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                                                                         Тасдиқ мекунад  

                                               мудири кафедраи ҳуқуқ ва  

                                               ҳуқуқшиносии муқоисавӣ н.и.ҳ., дотсент      

Каримов А.  

 

 

@1.Истиллоҳи «ҳуқуқи байналхалқии башардӯстӣ»-ро ки 

пешниҳод кардааст? 

$A) Ж. Пикте; 

$B) А.Дюнан; 

$C) Ханс-Петер Гассер; 

$D) Ф.Либер; 

$E) Ж.Ж.Руссо; 

 

@2.Конвенсия«Дар бораи миссияҳоимахсус» кай қабул карда 

шудааст? 

$A) 8 декабри соли 1969; 

$B) 9 декабри соли 1969; 

$C) 10 декабри соли 1969; 

$D) 15 декабри соли 1968; 

$E) 8декабри соли 1970; 

 

@3.Субъектҳои ҳуқуқи байналмилалиро номбар кунед? 

$A) Давлат,созмонҳои байналмилалии ҳукуматӣ, халқу миллатҳои 

озодихоҳ, шаҳр-давлатҳо; 

$B) Давлат, созмонҳои байналмилалӣ, халқу миллатҳои озодихоҳ, 

шаҳрҳои давлатмонанд; 

$C) Давлат, созмонҳои байналмилалии ғайриҳукуматӣ, халқу 

миллатҳои озодихоҳ, шаҳрҳо; 

$D) Созмонҳои байналмилалӣ, халқу миллатҳои озодихоҳ, шаҳрҳои 

давлатмонанд, инсон; 

$E) Давлат, ҳукумат, шахси ҳуқуқӣ, халқу миллатҳои озодихоҳ, 

шаҳрҳои давлатмонанд; 
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@4.Намудҳои сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалиро номбар 

кунед? 

$A) Асосӣ ва ёрирасон; 

$B) Асосӣ ва иловагӣ; 

$C) Марказӣ ва иловгӣ; 

$D) Одат ва шартномаҳо; 

$E) Шартномаи байналмилалӣ; 

 

@5.Намудҳои ҷавобгарии байналмилалиро номбар кунед? 

$A) Моддӣ ва сиёсӣ; 

$B) Ҳуқуқӣ ва сиёсӣ; 

$C) Моддӣ ва ҳуқуқӣ; 

$D) Сиёсӣ ва иқтисодӣ; 

$E) Моддӣ ва маънавӣ; 

 

@6.Шаклҳои ҷавобгарии моддиибайналмилалиро шарҳ диҳед? 

$A) Реститутсия, ҷуброн, репаратсия, фоиз, субститутсия; 

$B) Реститутсия, репресалӣ, репаратсия, фоиз, субститутсия; 

$C) Реститутсия, ҷуброн, ресторатсия, фоиз, субститутсия; 

$D) Реститутсия, ҷуброн, репаратсия, фоиз, сатисфаксия; 

$E) Реститутсия, реторсия, репаратсия, фоиз, субститутсия; 

 

@7.Шаклҳои ҷавобгарии сиёсии байналмилалиро шарҳ диҳед? 

$A) Санксия, сатисфаксия, реторсия, репресалӣ, ресторатсия; 

$B) Санксия, сатисфаксия, реторсия, репресалӣ, реститутсия; 

$C) Ҷуброн, сатисфаксия, реторсия, репресалӣ, ресторатсия; 

$D) Санксия, субститутсия, реторсия, репресалӣ, ресторатсия; 

$E) Санксия, сатисфаксия, фоиз, репресалӣ, ресторатсия; 

 

@8.Намудҳои ҳуқуқвайронкуниибайналмилалиро шарҳ диҳед? 

$A) Ҷиноятҳои байналмилалӣ, ҷиноятҳои хусусияти 

байналмилалидошта, дигар ҳуқуқвайронкунии байналмилалӣ; 

$B) Ҷиноятҳои байналмилалӣ, ҳуқуқвайронкунии байналмилалӣ; 

$C) Ҷиноятҳои зидди инсоният,ҷиноятҳои давлатӣ; 
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$D) Ҷиноятҳо зидди инсоният, ҷиноятҳо зидди сулҳ, ҷиноятҳои ҳарбӣ, 

дигар ҳуқуқвайронкунии байналмилалӣ; 

$E) Ҷиноятҳои байналмилалӣ, ҷиноятҳои хусусияти 

ғайрибайналмилалидошта, дигар ҳуқуқвайронкунии байналмилалӣ; 

 

@9.Ватикан чи гуна субъект аст? 

$A) Субъекти истеҳсолӣ; 

$B) Субъекти аввалиндараҷа; 

$C) Субъекти дуюмдараҷа; 

$D) Субъекти соҳавӣ; 

$E) Субъекти давлатӣ; 

 

@10.Субъектҳои аввалиндараҷаи ҳуқуқи байналмилалиро муайян 

кунед? 

$A) Давлат ва халқу миллатҳои озодихоҳ; 

$B) Давлат ва созмонҳои байналмилалӣ; 

$C) Халқҳои озодихоҳ ва ташкилотҳо; 

$D) Давлат, созмонҳои байналмилалӣ; 

$E) Шаҳрҳои давлатмонанд, давлат; 

 

@11.Субъектҳои дуюмдараҷаи ҳуқуқи байналмилалиро шарҳ 

диҳед? 

