X maddəsində nədən bəhs edilir?

•
valyutamaliyyə
ehtiyatlarına təhlükə yarandığı halda müvəqqəti məhdudlaşdırıcı
tədbirlərin görülməsini tranzitin azadlığından bəhs edilir

• antidempinq və kompensasiya rüsumlarının tətbiqi haqqında qaydaları təsbit edir
√ ticarət qaydalarının dərci ilə bağlı məsələlərdən

• gömrük tənzimlənməsi üçün əmtəələrin qiymətləndirilməsinin ümumi prinsiplərini
əks etdirir

• tranzitin azadlığından

174. GATT 1994-ün
VII maddəsində nədən bəhs edilir?

• tranzitin azadlığından

√ gömrük tənzimlənməsi üçün əmtəələrin qiymətləndirilməsinin ümumi prinsiplərini
əks etdirir

• ticarət qaydalarının dərci ilə bağlı məsələlərdən

•
valyutamaliyyə
ehtiyatlarına təhlükə yarandığı halda müvəqqəti məhdudlaşdırıcı
tədbirlərin görülməsini tranzitin azadlığından bəhs edilir

• antidempinq və kompensasiya rüsumlarının tətbiqi haqqında qaydaları təsbit edir

175. GATT 1994-ün
VI maddəsində nədən bəhs edilir?

• tranzitin azadlığından
√ antidempinq və kompensasiya rüsumlarının tətbiqi haqqında qaydaları təsbit edir
• ticarət qaydalarının dərci ilə bağlı məsələlərdən

•
valyutamaliyyə
ehtiyatlarına təhlükə yarandığı halda müvəqqəti məhdudlaşdırıcı
tədbirlərin görülməsini tranzitin azadlığından bəhs edilir

• gömrük tənzimlənməsi üçün əmtəələrin qiymətləndirilməsinin ümumi prinsiplərini
əks etdirir

176. GATT 1994-ün
V maddəsində nədən bəhs edilir?

• antidempinq və kompensasiya rüsumlarının tətbiqi haqqında qaydaları təsbit edir
√ tranzitin azadlığından
• ticarət qaydalarının dərci ilə bağlı məsələlərdən

•
valyutamaliyyə
ehtiyatlarına təhlükə yarandığı halda müvəqqəti məhdudlaşdırıcı
tədbirlərin görülməsini tranzitin azadlığından bəhs edilir.

• gömrük tənzimlənməsi üçün əmtəələrin qiymətləndirilməsinin ümumi prinsiplərini
əks etdirir

177.
ECOSOC-un
rəhbərliyi altında keçirilən hansı konfransda Beynəlxalq Ticarət
Təşkilatının Nizamnaməsi hazırlanır?

• Roma konfransında (1943)
√ Cenevrə konfransında (1947)



• Varşava konfransında (1945)
• London konfransında (1946)
• Madrid konfransında (1944)

178.

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

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

179. Böyük Britaniya və ABŞ arasında Maliyyə məsələləri üzrə Müqavilə neçənci ildə
bağlanmışdır?

• 1935.0
√ 1945.0
• 1965.0
• 1975.0
• 1955.0

180. Böyük Britaniya və ABŞ arasında Qarşılıqlı yardım haqqında Müqavilə neçənci ildə
bağlanmışdır?

• 1952.0
√ 1942.0
• 1972.0
• 1982.0
• 1962.0

181. UNCTAD çərçivəsində beynəlxalq ticarətin tənzimlənməsi neçənci ildən öz
başlanğıcını götürmüşdür?

• 1931.0
√ 1961.0
• 1951.0
• 1971.0
• 1941.0

182.
Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istəyən dövlət üzv dövlətlərlə ikitərəfli
danışıqların həyata keçirilməsi vasitəsi olan ofertada aşağıdakılardan hansı ifadə
edilmir?

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

183. Dünya Ticarət Təşkilatının büdcəsi necə formmalaşır?

• üzv dövlətlərin əhalisinin sayına mütənasib verilən üzvlük haqqı ilə
√ üzv dövlətlərin dünya ticarətindəki payına mütənasib verilən üzvlük haqqı ilə
• üzv dövlətlərin ərazilərinin böyüklüyünə müvafiq verilən üzvlük haqqı ilə
• üzv dövlətlərin xarici ticarət kvotalarına müvafiq verilən üzvlük haqqı ilə

• üzv dövlətlərin ÜDMnın
həcminə mütənasib verilən üzvlük haqqı ilə



184.

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

• 5.0
√ 16.0
• 10.0
• 12.0
• 7.0

185. Aşağıdakı komitələrdən hansı Dünya Ticarət Təşkilatının daimi fəaliyyət göstərən
orqanlarından olan Әmtəələrlə ticarət üzrə Şuranın himayəsi altına daxil deyil?

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

186.

İkiqat vergiqoymanın qarşısının alınmasına dair Subregional səviyyədə nail
olunmuş razılaşmalara hansılar aiddir? 2. 1971-ci
il Kartahena Razılaşması; 3. And
subregionaldan kənar digər ölkələr arasında ikiqat vergiqoymanın qarşısının alınması
haqqında Model Konvensiya; 4. And qrupu çərçivəsində ikiqat vergiqoymanın qarşısının
alınması haqqında Konvensiya; 5. İqtisadi Әməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı çərçivəsində
Әmlaka və mirasa görə ikiqat vergiqoymanın qarşısının alınmasına dair Konvensiya

• 1,3,4
√ 1,2,3
• 1,2,4
• hamısı
• 2,3,4

187.

Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyinə əsasən rezident güzəştli vergi
tutulan ölkədə gəlir əldə edən qeyrirezidentin
nizamnamə fondununneçə faizdən çoxuna
bilavasitə və ya dolayısı ilə sahibdirsə, yaxud, öz növbəsində onun səsvermə hüququ
verən səhimlərinin neçə faizdən çoxunun sahibidirsə, rezidentin həmin gəliri onun vergi
tutulan gəlirinə daxil edilir?

• 10%
√ 20%
• 0.4
• 0.5
• 0.3

188.
Ümumi vergi sazişlərinə aid olan nümuməvi müqavilə modellərinin beynəlxalq
səviyyədə hansı modelləri modeli fərqləndirilir? 1. Avropa 2. Asiya 3. Yaponiya 4. BVF 5.
Çin 6. BMT 7. ABŞ

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

189.
Ümumi vergi sazişlərinə aid olan nümuməvi müqavilə modellərindən BMT modeli
1979-cu
ildə hansı təşkilat tərəfindən yaradılıb?

• USAİD
√ ECOSOC
• UNDP
• BVF



• UNCİTRAL

190.

Avropa İqtisadi Әməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının qəbul etdiyi Konvensiyalardan
hansı ikiqat vergiqoymanı istisna etməklə yanaşı, həm də vergi ödəmələrindən yayınma
hallarına qarşı normaları nəzərdə tutur? 1. Müvafiq Təşkilat çərçivəsində Vergi
məsələlərində qarşılıqlıinzibati yardımın göstərilməsi haqqında (1981) Nümuməvi
Konvensiya; 2. Miras və hədiyyələrdən ikiqat verginin aradan qaldırılması haqqında
(1982) Nümuməvi Konvensiya; 3. Gəlir və kapitala vergi qoyulması haqqında (1992)
Nümuməvi Konvensiya hazırlanmışdır. Sonuncu Nümuməvi Konvensiya

• 1,2
√ 3
• 2.0
• 1.3
• 2.3

191. Enerji Xartiyasına Müqavilənin hansı maddəsində verginin diskriminasiya yaratdığı
hal təsbit edilir?

• 11-cü
maddə

√ 21-ci
maddə

• 41-cü
maddə

• 51-ci
maddə

• 31-cü
maddə

192.

GATT-da
vergi və yığımlarla bağlı nəzərdə tutulan müddəalərdən hansılar
doğrudur? 1. GATT-ın
IX maddəsinin 1-ci
bəndinə qeydşərtdə
nəzərdə tutulur ki,
razılığa gələn dövlətlər idxal və ixraca münasibətdə “gömrük rüsumlarından, vergi və
yığımlardan başqa” bir sıra məhdudiyyətlər və qadağalar müəyyən edə bilərlər 2. Әgər
dövlət idxal və ixracı məhdudlaşdırmaq istəsə, bu halda yalnız gömrük rüsumu və ya
anoloji vergilərlə bunu etməlidir. 3. Vergi məsələlərinin GATT/WTO sisteminə daxil
edilməsi yalnız dolayısı ilə, başqa sözlə desək, istehlak edilən əmtəə və məhsullara milli
rejim prinsipinin təqdim edilməsi ilə mümkün olmuşdur. 4. GATT-ın
III maddəsində
nəzərdə tutulan milli rejim dövlətə idxal edilən əmtəələrə, xidmətlərə dolayı vergilər, daha
dogrusu, istehlak, aksiz vergilərini tətbiq etməyə imkan vermir. 5. GATT-ın
III
maddəsində (b. 1,2) nəzərdə tutulan milli rejim bilavasitə daxili vergilərə və daxili
yığımlara yönəlib.

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

193. Beynəlxalq vergi münasibətlərinin sistemi isə özündə göstərilən hansı
münasibətləri təsbit etmir?

• vergi yurisdiksiyası ilə bağlı dövlətlərin fəaliyyətini

√

dövlətin qeyrirezidentlərin
xaricdəki gəlirlərindən, əmlakından vergi və yığımların
alınması üzrə, həmçinin beynəlxalq təşkilatların dövlətlərin fiziki və hüquqi şəxslərinin
gəlirlərindən, əmlakından vergi və yığımların alınması üzrə münasibətləri təsbit edir

• beynəlxalq təşkilatlarla dövlətlərin vergi məsələləri üzrə münasibətlərini

• dövlətin xarici fiziki və hüquqi şəxslərdən və ya rezidentlərin xaricdəki gəlirlərdən,
əmlakından vergi və yığımların alınması üzrə münasibətləri təsbit edir

• vergi orqanlarının beynəlxalq əməkdaşlığında formalaşan münasibətləri



194.

Beynəlxalq ikiqat vergiqoyma məsələlərini davamlı olaraq tədqiqat etmək üçün
BMT-nin
İqtisadi və Sosial Şurası tərəfindən 1980-cı
ildə formalaşdırılan Vergi
münasibətləri sahəsində əməkdaşlıq üzrə “adhoc”
ekspert Qrupunun tərkibi ilə bağlı
deyilənlərdən hansı doğrudur?

•

Halhazırda
ekspertlər qrupu 25 üzvdən ibarətdir. Onlardan 15-i
inkişaf etmiş
dövlətlərdən, digər 10-u
isə inkişafda olan və keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdəndir

√

Hal-hazırda
ekspertlər qrupu 25 üzvdən ibarətdir. Onlardan 10u
inkişaf etmiş
dövlətlərdən, digər 15-i
isə inkişafda olan və keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdəndir

•

Halhazırda
ekspertlər qrupu 15 üzvdən ibarətdir. Onlardan 5-i
inkişaf etmiş
dövlətlərdən, digər 10-u
isə inkişafda olan və keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdəndir

•

Halhazırda
ekspertlər qrupu 15 üzvdən ibarətdir. Onlardan 5-i
inkişaf etmiş
dövlətlərdən, 5-i
inkişafda olan və digər 5-i
isə keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdəndir

•

Halhazırda
ekspertlər qrupu 15 üzvdən ibarətdir. Onlardan 10-u
inkişaf etmiş
dövlətlərdən, digər 5-i
isə inkişafda olan və keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdəndir

195.

İkitərəfli vergi konvensiyalarının başlıca məqsədi ilə bağlı deyilənlərdən hansı
doğrudur? 1. vergi ödəyicilərinin ikiqat vergilərə qarşı tam müdafiə edilməsi, 2.
beynəlxalq ticarət və investisiya hərəkətinə maneə olan halların qarşısının alınması 3.
beynəlxalq səviyyədə vergi ödəyiciləri arasında ayrıseçkiliyin
qarşısını almaq, 4.
beynəlxalq əməliyyatların həyata keçirilməsinin davam edə biləcəyi çərçivədə səmərəli
hüquqi və maliyyə şəraitini yaratmaq

• 1,2,3
√ hamısı
• 1,3,4
• 1,2,4
• 2,3,4

196.

Aşağıdakılardan hansılar beynəlxalq vergi münasibətlərinin tənzimlənməsi
sferasında xüsusi sferalı vergi sazişlərinə aiddir? 1. Xarici avtomobillərin vergi rejimi
haqqında 1931-ci
il Cenevrə Konvensiyası; 2. Müəllif mükafatlandırmasından ödənilən
ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması haqqında çoxtərəfli 1979-cu
il Madrid
Konvensiyası; 3. Vergi məsələlərində qarşılıqlı inzibati yardım haqqında 1988-ci
il
strasburq – Paris Konvensiyası, 4. MDB iştirakçı dövlətlərinin vergi cinayətləri ilə
mübarizədə əməkdaşlıq haqqında Sazişi 5. Vergi siyasətinin razılaşdırılmış prinsipləri
haqqında MDB iştirakçıdövlətlərinin
hökumətləri arasında bağlanmış 1992-ci
il Sazişi

• 2,3
√ 1,2
• 4.5
• 1.3
• 3.4

197.

BMT-nin
1979-cu
il inkişafda olan və inkişaf etmiş ölkələr arasında ikiqat
vergiqoymanın Model Konvensiyası neçə fəsil və maddədən ibarətdir?



• 8 fəsil və 39 maddə
• 5 fəsil və9 maddə
• 6 fəsil və 19 maddə
√ 7 fəsil və 29 maddə
• 9 fəsil və 499 maddə

198. Vergi münasibətlərinin beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi sahəsində regional
sazişlərə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•
1971-ci
il ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması haqqında And qrupu dövlətlərinin
Nümuməvi Konvensiyası

√

BMT-nin
1979-cu
il inkişafda olan və inkişaf etmiş ölkələr arasında ikiqat
vergiqoymanın Model Konvensiyası

•
1973-cü
il Әrəb İqtisadi Birliyi üzvdövlətləri
tərəfindən imzalanmış Әrəb vergi Sazişi

•
1975-ci
il Afrika dövlətlərinin ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması haqqında
çoxtərəfli Sazişi

•
MDB iştirakçıdövltləri
arasında əmtəələrin (iş və xidmətləri) ixracı və idxalı zamanı
dolayı vergilərin tutulmasının prinsipləri haqqında 1998-ci
il Moskva Sazişi

199.

Ümumi vergi sazişlərinə aid olan nümuməvi müqavilə modellərindən Avropa Modeli
hansı təşkilatın 1977ci
il gəlir və kapitaldan ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması və
onun şərhi haqqında Nümuməvi Konvensiyasına əsaslanır

• Avropa İttifaqı
√ Avropa İqtisadi Әməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı
• Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
• Avropa Polad Birliyinin
• Avropa Təhlükəsizlik və Әməkdaşlıq Təşkilatı

200.

Aşağıdakılardan hansılar beynəlxalq vergi hüququnun mənbələri qismində xüsusi
sferalı vergi sazişlərinə aiddir? 2 1.Avropa İttifaqı haqqında 1992-ci
il Maastrixt
Müqaviləsi; 2. 2 Vergi siyasətinin razılaşdırılmış prinsipləri haqqında MDB iştirakçıdövlətlərinin
hökumətləri arasında bağlanmış 1992-ci
il Sazişi 3. 3 Әmlak və gəlir
vergisinə münasibətdə ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması haqqında AR hökuməti
ilə RF hökuməti arasında 1997-ci
il Saziş 4. 4 Xarici avtomobillərin vergi rejimi haqqında
1931-ci
il Cenevrə Konvensiyası; 5. 5 Müəllif mükafatlandırmasından ödənilən ikiqat
vergiqoymanın aradan qaldırılması haqqında çoxtərəfli 1979-cu
il Madrit Konvensiyası

• 2.3
• 3.4
• 3.5
• 1,2
√ 4,5

201.
ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılmasında hansı metodlar tətbiq edilir? 1.
vergidən azadetmə; 2. vergi krediti; 3. vergi güzəştləri 4. vergi bonusu 5. Vergi
subsidiyası

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



202.

1972-ci
il Danimarka, Fillandiya, İslandiya, Norveç, İsveç tərəfindən Vergi
münasibətlərində inzibati yardım haqqında Konvensiyaya sonradan hansı illərdə
düzəlişlər edilmişdir? 1.1973-cü
il 2. 1974-cü
il 3. 1975-ci
il 4. 1976-cı
il

• 2,3
√ 1,4
• 1.2
• 1.3
• 3.4

203. Adətən ikiqat vergiqoymadan yayınma haqqında müqavilədə aşağıdakılardan
hansı nəzərdə tutulmur?

•
razılığa gələn dövlətlər arasında vergiyə cəlb olunma ilə bağlı problemlərin nizama
salınması məqsədilə fiziki, hüquqi şəxslərə və vergilərə münasibətdə tətbiqi nəzərdə
tutulan normaların sisteminin formalaşdırılması

• mübahisə doğuracaq sualların həlli prosedurunun müqaviləni imzalayan dövlətlərin
vergi orqanları tərəfindən müəyyən edilməsi

• diskiriminasiyaya yol verməmək, qarşılıqlı hüquqi yardım və informasiya mübadiləsi
√ razılığa gələn dövlətlərin milli qanunvericiliklərinin unifikasiya edilməsi
• müqavilələrin şamil edildiyi vergilərin dairəsinin müəyyən edilməsi

204. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq vergi hüququnun prinsiplərinin sisteminə yanlış
təqdim edilmişdir?

• vergi suverenliyindən doğan vergi yurisdiksiyası
√ ləğv edilmiş gömrük maneələrinin yeni vergi məhdudiyyətləri ilə əvəzlənə bilməsi

• vergi ayrıseçkiliyə
yol verməmək

• qarşılıqlı razılıq və əməkdaşlıq
• eyni növ verginin bir dəfədən artıq ödəməyə cəlb edilməsi

205.
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 3-cü
maddəsində ifadə edilən
prinsiplərdən hansı yanlış təqdim edilib?

• vergi sistemi sahibkarlığı və investisiya qoyuluşunu təşviq edir

√ heç kəs əldə etdiyi gəlirdən (mənfəətdən) eyni növ vergini iki dəfədən artıq ödəməyə
məcbur edilə bilməz

• vergilərlə bağlı qanunvericilik ümumi, bərabər və ədalətli olmalıdır

• vergilər siyasi, etnik, dini və s. xüsusiyyətlərə görə tətbiq edilə bilməz və
diskiriminasiya xarakteri daşıya bilməz

• vergilər iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmalıdır

206.
Beynəlxalq vergi hüququnun yalnız dövlətlərarası ikiqat vergiqoymanın aradan
qaldırılmasına yönəlmiş hüquq sahəsi kimi qiymətləndirən mütəxəssislər hansılardır? 1.
V.N. Lisovskiy; 2. S.Q. Pepelyayev; 3. J.İ. Brounli 4. Q.M. Velyaminov 5. İ.İ. Kuçerov

• 1,4
√ 1,5
• 2.4
• 2.3
• 3.5

207.

GATT-ın
III maddəsinə əsasən əgər idxal edən dövlətlər bir halda idxal edilmiş
əmtəələri istehlak vergisinə cəlb edirsə (m.III, b.2, III maddəyə qeydşərt),
digər halda nə
etməməlidirlər?