$A) Шаҳр-давлатҳо, созмонҳои байналмилалӣ; 

$B) Давлат ва халқу миллатҳои озодихоҳ; 

$C) Давлат ва созмонҳои байналмилалӣ; 

$D) Халқу миллатҳои озодихоҳ ва давлатҳо; 

$E) Давлат, созмонҳо, шаҳрҳои давлатмонанд; 

 

@12.Асосҳои ҳуқуқии пайдоиши созмонҳоибайналмилалӣ чӣ 

баромадмекунад? 

$A) Шартнома ва қарори созмони байналмилалӣ; 

$B) Оинномаҳо ва шартномаҳои байналмилалӣ; 

$C) Одати байналмилалӣ ва Конвенсияи Женева; 

$D) Шартномаи байналмилалӣ ва Коненсияи Вена; 
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$E) Одати байналмилалӣ ва қарори ташкилотҳо; 

 

@13.Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид кай қабул шуд вакай 

ба қувваи амал даромад? 

$A) 26 июни соли 1945 ва 24 октябри соли 1945; 

$B) 25 июни соли 1945 ва 24 октябри соли 1945; 

$C) 26 июни соли 1945 ва 25 октябри соли 1945; 

$D) 26 июли соли 1945 ва 24 октябри соли 1945; 

$E) 26 июни соли 1945 ва 20 октябри соли 1945; 

 

@14.Агрессия(таҷовузкорӣ)бакадомнамудҳоиҳуқуқвайронкуниҳо

и байналмилалӣ шомил аст? 

$A) Ҷиноятҳои байналмилалӣ; 

$B) Ҷиноятҳо бар зидди инсон; 

$C) Деликтҳои байналхалқӣ; 

$D) Ҷиноят ба муқобили сулҳ; 

$E) Ҷиноятҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ; 

 

@15.Асосгузори илми ҳуқуқи байналмилалӣ кист? 

$A) Гуго Гротсӣ; 

$B) Жан Жак Руссо; 

$C) Франсис Либер; 

$D) Анри Дюнан; 

$E) Ален Моду; 

 

@16.Китоби «Ёддоштҳо дар бораи Салферино»-ро кӣ ва кай 

навиштааст? 

$A) Анри Дюнан соли 1862; 

$B) Френсис Либер соли 1862; 

$C) Гуго Гротский соли 1625; 

$D) Франсис Либер соли 1863; 

$E) Петер Гассер соли 1862; 

@17.Минтақаҳои назди соҳилӣ ба кадом намуди қаламрав вобаста 

ба реҷаи ҳуқуқӣ шомил аст? 
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$A) қаламрави омехта; 

$B) қаламрави давлатӣ; 

$C) қаламрави баҳрӣ; 

$D) қаламрави махсус; 

$E) қаламрави соҳилӣ; 

 

@18.Шартнома оид ба энергияиатомӣ ба кадом 

гурӯҳишартномаҳои байналмилалӣ шомил аст? 

$A) шартномаи иқтисодӣ; 

$B) шартномаи сиёсӣ; 

$C) шартномаи ҳарбӣ; 

$D) шартномаҳои махсус; 

$E) шартномаҳои иҷтимоӣ; 

 

@19.Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид чӣ гуна шартномаи 

байналмилалӣ аст? 

$A) Шартномаи байналмилалии махсус; 

$B) Шартномаи комплексӣ ва фарҳангӣ; 

$C) Шартномаи навъи сиёсӣ ва иқтисодӣ; 

$D) Шартномаи навъиуниверсалӣ-сиёсӣ; 

$E) Шартномаи комплексӣ ва сиёсӣ; 

 

@20.Кадоме аз ин мақомотҳо ба мақомотҳои асосии Созмони 

Милали Муттаҳид дахилнамешавад? 

$A) Суди ҷиноятии СММ; 

$B) Суди байналхалқӣ; 

$C) КотиботиСММ; 

$D) Шӯро оид ба васоят; 

$E) Шӯро оид ба амният; 

 

@21.Мақомотеро номбар намоед, ки ба мақомоти асосии Созмони 

Милали Муттаҳид шомил нест? 

$A) Котиби генералии СММ; 

$B) Суди байналмилалииСММ; 
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$C) Шӯрои иҷтимоию иқтисодӣ; 

$D) Шӯро оид ба парастор; 

$E) Шӯро оид ба амният; 

 

@22.Кадом варианти оварда шуда ба ҳайси мақомоти асосии 

Созмони Милали Муттаҳид шомил нест? 

$A) Шӯро оид ба мандат; 

$B) Суди байналмилалии СММ; 

$C) Шӯро оид ба парастор; 

$D) Шӯрои иҷтимоию иқтисодӣ; 

$E) Шӯро оид ба амният; 

 

@23.Кадом мақомотҳо ба ҳайси мақомоти асосии СММ шомил 

нест? 

$A) Шӯро оид ба мудофиа; 

$B) Суди байналмилалии СММ; 

$C) Шӯро оид ба амният; 

$D) Шӯрои иҷтимоию иқтисодӣ; 

$E) Шӯро оид ба парастор; 

 

@24.Ба сифати мақомоти асосии Созмони Милали Муттаҳид 

шомил нест? 

$A) Шӯро оид ба халли силоҳ; 

$B) Суди байналхалқии СММ; 

$C) Шӯро оид ба амният; 

$D) Шӯрои иҷтимоию иқтисодӣ; 

$E) Шӯро оид ба парастор; 

 

@25.Дар ин ҷо овардашуда кадомҳояшон мақомоти асосии 

Созмони Милали Муттаҳид нест? 

$A) Шӯрои иҷтимоию фарҳангӣ; 

$B) Суди байналмилалии СММ; 

$C) Шӯрои иҷтимоию иқтисодӣ; 

$D) Шӯро оид ба парастор; 
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$E) Шӯро оид ба амният; 

 

@26.Дар ин ҷо овардашуда ба шаклҳои ҷавобгарӣ ба намуди 

ҷавогарии моддӣ шомил нест? 