• dövlətlər növbəti dəfə idxal ediləcək həmin əmtəəyə münasibətdə vergini tətbiq
etməməlidir

√ dövlətlər ixrac ediləcək əmtəəyə münasibətdə dolayı vergini tətbiq etməməlidir
• dövlətlər ixrac ediləcək əmtəəyə münasibətdə istehlak vergisini tətbiq etməməlidir
• dövlətlər həmin əmtəəni bütün qalan vergilərdən azad etməlidirlər
• dövlətlər həmin əmtəəyə münasibətdə dolayı vergini tətbiq etməməlidir

208.

GATT-ın
hansı maddəsinə əsasən razılığa gələn dövlətlər idxal və ixraca
münasibətdə “gömrük rüsumlarından, vergi və yığımlardan başqa” hər hansı bir
məhdudiyyətlər və qadağalar müəyyən etməyəcək və saxlamayacaqlar?

• 3
√ 9
• 7.0
• 11.0
• 5.0

209.
İstər inkişaf etmiş ölkələr, istərsə də inkişafda olan dövlətlər tərəfindən verilən vergi
güzəştlərinin xüsusi investor üçün böyük praktik əhəmiyyət kəsb etməsi ECOSOC-un
hansı qətnaməsində qeyd edilmişdir?

• 493 (XVII) 1954-cü
il;

√ 486 (XVI) 1953-cü
il;

• 513 (XX) 1956-cı
il;

• 531 (XXII) 1958-ci
il;

• 499 (XVIII) 1955-ci
il;

210.

Aşağıdakılardan hansılar beynəlxalq vergi münasibətlərinin tənzimlənməsi
sferasında beynəlxalq hüququn əsasını təşkil edən beynəlxalq sazişlərə aiddir? 1.
Avropa İttifaqı haqqında 1992-ci
il Maastrixt Müqaviləsi; 2. Xarici avtomobillərin vergi
rejimi haqqında 1931-ci
il Cenevrə Konvensiyası; 3. Müəllif mükafatlandırmasından
ödənilən ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması haqqında çoxtərəfli 1979-cu
il Madrit
Konvensiyası; 4. Vergi siyasətinin razılaşdırılmış prinsipləri haqqında MDB iştirakçı dövlətlərinin
hökumətləri arasında bağlanmış 1992-ci
il Sazişi.

• 4.5
• 2.3
√ 1,4
• 3.4
• 1,2

211.

Ikiqat vergiqoymadan yayınma haqqında müqavilələrin təsir dairəsinə düşən
vergilərdən əlavə, bu müqavilələrin təsir dairəsinə düşməyən vergi növlərinə
aşağıdakılardan hansılar aiddir1 1. bələdiyyə vergiləri 2. gömrük rüsumları 3. nəqliyyat
vasitələrinə görə yol vergisi 4. ekologiya vergisi

• 1,2,3
√ hamısı
• 1,3,4
• 2,3,4
• 1,2,4



212.

Aşağıdakı sazişlərdən hansında beynəlxalq münasibətlərin digər sahələri ilə
yanaşı, beynəlxalq vergi münasibətlərinə də aid müddəalar movcuddur? 1. Avropa
İttifaqı haqqında 1992-ci
il Maastrixt Müqaviləsi; 2. GATT 1947
3. 1961-ci
il Avropa
Sosial Xartiyasını; Avropada Təhlükəsizlik və 4. Әməkdaşlıq Müşvirəsinin 1975-ci
il
Helsinki Yekun Aktını;

• 1,2
√ hamısı
• 1.4
• 2.3
• 3.4

213. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi nə zaman qəbul olunmuşdur?

• 11 avqust 1992-ci
il

√ 11 iyun 2000-ci
il

• 11 fevral 1997-ci
il

• 11 noyabr 2002-ci
il

• 11 may 1995-ci
il

214. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə görə güzəştli vergi tutulan xarici ölkə
dedikdə aşağıdakılardan hansı başa düşülür?

• vergi dərəcəsi bu məcəllədə müəyyən edilmiş dərəcələrdən üç dəfə və ya daha çox
aşağı olan ölkə

√ vergi dərəcəsi bu məcəllədə müəyyən edilmiş dərəcələrdən iki dəfə və ya daha çox
aşağı olan ölkə

• vergi dərəcəsi bu məcəllədə müəyyən edilmiş dərəcələrə bərabər olan ölkə

• vergi dərəcəsi bu məcəllədə müəyyən edilmiş dərəcələrdən iki dəfə və ya daha çox
yuxarı olan ölkə

• vergi dərəcəsi bu məcəllədə müəyyən edilmiş dərəcələrdən 50% və ya daha çox
aşağı olan ölkə

215. Vergi məsələlərinin GATT/WTO sisteminə daxil edilməsi, istehlak edilən əmtəə və
məhsullara hansı prinsipin təqdim edilməsi ilə mümkün olmuşdur?

• Millət üçün ən əlverişli şərait prinsipi (rejimi)
√ Milli rejim

• Ayrı-seçkiliyə
yol verməmək prinsipi

• Preferensial rejim
• Qarşlıqlı fayda prinsipi

216.

Hansı təşkilat 1967-ci
il 4 avqust tarixli, 1273 (XLIII) saylı Qətnaməsilə müxtəlif
iqtisadi inkişaf səviyyəli dövlətləri, regional və vergi sistemlərini bərabər səviyyədə təmsil
edən və namizədliyi dövlətlər tərəfindən irəli sürülən, lakin “öz şəxsində fəaliyyət
göstərən” vergi orqanlarının məmurlardan ibarət “ad hoc” (ekspert) İşçi Qrupu təsis edir?

• Millətlər Liqasının Maliyyə məsələləri üzrə Komitəsi

√ BMT-nin
İqtisadi və Sosial Şurası (ECOSOC)

• İqtisadi Әməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı
• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Latın Amerikası Azad Ticarət Assosasiyası



217.
1983-cü
ildəbağlanmış Gəlir və əmlaka görə Skandinaviya Konvensiyasında hansı
Avropa dövləti iştirak etməmişdir?

• İspaniya
√ Danimarka
• İslandiya
• Norveç
• Fillandiya

218.

1921-1945-ci
illərdə Millətlər Liqasının Maliyyə məsələləri üzrə Komitənin 1923-1927-ci
illər ərzində davam edən sessiyaları nəticəsində bu sahədə təsis edilmiş
Ekspertlər Qrupu tərəfindən hazırlanmış layihələr içərisində hansı olmayıb?

• birbaşa vergilərə münasibətdə ikiqat vergiqoymanın qarşısının alınmasına dair
ikitərəli razılaşma

√ vergiqoyma ilə əlaqədar dövlətdaxili normalar sisteminin beynəlxalq normalar
sisteminə uyğunlaşdırılması ilə əlaqədar çoxtərfli razılaşma

• vergiqoyma ilə əlaqədar inzibati yardım haqqında ikitərəfli razılaşma

• vergiqoyma məqsədləri üçün dövlətlər arasında sahibkarlıq gəlirlərinin
bölüşdürülməsinə dair Nümunəvi konvensiya

• vərəsəlik öhdəliklərinə münasibətdə ikiqat vergiqoymanın qarşısının alınmasına dair
ikitərəli razılaşma

219.

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin hansı maddəsində qeyd edilir ki,
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə vergilərlə bağlı bu
Məcəllə ilə ona müvafiq olaraq qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarla nəzərdə tutulmuş
müddəalardan fərqli müddəalar müəyyən edildikdə, müvafiq beynəlxalq müqavilələrin
müddəaları tətbiq edilir?

• 3-cü
maddəsində

√ 2-ci
maddəsində

• 5-ci
maddəsində

• 6-cı
maddəsində

• 4-cü
maddəsində

220.
Beynəlxalq vergi hüququnu kompleks sahə kimi qəbul edərək onun prinsiplərinə
həm dövlətdaxili vergi hüququnda, həm də beynəlxalq vergi hüququnda ehtiva olunan
prinsipləri aid edən müəllif kimdir?

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

221. BMT Model Konvensiyasının yekun mətni neçənci ildə və harada qəbul edilmişdir?

• 1976-cı
il, Amsterdam

√ 1979-cu
il, Cenevrə

• 1983-cü
il, Paris

• 1985-ci
il, Strasburq

• 1981-ci
il, Lozanna



222.
Vergi münasibətlərində inzibati yardım haqqında 1972-ci
il Konvensiyasının
bağlanmasında hansı ölkə iştirak etməmişdir?

• İslandiya
√ İrlandiya
• Danimarka
• İsveç
• Finlandiya

223. Ümumi vergi sazişlərinə vergiqoymanın bütün aspektlərini əhatə edən nümunəvi
müqavilə modellərindən olan ABŞ modeli neçənci ildə tərtib edilmişdir?

• 1973-cü
ildə

• 1988-ci
ildə

• 1985-ci
ildə

√ 1981-ci
ildə

• 1978-ci
ildə

224. Enerji Xartiyasına Müqavilənin hansı maddəsində verginin diskriminasiya yaratdığı
hal təsbit edilir və problemin həlli mexanizmi ifadə edilib?

√ 21-ci
maddə

• 51-ci
maddə

• 11-ci
maddə

• 31-ci
maddə

• 41-ci
maddə

225. İqtisadi Әməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı Gəlir və əmlaka görə ikiqat vergiqoymanın
aradan qaldırılması haqqında Model Konvensiyasını neçənci ildə qəbul etmişdir?

• 1981-ci
ildə

• 1985-ci
ildə

• 1988-ci
ildə

√ 1977-ci
ildə

• 1973-cü
ildə

226.
Ümumi vergi sazişlərinə vergiqoymanın bütün aspektlərini əhatə edən nümunəvi
müqavilə modellərinin beynəlxalq səviyyədə fərqləndirilənləri hansılardır? 1. Avropa; 2.
Asiya; 3. ABŞ; 4. Yapon; 5. BMT; 6. Çin; 7. Alman; 8. MDB.

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

227.
Beynəlxalq Valyuta Fonduna üzv olan dövlətlərin kvotaları müəyyənləşərkən
aşağıdakı meyarlardan hansı təsir göstərir? 1. dövlətin dünya ticarətində mövqeyi, 2.
ümummilli daxili məhsulun səviyyəsi, 3. əhalinin sayı



• 1 və 2
√ hamısı
• 1 və 3
• heç biri
• 2 və 3

228. Dövlətlərin ümumi kvotaları Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən neçə illik
intervallarla nəzərdə keçirilir?

• 1
√ 5
• 7.0
• 10.0
• 3.0

229.
Beynəlxalq İnkişaf Assosasiyasında hər bir üzvilkin olaraq neçə səsə malikdir və
bir səs neçə SDRə
bərabərdir?

• 100 səsə və 250 SDR-ə
√ 500 səsə və 5000 SDR-ə
• 250 səsə və 1000 SDR-ə
• 1000 səsə və 10000 SDR-ə
• 200 səsə və 500 SDR-ə

230.
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyanın hər bir üzvü ilkin olaraq neçə səsə malikdir və
bir səs neçə SDRə
bərabərdir

• 100 səsə və 250 SDR-ə
√ 250 səsə və 1000 SDR-ə
• 500 səsə və 2000 SDR-ə
• 1000 səsə və 5000 SDR-ə
• 200 səsə və 500 SDR-ə

231. BVF və Dünya Bankınınorqanlarında səslərin neçə faizi sənayecə inkişaf etmiş
ölkələrin payına düşür?

• 25%
√ 70%
• 0.51
• 0.75
• 0.5

232. BVF və Dünya Bankının orqanlarında üzv dövlət kimi ABŞın
nə qədər səsi var?

• 30000
√ 180000
• 120000.0
• 360000.0
• 60000.0

233.
BVF və Dünya Bankına üzv olan dövlətlərin hər birinin ilkin olaraq malik
olduqları 250 səsdən artıq hər bir səsə görə dövlətlər kvotalarından nə qədər SDR
ödəməlidirlər?

• 10
√ 100000
• 1000.0
• 10000.0
• 100.0



234. BVF və Dünya Bankına üzv olan dövlətlərin hər birinin ilkin olaraq nə qədər səsi
olur?

• 50
√ 250
• 350.0
• 450.0
• 150.0

235.

BVF=nin
resurslarından istifadə etmək üçün bağlanan “stendbay”
sazişləri ilə bağlı
deyilənlərdən hansı yanlışdır?

√ "Stendbay”
sazişininbirinci sənədində götürülən borcun illik faiz dərəcəsi təsbit edilir

•
“Stendbay”
sazişininbirinci sənədində götürülən borcun həcmi, müddəti, qəbul
edən dövlətin öhdəliyi nəzərdə tutulur.

•
BVFnin
resurslarından istifadə etmək üçün tranş sazişləri və “stendbay”
sazişləri
bağlanır.

•
Bir qayda olaraq “stendbay”
sazişinin təqdim olunması kredit istəyən dövlətin
iqtisadiyyatını sağlamlaşdırmaq haqqında planından asılı olur

• “Stendbay”
sazişi kredit xəttindən ibarət olmaqla iki sənədlə rəsmiləşdirilir

236.

BVF-nin
gəlir səviyyəsi aşağı olan ölkələrə yardım mexanizmi iki fond vasitəsilə
reallaşdırılır. Bu fondlar hansılardır? 1. Sistem Dəyişiklikləri Fondu 2. Struktur
Dəyişikliklərinin Genişləndirilməsi Fondu 3. Sistem İslahatlarının Təkmilləşdirilməsi
Fondu 4. Struktur İslahatlarının Sürətləndirilməsi Fondu

• 2,3
√ 1,2
• 1.3
• 2.4
• 3.4

237. BVF-nin
hansı şəhərlərdə də daimi nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir?

• Roma və Lozannada
√ Paris və Cenevrədə
• Vaşinqton və Madriddə
• London və Madriddə

• NyuYork
və Varşavada

238. BVF-nin
baş qərargahı harada yerləşir?

• Vyanada
√ Vaşinqtonda
• Vankuverdə
• Vellinqtonda
• Varşavada

239. Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə bağlı deyilənlərdən hansı yanlışdır?

• təşkilatda müvəqqəti üzvlər isə 2 il müddətinə coğrafi prinsipə uyğun olaraq üzv
dövlətlərin nümayəndələri arasından təyin olunur

√ təşkilatda Daimi Direktoru ən çox kvotası olan dövlətlər 5 il müddətinə təyin edir



• Direktorun səs hüququ yoxdur, o yalnız səslər bərabər olduqda həlledici səsvermə
hüququna malikdir

• İcraedici Şuranın Direktoru həmşinin BVFnin
katibliyinə də sədirlik edir.

•
Dirİdaredici Direktoratın sədri BVFnin
idarəetmə orqanlarının üzvü olamayan
şəxslər sırasından seçilir

240.
Beynəlxalq Valyuta Fondu və Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının
icraedici orqanı olan İcraedici Direktorluq və Direktorat neçə daimi və müvəqqəti üzvdən
ibarətdir?

• 10
√ 40
• 30.0
• 50.0
• 20.0

241.

Beynəlxalq Valyuta Fondu və Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının
İdarəetmə Şurasında təşkilatlara üzv olan ölkələrin nümayəndə heyətindən sədr
funksiyasını yerinə yetirən nümayəndə məxsus olduğu ölkədə adətən hansı vəzifə sahibi
olmalıdır?

• Ya xarici işlər naziri, ya da maliyyə naziri
√ Ya maliyyə naziri, ya da mərkəzi bankın idarə heyətinin sədri
• Ya vergi naziri, ya da maliyyə naziri
• Ya xarici işlər naziri, ya da mərkəzi bankın idarə heyətinin sədri
• Ya iqtisadiyyat naziri, ya da vergi naziri

242.
Beynəlxalq Valyuta Fondu və Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankına ali
orqanı olan İdarəetmə Şurasında təşkilatlara üzv olan ölkələrneçə nümayəndə ilə hansı
müddətə təmsil olunur? (

• 1 nümayəndə ilə 3 il müddətinə
√ 2 nümayəndə ilə 5 il müddətinə
• 3 nümayəndə ilə 3 il müddətinə
• 3 nümayəndə ilə 5 il müddətinə
• 2 nümayəndə ilə 3 il müddətinə

243. Beynəlxalq Valyuta Fondu və Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının ali
orqanı necə adlanır?

• Katiblik
√ İdarəetmə Şurası
• Nümayəndələr Şurası
• İcraedici Direktorat
• İcraçı Şura

244.

Hansı təşkilatlarla BMT arasında bağlanmış müqavilələr BMT Baş Məclisinin 124
sayılı qətnamələri ilə təsdiq edildikdən sonra 1947ci
ildən həmn təşkilatlar BMTnin
ixtisaslaşdırılmış təşkilatı statusuna malik olmuşdurlar? 1. Beynəlxalq Valyuta Fondu 2.
Dünya Bank Qrupu 3. Dünya Ticarət Təşkilatı 4. Neft İxrac Edən Ölkələrin Təşkilatı

• 1,3
√ 1,2
• 3.4
• 1.4
• 2.4

245.

1985ci
1985 -ci ildə imzalanmış Seul Konvensiyasına əsasən Beynəlxalq
Yenidənqurma və İnkişaf Bankının təşəbbüsü ilə yaradılmış Dünya Bankının filialı
hansıdır



• İnvestisiya Mübahisələrinin Həlli üzrə Beynəlxalq Mərkəz
√ İnvestisiya Təminatlarının Çoxtərəfli Agentliyi
• İnvestisiya Sazişlərinin Unifikasiyası Assosiasiyası
• İnvestisiya Öhdəliklərinin Təmini üzrə Beynəlxalq Təşkilat
• İnvestisiya Proseslərinin Çoxtərəfli Tənzimlənməsi Bürosu

246.
Beynəlxalq İnkişaf Assosasiyasının əsas etibarilə hansı sahələri kreditləşdirir?
1. kənd təsərrüfatı; 2. infrastruktur; 3. emal sənayesi; 4. hasilat sənayesi; 5. sosial
müdafiə; 6. ticarət sektoru

• 1,2,3
√ 1,2.5
• 2,4,5
• 1,3,4
• 3,4,5

247. Beynəlxalq İnkişaf Assosasiyası haqqında müqavilə neçənci ildə qüvvəyə
minmişdir?

• 1961-ci
ildə

√ 1960-cı
ildə

• 1958-ci
ildə

• 1959-cu
ildə

• 1957-ci
ildə

248. Dünya Bankının filialı kimi Beynəlxalq İnkişaf Assosasiyasının yaradılması
haqqında qətnamə neçənci ildə qəbul edilmişdir?

• 1957-ci
ildə

• 1955-ci
ildə

• 1956-cı
ildə

√ 1959-cu
ildə

• 1958-ci
ildə

249.

Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının əsas məqsədinə aşağıdakılardan hansı
daxil deyil? 1. investisiya imkanlarını təhlil edərək milli və xarici kapitallı sahibkarların
əməkdaşlığına nail olmaq; 2. iqtisadi çətinlikləri olan özəl sərmayəli qurumlara üzv
dövlətlərin zəmanəti olduqdan sonra maliyyə yardımı göstərmək; 3. milli və xarici
şirkətləri üzv dövlətlərdə səmərəli investisiya qoyuluşuna təşviq etmək; 4. üzv dövlətlərin
iqtisadiyyatlarında dövlət sektorunun çəkisinin artmasına maliyyə təminatçısı kimi çıxış
etmək

• 1,4
√ 2,4
• 3.4
• 1.2
• 2.3

250.
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası BMTnin
ixtisaslaşdırılmış təsisatı statusunu nə
vaxt əldə etmişdir?

• 1954-cü
ildə

√ 1957-ci
ildə



• 1956-cı
ildə

• 1958-ci
ildə

• 1955-ci
ildə

251. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının yaradılmasında əsas məqsəd nə olmuşdur?

• inkişaf etmiş ölkələrin özəl sektoruna kreditlər vermək
√ inkişafda olan ölkələrin özəl sektoruna kreditlər vermək

• Zəif inkişaf etmiş və geridə qalmış ölkələrin dövlət müəssisələrinə kreditlərin
təqdimi

• inkişaf etməkdə olan ölkələrin dövlət müəssisələrinə kreditlərin təqdimi
• zəif inkiaşf etmiş və geridə qalmış ölkələrin özəl sektoruna kreditlər vermək

252.

Beynəlxalq Valyuta Fondunun təsis müqaviləsinə edilmiş əlavə və dəyişikliklər
hansılardır? #3 1. SDRin
təqdimatı ilə bağlı əlavə və dəyişiklik 1968ci
ildə İdarəetmə
Şurasının RiodeJaneyro
konfransında təsdiqlənib. 2. Fonda yeni üzvlərin qəbulu
qaydalarının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı əlavə və dəyişiklik 1973cü
ildə İdarəetmə
Şurasının Brüssel konfransında təsdiqlənib. 3. 1978ci
ildə Yamayka (Kinqston) “sərbəst”
valyuta sisteminə keçidlə bağlı olaraq valyuta kursunun müstəqil olaraq seçilməsi və
SDRin
fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı olmuşdur. 4. SDRin
ləğvi ilə bağlı əlavə və
dəyişiklik 1986cı
ildə İdarəetmə Şurasının Qahirə konfransında təsdiqlənib. 5. 1992ci
ildə qüvvəyə minmiş əlavəyə görə İcraedici Direktorata öhdəliyi yerinə yetirməyən üzv
dövləti səsvermə və onunla bağlı digər hüquqlardan məhrum etmək hüququ verilir

• 1,2,5
√ 1,3,5
• 1,3.4
• 2,3,5
• 2,3,4

253.

Beynəlxalq Valyuta Fondunun yaradılması barədə deyilənlərdən hansı yanlışdır? 1.
Beynəlxalq Valyuta Fondu haqqında müqavilə Fransa və Böyük Britaniyanın təşəbbüsü
ilə imzalanmışdır; 2. Beynəlxalq Valyuta Fondu haqqında müqavilə 1944cü
il ABŞın
BrettonVuds
şəhərində imzalanmışdır; 3. Beynəlxalq Valyuta Fondu haqqında müqavilə
55 dövlətin iştirakı ilə keçirilən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının maliyyə və valyuta
konfransında imzalanmışdır; 4. Beynəlxalq Valyuta Fondu haqqında saziş 1945ci
ildə
qüvvəyə minmişdir; 5. Beynəlxalq Valyuta Fondu rəsmi olaraq 1946cı
ildən etibarən öz
fəaliyyətlərinə başlamışdır;

• 2,4
√ 1,5
• 1.4
• 2.3
• 3.5

254. Beynəlxalq hesablaşmalarda sənədli akkreditivlərlə hesablaşma aşağıdakılardan
hansının vasitəsilə tənzimlənir?

•
Beynəlxalq Ticarət Palatası tərəfindən 1936-cı
ildə hazırlanan İnkasso üzrə
unifikasiya edilmiş qaydalarla

√
Beynəlxalq Ticarət Palatasının 1933-cü
ildə qəbul etdiyi Unifikasiya edilmiş qaydalar
və adətlər;



• UNCITRAL-ın
hazırladığı Beynəlxalq çeklər haqqında Konvensiya;

• UNCITRAL-ın
hazırladığı akkreditiv üzrə unifikasiya edilmiş qaydalar;

•
Beynəlxalq Ticarət Palatasının 1954-cü
ildə qəbul etdiyi inkasso və akkreditivlər
üzrə Unifikasiya edilmiş qaydalar və adətlər;

255. Dövlətlərin tədiyyə balansına təsir edən amillər sırasına aşağıdakılardan hansı aid
deyil?

• əmtəələrin və xidmətlərin ixracına daxil olan ödəmələr

√ xaricdə fəaliyyət göstərən milli müəsisələrin fəaliyyət göstərdikləri ölkənin dövlətinə
ödədikləri vergilər;

• xarici müəsisələrin nizamnamə kapitalında olan səhmlərdən gələn dividendlər
• xaricdə fəaliyyət göstərən milli müəsisələrdən gələn gəlirlər,
• xarici turistlərə göstərilən xidmətlərə görə ödəmələr

256. Beynəlxalq maliyyə hüququnun tənzim etdiyi münasibətlərin dairəsinə hansı ilə
bağlı yaranan hüquq münasibətləri daxil deyil?

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

257. Dünya Bankı Qrupuna aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

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

258. Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (IBRD) məqsədlərinə
açağıdakılardan hansı daxil deyil?

• şirkətlərin maliyyəyə olan ehtiyacını ödəməkdə onlara yardım göstərmək

√ üzv dövlətlərin hökümətləri tərəfindən dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrə
ayrılan dotasiyaların və subsidiyaların maliyyə təminatında geniş iştirak etmək

• üzv dövlətlərdə keçirilən iqtisadi islahatlara yardım etmək;

• üzv dövlətlərdə xarici investisiyaları təşviq etmək və sərmayənin çatışmazlığı
hallarında onu tamamlamaq;

• üzv dövlətlər üçün borc kreditvermə mexanizmini təkmilləşdirmək;

259. Maliyyə sistemlərinə münasibətdə suverenlik prinsipi hansı xartiyanın 1ci
maddəsində öz əksini tapmışdır?

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

260.
beynəlxalq maliyyəvalyuta
münasibətlərinin beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsinin
prinsipləri sırasına hansı daxildir?

• inkişafda olan ölkələrə güzəştli kreditlərin verilməməsi;

√ kreditlərin verilməsində ayrıseçkiliyə
yol verməmək;

• dövlətlərin xarici borclarını qaytarmamaq öhdəliyi



• ticarət bazarlarında rəqabət üsulu kimi devalvasiyadan istifadənin qadağan
olunmaması;

• maliyyə böhranları zamanı iqtisadi yardım göstərilməməsi;

261.
Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq maliyyəvalyuta
münasibətlərinin beynəlxalq
hüquqi tənzimlənməsinin prinsiplərindəndir

• kreditlərin verilməsində ayrıseçkiliyə
yol vermək;

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

262. Beynəlxalq hesablaşmaların təmin edilməsinə aşağıdakı hansı üsul daxil deyil?

• açıq hesab;
√ qapalı köçürmə
• akkreditiv;
• avans ödəmə;
• inkasso

263. Beynəlxalq maliyyə münasibətlərində ödəmə vasitələri qismində aşağıdakılardan
hansı çıxış etmir?

• çeklər;
√ istiqrazlar;
• kredit vəsiqələri;
• SWIFT sistemi üzrə ödəmə tapşırığı
• veksellər;

264. Milli valyutanın devalivasiyası və revalivasiyası yalnız hansı təşkilatın icazəsi və
nəzarəti altında keçirilə bilər?

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

265. Beynəlxalq maliyyə hüququnun müqavilə mənbələrinə hansı aid deyil?

• beynəlxalq ticarət və iqtisadi əməkdaşlığa dair ümumi xarakterli sazişlər;
√ humanitar və mədəni sahədə ikitərəfli dövlətlərarası əməkdaşlıq sazişləri;
• kredit sazişləri;
• klirinq sazişləri
• ödəmələr sahəsində müqavilələr;

266. Beynəlxalq maliyyə hüququnun mənbələri kateqoriyasına aşağıdakılardan hansı
daxil deyil?

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

267.
Beynəlxalq maliyyəvalyuta
münasibətlərinin beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsinin
prinsiplərinə hansı daxil deyil?



• kreditlərin verilməsində ayrıseçkiliyə
yol verməmək;

√ inkişafda olan ölkələrə güzəştli kreditlərin verilməməsi;
• maliyyə böhranları zamanı iqtisadi yardım göstərilməsi;
• maliyyə risklərinin təminatı
• maliyyə böhranlarına yol verməmək üçün əməkdaşlıq;

268.
Beynəlxalq maliyyəvalyuta
münasibətlərinin beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsinin
prinsiplərinə hansı daxil deyil?

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

269. İlk dünya valyuta sistemi hansı olmuşdur?

• Vaşinqton valyuta sistemi
√ Paris valyuta sistemi
• Genuya valyuta sistemi

• BrettonVuds
maliyyə sistemi

• Yamayka valyuta sistemi

270. Avropa İttifaqı çərçivəsində investisiyaların tənzimlənməsi hansı istiqaməti nəzərdə
tutmur?:

• iştirakçı ölkələrin müəssisələri üçün vahid qanunvericiliyin formalaşdırılması
√ qarşılıqlı kapital qoyuluşunun qeyriliberallaşdırılması

• vahid hüquq qaydası çərçivəsində fəaliyyət göstərən müəssisələrin qovuşmasının
dövlətüstü qaydalarının işlənib hazırlanması

• üçüncü dövlətlərlə digər inteqrasiya qanunları arasında investisiya əməkdaşlığının
ümumi qaydalarının hazırlanması

• qarşılıqlı olaraq investisiyaların stimullaşdırılması üzrə tədbirlərin müəyyən edilməsi

271. Deyilənlərdən hansı beynəlxalq investisiya hüququnun prinsipləri sırasına daxil
deyil?

• investisiyaları qəbul edən dövlət tərəfindən xarici investisiyaların tənzimlənməsi

√ investisiyalardan əldə edilən gəlirin investisiya qoyulan ölkədən xaricə çıxarıla
bilinməməsi

• qəbul edən dövlətin daxili işlərinə qarışmamaq

• müvafiq kompensasiya verilmədən xarici investisiyaların milliləşdirilməsinin
yolverilməzliyi

• investisiyaları qəbul edən dövlətin iqtisadiyyatına zərər vurmamaq

272. Milliləşdirmə ilə bağlı deyilənlərdən hansı doğrudur?

• milliləşdirmə sənayenin konkret sahələrində aparılır və kütləvi milliləşdirmə zamanı
kompensasiya ödənilir

√ milliləşdirmə sənayenin konkret sahələrində aparılır və kütləvi milliləşdirmə zamanı
isə kompensasiya ödənilmir

• milliləşdirmə sənayenin bütün sahələrində aparılır və kütləvi milliləşdirmə zamanı
kompensasiya ödənilir

• milliləşdirmə məcburiyyət qarşısında əvəzi ödənilməklə xarici mülkiyyətin müvəqqəti
müsadirəsidir

• milliləşdirmə sənayenin bütün sahələrində aparılır və kütləvi milliləşdirmə zamanı
kompensasiya ödənilmir

273. Kalvo doktrinası və Hall formulası ilə bağlı deyilənlərdən hansı doğrudur?

• Hall formulası inkişafda olan dövlətlərin maraqlarının təminatına yönəlirdi



√
Kalvo doktirinası inkişafda olan dövlətlərin maraqlarının təminatına yönəlidrisə, Hall
formulası isə inkişaf etmiş dövlətlərin xaricdəki kapital maraqlarının qorunmasını
nəzərdə tuturdu

• Kalvo doktirinası və Hall formulası inkişaf etmiş dövlətlərin xaricdəki kapital
maraqlarının qorunmasını nəzərdə tuturdu

• Kalvo doktirinası və Hall formulası inkişafda olan dövlətlərin maraqlarının təminatına
yönəlirdi

• Kalvo doktirinası inkişaf etmiş dövlətlərin xaricdəki kapital maraqlarının qorunmasını
nəzərdə tuturdu

274.
Xarici investisiyalar üçün əsas təhlükələrdən biri olan qeyrikommersiya
risklərindən beynəlxalq hüquqi sığortanın təşkilatı mexanizminin yaradılmasına hansı
təşkilatın təsis edilməsi ilə nail olunub?

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

275.
Bəzi regional investisiya sazişləri özünün qeyriliberal
xarakteri ilə diqqəti cəlb edir.
Aşağıdakılardan hansı buna misaldır?

• Avropa İttifaqı
√ And sazişi
• Şimali Amerika Azad Ticarət Zonası
• İqtisadi Әməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı

• Cənub-şərqi
Asiya Dövlətlərinin Assosiasiyası

276. Beynəlxalq investisiya münasibətlərində və xarici kapital qoyuluşunda ortamüddətli
kapital qoyuluşunun müddəti ilə bağlı deyilən hansı doğrudur

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

277. Xarici kapital qoyuluşu özünün mənbəyinə görə bir qayda olaraq, hansı mənşəli
kapital ola bilər?“

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

278. İnvestisiya təminatları üzrə çoxtərəfli Agentliyin təsis edilməsi haqqında
Konvensiya hansıdır

• Pekin Konvensiyası
• Dehli Konvesniyası
• Tokio Konvensiyası
√ Seul Konvensiyası
• Şanxay Konvensiyası

279.
Aşağıdakılardan hansının fikrincə xarici investisiya bir dövlətin ərazisindən
çıxarılaraq digər dövlətin ərazisində müəssisələrə (işə) qoyulan müxtəlif forma və
növlərdə olan mülkiyyətdir?“

• E. Nouququ
√ A. Q. Boqatıryev



• V. Belikjan
• Q.M.Velyaminov
• C.Şvarsenberqer

280. Aşağıdakılardan hansının fikrincə investisiya üçün ümumi xarakterik xüsusiyyət
kimi onun əmlak kateqoriyasına aid olması və əmlak ilə sinonim təşkil etməsidir?“

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

281. NAFTA haqqında Sazişin XI bölmsində aşağıdakılardan hansılar təsbit edilib?

• xarici fəaliyyətdən əldə edilən gəlirin sərbəst köçürülməsi
√ xarici investorların hüquq və vəzifələri
• investisiya mübahisələrinin həlli qaydaları

• milli rejim, daha əlverişlilik və ayrıseçkiliyə
yol verməmək prinsipləri

• xarici mülkiyyətin milliləşdirilməsi mexanizmi və müvafiq konpensasiyanın verilməsi
qaydası

282.
İnvestisiyalar üzrə çoxtərəfli Sazişdə təşkilatihüquqi
qurumlar dedikdə
aşağıdakılardan hansı nəzərdə tutulmur?

• kommeresiya və qeyrikomersiya
təşkilatları

√ investisiyalardan əldə edilən gəlirlər və kapital qoyuluşu
• səhmdar cəmiyyətləri, məhdud məsuliyətli cəmiyyət və ortaqlıqlar
• birgə müəssisə, fərdi sahibkarlıq, assosiasiya və təşkilatlar
• xüsusi təşkilatlar və dövlət təşkilatları

283.

İqtisadi Әməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD)çərçivəsində transmilli
korporasiyaların fəaliyyəti ilə bağlı təsis edilmiş beynəlxalq transmilli korporasiyalar üzrə
Komitə və Gizli əməliyyatlar və kapitalın hərəkəti üzrə Komitə bağlı deyilənlərdən hansı
yanlışıdır?

• Komitələrin tərkibinə OECD-nin
üzv dövlətlərinin siyasətçiləri daxildirlər

√ Komitələrin tərkibinə BMT siyasətçiləri daxildirlər

• Beynəlxalq transmilli korporasiyalar üzrə Komitə üzvləri üzvdövlətlərin
nümayəndələrindən təşkil olunur

•
Gizli əməliyyatlar və kapitalın hərəkəti üzrə Komitəyə OECDnın
Şurası tərəfindən
təyin edilən müstəqil ekspertlər yığılır

• Komitələrin birgə iclaslarında üçüncü dövlətlərdən müşahidəçilər də iştirak edə
bilərlər

284. Aşağıdakı regional sazişlərdən hansı özünün xarici investisiyalar üçün qeyriliberal
xarakteri ilə seçilir?

• Avropa İttifaqı haqqında Maastrixt Sazişi
√ And Sazişi
• İqtisadi Әməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı haqqında Saziş
• Şimali Amerika Azad Ticarət Zonası haqqında Saziş

• Asiya-Sakit
okean İqtisadi Әməkdaşlıq Təşkilatı haqqında Saziş

285. İnvestisiya əməkdaşlığının ümumi prinsiplərini müəyyən edən konvensiya
hansıdır?

• II Loma Konvensiaysı



√ I Loma Konvensiyası
• IV Loma Konvensiaysı
• V Loma Konvensiyası
• III Loma Konvensiaysı

286. Avropada kapitalın liberal fəaliyyət rejiminin əsası hansı sənədə təsadüf edir?

• Avropa İqtisadi Birliyinin təsis edilməsi haqqında Roma müqaviləsinə

√ Belçika, Lüksemburq və Hollandiya arasında bağlanan Gömrük İttifaqı haqqında
Sazişə

• Vahid Avropa Aktına
• Avropa Enerji Xartiyasına
• Avropa İttifaqı haqqında Maastrixt Sazişinə

287. İtaliya və Makedoniya arasında bağlanmış ikitərəfli investisiya sazişində
ekspropriasiya zamanı götürülən əmlakın necə ödənilməsi formulasından istifadə edilir?

• götürülmüş əmlakın real dəyəri ilə ödəmə formulasından
√ götürülmüş əmlakın bazar qiymətilə ödənilməsi formulasından

•
qəbul edən dövlətin məhkəməarbitraj
orqanlarının götürülmüş əmlaka təyin etdiyi
qiymətlə ödənilməsi formulasından

• milli mənsubiyyəti olmayan beynəlxalq kommersiya arbitraj məhkəmələrinin
götürülmüş əmlaka təyin etdiyi qiymətlə ödənilməsi formulasından

• götürülmüş əmlakın ilkin nominal dəyəri ilə ödənilməsi formulasından

288. Xarici investisiyaların təhlükəsizliyinin təminatı sferasında əsas modellər
hansılardır? 1. Almaniya; 2. Fransa; 3. Kanada; 4. Yaponiya; 5. İtaliya; 6. ABŞ;

• 1,2,5
√ 1,4,6
• 2,4,6
• 1,5,6
• 2,3,4

289. İkitərəfli investisiya müqavilələrinin hansı modelləri fərqləndirilir? 1. Almaniya; 2.
ABŞ; 3. Kanada; 4. Misir; 5. İtaliya; 6. Fransa;

• 2,5,6
√ 1,2,6
• 2,3,6
• 1,3,4
• 1,3,5

290. Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrlə bağladığı İnvestisiyaların qarşılıqlı
müdafiəsi və təşviqi haqqında müqavilələrdə hansı məsələ öz əksini tapmır?

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

291. İnvestisiya təminatları üzrə çoxtərəfli Agentliyin Direktorlar Şurasının baxışına
əsasən birbaşa kapital qoyuluşunun yeni formaları kimi hansı göstərilmir?

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



292. Beynəlxalq iqtisadi hüquqda aşağıdakı tədbirlərdən hansı milliləşdirmənin sürünən
formasının elementi kimi qəbul edilmir?