$A) Санксия; 

$B) Реститутсия; 

$C) Ҷуброн; 

$D) Реторсия; 

$E) Ситод; 

 

@27.Кадоме аз инҳо ба шаклҳои ҷавобгарӣ моддӣ шомил нест? 

$A) Сатисфаксия; 

$B) Реститутсия; 

$C) Репаратсия; 

$D) Субситутсия; 

$E) Ҷубронпулӣ; 

 

@28.Кадоме аз ҷавобгариҳои овардашуда ба ҷавогарии моддӣ 

шомил нест? 

$A) Реторсия; 

$B) Реститутсия; 

$C) Ҷубронпулӣ; 

$D) Репоратсия; 

$E) Фоизпулӣ; 

 

@29.Кадоме аз ин намудҳои дар вариатҳо омада ҷавобгарии 

моддӣ нест? 

$A) Репресалӣ; 

$B) Субситутсия; 

$C) Ҷуброн; 

$D) Фоиз; 

$E)Реститутсия; 
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@30.Кадоме аз ин шаклҳои овардашуда ба намуди ҷавогарии 

моддӣ таалуқ надорад? 

$A) Ресторатсия; 

$B) Реститутсия; 

$C) Ҷубронпулӣ; 

$D) Репоратсия; 

$E) Субситутсия; 

 

@31.Кадоме аз ин шаклҳо ба ҷавобгарии сиёсӣ шомил нест? 

$A) Субситутсия; 

$B) Сатисфаксия; 

$C) Реторсия; 

$D) Репресалӣ; 

$E) Ресторатсия; 

 

@32.Кадоме аз ин шаклҳои овардашуда ба намудиҷавобгарии 

сиёсӣ шомил нест? 

$A) Субситутсия; 

$B) Санксия; 

$C) Ресторатсия; 

$D) Репресалӣ; 

$E) Реторсия; 

 

@33.Дар шаклҳои оварда шуда кадоми он ба намудиҷавобгарии 

сиёсӣ шомил нест? 

$A) Репоратсия; 

$B) Сатисфаксия; 

$C) Санксия; 

$D) Репресалӣ; 

$E) Реторсия; 

 

@34.Кадоме аз ин шаклҳои ба намуди ҷавобгарии сиёсӣ талуқ 

надорад? 

$A) Реститутсия; 
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$B) Сатисфаксия; 

$C) Репресалӣ; 

$D) Реторсия; 

$E) Ресторатсия; 

 

@35.Кадоме аз ин шаклҳои ҷавобгарӣ ба ҳамчун ҷавобгарии сиёсӣ 

пазируфта нашудааст? 

$A) Фоизпулӣ; 

$B) Сатисфаксия; 

$C) Санксия; 

$D) Реторсия; 

$E) Репресалӣ; 

 

@36.Кадом шаклҳои овардашуда ба ҷавобгарии сиёсӣ шомил 

нест? 

$A) Ҷуброн; 

$B) Сатисфаксия; 

$C) Санксия; 

$D) Репресалӣ; 

$E) Реторсия; 

 

@37.Минтақаи наздисоҳилӣ чи гуна қаламрав аст? 

$A) Қаламрави реҷаи омехта; 

$B) Қаламрави обҳои дохилӣ; 

$C) Қаламрави обҳои таърихӣ; 

$D) Қаламрави байнидавлатӣ; 

$E) Қаламрави байналмилалӣ; 

 

@38.Баҳри кушод чи гуна қаламрав аст? 

$A) Қаламрави байналмилалӣ; 

$B) Қаламрави обҳои дохилӣ; 

$C) Қаламрави обҳои таърихӣ; 

$D) Қаламрави дохилидавлатӣ; 

$E) Қаламрави реҷаи омехта; 
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@39.Шелфи континенталӣ чи гуна қаламрав аст? 

$A) Қаламрави реҷаи омехтадошта; 

$B) Қаламрави обҳои давлатӣ; 

$C) Қаламрави обҳои таърихӣ; 

$D) Қаламрави дохилидавлатӣ; 

$E) Қаламрави байналмилалӣ; 

 

@40.Минтақаи иқтисодӣ чи гуна қаламрав аст? 

$A) Қаламравиреҷаи омехта; 

$B) Қаламрави обҳои дохилӣ; 

$C) Қаламрави обҳои таърихӣ; 

$D) Аламрави обҳои давлатӣ; 

$E) Қаламрави байналмилалӣ; 

 

@41.Дар қаламрави дорои реҷаи омехта чи гуна фазоҳо шомил 

мебошанд? 

$A) Минтақаи назди соҳилӣ; 

$B) Қаламрави баҳри кушод; 

$C) Қаламрави баҳрӣ-соҳилӣ; 

$D) Гулӯгоҳи байналмилалӣ; 

$E) Канали байналмилалӣ; 

 

@42.Ба қаламрави дорои реҷаи омехта чи гуна фазоҳо шомил 

мебошанд? 

$A) Шелфи континенталӣ; 

$B) Қаламрави баҳри кушод; 

$C) Қаламрави баҳрӣ-соҳилӣ; 

$D) Гулӯгоҳи байналмилалӣ; 

$E) Канали байналмилалӣ; 

 

@43.Бақаламравии дорои реҷаи омехта чи гуна фазоҳо шомил 

мебошанд? 