• qanunvericilik qaydalarının ağırlaşdırılması
√ dolayı yolla xarici investoru mülkiyyət hüququndan məhrum etmək
• bank hesablarına həbs qoyulmasi
• vergilərin artırılması

• idxalixrac
məhdudiyyətlərinin qoyulması

293. Milliləşdirmə nədir?

• məcburiyyət qarşısında əvəzi ödənilməklə xarici mülkiyyətin müvəqqəti
müsadirəsidir

√ xarici hüquqi və ya fiziki şəxsə məxsus olan əmlakın ictimai mənafe naminə
götürülməsidir

• ictimai, sosial, iqtisadi, mədəni və digər zərurətdən irəli gələrək əvəzi tam, ədalətli
və çevik qaydada ödənilməklə zarici mülkiyyətin müsadirəsini nəzərdə tutur

•
sığorta ediləni qəbul edən dövlətdə xüsusi mülkiyyət hüququndan və investisiya
fəaliyyətinin nəticəsi olan gəlirlərdən məhrum edəcək hər hansı bir qanunvericilik
hərəkəti və ya hərəkətsizliyidir

• cinayət bə ya hüquqpozma hallarında sanksiya kimi tətbiq olunan müsadirə
formasıdır

294. Konfiskasiya nədir?

√ cinayət bə ya hüquqpozma hallarında sanksiya kimi tətbiq olunan müsadirə
formasıdır

• məcburiyyət qarşısında əvəzi ödənilməklə xarici mülkiyyətin müvəqqəti
müsadirəsidir

• xarici hüquqi və ya fiziki şəxsə məxsus olan əmlakın ictimai mənafe naminə
götürülməsidir

•
sığorta ediləni qəbul edən dövlətdə xüsusi mülkiyyət hüququndan və investisiya
fəaliyyətinin nəticəsi olan gəlirlərdən məhrum edəcək hər hansı bir qanunvericilik
hərəkəti və ya hərəkətsizliyidir

• ictimai, sosial, iqtisadi, mədəni və digər zərurətdən irəli gələrək əvəzi tam, ədalətli
və çevik qaydada ödənilməklə zarici mülkiyyətin müsadirəsini nəzərdə tutur

295. Rekvizisiya nədir?

• xarici hüquqi və ya fiziki şəxsə məxsus olan əmlakın ictimai mənafe naminə
götürülməsidir

•
sığorta ediləni qəbul edən dövlətdə xüsusi mülkiyyət hüququndan və investisiya
fəaliyyətinin nəticəsi olan gəlirlərdən məhrum edəcək hər hansı bir qanunvericilik
hərəkəti və ya hərəkətsizliyidir.

• ictimai, sosial, iqtisadi, mədəni və digər zərurətdən irəli gələrək əvəzi tam, ədalətli
və çevik qaydada ödənilməklə zarici mülkiyyətin müsadirəsini nəzərdə tutur

√ məcburiyyət qarşısında əvəzi ödənilməklə xarici mülkiyyətin müvəqqəti
müsadirəsidir

• cinayət bə ya hüquqpozma hallarında sanksiya kimi tətbiq olunan müsadirə
formasıdır

296.
Aşağıdakılardan hansı UNCTADın
sənədlərində əksini tapmış milliləşdirmə
formasıdır?

• iqtisadiyyatın müəyyən sahələrinin milliləşdirilməsi
• tikintinin müəyyən sahələrinin milliləşdirilməsi
• kənd təsərrüfatının müəyyən sahələrinin milliləşdirilməsi
√ sənayenin müəyyən sahələrinin milliləşdirilməsi
• xalq təsərrüfatının müəyyən sahələrinin milliləşdirilməsi

297.
UNCTAD-ın
sənədlərində əksini tapan milliləşdirmə forması kimi aşağıdakılardan
hansı yoxdur?



• birbaşa milliləşdirmə
• sürünən (gizli) milliləşdirmə fərqləndirilir
• xüsusi məqsədlər üçün yığımlar
√ dolayı milliləşdirmə
• sənayenin müəyyən sahələrinin milliləşdirilməsi

298.
İnvestisiya təminatları üzrə Çoxtərəfli Agentlik fəaliyyət göstərdiyi dövrdə yalnız bir
dəfə, neçənci ildə və harada investorun fəaliyyəti dayandırıldığı zaman konpensasiya
ödəyib?

• 1972-ci
ildə İrlandiyada

• 2012-ci
ildə Tailandda

• 1992-ci
ildə Madaqaskarda

√ 2002-ci
ildə İndoneziyada

• 1982-ci
ildə Nikaraquada

299. İnvestisiya təminatları üzrə Çoxtərəfli Agentliyitərəfindən sığortalanan 4 növ qeyrikommersiya
riskləri sırasına aşağıdakılardan hansı risk kimi daxil deyil?

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

300.

İnvestisiya təminatları üzrə Çoxtərəfli AgentliyiMIGAqeyrikommersiya
risklərini
təminatlandıran digər beynəlxalq təşkilatlardan fərqli edən və “imtiyazlı kreditor
statusu”na malik olmasına şərait yardan əsas səbəb hansıdır?

• MIGA Dünya Bank qrupunda üzvlüyə malikdir
• MİGA daimi fəaliyyət göstərən beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatdır

√ MIGA-nın
təsisçisi dünyanın ən güclü iqtisadiyyatına malik 20 dövlətidir

• MIGA BMT-nin
təşkilatıdır

• MIGA həmişə mübahisələrin konstruktiv həllinə nail olub

301.
Xarici investisiyaların universal qaydad tənzimlənməsi GATTın
hansı raunduna
təsadüf edir?

• Tokio raundu
• Dillon raundu
• Cenevrə raundu
• Kennedi raundu
√ Uruqvay raundu

302.

Enerji Xartiyasına Müqavilənin13cü
maddəsində milliləşdirməyə (ekspropripasiya)
müəyyən hallarda yol verilir ki, bu hallara aşağıdakılardan hansı daxil deyil? (Çəki: 1)
Dövlət maraqlarını təmin etmək məqsədi ilə

• Zəruri hüquqi prosedurları gözləməklə
• Çevik və ədalətli konpensasiya verməklə
• Dövlət maraqlarını təmin etmək məqsədi ilə

• Ayrı-seçkilik
olmadan

√ Qeyrieffektli
konpensasiya verməklə



303. OECD tərəfindən birbaşa xarici investisiyalarla bağlı qəbul edilmiş Kapitalın
hərəkətinin liberallaşdırılması Məcəlləsi hansı prinsipə əsaslanır?

• sərhədlərin prinsipinə
√ sərhədlərin şəffaflığı prinsipinə
• sərhədlərin orta xətti prinsipinə
• sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipinə
• sərhədlərin bütövlüyü prinsipinə

304.
Avropada kapitalın liberal fəaliyyət rejiminin əsasını qoyan və 1994-cü
ildə
bağlanan Gömrük İttifaqı haqqında Saziş hansı ölkələr arasında bağlanmışdır?

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

305. İnvestisiya təminatları üzrə çoxtərəfli Agentliyinbirbaşa kapital qoyuluşunun
meyarlarını müəyyən edənqurumu hansıdır?

• Katiblik
√ Direktorlar Şurası
• Nazirlər Konfransı
• Mübahisələrin həlli üzrə Komissiyası
• Baş Şura

306. xarici hüquqi və ya fiziki şəxsə məxsus olan əmlakın ictimai mənafe naminə
götürülməsi nə adlanır?

• rekvizisiya
√ milliləşdirmə
• ekspropriasiya
• konfiskasiya
• ekstropolyasiya

307. ictimai, sosial, iqtisadi, mədəni və digər zərurətdən irəli gələrək əvəzi tam, ədalətli
və çevik qaydada ödənilməklə xarici mülkiyyətin müsadirəsi nə adlanır?“

• rekvizisiya
√ ekspropriasiya
• subroqasiya
• konfiskasiya
• ekstropolyasiya

308. cinayət bə ya hüquqpozma hallarında sanksiya kimi, əsasən yerli və ya beynəlxalq
arbitrajlar tərəfindən tətbiq olunurmüsadirə forması nədir?

• rekvizisiya
√ konfiskasiya
• subroqasiya
• ekspropriasiya
• ekstropolyasiya

309. məcburiyyət qarşısında əvəzi ödənilməklə xarici mülkiyyətin müvəqqəti müsadirəsi
nə adlanır?

• ekstropolyasiya
√ rekvizisiya
• ekspropriasiya



• konfiskasiya
• subroqasiya

310.

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

• “konfederasiya”
√ konsessiya”
• “konsistensiya”
• “konfessiya”
• “konsepsiya”

311.
Şimali Amerika Azad Ticarət Zonası (NAFTA) haqqında 1994-cü
il Sazişi hansı
ölkələr bağlamışlar? 1. ABŞ; 2. Kuba; 3. Panama; 4. Braziliya; 5. Kanada; 6. Meksika.

• 1,4,5
√ 1,5,6
• 1,4,6
• 2,3,6
• 2,3,4

312. İnvestisiyaların sərbəst yerdəyişməsində xüsusi fəaliyyət mexanizmi əsas etibarilə
inkişaf etmiş ölkələrin regionlararası klubu kimi çıxış edən hansı təşkilata məxsusdur?

• Avropa İttifaqı
√ İqtisadi Әməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD)
• Şimali Amerika Azad Ticarət Zonası (NAFTA)
• Müstəqil Dövlətlər Birliyi

• AsiyaSakit
okean İqtisadi Әməkdaşlıq Təşkilatı (ASEAN)

313.

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

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

314. İnvestisiya fəaliyyətində meydana çıxan mübahisələrin həlli vasitəsi kimi xarici
investorlar bir qayda olaraq hara müraciətə üstünlük verirlər?

• qəbul edən dövlətin məhkəmə-arbitraj
orqanlarına

√ milli mənsubiyyəti olmayan beynəlxalq kommersiya arbitraj məhkəmələrinə

• investorların mənsub olduğu dövlətin xarici investisiyanı qəbul edən dövlətdə
yerləşən səfirliyinə

• qəbul edən dövlətin hökumətinə

• investorların mənsub olduğu dövlətin məhkəmə-arbitraj
orqanlarına

315. AFR ilə Hollandiya arasında bağlanmış ikitərəfli investisiya sazişində
kompensasiya üçün hansı ifadə formulası təsbit edilmişdir?

• çevik kompensasiya
√ əsaslandırılmış kompensasiya



• effektiv kompensasiya
• ədalətli kompensasiya
• adekvat kompensasiya

316. Azərbaycan Respublikasının hansı dövlətlə İnvestisiyaların qarşılıqlı müdafiəsi və
təşviqi haqqında müqaviləsi yoxdur?

• AFR
√ Rusiya
• Pakistan;
• Türkiyə
• Norveç

317. Dövlətlərin həyata keçirdiyi xarici kapital qoyuluşuna aşağıdakı formalardan hansı
daxil deyil?

• dövlət borcları
√ dövlətin fiziki şəxslərinə məxsus investisiyalar
• dövlət kreditləri
• dövlət təminatları
• dövlət ssudaları

318.
“Xarici investisiya bir dövlətin ərazisindən çıxarılaraq digər dövlətin ərazisində
müəssisələrə qoyulan müxtəlif forma və növlərdə olan mülkiyyətdir”fikri kimə
məxsusdur?

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

319. Beynəlxalq təcrübəni tədqiq edərək E. Nouququ qeyd edir ki, xarici investisiya
qoyuluşu əsasən hansı formada həyata keçirilir?

• portfel investisiya qoyuluşu
√ birbaşa investisiya qoyuluşu
• kredit formasında investisiya qoylulşu
• dövlət borcu formasında investisiya qoyuluşu
• ssuda kapitalı formasında investisiya qoyuluşu

320. Rekvizisiya haqqında qərarı hansı orqan qəbul edir

• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
√ Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
• Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

321. Azərbaycan Respublikasında milliləşdirmə haqqında qərarı hansı orqan qəbul
edir?

• Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
• Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
√ Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

322. XIX əsrin sonlarında “Sivilizasiyalılığın beynəlxalq minimal standartı” prinsipinə əks
meydana gələn konsepsiya necə adlanır?

• Tesla aktı



√ Kalvo doktrinası
• Puerto planı
• Makkreyq formulası
• Marşal konsepsiyası

323.

Dünya Ticarət Təşkilatının 1997ci
il Cenevrə Konvensiyasında qəbul edilmiş hnası
sazişə əsasən təşkilata üzvdövlətlərin
1999cu
ildən başlayaraq müvafiq bazarlarında
əməliyyatların liberallaşdırmasını nəzərdə tutur?

• Әmək bazarının liberallaşdırılması haqqında çoxtərəfli Saziş
√ Maliyyə xidmətləri bazarının liberallaşdırılması haqqında çoxtərəfli Saziş
• Әmlak bazarının liberallaşdırılması haqqında çoxtərəfli Saziş
• İstehsal vasitələri bazarının liberallaşdırılması haqqında çoxtərəfli Saziş
• Әmtəə bazarının liberallaşdırılması haqqında çoxtərəfli Saziş

324. Dünya Ticarət Təşkilatı ilə bağlı deyilənlərdən hansı doğrudur?

•
Dünya Ticarət Təşkilatı formal olaraq BMTnin
ixtisaslaşdırılmış orqanları sisteminə
aiddir

√ Dünya Ticarət Təşkilatı beynəlxalq hüquqa müvafiq olaraq bütün immunitet və
imtiyazlara malikdir

• Dünya Ticarət Təşkilatı dövlətüstü xüsusiyyətə və birbaşa beynəlxalq hüquq
yaratma keyfiyyətinə, funksiyasına malikdir

• Dünya Ticarət Təşkilatı müəyyən idarəetmə sturukturuna, aparatına malik olan,
formal hüquqi beynəlxalq təşkilat deyil

•
Dünya Ticarət Təşkilatı formal olaraq BMTnin
ixtisaslaşdırılmış orqanları ilə
qarşılıqlı münasibətlərini həyata keçirərkən beynəlxalq sazişlərdən istifadə etmir

325.

Hüquqi aspektdə Dünya Ticarət Təşkilatının fəaliyyətində Təşkilat üçün spesifik
olan adət və müqaviləhüquqi
prinsiplər çıxış edir. Bu prinsiplər öncə GATTda
ifadə
edilməklə yanaşı sonradan hansı yekun sənədlər paketində də möhkəmləndirilmişdir?

• Әlcəzair sənədləri paketində
√ Mərakeş sənədləri paketində
• Uruqvay sənədləri paketində
• Panama sənədləri paketində
• Nepal sənədləri paketində

326.
Standartlar üzrə Məcəllə, Subsidiya və kompensasiya üzrə rüsumlar Məcəlləsinin,
Gömrük qiymətləndirilməsi Məcəlləsinin, Antidempinq Məcəlləsinin qəbulu GATT
çərçivəsində danışıqların hansı raundunda reallaşdırılmışdır?

• Torki
√ Tokio
• Kennedi
• Uruqvay
• Dillon

327.
Müharibədən sonrakı dövrdə Beynəlxlaq Valyuta Fondu və Dünya Bankının iştirakı
ilə yaradılmaqda olan Beynəlxalq Ticarət Təşkilatının funksiyalarına çoxtərəfli səviyyədə
tənzimləməli olduğu məsələlərdən hansılar daxil deyildi?

• ticarət siyasəti ilə bağlı
√ milli qanunvericiliklə bağlı
• investisiya ilə bağlı
• beynəlxalq əmtəə sazişləri ilə bağlı
• məşğulluqla bağlı



328. Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olma prosesi ilə əlaqədar aşağıda deyilənlərdən
hansı yanlışdır?

• Məcburi tarif normasının dərəcəsi iddiaçı ölkə ilə üzv olan ölkə arasındakı danışıq
prosesində müəyyən edilir.

√ Tarif norması kvotasından istifadəyə ancaq sənaye məhsullarına münasibətdə icazə
verilir

•
Tarif tənzimlənməsi zamanı mərhələli endirim prosesi qəbul olunma mərhələsində
olan ölkəyə icazə verir ki, bir neçə il ərzində tədricən tarifləri endirsin. Bunun da
nəticəsində yerli istehsalçılar tarif endirilmələrinə uyğunlaşaraq inkişaf edirlər

• Tarif norması kvotası iki tarif norması səviyyəsini istifadə edən tarif ölçüsüdür

• Hər bir halda Dünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində yerli istehsalçıların qorunması
üçün tariflər yeganə, qanuni vasitədir

329.
Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olma prosesində üzvlər tərəfindən üzv olmaq istəyən
dövlətlərə subsidiyalaşdırma ilə əlaqədar ikinci kateqoriya suallara aşaığıdakılardan
hansı daxil deyil?

• subsidiyaları təmin etmək üçün tətbiq edilə bilən mexanizmlər
√ subsidiyalar sferasında dövlət siyasətinin rolu və məqsədləri
• subsidiyaların idxal və ixracla əlaqəsi

• qiymətqoyma siyasəti və investisiya rejimi üzərində subsidiyaların təsiri
dəqiqləşdirilir

• dövlətlər müəssisələr arasında spesifik iqtisadi və institusional əlaqələrin
mövcudluğu

330.
Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olma prosesində üzvlər tərəfindən üzv olmaq istəyən
dövlətlərə subsidiyalaşdırma ilə əlaqədar birinci kateqoriya suallara aşaığıdakılardan
hansı daxil deyil?

• subsidiyalar sferasında dövlət siyasətinin rolu və məqsədləri
√ subsidiyaların idxal və ixracla əlaqəsi

• dövlət büdcəsini dəstəkləyən hökumət proqramları haqqında məlumatların tam
mətni

• sənayeni dəstəkləyən hökumət proqramları haqqında məlumatların tam mətni
• müvafiq subsidiya qanunvericiliyi

331. Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istəyən dövlət üçün konkret şərtlər hansı
mərhələdə hazırlanır?

• qəbul ilə əlarədar baş direktora ərizə və xarici ticarət rejimi haqqında memorandum
tətbiq edilməsi

√
ərizə və memorandumun Dünya Ticarət Təşkilatının xüsusi qrupu tərəfindən
öyrənildiyi zaman üzvdövlətlərlə
müvafiq məsələlər üzrə danışıqların aparılması

• Nazirlər Konfransının 2/3 səs çoxluğu ilə hesabatı qəbul edib və Dünya Ticarət
Təşkilatına daxil olmaq haqqında protokolu iddiaçı hökumətə göndərməsi

• üzv olmaq istəyən ölkələrin Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olmaq haqqında
protokolu imzalaması, ratifikasiya etməsi mərhələsi qeyd edilməlidir.

• Dünya Ticarət Təşkilatının xüsusi işçi qrupu üzv olmaq istəyən dövlətin
öhdəliklərinin məcmuunu nəzərdə tutan hesabat və protokol layihəsini hazırlaması

332. Dünya Ticarət Təşkilatına yeni üzvlərin qəbulu mərhələlərindən hansı yanlışdır?

• qəbul ilə əlarədar baş direktora ərizə və xarici ticarət rejimi haqqında memorandum
tətbiq edilməsi

√ Nazirlər Konfransının 3/4 səs çoxluğu ilə hesabatı qəbul edib və Dünya Ticarət
Təşkilatına daxil olmaq haqqında protokolu iddiaçı hökumətə göndərməsi

• Dünya Ticarət Təşkilatının xüsusi işçi qrupu üzv olmaq istəyən dövlətin
öhdəliklərinin məcmuunu nəzərdə tutan hesabat və protokol layihəsini hazırlaması

• üzv olmaq istəyən ölkələrin Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olmaq haqqında
protokolu imzalaması, ratifikasiya etməsi mərhələsi qeyd edilməlidir.

•
ərizə və memorandumun Dünya Ticarət Təşkilatının xüsusi qrupu tərəfindən
öyrənildiyi zaman üzvdövlətlərlə
müvafiq məsələlər üzrə danışıqların aparılması



333.
2001ci
ildə Zənzibarda təşkil olunmuş Dünya Ticarət Təşkilatının Nazirlər
Konfransında hansı qərar qəbul edilmişdir?

• inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün qoşulma prosesində yeni, daha kəskin şərtlər
müəyyənləşdirilmişdir

√ az inkişaf etmiş ölkələrin qoşulma prosesində onlar üçün yeni güzəştlər müəyyən
edilmişdir

• keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin qoşulma prosesində müəyyənləşdirilmiş şərtlər
dəyişdirilmişdir

• təşkilatın qaydalarına müvafiq islahatları həyata keçirə bilməyən ölkələr təşkilata
üzvlükdən azad edilmişdir

• təşkilata üzv olan inkişaf etmiş ölkələr üçün yeni öhdəliklər müəyyənləşdirilmişdir

334. Dünya Ticarət Təşkilatının orqanı olan Baş Şura haqqında aşağıda deyilənlərdən
hansı yanlışdır?

√ Nazirlərin Konfransı Baş Şuraya tabedir

• Baş Şura öz səlahiyyətlərini Dünya Ticarət Təşkilatının daimi fəaliyyət göstərən
orqanları ilə yönəldir və onların işlərinə rəhbərlik edir

• Baş Şura davamlı olaraq, öz fəaliyyətinin bütün istiqamətləri ilə bağlı Nazirlərin
Konfransının qarşısında hesabat verir

• Nazirlər konfransı bilavasitə Baş Şuraya tabe olan 3 orqan (Komitə) təsis etmişdir

• Nazirlər konfransı təsis etdiyi və Baş Şuraya tabe olan komitələr Dünya Ticarət
Təşkilatı müqavilələrinin realizəsini təmin etmək səlahiyəti daşıyırlar

335. Dünya Ticarət Təşkilatının orqanı olan Baş Şura haqqında aşağıda deyilənlərdən
hansı yanlışdır?

•
Baş Şura Nazirlər Konfransının sessiyalararası dövründə (ildə 810
dəfə)
Cenevrədə toplaşır

√ Baş Şura bir qayda olaraq üzv dövlətlərin ticarət nazirləri, ya da Dünya Ticarət
Təşkilatında mövcud dövlətlərin xarici işlər nazirləri səviyyəsində toplaşır

• Baş Şura 2 xüsusi tərkibdə (formada) fəaliyyət göstərir: mübahisələrin həlli və ticarət
siyasətinin icmalı üzrə Orqan qismində

• Baş Şuranın qərarı konsesus yolu ilə qəbul olunur. Konsesus baş tutmadıqda isə,
qərarın üzvlərinin əksəriyyətinin sadə səs çoxluğu ilə qəbul olunur

• Baş Şura Nazirlər Konfransı adından Dünya Ticarət Təşkilatının gündəlik işinin əsas
hissəsini tamamlayaraq, cari və prsedur məsələləri həll edir

336. Dünya Ticarət Təşkilatı ilə bağlı deyilənlərdən hansı yanlışdır?

• Nazirlər Konfransı tərəfindən qərarların konsensus yolu ilə qəbul edilməsi təşviq
olunur

√ Xüsusi ərazi kimi Təşkilata daxil olan Avropa İttifaqının üzvlərinin sayının 2 misli
qədər səsə malikdir

•
Digər ənənəvi beynəlxalq təşlikatlardan fərqli olaraq Dünya Ticarət Təşkilatında
səsvermə dövlətlərin iqtisadi potensialından asılı olmayaraq, onların bərabərliyinə
əsaslanır

• Dünya Ticarət Təşkilatının hər bir üzvü bir səsə malikdir

• Dünya Ticarət Təşkilatının Nazirlər Konfransı daimi fəaliyyət göstərən digər orqan
və komitələri təsis edir

337. Dünya Ticarət Təşkilatının hüquqi təbiəti, xarakteri ilə bağlı deyilənlərdən hansı
yanlışdır?

• Dünya Ticarət Təşkilatı müəyyən idarəetmə sturukturuna, aparatına malik olan,
formal hüquqi beynəlxalq təşkilatdır

√

Dünya Ticarət Təşkilatı formal olaraq BMT-nin
ixtisaslaşdırılmış orqanları sisteminə
aiddir və BMT qurumları ilə qarşılıqlı münasibətlərini beynəlxalq sazişlərlə həyata
keçirir

• Dünya Ticarət Təşkilatı beynəlxalq ticarət münasibətlərinin tənzimlənməsini və ona
nəzarəti təmin edən effektiv universal beynəlxalq hüquqi mexanizmdir

•
Dünya Ticarət Təşkilatı dövlətüstü xüsusiyyətə və birbaşa beynəlxalq hüquq
yaratma funksiyasına malik olmasa da, onun sisteminə daxil edilən hüquqi sənədlərin
məcmusu Dünya Ticarət Təşkilatının hüququnu formalaşdırıb.



• Dünya Ticarət Təşkilatı beynəlxalq hüquqa müvafiq olaraq bütün immunitet və
imtiyazlara malikdir

338. Aşağıdakılardan hansı Beynəlxalq iqtisadi hüququn ümumi prinsiplərinin
funksiyalarına ziddiyyət təşkil edir?

• beynəlxalq iqtisadi hüququn digər normalarının yaradılması və funksiya göstərməsi
üçün əsas kimi çıxış edirlər

√ beynəlxalq hüquqi qaydanı zəiflədirlər

• beynəlxalq iqtisadi hüququn funksiya göstərməsini və inkişafını, o cümlədən
beynəlxalq iqtisadi hüquq sisteminin vahidliyini təmin edirlər

• beynəlxalq iqtisadi hüququn çatışmazlıqlarını aradan qaldırırlar
• ümumbəşəri dəyərlər kompleksini qoruyurlar

339.
Beynəlxalq iqtisadi hüquqda beynəlxalq təşkilatlar daxilində dövlətlər qərarların
qəbul edilməsi üçün hansı metodlardan istifadə edilir. 1. tövsiyyə 2. konsensus 3.
imperativ 4. əksəriyyət 5. sektorlar üzrə tənzimləmə

• 3,5
√ 2,4
• 1.2
• 2.5
• 3.4

340. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 10cu
maddəsində öz əksini tapmışdır?

•
Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ hüquqi
aktlar ilə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr
arasında ziddiyyət yaranarsa, beynəlxalq müqavilələr tətbiq edilir

√ Azərbaycan Respublikası başqa dövlətlərlə münasibətlərini hamılıqla qəbul edilmiş
beynəlxalq hüquq normalarında nəzərdə tutulan prinsiplər əsasında qurur

•
Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti daxili məsələlərdə yalnız hüquqla,
xarici məsələlərdə isə yalnız Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələrdən irəli gələn müddəalarla məhdudlaşır

• Azərbaycan Respublikası başqa dövlətlərin müstəqilliyinə qəsd vasitəsi kimi və
beynəlxalq münaqişələrin həlli üsulu kimi müharibəni rədd edir

• Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr Azərbaycan
Respublikasının hüquq sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsidir

341.
Dünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin tənzim
edilməsi üçün müəyyənləşdirilmiş prosessual mərhələlərdən xüsusi qrupların və jürinin
təşkilini əhatə edən ikinci mərhələ ilə bağlı deyilənlərdən hansı yanlışdır?

•
Mübahisə tərəfləri arasında jüriyə konkret şəxslərin seçilməsi barədə razılıq əldə
edilməzsə, Dünya Ticarət Təşkilatının Baş Direktoru müvafiq şəxsləri özü sərbəst təyin
edə bilər

√

Jüri Mübahisələrin həlli üzrə Orqanın xüsusi qrupun təsis edilməsi barədə
qərarından sonra, 60 gün ərzində Dünya Ticarət Təşkilatı Katibliyinin bu sahədə
ixtisaslaşmış şəxslərin siyasından, mübahisənin tərəfi olan üzvdövlətlərin
razılığı ilə
seçdiyi 5 (beş) nəfərdən ibarət tərkibdə təşkil edilir

• Jürinin üzvləri şəxsi keyfiyyətdə fəaliyyət göstərir və yurisdiksiyasında olduqları
dövlətin iradəsinə tabe deyillər

• Jüri dövləti qabqcadan xəbərdar etmək şərti ilə onun yurisdiksiyasında olan istənilən
şəxs və təşkilatlardan konsultasiya ala bilər

• Tərəflərin razılığı olmadan onların vətəndaşları xüsusi qruplara (jüriyə) daxil edilə
bilməz

342. Beynəlxalq arbitraj və beynəlxalq məhkəmə ilə bağlı deyilənlərdən hansı yanlışdır?

•
Beynəlxalq arbitraj beynəlxalq mübahisənin tərəfləri arasında qarşılıqlı razılıq
əsasında təşkil edilən, mübahisəyə bir və ya bir neçə şəxs tərəfindən baxılan, qərarı
tərəflər üçün məcburi olan beynəlxalq məhkəmə prosedurudur

√
Beynəlxalq məhkəmədə beynəlxalq arbitrajdan fərqli olaraq yalnız bir tərəfin
istəyinin olması kifayətdir ki, işə baxılsın və qərarları tərəflər üçün məcburi hüquqi
əhəmiyyət kəsb etmir



• beynəlxalq arbitrajlarda hakimlərin tərkibi beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin
tərəflərinin razılığından asılıdır

•
daimi və tərəflərin razılığı ilə konkret hal üçün təşkil olunan (ad hoc) beynəlxalq
arbitrajlar, eləcə də həm ümumi, həm də xüsusi sferalı beynəlxalq arbitrajlar
fərqləndirilə bilər

• Beynəlxalq məhkəmə beynəlxalq müqavilə əsasında, müəyyən müddətdə seçilən
şəxslərdən ibarət olaraq mübahisələrin həlli üzrə daimi orqandır

343. Beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin danışıqlar prosesində vasitəçi hansı funksiyaya
malik deyildir?

• beynəlxalq iqtisadi mübahisənin bir tərəfinin digər tərəfə zərər vurmasının qarşısını
almaq

√
mübahisənin tərəfləri arasında danışıqlar prosesinin uğurla nəticələnməsi üçün
onlara bütün vasitələrdən istifadə edərək təzyiq etmək və nəticənin əldə edilməsinə
tərəfləri məcbur etmək

• mübahisə tərəflərinin bəzən qəti görüntü yaradan və qəbul edilə bilməyən tələblərini
yumuşaltmaq

• tərəfləri barışdırmaq üçün sərbəst təkliflər vermək
• danışıqlar prosesində iştirak etmək və danışıqlar aparmaq

344.

Mübahisələrin tənzimlənməsinin prosedur və qaydaları haqqında Razılaşmanın 2ci
Әlavəsində beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin xüsusi qaydaları ilə bağlı normaları əks
etdirən Dünya Ticarət Təşkilatı paketi sazişlərinin siyahısına aşağıdakılardan hansı daxil
deyil?

• Antidempinq tədbirləri haqqında Saziş
• Sanitar və fitosanitar tədbirlərin tətbiq edilməsi haqqında Saziş
• Ticarətdə texniki maneələr haqqında Saziş

√ Qeyri-tarif
maneələrin müəyyənləşdirilməsi və tətbiqi qaydaları haqqında Saziş

• Xidmətlərlə ticarət haqqında Baş Saziş

345. BMT Beynəlxalq Məhkəməsinin Statutunun 36.2 maddəsinə görə Məhkəməsinin
yurisdiksiyasına hansı məsələlərin müəyyən edilməsi daxildir?

• beynəlxalq müqavilələrin təfsiri

√ beynəlxalq öhdəliyin pozulmasına görə dəymiş zərərin ödənilməsinin təmin edilməsi
və tərəflərin dəymiş zərərin ödənilməsini güc yolu ilə həyata keçirilməsi

• beynəlxalq öhdəliyin pozulmasına gətirib çıxaran faktın mövcudluğunun müəyyən
edilməsi

• beynəlxalq öhdəliyin pozulmasına görə dəymiş zərərin xarakterinin və həcminin
müəyyən edilməsi

• beynəlxalq hüququn istənilən məsələsi

346. Beynəlxalq Məhkəmənin beynəlxalq mübahisələrin dinc həlli vasitələrindən biri kimi
nəzərdə tutulması BMT Nizamnaməsinin hansı maddəsində əks olunub?

• 3
√ 33
• 23.0
• 43.0
• 13.0

347. İlk beynəlxalq məhkəmə təsisatı hansı olmuşdur?

• Beynəlxalq Ali Hüquq Məhkəməsi
√ Beynəlxalq Daimi Әdalət Məhkəməsi
• Beynəlxalq Әdalət və Hüquq Məhkəməsi
• Beynəlxalq Hüququn Daimi Aliliyi Məhkəməsi
• Beynəlxalq Әdalətin Bərpası Məhkəməsi



348.

Xeyirxah xidmətlərin prosedurunun beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsinin əks
olunduğu aktlar hansılardır? 1.Xeyirxah xidmətlər haqqında 1936-cı
il Amerika
Müqavilələsi; 2. Xeyirxah xidmətlərin prosedurunun Unifikasiyası haqqında 1939-cu
il
Avropa Müqaviləsi; 3. Beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin tənzimlənməsinin vasitəçilik
institutunun formalaşdırılması haqqında 1943-cü
il Asiya Bəyənnaməsi; 4. Mübahisələrin
dinc vasitələrlə tənzimlənməsi haqqında 1948-ci
il tarixli Amerika Müqavilələri; 5.
Beynəlxalq mübahisələrin tənzimlənməsində xeyirxah xidmətlərin həyata keçirilməsi
qaydaları haqqında 1954-cü
il Avropa müqaviləsi

• 3,5
√ 1,4
• 2.4
• 2.3
• 1.5

349.

Beynəlxalq kommersiya arbitraj prosesini tənzimləmək, qəbul edilmiş qərarların
icrasını təmin etmək məqsədiləqəbul edilmiş beynəlxalq hüquqi aktlara aşağıdakılardan
hansı aiddir?1. Xarici ticarət arbitrajı haqqında 1961-ci
il Avropa Konvensiyası; 2. Xarici
arbitraj qərarlarının tanınması və icrası haqqında 1958-ci
il NyuYork
Konvensiyası; 3.
Kommersiya arbitrajı haqqında 1987ci
il Әmman Әrəb Konvensiyası; 4. Afrika
ölkələrinin sahibkarlıq hüququnun harmonizasiyası üzrə Təşkilatın 1993-cü
il Müqaviləsi

• 1,2,3
√ hamısı
• 1,3,4
• 2,3,4
• 1,2,4

350. BMT Beynəlxalq Hüquq Komissiyası neçənci ildə Arbitraj təhqiqatının Nümunəvi
Qaydalarını işləyib hazırlamışdır?

• 1938 -ci
ildə

√ 1958-ci
ildə

• 1998-ci
ildə

• 2008-ci
ildə

• 1978-ci
ildə

351.

BMT Nizamnaməsinin 33-cü
maddəsinin 1-ci
hissəsində və beynəlxalq
mübahisələrin dinc vasitələrlə həlli üzrə digər çoxtərəfli beynəlxalqhüquqi
aktlarda
beynəlxalq mübahisələrin dinc həlli vasitələrinin ilkin qaydası kimi aşağıdakılardan hansı
əks olunub

• vasitəçilik
√ danışıqlar
• beynəlxalq təhqiqat
• məhkəmə baxışı
• xeyirxah xidmətlər

352. Dünya Ticarət Təşkilatı hüququnda qeyri – maddi vəziyyətin bərpası, məsələn,
ticarət dövriyyəsinin məhdudlaşdıran qanunun, praktikanın ləğvi nə adlanır?

• Reparasiya



√ Restorasiya
• Satisfaksiya
• Retorsiya
• Kompensasiya

353. BMT Beynəlxalq Məhkəməsi BMT Nizamnaməsinin hansı Bölməsi əsasında
fəaliyyətini qurur?

• V bölmə
√ XIV bölmə
• IX bölmə
• X bölmə
• VII bölmə

354.

Beynəlxalq mübahisələrin dinc vasitələrlə həlli haqqında 1899-cu
il Haaqa
Konvensiyasının hansı maddəsində qeyd edilir ki, dövlətlərin mövcudluğuna xələl
gətirmədən dövlətlərarası ixtilaflar zamanı Konvensiyanı imzalayan dövlətlər
mübahisənin faktiki hallarının araşdırılmasında diplomatik vasitələrə nail olmazlarsa və
şərait imkan verərsə, beynəlxalq təhqiqat komissiyasını təşkil edirlər?

• 19-cu
√ 9-cu
• 39-cu
• 49-cu
• 29-cu

355.

Dövlət nümayəndələrinin iştirak səviyyəsindən asılı olaraq danışıqların aşağıdakı
səviyyələrindən hansında diplomatik və ya texniki xaraqter daşıya bilər? 1. dövlət
başçıları, 2. hökumət başçıları, 3. nazırlər, 4. ayrıayrı
qurumların rəhbərliyi

• 1,2
• heç biri
• yalnız 3
√ yalnız 4
• 3.4

356. Danışıqlar prosesi ilə bağlı deyilənlərdən hansı yanlışdır?

•
Danışıqlarda iştirak edən tərəflər hər şeydən əvvəl, danışıqlara başlamaq üçün
onlardan asılı olan bütün tədbirlərə əl atmalı və danışıqların uğurlu nəticə ilə
yekunlaşmasına xələl gətirə bilən hərəkətlərdən çıkinməlidirlər

• Danışıqların təşəbbüskarı kimi konkret dövlətlə yanaşı, dövlətlər qrupu, üçüncü
dövlət, eləcə də, beynəlxalq təşkilatlar çıxış edə bilər

√ Danışıqlar tərəflərin sayına görə birtərəfli, ikitərəfli və çoxtərəfli ola bilər

• Çoxtərəfli danışıqlar isə özünü müxtəlif formalarda biruzə versə də, bir qayda
olaraq, beynəlxalq təşkilatlar vasitəsi ilə təzahür edir

• Ikitərəfli danışıqlar vasitəçi olmadan, birbaşa əlaqələrin yaradılması ilə təmin edilir

357. Beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin həlli vasitələri sırasına aşağıdakılardan hansı
daxil deyil?

• arbitraj və məhkəmə baxışı
• danışıqlar
• xeyirxah xidmətlər və vasitəçilik
• beynəlxalq təhqiqat və barış prosedurları
√ hədələmək və güc tətbiq etmək

358. Xeyirxah xidmətlərlə bağlı deyilənlərdən hansında yanlışlığa yol verilib?

• Xeyirxah xidmətlərin başlanması üçün əsas mübahisə tərəflərinin üçüncü dövlətlərə
müraciəti ola bilər



• Xeyirxah xidmətlərin başlanması üçün əsas mübahisəyə birbaşa aidiyyatı olmayan
üçüncü tərəfin öz fəaliyətini təşkil etməsi nəticəsində ola bilər

√ Xeyirxah xidmətlər tərəflərdən biri və ya hər ikisi yaranan mübahisə ilə bağlı
danışıqlara başlamaq istədikdə tətbiq edilir

• Xeyirxah xidmətlər mübahisə edən tərəflərin birbaşa danışıqları nəticəsis qaldıqda
tətbiq edilir

• Xeyirxah xidmətlər tərəflərin digər tənzimetmə vasitələrinə müraciət etməsi nəticə
vermədikdə tətbiq edilir

359. Haaqa Konvensiyasına əsasən yaradılması nəzərdə tutulan münsüflər
məhkəməsinin daimi Palatasının üzvləri neçə il müddətinə təyin olunurdu?

• 10 il
• 2 il
• 4 il
• 8 il
√ 6 il

360. Beynəlxalq Daimi Әdalət Məhkəməsi ilə bağlı deyilənlərdən hansı yanlışdır?

• Beynəlxalq Daimi Әdalət Məhkəməsi Millətlər Liqasının Assambleyası tərəfindən
1920 –ci ildə qəbul edilən Nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərmişdir

• Beynəlxalq Daimi Әdalət Məhkəməsi Millətlər Liqasının müstəqil orqanı kimi
təşkilatın mövcud olduğu dövrdə fəaliyyət göstərmişdir

√
Beynəlxalq Daimi Әdalət Məhkəməsi 1966-cı
ilə kimi fəaliyyət göstərmiş və 1967-ci
ildən BMT Beynəlxalq Məhkəməsinin təsis edilməsi ilə öz fəaliyyətini dayandırmışdır.