$A) Минтақаи истиснои иқтисодӣ; 
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$B) Минтақаи истиснои тиҷоратӣ; 

$C) Қаламрави назди уқёнус ва баҳр; 

$D) Гулӯгоҳ ва канали байналмилалӣ; 

$E) Дарёҳо ва баҳрҳои байналмилалӣ; 

 

@44.Кадоме аз ин назарияҳо таносуби ҳуқуқи байналмилалӣ бо 

ҳуқуқи миллиро муайян месозад? 

$A) Монистӣ; 

$B) Декларативӣ; 

$C) Конститутивӣ; 

$D) Континиутет; 

$E) Натуралистӣ; 

 

@45.Кадом назарияҳо таносуби ҳуқуқи байналмилалӣ бо ҳуқуқи 

миллиро муайян месозад? 

$A) Дуалистӣ; 

$B) Эъломиявӣ; 

$C) Натуралӣ; 

$D) Негативӣ; 

$E) Позитивӣ; 

 

@46.Кадоме аз ин назарияҳо ба назарияҳои эътирофнамоии 

байналмилалӣ шомил мебошанд? 

$A) Декларативӣ;  

$B) Де-юре (jure); 

$C) Де-факто; 

$D) Негативӣ; 

$E) Дуалистӣ; 

 

@47.Кадоме аз ин назарияҳо ба назарияҳои эътирофнамоии 

шомил аст? 

$A) Конститутивӣ; 

$B) Мониставӣ; 

$C) Натуралистӣ; 
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$D) Позитивӣ; 

$E) Гродсиантӣ; 

 

@48.Кадом созмонҳи байналмилалӣ муассисаи 

махсусгардонидашудаи Созмони Милали Муттаҳид нест? 

$A) Созмони Умумиҷаҳонии Савдо; 

$B) Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ; 

$C) Созмони байналмилалии меҳнат; 

$D) Бонки байналмилалии таҷдид ва рушт; 

$E) Фонди байналмилалии асъор; 

 

@49.Кадоме аз инҳо муассисаи махсусгардонидашудаи Созмони 

Милали Муттаҳид нест? 

$A) ИНТЕРПОЛ; 

$B) ЮНЕСКО; 

$C) ЮНИФЕМ; 

$D) ЮНИДО; 

$E) ИКАО; 

 

@50.Кадоме аз ин созмонҳи байналмилалӣ муассисаи 

махсусгардонидашудаи СММ нест? 

$A) ОДКБ; 

$B) МВФ; 

$C) ИМО; 

$D) ФАО; 

$E) МФСР; 

 

@51.Кадоме аз ин созмонҳи байналмилалӣ муассисаи 

махсусгардонидашудаи Созмони Милали Муттаҳид нест? 

$A) ШОС; 

$B) ВОИЗ; 

$C) ИМО; 

$D) МОТ; 

$E) ВОЗ; 
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@52.Кадоме аз ин созмонҳоибайналмилалӣсозмони 

байналмилалии минтақавӣ мебошад? 

$A) СҲШ; 

$B) ЮНИДО; 

$C) МФСР; 

$D) НАТО; 

$E) МСЭ; 

 

@53.Кадоме аз ин созмонҳо, созмони байналмилалии 

фавқулмиллӣ аст? 

$A) Иттифоқи Аврупо; 

$B) Созмони Милали Муттаҳид; 

$C) Лигаи миллатҳои араб; 

$D) Иттиҳоди Африко; 

$E) ЮНЕСКО, ЮНИФЕМ; 

 

@54.Муассисахои махсусгардонидашудаи Созмони Милали 

Муттаҳид дар бахши фарҳангро номбар кунед? 

$A) ВОИС, ЮНЕСКО; 

$B) ВОИС, МОТ; 

$C) ЮНЕСКО, ВОЗ; 

$D) ЮНЕСКО, ЮНИДО; 

$E) МВФ, ЮНЕСКО; 

 

@55.Муассисахои махсусгардонидашудаи Созмони Милали 

Муттаҳид дар бахши иҷтимоиро номбар кунед? 

$A) МОТ, ВОЗ; 

$B) ВОИС, МОТ; 

$C) СУС, ТУТ; 

$D) МБРР, МВФ; 

$E) МСЭ, ВМО; 

 

@56.Намудҳои эътирофнамоии байналмилалиро номбар кунед? 
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$A) Эътирофнамоии ҳукумат; 

$B) Де-юре, де-факто, jus cogens; 

$C) Де-факто, де-юре, adhoc; 

$D) Конститутивӣ ва монистӣ; 

$E) Декларативӣ ва эъломиявӣ; 

 

@57.Намудҳои эътирофнамоии байналмилалиро муаян намоед? 

$A) Эътирофнамоии халқу миллатҳои озодихоҳ; 

$B) Эътирофнамоии созмонҳои байналмилалӣ; 

$C) Эътирофнамоии декларативӣ ва дуаллистӣ; 

$D) Эътирофнамоии конститутивӣ, эъломиявӣ; 

$E) Эътирофнамоии де-юре, давлатҳо, adhoc; 

 

@58.Кадоме аз ин эътирофнамоии байналмилалӣ ба шакли 

эътирофнамоии байналмилалӣ шомил нест? 

$A) Де-маркатсия; 

$B) Позитивӣ ва сиёсӣ; 

$C) Де-факто ва adhoc; 

$D) Аd-hoc, де-юре; 

$E) Де-юре, де-факто; 

 

@59.Кадом фазоҳо ба қаламрави байналмилалӣ шомил нест? 

$A) Қаламрави баҳрӣ; 

$B) Фазои кайҳонӣ; 

$C) Моҳ ва Замин; 

$D) Антарктика; 

$E) Баҳри кушод; 

 

@60.Кадоме аз ин фазоҳо ба қаламрави байналмилалӣ шомил 

нест? 

$A) Минтақаи наздисоҳилӣ; 

$B) Фазои кайҳонӣ ва ҳавоӣ; 

$C) Моҳтоб, Замин, ситора; 

$D) Офтоб, Моҳ ва Замин; 
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$E) Ҷирмҳои осмонӣ, ситора; 

 

@61.Кадом олим пайдоиши ҳуқуқи байналмилалиро бо пайдо 

шудани идеяи «шахсият» дар асрҳои миёна мансуб медонад? 

$A) А.Риве; 

$B) Ф. Лист; 

$C) Н.Захаров; 

$D) Л.Оппенгейм; 

$E) Ф.Мартенс; 

 

@62.Кадом санади ҳуқуқи байналмилалӣ ба ташаккули ҳуқуқи 

байналмилалии классикӣ асос гузошт? 

$A) Шартномаи Сулҳи Вестфал (с.1648); 

$B) Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид; 

$C) Конвенсияи Вена доир ба ҳуқуқи инсон; 

$D) Конгресси Вена (с.1914-1915); 

$E) Эъломияи умумии ҳуқуқи башар (с.1948); 

 

@63.Моҳияти ҳуқуқи байналмилалии муосир ба чӣ нигаронида 

шудааст? 

$A) Ҳамгироии иқтисодии кишварҳо; 

$B) Тақсимоти ҷаҳон,минтақагароӣ; 

$C) Меъёрҳои одатию инсондӯстӣ; 

$D) Хусусияти синфӣ ва иҷтимоӣ; 

$E) Хусусияти фарҳангӣ ва сиёсӣ; 

 

@64.Моҳиятиҳуқуқи байналмилалии муосир ба чӣ равона 

шудааст? 

$A) Хуфтугӯи тамаддунҳо; 

$B) Меъёрҳои одатию динӣ; 

$C) Гуфтугӯ байни давлатҳо; 

$D) Хусусиятҳои фарҳангӣ; 

$E) Тақсимоти ҷаҳони муосир; 
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@65.Моҳиятиҳуқуқи байналмилалии муосир ба чӣ нигаронида 

шудааст? 

$A) Хусусиятҳои синфӣ; 

$B) Ташкили минтақаҳо; 

$C) Меъёрҳои одатию динӣ; 

$D) Минтақагароӣ; 

$E) Тақсимоти ҷаҳон; 

 

@66.Моҳияти байналмилалии муосир ба чӣ нигаронида шудааст? 

$A) Таъмини ҳуқуқи инсон; 

$B) Хусусиятҳои синфӣ; 

$C) Меъёрҳои одатию динӣ; 

$D) Минтақагароӣ; 

$E) Ақсимоти ҷаҳон; 

 

@67.Моҳиятиҳуқуқи байналмилалии ба чӣ нигаронида шудааст? 

$A) Таъмини демократия; 

$B) Хусусиятҳои синфӣ; 

$C) Тақсимоти ҷаҳон; 

$D) Меъёрҳои одатӣ; 

$E) Минтақагароӣ; 

 

@68.Моҳияти ҳуқуқии байналмилалии муосир ба чӣ оварда 

шудааст? 

$A) Таъмини сулҳ ва амнияти байналмилалӣ; 

$B) Тақсимоти ҷаҳон байни абарқудратҳо; 

$C) Меъёрҳои одатию динӣ ва фарҳангӣ; 

$D) Минтақагароӣ ва беяроқшавӣ; 

$E) Хусусиятҳои синфӣ ва иқтисодӣ; 

 

@69.Моҳиятиҳуқуқи байналмилалии муосир ба чӣ изҳор шудааст 

$A) Инкишофи ҳамкориҳои байналмилалӣ; 

$B) Тақсимоти ҷаҳон байни абарқудратҳо; 

$C) Меъёрҳои одатию динӣ ва фарҳангӣ; 
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$D) Минтақагароӣ ва беяроқгардонӣ; 

$E) Хусусиятҳои синфӣ ва инсонгароӣ; 

 

@70.Кайқоидаҳои умумии низомиҳуқуқи байналмилалӣ ташакул 

ёфтааст? 

$A) Дар асрҳои миёна; 

$B) Дар аҳди қадим; 

$C) Дар замони муосир; 

$D) Дар замони ҳозира; 

$E) Дар замони навтарин; 

 

@71.Кадом назарияро оид ба пайдоиши ҳуқуқи байналмилалӣро 

медонед? 

$A) Натуралистӣ; 

$B) Елимитатсия; 

$C) Декларативӣ; 

$D) Конститутивӣ; 

$E) Континиутет; 

 

@72.Кадоме назарияро оид ба пайдоиши ҳуқуқи байналмилалӣ 

медонед? 

$A) Декларативӣ; 

$B) Позитивӣ; 

$C) Конститутивӣ; 

$D) Континиутет; 

$E) Делимитатсия; 

 

@73.Кадом назарияҳои пайдоиши ҳуқуқи байналмилалиро 

медонед? 

$A) Конститутивӣ; 

$B) Декларативӣ; 

$C) Контиунитет; 

$D) Гротсионтӣ; 

$E) Делимитатсия; 
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@74.Кадом назарияҳо ба назарияҳои ҳуқуққабулкунии давлат 

шомил аст? 

$A) Назарияи универсалӣ; 

$B) Назарияи декларативӣ; 

$C) Назарияи гротсиантӣ; 

$D) Назарияи инсондӯстӣ; 

$E) Назарияи конститутивӣ; 

@75.Кадоме аз ин назарияҳо ба ҳуқуққабулкунии давлат шомил 

аст? 