• İlk beynəlxalq məhkəmə təsisatı Beynəlxalq Daimi Әdalət Məhkəməsi olmuşdur

• İlk beynəlxalq məhkəmə təsisatı Millətlər Liqasının Assambleyası tərəfindən
yaradılmışdır

361. Beynəlxalq hüquqi aktlarda beynəlxalq mübahisələrin son və həlledici vasitəsi
hansıdır

• Beynəlxalq təhqiqat proseduru
• Beynəlxalq barışıq proseduru
• Vasitəçilik institutu
• Xeyirxah xidmətlər proseduru
√ Beynəlxalq arbitraj və məhkəmə proseduru

362.

Beynəlxalq mübahisənin tərəfi olan dövlətlərin paritet əsaslarla formalaşdırdığı,
tərkibində üçüncü dövlətlərin də iştirak etdiyi və əsas məqsədi beynəlxalq hüququn
prinsip və normaları əsasında, dövlətlərin qarşılıqlı maraqlarını nəzərə alaraq müqavlə
layihəsini tətbiq etmək və tərəflərə təqdim etməkdən ibarət olan beynəlxalq iqtisadi
mübahisələrin dinc yolla tənzimlənməsi institutu necə adlanır?

• Beynəlxalq məhkəmə proseduru
• Beynəlxalq təhqiqat proseduru
• Vasitəçilik institutu
√ Beynəlxalq barışıq proseduru
• Beynəlxalq arbitraj

363. Beynəlxalq mübahisələrin dinc həllinin beynəlxalq hüquqi vasitələri kimi təhqiqat
proseduru BMT Nizamnaməsinin hansı maddəsində əksini tapmışdır?

• 53-cü
maddə

• 13-cü
maddə

• 23-cü
maddə

√ 33-cü
maddə

• 43-cü
maddə



364.

Dünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin tənzim
edilməsi üçün müəyyənləşdirilmiş və hər biri müəyyən müddətlə məhdudlaşdırılmış
prosessual mərhələlərdən xüsusi qrupların və jürinin təşkilini əhatə edən ikinci mərhələ
neçə gün müddətlə məhdudlaşdırılıb?

• 60 gün
• 10 gün
• 20 gün
√ 30 gün
• 45 gün

365.

Dünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin tənzim
edilməsi üçün müəyyənləşdirilmiş və hər biri müəyyən müddətlə məhdudlaşdırılmış
prosessual mərhələlərdən konsultasiya və vasitəçiliyi əhatə edən birinci mərhələ neçə
gün müddətilə məhdudlaşdırılıb?

• 45 gün
• 10 gün
• 20 gün
√ 60 gün
• 30 gün

366. Mübahisələrin həlli üzrə Orqana nəzarəti hansı Təşkilat edir?

• BMT-nin
Beynəlxalq Məhkəməsi

• BMT-nin
Katibliyi

• Beynəlxalq Valyuta Fondunun İdarəetmə Şurası
√ Dünya Ticarət Təşkilatının Baş Şurası
• Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının İcraedici Direktorluq

367. Aşağıdakılardan hansı Beynəlxalq Məhkəmənin səlahiyyətlərini müəyyən edir?

√ Beynəlxalq Məhkəmənin Statutu

• Mülki hüquq məsələləri üzrə 1954-cü
il Haaqa Konvensiyası

• BMT-nin
Nizamnaməsi

• Beynəlxalq Məhkəmənin Reqlamenti
• Beynəlxalq Hüquq Komissiyasının Arbitraj təhqiqatının Nümunəvi Qaydaları

368. Diplomatik praktikada rəsmi yazışmaların hansı forması mövcud deyil?

• kollektiv nota
• verbal nota
• memorandum
√ protest
• məktub

369. Beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin həlli vasitəsi kimi aşağıdakılardan hansı nəzərdə
tutulmur?

• beynəlxalq təhqiqat və barış prosedurları
• arbitraj və məhkəmə baxışı
• xeyirxah xidmətlər və vasitəçilik
• danışıqlar

√
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində kvaziforsibli,
yəni güc tətbiq etməklə
məcburetmə prosedurları



370.

Enerji Xartiyasına Müqavilə çərçivəsində Atom enerjisinin dinc məqsədlər üçün
istifadəsi və nüvə obyektlərinin təhlükəsizliyi və həmin sahələrdə əməkdaşlığın
tənzimlənməsi prinsipləri haqqında Protokolun qəbulunun dayandırılmasına səbəb nə
olmuşdur?

√
1994-cü
ildə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi çərçivəsində Nüvə təhlükəsizliyi
haqqında Konvensiyanın qəbulu

• Enerji Xartiyasına Müqavilə çərçivəsində Nüvə silahının yayılmaması haqqında
Müqavilənin qəbulu

• Enerji Xartiyasına Müqavilə çərçivəsində Nüvə materiallarının ixracının rəhbər
prinsiplərinin qəbulu

•

İqlim dəyişikliyi haqqında 1992-ci
il BMTnin
çərçivə Konvensiyasına 1997-ci
ildə
Kioto Protokolunun qəbulu

•
«Səkkizlər qrupunun» 2006-cı
il SanktPeturburq
sammitində qəbul etdiyi «Qlobal
enerji təhlükəsizliyi» üzrə Fəaliyyət Planının qəbulu

371.

Enerji Xartiyasına Müqavilədə nə ilə bağlı tədbirlərə toxunarkən qeyd olunur ki, heç
bir dövlət GATTın
III və ya XI maddələrinə ziddiyyət təşkil edən tədbirlər həyata keçirə
bilməz.

• texniki standartlar və prinsiplər
• enerji sistemlərində tranzit qaydaları
• enerji resurslarının hasilatı və nəqli
√ ticarətlə bağlı investisiya tədbirləri
• hasilatın pay bölgüsü

372.

Aşağıdakılardan hansı “bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə hüququ”nun
beynəlxalq normativ təminatına aid olan aktlradan deyil? 1. Su hövzəsi enerjisindən
istifadə haqqında 1923-cü
il Cenevrə Sazişi; 2. Yeni və bərpa olunan enerji mənbələrinin
mənimsənilməsi və istifsdəsi üzrə 1981-ci
il Nayrobi fəaliyyəti proqramı; 3. Ozon
təbəqəsini dağıdan maddələr üzrə 1987-ci
il Monreal Protokolu; 4. İqlim dəyişikliyi
haqqında 1992-ci
il BMTnin
çərçivə Konvensiyası; 5. İqlim dəyişikliyi haqqında 1992-ci
il
BMTnin
çərçivə Konvensiyasına 1997-ci
ildə qəbul edilən Kioto Protokolunda

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

373. Enerji Xartiyasına Müqavilənin qüvvəyə minməsi şərtləri ilə bağlı deyilənlərdən
hansı doğrudur?

•
Müqavilə iştirakçı dövlətlərin qanunverici orqanında ratifikasiya edilməli və 25
ratifikasiya sənədi Depozitariyə (İspaniya hökumətinə) verildikdən 75 gün sonra
qüvvəyə minirdi

•
Müqavilə iştirakçı dövlətlərin qanunverici orqanında ratifikasiya edilməli və 20
ratifikasiya sənədi Depozitariyə (Danimarka hökumətinə) verildikdən 60 gün sonra
qüvvəyə minirdi

√
Müqavilə iştirakçı dövlətlərin qanunverici orqanında ratifikasiya edilməli və 30
ratifikasiya sənədi Depozitariyə (Portuqaliya hökumətinə) verildikdən 90 gün sonra
qüvvəyə minirdi

•
Müqavilə iştirakçı dövlətlərin qanunverici orqanında ratifikasiya edilməli və 15
ratifikasiya sənədi Depozitariyə (Fransa hökumətinə) verildikdən 45 gün sonra qüvvəyə
minirdi



•
Müqavilə iştirakçı dövlətlərin qanunverici orqanında ratifikasiya edilməli və 10
ratifikasiya sənədi Depozitariyə (İtaliya hökumətinə) verildikdən 30 gün sonra qüvvəyə
minirdi

374.
Enerji Xartiyasına Müqavilədə əks olunmuş Nüvə silahının yayılmaması haqqında
Müqavilə və Nüvə materiallarının ixracının rəhbər prinsipləri ilə bağlı deyilənlərdən hasnı
yanlışdır?

• Hər iki sənəd beynəlxalq aləmdə tam tanınmasa da, nüvə dünyasının fəaliyyətinin
hüquqi əsasını təşkil edir

√
Nüvə materiallarının ixracının rəhbər prinsipləri isə məcburi xarakter daşısa da nüvə
materiallarının təchizatı şərtləri və qeyri nüvə dövlətləri üçün fəaliyyət istiqamətlərinin
əsas prinsipləri sənəddə müəyyənləşdirilməmişdir

• hər iki sənədin əsasında duran ümumi ideya ona əsaslanır ki, nüvə enerjisindən
gələn fayda bütün dövlətlər üçün açıq olmalıdır

•
hər iki sənəddə problem olaraq sağlamlığın, ətraf mühitin qorunması standartları və
nüvə qurğuları üçün təhlükəsizliyin beynəlxalq minimal standartları müəyyən
olunmamışdır

• Nüvə silahının yayılmaması haqqında Müqavilə hüquqi məcburi qüvvə kəsb etsə də
bütün nüvə dövlətləri onun üzvü deyildir

375. Beynəlxalq enerji münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsinin mənbələrinə
aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

• ikitərəfli enerji
təhlükəsizliyi və əməkdaşlığı üzrə beynəlxalq sazişlər

√ davranış adət və ənənələri
• texniki standartlar (prinsiplər), praktika
• enerji resurslarının hasilatı, nəqli, idarəçiliyi üzrə kontraktlar
• sahəvi, çoxtərəfli beynəlxalq sazişlər

376. Enerji Xartiyasına Müqavilə aşağıdakı mexanizmlərdən hansının eyni istiqamətli
struktur elementi kimi nəzərdə tutulduğundan onun qaydalarına söykənir?

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

√ Tariflər və Ticarət üzrə Baş Sazişin (GATT 1947)
• Yeni Beynəlxalq İqtisadi Qaydanın (1974)
• Dünya Ticarət Təşkilatının (1995)
• Ticarət və İnkişaf üzrə BMT Konfransının (UNCTAD1964)

377.

«Səkkizlər qrupunun» 2006cı
il Qlobal enerji təhlükəsizliyinin SanktPeterburq
sammitinin sənədlərində enerji təhlükəsizliyinin təminatı üçün hansı aktın prinsiplərinə
istinad edilir

• UNCTAD-ın
prinsiplərinə

√ Enerji Xartiyasına Müqaviləyə
• Nayrobi Proqramına
• Kioto Protokoluna

• BMT-nin
Nizamnaməsinə

378. Neçənci ildə və harda Enerji Xartiyasına Müqavilənin qəbul edilməsilə Avropa
Enerji Xartiyasına məcburi hüquqi qüvvə verilmiş olur?

• 2004-cü
ildə Romada;

√ 1994-cü
ildə Lissabonda;

• 1974-cü
ildə Strasburqda

• 1984-cü
ildə Haaqada

• 1964-cü
ildə Cenevrədə;



379. Avropa Enerji Xartiyasının qəbulu üzrə danışıqlar neçənci ildə və harda başa çatır?

• 1961-ci
ildə Cenevrədə Yekun sənədin imzalanması ilə başa çatır

√ 1991-ci
ildə Haaqada Yekun sənədin imzalanması ilə başa çatır

• 1981-ci
ildə Strasburqda Yekun sənədin imzalanması ilə başa çatır

• 2001-ci
ildə Romada Yekun sənədin imzalanması ilə başa çatır

• 1971-ci
ildə Venesiyada Yekun sənədin imzalanması ilə başa çatır

380. Enerji Xartiyasına Müqaviləyə hansı ölkələr daxil deyil? 1. ABŞ; 2. Fransa; 3.
Avstraliya; 4. Kanada; 5. Rusiya; 6. Meksika; 7. Polşa

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

381. Enerji Xartiyasına Müqavilənin əsas məqsədinə nə daxil deyil?

• investisiyaların müdafiəsini təmin etmək

√ üzv ölkələrin milli enerji qanunvericiliklərinin vahid unifikasiya olunmuş sistemini
formalaşdırmaq

• beynəlxalq mübahisələrin məcburi hüquqi qaydada həllini təmin etmək

• Avropa Enerji Xartiyasının bəyan etdiyi enerji sahəsində əməkdaşlıq üçün prinsipləri
formalaşdırmaq və təkmilləşdirmək

• enerji sistemlərinə tranzit qaydalarının tətbiqini təmin etmək

382. Aşağıdakı sənədlərdən hansında enerji təhlükəsizliyinin məqsədləri üçün enerjinin
yeni mənbələrinin istifadəsi müəyyən olunmayıb?

• Nayrobi proqramı (1981)

√ UNCTAD-ın
Prinsiplərində(1964)

•
«Səkkizlər qrupunun» 2006-cı
il SanktPeturburq
sammitində qəbul etdiyi «Qlobal
enerji təhlükəsizliyi» üzrə Fəaliyyət Planı

• Enerji Xartiyasına Müqavilə (1994)

• Dəniz hüququ üzrə 1982-ci
il BMT Konvensiyası

383.

Azərbaycan Respublikasının ikitərəfli əsasda digər ölkələrlə bağlanmış sazişlərdən
hansılar yanlış təqdim edilmişdir?1. AR ilə Rusiya Federasiyası arasında Azərbaycan
neftinin RF ərazisindən tranziti haqqında Müqavilə (1996); 2. AR və Ukrayna Nazirlər
Kabineti arasında energetikanın inkişafı üzrə ikitərəfli dialoq yaradılması niyyətləri
haqqında Bəyanət (2004); 3. AR Hökuməti və ABŞ arasında neft sahəsində
əməkdaşlığın prinsipləri haqqında Saziş (1997): 4. AR Höküməti və Yunanıstan
Hökuməti arasında təbii qaz və neft sahəsində əməkdaşlıq haqqında Memorandum
(2007); 5. AR və İran İslam Respublikası Hökuməti arasında Ordubad və Marazad Su
elektrik Stansiyalarının tikintisi barədə (2007) Protokol və s. qeyd edilə bilər.

• 1,2
√ 2,3
• 4.5
• 1.5
• 3.4

384.
1982-ci
ildə qüvvəyə minən və müstəsna iqtisadi zonada, qitə şelfində enerji
resurslarının hasilatı və nəqlini tənzim edən Konvensiyası hansıdır?



• İqlim dəyişikliyi haqqında BMT-nin
çərçivə Konvensiyası

√ Dəniz hüququ üzrə BMT Konvensiyası
• Elektrik enerjisinin tranzit ötürülməsi üzrə Barselona Konvensiyası

• Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi çərçivəsində Nüvə təhlükəsizliyi haqqında
Konvensiya

•
Bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə ilə bağlı məsələləri tənzim etmək
məqsədilə bir neçə dövlətin maraqlarına uyğun su hövzəsi enerjisindən istifadə
haqqında Cenevrə Konvensiyası

385.

Enerji resurslarının tranziti, boru kəmərlərilə təhlükəsiz və iqtisadi mənfəətə
əsaslanan nəqli sahəsində yeni mexanizmlər formalaşdırılması istiqamətində addım kimi
Dövlətlərarası neftqaz
nəqli sistemlərinin yaradılması üçün təşkilati prinsiplərə dair
çərçivə Sazişi nə zaman və harada imzalanmışdır?

• 1993-cü
il Bakı

√ 1999-cu
il Kiyev

• 1997-ci
il Tehran

• 2001-ci
il Tbilisi

• 1995-ci
il İstambul

386.

Avropa-Qafqaz–
Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında əsas
çoxtərəfli 1998-ci
il Sazişiharada imzalanmışdır?

• Astana
√ Bakı
• Kiev
• Aşqabad
• Moskva

387.
Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri, həmçinin keçmiş Sovet İttifaqı ilə Qərbi
Avropa ölkələri arasında enerji əməkdaşlığının təşkili haqqında layihə hansı sessiyada
irəli sürülür?

• 1991-ci
il Avropa Birliyinin Madriddəki sessiyasında

• 1994-cü
il Avropa Birliyinin Milandakı sessiyasında

• 1993-cü
il Avropa Birliyinin Varşavadakı sessiyasında

√ 1990-cı
il Avropa Birliyinin Dublindəki sessiyasında

• 1992-ci
il Avropa Birliyinin Parisdəki sessiyasında

388.

Beynəlxalq münasibətlər sferasında ümumi enerji hüquq normaları sırasında
ilklərdən olan Elektroenergetika sferasında 1915ci
il beynəlxalq Sazişi hansı ölkələr
araasında bağlanmışdır?

• İsveçlə Danimarka arasında
• İngiltərə və İrlandiya arasında
• Avstriya və Macarıstan arasında
√ İsveçlə Danimarka arasında
• Rusiya və Almaniya arasında

389. Dəymiş zərərin ödənilməsində dövlətin rolunu, sığorta və b. məsələləri tənzim
edən beynəlxalq və dövlətdaxili normativ aktlar sırasında hansı mövcud deyil?



•
1959-cu
il AFR-in
Atom haqqında Qanunu

•
Nüvə gəmiləri operatorlarının mülki məsuliyyəti haqqında 1965-ci
il Fransa Qanunu
və s. misal göstərilə bilər

•
Neftlə çirklənmədən dəymiş zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında 1992-ci
il
Konvensiyası

• Atom enerjisindən dəymiş zərərin ödənilməsi haqqında 1970-ci
il ABŞ Qanunu

√
Nüvə enerjisindən istifadə və bununla bağlı fəsadların aradan qaldırılması ilə bağlı
1942-ci
il SSRİ Qanunu

390. Kioto Protokolunun13cü
maddəsi nəyə həsr edilmişdir?

• Ticarətin liberallaşdırılmasına
• Enerji effektivliyi məsələlərinə
• Rəqabətə
• Vergi məsələlərinə
√ Ekoloji təhlükəsizliyə

391. Avropa Birliyi haqqında Müqavilənin hansı maddələrinə görə Birlik çərçivəsində
vergi məsələləri yekdilliklə qəbul edilməlidir?

• 62 və 101
• 123 və 178
• 102 və 147
√ 93 və 135
• 74 və 109

392.

Azərbaycan Respublikasının neft kontraktlarından «Әsrin Müqaviləsi»nin
neçənci əlavəsində avadanlığın təhlükəsiz istismarı üçün tanınmış beynəlxalq təşkilat və
assosiasiyaların Amerikanın Neft İnstitutunun (API), Britaniya Standartlar İnstitutunun
(BSI), Avropa Normalaşdırma Komissiyasının (SEN) tövsiyələri əsas götürülür.

• XIII
√ XI
• XIX
• XX
• XV

393.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının hansı maddəsində ekoloji
hüquqpozma ilə əlaqədar sağlamlığa və əmlaka dəymiş ziyanın əvəzini almaq hüququ
qeyd olunur.

• Maddə 49
√ Maddə 39
• Maddə 69
• Maddə 29
• Maddə 59

394.