$A) Назарияи варақаи холӣ; 

$B) Назарияи декларативӣ; 

$C) Назарияи гротсиантӣ; 

$D) Назарияи позитивӣ; 

$E) Назарияи конститутивӣ; 

 

@76.Кадоме аз инҳо назарияҳои ҳуқуққабулкунии давлат аст? 

$A) Назарияи ҷузъӣ; 

$B) Назарияи табиӣ; 

$C) Назарияи варақӣ; 

$D) Назарияи табор; 

$E) Назарияи матнӣ; 

 

@77.Кадоме аз ин назарияҳо ба назарияҳои ҳуқуққабулкунии 

давлат шомил аст? 

$A) Назарияи континиутет; 

$B) Назарияи декларативӣ; 

$C) Назарияи гротсиантӣ; 

$D) Назарияи эъломиявӣ; 

$E) Назарияи конститутивӣ; 

 

@78.Кадоме аз инҳо методи ҳуқуқи байналмилалӣ эътироф 

мешавад? 

$A) Методи сиёсӣ-ҳуқуқӣ; 
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$B) Методи иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ; 

$C) Методи фалсафӣ-ҳуқуқӣ; 

$D) Методи тавсиявӣ-ҳуқуқӣ; 

$E) Методи диалектикӣ-сиёсӣ; 

 

@79.Кадоме аз инҳо ба ҳайси методи ҳуқуқи байналмилалӣ шомил 

аст? 

$A) Методи ахлоқӣ-ҳуқуқӣ; 

$B) Методи сиёсӣ-ҳукуқӣ; 

$C) Методи моддӣ-ҳуқуқӣ; 

$D) Методи иқтисодӣ-ҳуқуқӣ; 

$E) Методи фарҳангӣ-ҳуқуқӣ; 

 

@80.Кадоме аз ин методҳо методи ҳуқуқи байналмилалӣ эътироф 

мешавад? 

$A) Методи ғоявӣ-ҳуқуқӣ; 

$B) Методи ҳарбӣ-ҳукуқӣ; 

$C) Методи маҷбурӣ-ҳуқуқӣ; 

$D) Методи тавсиявӣ-ҳукуқӣ; 

$E) Методи барномавӣ-ҳуқуқӣ; 

 

@81.Кадоме аз инҳо ба ҳайси методи ҳуқуқи байналмилалӣ аст? 

$A) Методи ташкилӣ-ҳуқуқӣ; 

$B) Методи ҳарбӣ-ҳукуқӣ; 

$C) Методи маҷбурӣ-ҳуқуқӣ; 

$D) Методи тавсиявӣ-ҳукуқӣ; 

$E) Методи барномавӣ-ҳуқуқӣ; 

 

@82.Кадоме аз инҳо ба ҳайси методи ҳуқуқи байналмилалӣ 

эътироф мешавад? 

$A) Методи махсус-созишӣ; 

$B) Методи ҳарбӣ-ҳукуқӣ; 

$C) Методи маҷбурӣ-ҳуқуқӣ; 

$D) Методи тавсиявӣ-ҳукуқӣ; 
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$E) Методи барномавӣ-ҳуқуқӣ; 

 

@83.Кадоме аз инҳо функсияи байналмилалӣ нест? 

$A) Ахлоқӣ-сиёсӣ; 

$B) Мӯътадилнамоӣ; 

$C) Танзимнамоӣ; 

$D) Ҳифзкунанда; 

$E) Хамоҳангсозӣ; 

 

@84.Кадоме аз инҳо функсияи ҳуқуқи байналмилалӣ эътироф 

намешавад? 

$A) Сиёсӣ-ахлоқӣ; 

$B) Таъминсозӣ; 

$C) Интернатсӣ; 

$D) Ахборӣ-тарбиявӣ; 

$E) Ҳамоҳангсозӣ; 

 

@85.Кадоме аз инҳо функсияи ҳуқуқи байналхалқӣ нест? 

$A) Декларативӣ; 

$B) Мӯътадилнамоӣ; 

$C) Танзимнамоӣ; 

$D) Ҳифзкунанда; 

$E) Хамоҳангсозӣ; 

 

@86.Кадоме аз инҳо функсияҳои ҳуқуқи байналмилалӣ нест? 

$A) Конститутивӣ; 

$B) Танзимнамоӣ; 

$C) Ҳифзкунанда; 

$D) Ҳамоҳангсозӣ; 

$E) Мӯътадилнамоӣ; 

 

@87.Кадоме аз функсияҳои овардашуда ҳамчун функсияи  ҳуқуқи 

байналмилалӣ эътироф намешавад? 

$A) Натуралистӣ; 
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$B) Танзимнамоӣ; 

$C) Ҳифзкунанда; 

$D) Амоҳангсозӣ; 

$E) Мӯътадилнамоӣ; 

 

@88.Кадоме аз инҳо функсия ба функсияи ҳуқуқи байналмилалӣ 

шомил нест? 

$A) Позитивӣ-негативӣ; 

$B) Танзимнамоӣ; 

$C) Ҳифзкунанда; 

$D) Ҳамоҳангсозӣ; 

$E) Мӯътадилнамоӣ; 

 

@89.Кадоме аз ин функсияҳо функсияи ҳуқуқи байналмилалӣ 

нест? 

$A) Гротсиантӣ; 

$B) Ҳифзкунанда; 

$C) Ҳамоҳангсозӣ; 

$D) Мӯътадилсозӣ; 

$E) Танзимнамоӣ; 

 

@90.Истилоҳоти «ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ» кай ва аз ҷониби 

кӣ пешниҳод шудааст? 