2005-ci
ilin oktyabrında CənubŞərqi
Avropa ölkələri ilə (Afinada) imzalanmış
Energetika Birliyi haqqında Sazişə görə Balkan yarımadasınm neçə ölkəsi Avropa
İttifaqının energetıka siyasətinə daxil olmuşlar

• 2
√ 8
• 10.0
• 12.0



• 4.0

395. Enerji effektivliyi və ətraf mühitin mühafizəsi prinsipi aşağıdakılardan hansını
nəzərdə tutmur?

• enerji effektivliyi sferasında normativ aktların işlənib hazırlanmasında əməkdaşlığı

√ enerji resurslarının hasilatı, nəqli zamanı texniki standartların gözlənilməsindən
imtinanı

•
enerji resurslarının qiymətini rəqabətə əsaslandıraraq ekoloji xərclər tam daxil
olmaqla enerji effektivliyi və müvafiq ətraf mühitin mühafizəsi aspekti ilə
dəyərləndirməni

• enerji effektivliyinin yüksəldilməsi üçün maliyyə ilə bağlı hökumətlərarası
əməkdaşlığı

•
ətraf mühitə və dünya iqliminə enerji dövriyyəsinin mənfi təsirini azaltmaq
məqsədilə enerji effektivliyi sferasında müvafiq hüququn yaradılması ilə bağlı siyasətin
müəyyən edilməsi

396. Enerji Xartiyasına Müqavilənin hansı maddəsi rəqabətə həsr edilmişdir?

• 5-ci
√ 6-cı
• 8-ci
• 9-cu
• 7-ci

397. Avropa Enerji Xartiyasının məqsədləri bölməsində energetikanın liberallaşdınlması
dedikdə nə nəzərdə tutulmur?

• enerji xidmətləri, müvafiq avadanlıq və texnologiya ilə bağlı ticarətin qarşısında olan
inzibati maneələrin aradan qaldırılması

• enerji resurslarına, onların kəşfiyyatı və hasilatına kommersiya əsasında çıxışı

√ enerji xidmətləri, müvafiq avadanlıq və texnologiya ilə bağlı ticarətin qarşısında olan
texniki maneələrin gücləndirilməsi

• yerli və beynəlxalq bazarlara çıxışı

• enerji resurslarının, maddələrinin, avadanlıq və xidmətin açıq və rəqabət tipli
bazarını

398. Beynəlxalq enerji hüquq münasibətlərinin subyektləri üçün prinsiplər sırasına hansı
daxil deyil?

• enerji resursları üzərində dövlət suverenliyi prinsipi
√ enerji bazarının tənzimlənməsində proteksionizmin tətbiqi prinsipi
• enerji effektivliyi və ətraf mühitin mühafızəsi prinsipi
• enerji dövriyyəsində əməkdaşlıq və monitorinq prinsipi
• enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi prinsipi

399. Enerji Xartiyasına Müqavilənin strukturu ilə bağlı deyilənlərdən hansı yanlışdır?

• Müqavilə 8 fəsildən ibarətdir
√ Müqavilə 12 əlavədən ibarətdir
• Müqavilə Preambulaya malikdir

• Müqavilə Enerji effektivliyi məsələləri və müvafiq ekoloji aspektlər üzrə Protokoldan
ibarətdir

• Müqavilə 50 maddədən ibarətdir

400. Azərbaycan Respublikası Enerji Xartiyası və onunla bağlı sənədləri neçənci ildə
ratifkasiya etmiş və Çoxrərəfli Tranzit Qaydalarını hazırlanmasında iştirak edir?

• 1999-cu
ildə

√ 1997-ci
ildə

• 2005-ci
ildə



• 2007-ci
ildə

• 2001-ci
ildə

401. Asiya dövlətlərindənhansılar Enerji Xartiyasına Müqavilənin üzvüdürlər1. Yaponiya,
2. Cənubi Koreya 3. Şimali Koreya 4. Monqolustan 5. Hindistan 6. Pakistan

• 1,3
√ 1,4
• 2.5
• 3.6
• 2.6

402. Avropa Kömür və Polad Birliyi və Atom enerjisi üzrə Avropa Birliyinin əsası
qoyulmuş müqavilələr hansılardır?

•
1921-ci
il London və 1927-ci
il Vaşinqton müqavilələri

√
1951-ci
il Paris və 1957-ci
il Roma müqavilələri

•
1941-ci
il Cenevrə və 1947-ci
il NyuYork
müqavilələri

•
1961-ci
il Buxarest və 1967-ci
il Helsinki müqavilələri

•
1931-ci
il Madrid və 1937-ci
il Varşava müqavilələri

403.
Enerji Xartiyasına Müqavilənin neçənci maddəsində beynəlxalq enerji bazarına
çıxışın yaradılması yönümündə fəaliyyət göstərmək və ümumilikdə enerji material və
məhsulları üçün açıq və rəqabətli bazarı inkişaf etdirmək nəzərdə tutulub?

• 6-cı
√ 3-cü
• 12-ci
• 15-ci
• 9-cu

404. Azərbaycan Respublikası və ABŞ arasında energetikanın inkişafı üzrə ikitərəfli
dialoq yaradılması niyyətləri haqqında Bəyanət neçənci ildə qəbul edilib?

• 1993-cü
ildə

√ 1997-ci
ildə

• 1999-cu
ildə

• 2001-ci
ildə

• 1995-cı
ildə

405. Neftin ixracını tənzimləmək üçün Neft İxrac Edən Ölkələrin (OPEC) Təşkilatı
neçənci ildə təsis edilib?

• 1954-cü
ildə

√ 1951-ci
ildə

• 1959-cu
ildə



• 1961-ci
ildə

• 1957-ci
ildə

406. Aşağıdakı ölkələrdən hansı Enerji Xartiyasına Müqavilənin üzvü deyil, amma
əçəkdaşlıqda iştirak edir?

• Yaponiya
√ Çin
• Portuqaliya
• Almaniya
• Monqolustan

407. Enerji Xartiyasına Müqavilə neçənci ildə qüvvəyə minmişdir?

• 1994-cü
ildə

√ 1998-ci
ildə

• 2000-ci
ildə

• 2002-ci
ildə

• 1996-cı
ildə

408. Azərbaycan Respublikası Enerji Xartiyası və onunla bağlı sənədləri neçənci ildə
ratifikasiya etmişdir?

• 1993-cü
ildə

√ 1997-ci
ildə

• 1995-ci
ildə

• 1996-cı
ildə

• 1994-cü
ildə

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

• 1,3,4
√ 1,2,6
• 2,4,5
• 1,5,6
• 2,4,6

410. Avropa İttifaqı haqqında müqavilə (Maastrixt Sazişi) ilə bağlı deyilənlərdən hansı
doğrudur?

√ Müqavilə 5 bölmədən ibarətdir. Maastrixt Sazişinə 13 protokol və 17 Bəyənnamə
daxildir

• Müqavilə 9 bölmədən ibarətdir. Maastrixt Sazişinə 19 protokol və 38 Bəyənnamə
daxildir

• Müqavilə 4 bölmədən ibarətdir. Maastrixt Sazişinə 11 protokol və 13 Bəyənnamə
daxildir

• Müqavilə 6 bölmədən ibarətdir. Maastrixt Sazişinə 15 protokol və 23 Bəyənnamə
daxildir

• Müqavilə 7 bölmədən ibarətdir. Maastrixt Sazişinə 17 protokol və 33 Bəyənnamə
daxildir



411.

Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın hansı mərhələsində iştirakçılar gömrük tarifləri
istisna olmaqla ticarətdə olan məhdudiyyətləri tam və ya qismən aradan qaldırırlar, kənd
təsərrüfatında liberallaşdırma digər sahələrə nisbətdə ləng getsə də, bu sferanın da
beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi üzrə tədbirlər genişləndirilir (nəzərə almaq lazımdır ki,
bu zaman iqtisadi inteqrasiya imkan verir ki, iştirakçılar qarşılıqlı qaydada hər hansı bir
tarif diskriminasiyası olmadan ticarət əqdlərini həyata keçirsinlər) ?

• Gömrük ittifaqı
√ Azad ticarət zonası
• İqtisadi ittifaq

• Vahid iqtisadi-siyasi
məkan

• Ümumi bazar

412.

A. Papa görə dünya iqtisadi sisteminin bərqərar olması hansı üç inteqrasiya
qurumunun birləşməsi nəticəsində baş verəcək? 1. Avropa İttifaqı; 2. Şimali Amerika
Azad Ticarət Assosiasiyası; 3. Müstəqil Dövlətlər Birliyi; 4. Asiyada CənubŞərqi
Asiya
dövlətlərinin Assosiasiyası; 5. İqtisadi Әməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı; 6. İqtisadi
Әməkdaşlıq Təşkilatı; 7. Qara Dəniz İqtisadi Әməkdaşlıq Təşkilatı; 8. Qərbi Afrika
İqtisadi və Valyuta İttifaqı

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

413.
Avropa İttifaqının postsovet ölkələri ilə əməkdaşlıq üçün qəbul etdiyi proqramlar
hansılardır? 1. TACİS; 2. ECOSOC; 3. NAFTA; 4. İNOGATE; 5. TRASECA; 6.
UNCİTRAL; 7. UNCTAD

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

414.

Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın mərhələlərindən vahid pul kredit sistemi, sosial
siyasət, iqtisadi inkişaf strategiyası, vergiqoyma sistemi mövcuddur, müvafiq hüquq
qaydasına görə dövlətüstü orqanın qərarları Ittifaqın bütün üzvdövlətləri
üçün
məcburidir?

• Azad ticarət zonası

√ Vahid iqtisadi-siyasi
məkan

• Ümumi bazar
• İqtisadi ittifaq
• Gömrük ittifaqı

415.
Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın mərhələlərindən olan Vahid iqtisadisiyasi
məkan
aşağıdakı iqtisadi inteqrasiya bloklarından hansına məxsusdur?

• Şimali Amerika Azad Ticarət Assosiasiyası
√ Avropa İttifaqı

• Asiyada Cənub-Şərqi
Asiya dövlətlərinin Assosiasiyası

• Qərbi Afrika İqtisadi və Valyuta İttifaqı
• Müstəqil Dövlətlər Birliyi



416.

1989-cu
ildə təsis edilmiş Әrəb Məqribinin İttifaqı (Әlcazair, Liviya, Mavritaniya,
Mərakeş, Tunis), 1994-cü
ildə təsis edilən Qərbi Afrika İqtisadi və Vaiyuta İttifaqı (Benin,
Burkino-Faso,
Mali, Niger, Senegal, Toqo) beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya hüququnun
hansı mərhələsinə aiddir?

• Azad ticarət zonası
√ İqtisadi ittifaq
• Ümumi bazar

• Vahid iqtisadi-siyasi
məkan

• Gömrük ittifaqı

417.
Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın hansı mərhələsində daxili gömrük rüsumları ləğv
edilir. Bütün daxili tariflər vahid xarici tariflə əvəz edilir, ittifaqa daxil olmayan dövlətlərdən
gətirilən əmtəələrə eyni tarif qiymətləri qoyulur?

• Azad ticarət zonası
√ Gömrük ittifaqı
• İqtisadi ittifaq

• Vahid iqtisadisiyasi
məkan

• Ümumi bazar

418.
Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın hansı mərhələsində iqtisadi ittifaq üçün
xaraqterik olan bütün iqtisadi faktorların sərbəst hərəkət relimi ilə yanaşı dövlətüstü
təşkilatı mexanizmlərin yaradılması başa çatır və vahid valyuta dövriyəyə buraxılır?

• Azad ticarət zonası

√ Vahid iqtisadi-siyasi
məkan

• Ümumi bazar
• İqtisadi ittifaq
• Gömrük ittifaqı

419.

Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın hansı mərhələsində üçüncü dövlətlərə
münasibətdə vahid iqtisadi siyasət həyata keçirilir, beynəlxalq təşkilatlarda və ya
beynəlxalq formlarda iqtisadi və sosial məsələlərə dair vahid mövqe və strategiya
göstərilir?

• Azad ticarət zonası
√ İqtisadi ittifaq
• Ümumi bazar

• Vahid iqtisadisiyasi
məkan

• Gömrük ittifaqı

420.
Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın hansı mərhələsi bütün tarif və qeyritarif
maneələrinin ləğvinə əsaslanaraq vahid iqtisadi məkanla şərtlənir, kapitalın, işçi
qüvvəsinin, əmtəələrin, xidmətlərin sərbəst hərəkət rejimi təmin edilir?

• Azad ticarət zonası
√ Ümumi bazar
• İqtisadi ittifaq

• Vahid iqtisadisiyasi
məkan

• Gömrük ittifaqı

421. Qara Dəniz İqtisadi Әməkdaşlıq (BSEC) neçənci ildə təsis edilmişdir?

• 1990-cı
ildə

√ 1998-ci
ildə



• 1995-ci
ildə

• 2002-ci
ildə

• 1992-ci
ildə

422.
Hansı ölkəCənub-şərqi
Asiya Dövlətlərinin Assosiasiyası (ASEAN) ilə əməkdaşlıq
statusu almayıb?

• ABŞ
√ Braziliya
• Çin
• Avstraliya
• Rusiya

423.
Cənub-şərqi
Asiya Dövlətlərinin Assosiasiyası (ASEAN) ilə əməkdaşlıq statusu
almış ölkələrə hansı daxildir?

• Tailand
• Indoneziya
• Malaziya
√ Rusiya
• Sinqapur

424.
Hansı dövlət Cənub-şərqi
Asiya Dövlətlərinin Assosiasiyasının (ASEAN)
üzvüdür?

• Çin
√ Sinqapur
• Şri Lanka
• Yeni Zelandiya
• Tayvan

425.
Aşağıdakı dövlətlərdən hansı Cənub-şərqi
Asiya Dövlətlərinin Assosiasiyasının
(ASEAN) üzvüdür?

• Yaponiya
√ Malaziya
• Tayvan
• Şimali Koreya
• Cənubi Koreya

426.
Aşağıdakı dövlətlərdən hansı Cənubşərqi
Asiya Dövlətlərinin Assosiasiyasının
(ASEAN) üzvü deyil?

• Indoneziya
√ Tayvan
• Tailand
• Sinqapur
• Malaziya

427. 1967-ci
il Banqkok Bəyannaməsi əsasında yaradılan təşkilat hansıdır?

• Әrəb Dövlətləri Liqası

√ Cənub-şərqi
Asiya Dövlətlərinin Assosiasiyası



• Hind-Çin
İqtisadi Zonası

• Cənub Sakt okean Forumu
• Asiya Sakit Okean İqtisadi Әməkdaşlıq Təşkilatı

428. Meksika ABŞKanada
ittifaqına neçənci ildən qoşulmuşdur?

• 1990-cı
il

√ 1992-ci
il

• 1994-cü
il

• 1993-cü
il

• 1991-ci
il

429.
NAFTA-da
mərkəzi institut olan Azad ticarət haqqında Komissiyada üzv dövlətləri
hansı nazirlər təmsil edir?

• İqtisadiyyat nazirləri
√ Ticarət nazirləri
• Vergi nazirləri
• Gömrük nazirləri
• Maliyyə nazirləri

430. NAFTA-da
mərkəzi institut necə adlanır?

• Әlverişli investisiya qaydaları haqqında Komissiya
• Sahibkarların əmlak hüquqlarının qorunması haqqında Komissiya
• Mübahisələrin həlli qaydaları haqqında Komissiya
√ Azad ticarət haqqında Komissiya
• Әqli mülkiyyət hüququnun qorunması haqqında Komissiya

431.
NAFTA-nın
təsis sazişinin hansı bölməsi kapital qoyuluşuna, xarici investisiyaların
və sahibkarların əmlak hüquqlarının müdafiəsi prinsiplərinə həsr edilib

• IX
√ XI
• XII
• XIII
• X

432.
Qarşılqlı ticarətdə bütün məhdudiyyətlərin istisnasına yönələn Azad ticarət
haqqında Müqavilə 1988-ci
ildə hansı ölkələr arasında bağlanmışdır?

• ABŞ və Avropa İttifaqı arasında
√ ABŞ və Kanada arasında
• SSRİ və ABŞ arasında
• Meksika və Kanada arasında
• ABŞ və Meksika arasında

433.
Şimali Amerika Azad Ticarət Zonası (NAFTA) hansı dövlətlər arasında 1992-ci
ildə
bağlanan müqavilə əsasında təsis edilib?

• Kanada, ABŞ, Kuba
√ Kanada, ABŞ, Mexsika



• Meksika, Panama, Kuba
• Yamayka, Meksika, Kuba
• Panama, ABŞ, Kuba

434.
Aşağıdakılardan hansı İqtisadi Әməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı OECD-nin
əsas
məqsədini təşkil etmir?

• əmtəələrin, xidmətin, işçi qüvvəsinin sərbəsr hərəkətini təmin etmək

√
üzv ölkələrin
daxilində regionlararası disproporsiyaların aradan qaldırılmasını təmin
etmək

• ümumi iqtisadi ticarət siyasətinin uyğunlaşdırılmasında səmərəli metodların
hazırlanması

•
üzv ölkələrdə
maliyyə stabilliyini saxlamqla iqtisadi inkişafı, məşğulluğu təmin
etmək

• davamlı iqtisadi-sosial
inkişafı təmin etmək

435.
İqtisadi Әməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatında (OECD) Şərqi Avropanın keçid
iqtisadiyyatlı dövlətələri ilə əməkdaşlığı koordinasiya etmək üçün Mərkəz neçənci ildən
yaradılıb.

• 1991-ci
ildən

√ 1990-cı
ildən

• 1993-cü
ildən

• 1994-cü
ildən

• 1992-ci
ildən

436. İnkişaf Təşkilatının (OECD) xüsusi təsir qüvvəsinə malik qurumlarından biri
olan“Yeddilik qrupu” neçənci təsis edilmişdir

• 1995-ci
ildə

• 1965-ci
ildə

√ 1975-ci
ildə

• 1985-ci
ildə

• 1955-ci
ildə

437. Aşağıdakı ölkələrdən hansı İqtisadi Әməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının üzvü deyil?

• Şimali Koreya
√ Sinqapur
• Malayziya
• İndoneziya
• Türkiyə

438. Aşağıdakı ölkələrdən hansı İqtisadi Әməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının üzvü deyil?

• Cənubi Koreya
√ Sinqapur
• Yeni Zellandiya
• Kanada
• Türkiyə

439. İqtisadi Әməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının varisi olduğu təşkilat hansıdır



• Amerika İttifaqı Әməkdaşlıq Təşkilatı
√ Avropa İttifaqı Әməkdaşlıq Təşkilatı
• Afrika İttifaqı Әməkdaşlıq Təşkilatı
• Dünya Öılkələri İttifaqı Әməkdaşlıq Təşkilatı
• Asiya İttifaqı Әməkdaşlıq Təşkilatı

440. Aşağıdakı alimlərdən hansı beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın iqtisadi aspektdən
qiymətləndirilməsi tərəfdarı deyil?

• P. Şuman
√ P. Robson
• B. Benua
• J. Reuff
• J. Monne

441. Avropa İqtisadi Birliyinə alternativ olaraq Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası
neçənci ildə yaradılmışdır?

• 1957-ci
ildə

√ 1960-cı
ildə

• 1959-cu
ildə

• 1961-ci
ildə

• 1958-ci
ildə

442.
Avropa İqtisadi Birliyinə alternativ olaraq 1960-cı
ildə yaradılan Avropa Azad
Ticarət Assosiasiyasına hansı ölkə daxil deyildi?

• Böyük Britaniya
√ Niderland
• İsveçrə
• İsveç
• Avstriya

443.

Avropa İttifaqının hansı strukturu onun bütün institutları və orqanlarının gəlir və
xərcləri ilə bağlı məruzələri yoxlayır, maliyyə məsələlərinin idarə olunmasına nəzarət
edir, hər maliyyə ili bitdikdən sonra öz işi barədə məruzə tərtib edir. İttifaqın büdcəsinin
idarə edilməsində Avropa Parlamentinə nəzarət etməyə kömək edir

• Komissiya
√ Auditorlar Palatası
• İqtisadi və Sosial Komitə
• Avropa Mərkəzi Bankı
• Məhkəmə

444. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın mərhələsidir?