$A) Соли 1834, олими америкоӣҶ.Сторӣ; 

$B) Соли 1994, олими тоҷик Ш.Менглиев; 

$C) Соли 1974, олими рус М.М.Богуславский; 

$D) Соли 1834, олими рус Ф.Ф.Мартенс; 

$E) Соли 1994, олими қазоқ М.К. Сулейменов; 

 

@91.Кодификатсияиҳуқуқи байналмилалӣ ба кадом намудҳо 

таснифот мешавад? 

$A) Расмӣ ва ғайрирасмӣ; 

$B) Асосӣ ва ёрирасон; 

$C) Расмӣ ва моддӣ; 
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$D) Сиёсӣ ва ғайрисиёсӣ; 

$E) Асосӣ ва ғайрирасмӣ; 

 

@92.Кодификатсияи расмии ҳуқуқи байналмилалиро кӣ анҷом 

доданаметавонад? 

$A) Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх; 

$B) Созмони байналмилалии муҳоҷират; 

$C) Созмони байналмилалии меҳнат; 

$D) Созмони Милали Муттаҳид; 

$E) Созмони Умумиҷаҳонии Савдо; 

 

@93.Асосиҳуқуқии эътирофнамоии байналмилалӣ кадом санади 

ҳуқуқи байналмилалӣ баромад мекунад? 

$A) Одати байналмилалӣ; 

$B) Оинномаи СММ; 

$C) Конвенсияи Вена (1985); 

$D) Шартномаи байналмилалӣ; 

$E) Қарори ташкилотҳо; 

 

@94.Кадоме аз ин ҷавобҳо ба шаклва назарияҳои байналмилалӣ 

эътироф нашудааст? 

$A) Башардӯстона; 

$B) Декларативӣ; 

$C) Конститутивӣ; 

$D) Де-юре (dejure); 

$E) Де-факто (defacto); 

 

@95.Кадоме аз ин ҷавобҳо ба шаклва назарияҳои байналмилалӣ 

шомил нест? 

$A) Эъломиявӣ; 

$B) Конститутивӣ; 

$C) Де-юре;  

$D) Де-факто; 

$E) Декларативӣ; 



24 
 

 

@96.Кадоме аз ин ҷавобҳо ба шакл ва назарияҳои эътирофнамоии 

байналмилалӣ пазируфта нашудааст? 

$A) Консепсиявӣ; 

$B) Де-факто; 

$C) Конститутивӣ; 

$D) Де-юре; 

$E) Декларативӣ; 

 

@97.Кадоме аз инҳо ба шаклва назарияҳои эътирофнамоии 

байналмилалӣ шомил нест? 

$A) Ҳукумативӣ; 

$B) Конститутивӣ; 

$C) Де-юре; 

$D) Де-факто; 

$E) Декларативӣ; 

 

@98.Кадоме ин ҷавобҳо ба шакл ва намудҳои эътирофнамоии 

байналмилалӣ шомил нест? 

$A) Эътирофнамоии декларативӣ; 

$B) Эътирофнамоии давлат; 

$C) Эътирофнамоии ҳукумат; 

$D) Эътирофнамоии де-юре; 

$E) Эътирофнамоии ad-hoc; 

 

@99.Кадоме аз ин ҷавобҳо ба назария ва намудҳои 

эътирофнамоии байналмилалӣ шомил нест? 

$A) Эътирофнамоии де-юре; 

$B) Эътирофнамоии декларативӣ; 

$C) Эътирофнамоии конститутивӣ; 

$D) Эътирофнамоии миллатҳо; 

$E) Эътирофнамоии давлатӣ; 
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@100.Кадоме аз ин ҷавобҳои овардашуда ба назария ва намудҳои 

эътирофнамоии байналмилалӣ шомил нест? 

$A) Эътирофнамоии де-факто; 

$B) Эътирофнамоии давлат; 

$C) Эътирофнамоии ҳукумат; 

$D) Эътирофнамоии миллатҳо; 

$E) Эътирофнамоии декларативӣ; 

 

@101.Сарчашмаиҳуқуқи байналмилалӣ баҳрӣ кадом санадҳои 

ҳуқуқи байналмилалӣ мебошанд? 

$A) Конвенсияи СММ «Дар бораи ҳуқуқи баҳрӣ»; 

$B) Оинномаи СозмониМилали Муттаҳид; 

$C) Шартномаҳо ва одатҳои байналмилалӣ; 

$D) Анъанаҳо ва шартномаҳои байналмилалӣ; 

$E) Конвенсияи СММ «Дар бораи уқёнусҳо»; 

 

@102.Гузаришиҳуқуқ ва ӯҳдадории як субъекти ҳуқуқи 

байналмилалӣба дигар субъекти ҳуқуқи байналмилалӣчӣ номида 

мешавад? 

$A) Ҳуқуққабулкунӣ; 

$B) Муносибатҳои ҳуқуқӣ; 

$C) Ҷавобҳои А ва Б; 

$D) Муносибатҳои сиёсӣ; 

$E) Факти ичтимоӣ; 

 

@103.Ба объекти ҳуқуққабу лкунии давлат чӣ баромад мекунад? 

$A) Моликияти замин; 

$B) Моликияти зеҳнӣ; 

$C) Моликияти давлатӣ; 

$D) Шартномаи меҳнатӣ; 

$E) Шартномаи хариди мол; 

 

@105.Объектиҳуқуққабулкунии давлат чӣ баромад мекунад? 