• Federasiya
√ Gömrük ittifaqı
• Strateji ittifaq

• Vahid sosialiqtisadi
blok

• Konfederasiya

445.
İran körfəzi ərəb dövlətlərinin əməkdaşlıq Şurası (1981) və Karib Birliyi
(CARICOM – 1973) dövlətləri tərəfindən beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın hansı
mərhələsi təsis edilmişdir?



• Azad ticarət zonası
√ Ümumi bazar
• İqtisadi ittifaq

• Vahid iqtisadisiyasi
məkan

• Gömrük ittifaqı

446. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın mərhələsi deyil?

• Azad ticarət zonası
√ Konfederasiya
• İqtisadi ittifaq

• Vahid iqtisadisiyasi
məkan

• Gömrük ittifaqı

447. Terminoloji baxımdan iqtisadi inteqrasiya aşağıdakılardan hansına təsadüf edir?

• Hall formulasına
√ Marşal planına
• IV Loma Konvensiyasına
• Seul Bəyənnaməsinə
• Kalvo doktrinasına

448. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya hansı müəllif tərəfindən milli imic məsələsi kimi
qiymətləndirilmişdir?

• P. Şuman
√ L. Keohane
• B. Benua
• J. Reuff
• J. Monne

449.

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

• 0.51
• 42431.0
• tam yekdilliklə
• 50%+1 səs
√ 42463.0

450.

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

• ən azı iki ildə bir dəfə
√ ən azı ildə bir dəfə
• ən azı ildə iki dəfə
• ən azı ildə üç dəfə
• ən azı dörd ildə bir dəfə

451. Dünya Ticarət Təşkilatının Nazirlər Konfransında üzv dövlətlər bir qayda olaraq
hansı səviyyələrdə təmsil olunur?

• maliyyə və ya xarici işlər nazirliyi
√ ticarət və ya xarici işlər nazirliyi
• yalnız ticarət nazirliyi
• yalnız maliyyə nazirliyi



• yalnız xarici işlər nazirliyi

452. Dünya Ticarət Təşkilatının təsis edilməsi haqqında Sazişin IV maddəsinin 1-ci
bəndinə əsasən Nazirlər Konfransının çağrılması qaydası necədir?

• ildə bir dəfədən az olmayaraq
√ iki ildə bir dəfədən az olmayaraq
• iki ildə üç dəfədən az olmayaraq
• üç ildə bir dəfədən az olmayaraq
• ildə iki dəfədən az olmayaraq

453.

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

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

454.
Dünya Ticarət Təşkilatının əsas funksiyaları kimi mübahisələrin həlli və ticarət
siyasətinin icmalı mexanizmləri Mərakeş sazişinin hansı maddəsində öz əksini
tapmışdır?

• Maddə IV
√ Maddə III
• Maddə VIII
• Maddə X
• Maddə VI

455. Dünya Ticarət Təşkilatı funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aiddir?

• beynəlxalq ticarətin liberallaşdırılmasının beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsinin

√ Dünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində təşkilat üzvü olan ölkələrin üzərlərinə qoyulmuş
öhdəliklərdən heç bir halda azad edilməməsi

• Dünya Ticarət Təşkilatı sistemində beynəlxalq sazişlərin şərh edilməsi

• ticarət siyasətinin icmalı mexanizmi vasitəsilə Təşkilatın sistemində beynəlxalq
ticarət danışıqlarının realizəsinə nəzarəti təmin etmək

• beynəlxalq ticarət münasibətləri sahəsində dövlətlərarası münasibətlərin həlli

456.
Dünya Ticarət Təşkilatının beynəlxalq hüquqi şəxs statusuna malik olması, GATT-ın
isə kvazibeynəlxalq təşkilat kimi fəaliyyət göstərməsi Mərakeş sazişinin hansı
maddəsində öz əksini tapmışdır?

• Maddə III
√ Maddə VIII
• Maddə VI
• Maddə X
• Maddə IV

457. Dünya Ticarət Təşkilatının təsis müqaviləsinə aşağıdakı sazişlərdən hansı daxil
deyil?

• özündə müxtəlif saziş və əlavələri əks etdirən Әmtəələrlə ticarət üzrə çoxtərəfli
Saziş (Әlavə 1A)

√ Ticarət siyasətinin formalaşdırılması üzrə üzv ölkələrə imperativ tövsiyyələr (Әlavə
3A)

• Mübahisələrin həlli proseduru və qaydaları haqqında Saziş (Әlavə 2)
• Ticarət siyasətinin icmalı mexanizmi (Әlavə 3)
• Xidmətlərlə ticarət üzrə Bazş Saziş (Әlavə 1B)



458. Uruqvay raundu prosesində qəbul edilmiş sazişlər paketinə aşağıdakılardan hansı
daxil deyi?

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

459. Tokio raundunun iştirakçıları tərəfindən məcəllə formasında qəbul edilən sazişlər
aşağıdakılardan hansını özündə əhatə etmirlər?

• ticarətdə texniki maneələri

√ qeyri-tarif
maneələrinin təkmilləşdirilməsini

• subsidya və kompensasiya rüsumlarını
• gömrük qiymətləndirilməsini
• idxal lisenziyalaşdırma prosedurunu əhatə edir

460.

GATT çərçivəsində danışıqların Tokio raundunda (19731979)
yeni hüquq
qaydasının formalaşdırılması prosesinin hüquqi təminat mexanizmi kimi qəbul edilən
məcəllələrdən hansı olmamışdır?

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

461.
GATT üzrə danışıqların Kennedi raundunun əhəmiyyətli tədbirlərindən biri kimi
qeyritarif
maneəsinə aid olan qərar hansıdır?

• Antiinhisar Məcəlləsinin qəbulu
√ Antidempinq Məcəlləsinin qəbulu
• Antitrest Məcəlləsinin qəbulu
• Antitarif Məcəlləsinin qəbulu
• Antiproteksianist Məcəlləsinin qəbulu

462. GATT üzrə danışıqların Annesi, Torki və Cenevrə raundlarının (19491956)
gedişində hansı nəticələr əldə edilmişdir?

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

463. Tranzitin azadlığı ilə bağlı GATT-ın
hansı maddəsində bəhs edilir?

• 3-cü
√ 5-ci
• 9-cu
• 11-ci
• 7-ci

464.
GATT-ın
2-ci
maddəsində aşağıdakılardan hansı təsbit olunmuşdur?

• gömrük tənzimlənməsi üçün əmtəələrin qiymətləndirilməsinin ümumi prinsiplərini



√ tarif güzəştlərinə daha əlverişlilik prinsipinin şamil edilmə qaydaları
• tranzitin azadlığı prinsipi

• “Antidempinq Məcəlləsi” antidempinq və kompensasiya rüsumlarının tətbiqi
haqqında qaydaları

• idxal olunan əmtəələrə tətbiq olunan daxili vergi və yığımlara milli rejimin tətbiqi

465.
GATT-ın
1-ci
maddəsində aşağıdakılardan hansı təsbit olunmuşdur?

• gömrük tənzimlənməsi üçün əmtəələrin qiymətləndirilməsinin ümumi prinsipləri
√ daha əlverişlilik prinsipi
• tranzitin azadlığı
• antidempinq və kompensasiya rüsumlarının tətbiqi haqqında qaydaları
• idxal olunan əmtəələrə tətbiq olunan daxili vergi və yığımlara milli rejimin tətbiqi

466. UNCTAD-ın
ilk təsis konfransında neçə ölkə iştirak etmişdir?

• 39.0
√ 119.0
• 79.0
• 99.0
• 59.0

467.

Beynəlxalq ticarətin çoxtərəfli və universal əsasda tənzimlənməsinin zərurəti,
həmçinin Dünya Ticarət Təşkilatına transformasiya edilən GATTın
qəbul edilməsində
əsas məqsəd nə ilə bağlı olmuşdur.

• dövlətlər tərəfindən həyata keçirilən proteksionizm tədbirlərinin güclənməsi ilə
√ beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizliyin təminatı ilə

• beynəlxalq ticarət hüququnun daxili qanunvericilik normalarına uyğunlaşdırılmasının
zəruriliyi ilə;

• beynəlxalq ticarət prosesinə qoşulan ölkələrin sayının durmadan artması
• ölkələr tərəfindən tətbiq edilən gömrük tariflərinin yüksək həddi ilə

468.
Hansı yeganə beynəlxalq təşkilatdır ki, dövlətlər üçün olduğu kimi, korporasiyalar
üçün də beynəlxalq ticarətin idarə və tənzim edilməsi sahəsində qaydalar yaradır və
onun icrasına nəzarəti təmin edir?“

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

469.

Әmtəələrlə ticarət üzrə çoxtərəfli Saziş (Әlavə 1A), Xidmətlərlə ticarət üzrə Bazş
Saziş (Әlavə 1B), Әqli mülkiyyət hüququnun ticarət aspetləri üzrə Saziş (Әlavə 1C),
Mübahisələrin həlli proseduru və qaydaları haqqında Saziş (Әlavə 2) hansı təşkilatın
təsis müqaviləsinə daxildir?

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

470.
ÜTT üzrə danışıqların hansı raundunda kənd təsərrüfatı məhsulları universal
beynəlxalq hüquqi tənzimetmənin predmetində olmayan digər təbii ehtiyatlardan
ayrılaraq özünün sazişlər sisteminə daxil edilmişdir

• Cenevrə raundu
√ Uruqvay raundu



• Kennedi raundu
• Tokio raundu
• Dillon raundu

471. Uruqvay raunduna kimi kənd təsərrüfatı hansı kateqoriyaya aid edilirdi?

• Sənaye kateqoriyasına
• Tükənən resurslar kateqoriyasına
• Ekologiya kateqoriyasına
√ Təbii ehtiyatlar kateqoriyasına
• Aqrar sektor kateqoriyasına

472.

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

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

473. GATS müxtəlif dövlətlərdən olan xidmət sahiblərinə və xidmətlərə bərabər
münasibət təsbit edən hansı prinsipi nəzərdə tutur?

• ticarətin azadlığı
• milli rejim prinsipi

• qeyritarif
maneələrinin məhdudlaşdırılması

√ daha əlverişlilik prinsipi

• tarif mənafelərinin qeyritarif
maneələrilə əvəzlənməsi

474.

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

• nəqliyyat xidmətləri
• maliyyə, sığorta və bank xidmətləri
• işgüzar xidmətlər
• rabitə xidmətləri
√ vergi xidmətləri

475. Tarif və rüsumlarla bağlı aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır?

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

• Avropa İttifaqında Vahid Gömrük Tarifi fəaliyyət göstərir

•
inkişaf etmiş dövlətlər və keçid iqtisadiyyatlı dövlətlər orta hesabla 512%
lik
rüsum
dərəcələri müəyyən edirlər

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

√ inkişafda olan dövlətlər bir qayda olaraq çox aşağı tarif rüsumları müəyyən edirlər

476. Dünya Ticarət Təşkilatı tələblərinə uyğun olaraq sazişlərə qoşulma ilə bağlı
deyilənlərdən hansı yanlışdır?

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



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

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

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

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

477. Uruqvay raundu GATT çərçivəsində həyata keçirilən çoxtərəfli ticarət danışıqlarının
neçənci raundu olmuşdur?

√ 8-ci
• 7-cı
• 4-cü
• 5-ci
• 6-cı

478. GATT-1994
ilə bağlı aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır?

• GATT təsisatı 1994cü
ildə varislik qaydasında yeni keyfiyyətdə meydana gəlir

•
GATT1994cü
il qüvvəyə minənə kimi mövcud olan dövlətlərin qanunvericiliyi
GATT1947ci
il normaları qarşısında üstünlüyə malik idi

•
Uruqvay raundunda GATT1994ün
meydana gəlməsi GATT1947nin
zəif tərəflərini
aradan qaldırmaq zərurəti ilə bağlı olmuşdur

√

GATT1994
elə bir təsisata çevrilmişdir ki, dövlətlər öz üzərlərində ümumi öhdəliyi
1/3dən
də azını götürməklə mənfəət əldə etməyə çalışırdılar

• GATT1994 GATT1947nin
təkmilləşdirilmiş, dəqiqləşdirilmiş variantıdır

479. Aşağıdakılardan hansılar beynəlxalq ticarət hüququnun prinsipləri sırasına daxildir?

• tarif mənafelərinin qeyritarif
maneələrilə əvəzlənməsi

• xarici rejim
• proteksionizm
√ prefensiya

• qeyritarif
maneələrinin məhdudlaşdırılması

480.
Aşağıdakılardan hansılar həm beynəlxalq ticarət hüququnun, həm də beynəlxalq
iqtisadi hüququn prinsipləri sırasına daxildir? 1. daha əlverişlilik prinsipi; 2. milli rejim
prinsipi; 3. qarşılıqlı mənfəət; 4. beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi

• 1,2,4
• 2,3,4
• 1,2,3
• 1,3,4
√ hamısı

481. Müasir beynəlxalq ticarət münasibətlərinin beynəlxalq hüquqi tənzimetmə mərkəzi
hansı təşkilatdır?

• BMT Baş Məclisi
• BMT İqtisadi və Sosial Şurası
• GATT



√ Dünya Ticarət Təşkilatı
• UNCTAD

482.
İnkişafda olan ölkələrin büdcə gəlirini qorumaq məqsədilə tariflərin saxlanılması
halı GATTın
hansı maddəsində nəzərə alınmışdır?

• XVII
• XXI
• X
• XV
√ XXVII

483. Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istəyən dövlət üzv dövlətlərlə ikitərəfli
danışıqları hansı əsasda həyata keçirir?

• aksept
• qarant
• aval
√ oferta
• order

484.
Xarici ticarətdə dövlət monopoliyasını ləğv edən və xarici iqtisadi fəaliyyətdə
sərbəstlik prinsipini nəzərdə tutuan Xarici ticarətin liberallaşdırılması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidientinin fərmanı neçənci ildə imzalanmışdır?

• 1992-ci
ildə

• 1996-cı
ildə

• 1995-ci
ildə

√ 1994-cü
ildə

• 1993-cü
ildə

485.
İnhisarçılıq fəaliyyətinin qarşısının alınması, məhdudlaşdırılması və aradan
qaldırılmasının təşkilati əsaslarını müəyyən edən Azərbaycan Respublikasının
“Antiinhisar fəaliyyət haqqında” qanun hansı ildə qəbul edilmişdir?

• 1995-ci
ildə

• 1996-cı
ildə

• 1994-cü
ildə

• 1992-ci
ildə

√ 1993-cü
ildə

486. Dünya Ticarət Təşkilatının Baş direktoru təşkilatın üzvlüyündən çıxmaq haqqında
yazılı müraciəti aldıqdan sonra neçə ay müddətində müvafiq qərar qüvvəyə minir?

• 1 ay
• 9 ay
• 3 ay
√ 6 ay
• 2 ay

487. Dünya Ticarət Təşkilatının inzibati idarəçilik funksiyası hansı orqan tərəfindən
yönəldilir?

• Baş Şura



• Təhlükəsizlik Şurası
• Baş Məclis
√ Katiblik
• Nazirlər Konfransı

488.
Nazirlər Konfransı tərəfindən Dünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyə qəbul olunma ilə
bağlı düzəlişlər və Dünya Ticarət Təşkilatına daxilolma şərtləri haqqında müqavilə hansı
səs çoxluğu ilə qəbul edilir?

• tam yekdilliklə
• 50%+1 səs
• 0.51
• 42463.0
√ 42431.0

489. Dünya Ticarət Təşkilatının sturukturunda ali orqan hansıdır?

• Әmtəələrlə Ticarət üzrə Şura
• Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şura
• Katiblik
• Baş Şura
√ Nazirlər Konfransıdır

490. Dünya Ticarət Təşkilatının Baş Şurası tərəfindən inkişaf etmiş dövlətlərin ticarət
siyasətinin analizi üçün müddət neçə ildir? 

• 4-6 il
√ 2-4 il
• 3-4 il
• 1-2 il
• 5-7 il

491.
Dövlətlərin ticarət siyasətinin analizi Dünya Ticarət Təşkilatının hansı orqanı
tərəfindən həmin dövlətlərin beynəlxalq ticarətdə iştirak səviyyəsindən asılı olaraq həyata
keçirilir.

• DTT-nin Mübahisələrin həlli üzrə Komissiyası tərəfindən
• DTT-nin Nazirlər Konfransı tərəfindən
• DTT-nin Әmtəələrlə Ticarət üarə Şura
• DTT-nin Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şura
√ DTT-nin Baş Şurası tərəfindən

492.  Dünya Ticarət Təşkilatının yaradılması GATT çərçivəsində həyata keçirilən
çoxtərəfli ticarət danışıqlarının hansı raundunun nəticəsi kimi meydana çıxır?

• Cenevrə raundu
• Kennedi raundu
• Dillon raundu
√ Uruqvay raundu
• Tokio raundu

493.
GATT çərçivəsində danışıqların beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizliyin pozulmasına
səbəb olan 1973-1974 illərdə baş verən enerji böhranı dövrünə təsadüf edən raundu
hansıdır?

• Dillon raundu
• Kennedi raundu
• Cenevrə raundu
• Uruqvay raundu
√ Tokio raundu



494. GATT-1947-nin (1964-cü il dəyişikliyi ilə) əsas mətninin strukturu neçə hissədən və
maddədən ibarət olmuşdur?

• 3 hissədə təsbit edilən 28 maddədən
• 7 hissədə təsbit edilən 68 maddədən
• 6 hissədə təsbit edilən 58 maddədən
√ 4 hissədə təsbit edilən 38 maddədən
• 5 hissədə təsbit edilən 48 maddədən

495. 1948-1994-cü ilə qədər beynəlxalq ticarətin əsas beynəlxalq hüquqi tənzimetmə
vasitəsi kimi hansı təşkilat çıxış etmişdir?

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

496.
Beynəlxalq Ticarət Təşkilatının Nizamnaməsi 50-dən çox dövlət tərəfindən
imzalansa da hansı ölkənin qeyri-konstruktiv mövqeyinə görə çoxluq tərəfindən
ratifikasiya edilmir?

• SSRİ-nin
• Almaniyanın
• Böyük Britaniyanın
• Fransanın
√ ABŞ-ın

497. Beynəlxalq ticarət hüququnun prinsiplərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil? 

• milli rejim prinsipi
• qarşılıqlı mənfəət
• təbii ehtiyatlar və iqtisadi fəaliyyət üzərində dövlət suverenliyiprinsipi
• daha əlverişlilik prinsipi
√ tarif mənafelərinin qeyri-tarif maneələrilə əvəzlənməsi

498.  Beynəlxalq ticarət hüququnun prinsiplərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi
• ticarətin azadlığı
• milli bazarın müdafiəsi
√ tarif maneələrinin genişləndirilməsi
• prefensiya

499. Ticarətin azadlığı prinsipinin əksi olan siyasət necə adlanır?

• antidempinq
• merkantelizm
• qloballaşma
√ proteksionizm
• fritrederçilik

500. Müasir beynəlxalq ticarət qaydası əsasən hansı prinsipə əsaslanır? 

• Daxili bazarın qorunması prinsipi
√ Ticarətin azadlığı prinsipi
• İxrac potensialının gücləndirilməsi prinsipi
• Yüksək idxal gömrük tariflərinin tətbiqi prinsipi

• Beynəlxalq ticarət hüququnun daxili qanunvericilik normalarına uyğunlaşdırılması
prinsipi