$A) Моликияти давлатӣ; 
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$B) Моликияти хусусӣ; 

$C) Қоғазҳои қимматнок; 

$D) Моликияти шахсӣ; 

$E) Моликияти коллективӣ; 

 

@106.Ба ҳайси объектиҳуқуққабулкунии давлат чӣ баромад 

намекунад? 

$A) Мансабҳо дар СБ; 

$B) Моликияти давлатӣ; 

$C) Қарзи давлатӣ; 

$D) Қаламрави давлатӣ; 

$E) Сарҳади давлатӣ; 

@107.Назарияҳоиқаламравро дар ҳуқуқи байналмилалӣ номбар 

кунед? 

$A) Салоҳият, фазо, кайҳон; 

$B) Делимитатсия, демаркатсия; 

$C) Салоҳият, тадбиқи Қонун; 

$D) Фазо, ҷирмҳои осмонӣ; 

$E) Манобеъ, декларативӣ; 

 

@108.Реторсия нисбати кадом шахс татбиқ намешавад? 

$A) Шаҳрванди хориҷӣ; 

$B) Шахси бешаҳрванд; 

$C) Шахси шаҳрванддошта; 

$D) Гуреза, бипатрид; 

$E) Шаҳрванди бетабаа; 

 

@109.Кадом шахс аз ҳимояи дипломатӣ бархурдор нест? 

$A) Шахси бешаҳрванд; 

$B) Шаҳрванди хориҷӣ; 

$C) Шаҳрванди Англия; 

$D) Шаҳрванди Африқо; 

$E) Бипатрид, сепатрид; 
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@110.Намудҳои шахси бешаҳрвандро номбар кунед? 

$A) Мутлақ ва нисбӣ; 

$B) Расмӣ ва қонунӣ; 

$C) Асосӣ ва ҳимоявӣ; 

$D) Аввалиндараҷа; 

$E) Асосӣ ва нисбӣ; 

 

@111.Фаъолияти кадом ниҳоди байналмилалӣ ба 

ҳимояиҳуқуқҳои шахсони бешаҳрванд равона шудааст? 

$A) УВКБ ООН; 

$B) ЮНИФЕМ; 

$C) ЮНЕСКО; 

$D) СММ, ИДМ; 

$E) СУС, ТБМ; 

 

@112.Низоми мақомотҳои Созмони Милали Муттаҳидба кадом 

гурӯҳҳои тақсим мешаванд? 

$A) Асосӣ ва ёрирасон; 

$B) Марказӣ ва иловагӣ; 

$C) Асосӣ ва ғайриасосӣ; 

$D) Расмӣ ва ғайрирасмӣ; 

$E) Марказӣ ва ёрирасон; 

 

@113.Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид чанд узвият 

дорад? 

$A) 15 узвият; 

$B) 12 узвият; 

$C) 5 узвият; 

$D) 10 узвият; 

$E) 20 узвият; 

 

@114.Кадом кишварҳо ба ҳайси аъзои доимии Шӯрои амнияти 

СММ пазируфта нашудааст? 

$A) Олмон; 
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$B) Англия; 

$C) Руссия; 

$D) Хитой; 

$E) Фаронса; 

 

@115.Кадом аз ин кишварҳо ба ҳайси аъзои доимии Шӯрои 

амнияти СММ пазируфта нашудааст? 

$A) Ҷопон; 

$B) Англия; 

$C) ШМА; 

$D) Руссия; 

$E) Хитой; 

 

@116.Кадом кишвар ба ҳайси аъзои доимии Шӯрои амнияти 

Созмони Милали Муттаҳид пазируфта нашудааст? 

$A) Корея; 

$B) Хитой; 

$C) Руссия; 

$D) Франсия; 

$E) Англия; 

 

@117.Кадом аз ин кишварҳо ба ҳайси аъзои доимии Шӯрои 

амнияти Созмони Милали Муттаҳид эътироф намешавад? 

$A) Италия; 

$B) Руссия; 

$C) Англия; 

$D) Фаронса; 

$E) Хитой; 

 

@118.Кадом аз ин кишварҳои номбурда ба ҳайси аъзои доимии 

Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид пазируфта 

нашудааст? 

$A) Шведсия; 

$B) Хитой; 
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$C) Англия; 

$D) Фаронса; 

$E) Руссия; 

 

@119.Кадом кишварҳо ба ҳайси аъзои доимии Шӯрои амнияти 

Созмони Милали Муттаҳид пазируфта нашудааст? 

$A) Канада; 

$B) Руссия; 

$C) Фаронса; 

$D) Хитой; 

$E) Англия; 

 

@120.Донишгоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар кадом кишвар 

ҷойгир аст? 

$A) Ҷопон; 

$B) Испания; 

$C) Шветсария; 

$D) Фаронса; 

$E) Австрия; 

 

@121.Холиҷҳои таърихӣ ба ҳайати кадом намудҳои қаламрав 

шомил мебошанд? 

$A) Қаламрави давлатӣ; 

$B) Қаламрави омехта; 

$C) Қаламрави реҷавӣ; 

$D) Қаламрави баҳрӣ; 

$E) Қаламрави фазоӣ; 

 

@122.Обҳои таърихӣ ба ҳайати кадом намудҳои қаламрав шомил 

аст? 

$A) Қаламрави давлатӣ; 

$B) Қаламрави омехта; 

$C) Қаламрави дохилӣ; 

$D) Қаламрави баҳрӣ; 
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$E) Ба ягон намуд; 

 

@123.Бандари баҳрӣ ба ҳайати кадомнамуди қаламрав шомил 

мегардад? 

$A) Қаламрави давлатӣ; 

$B) Қаламрави омехта; 

$C) Қаламрави берунӣ; 

$D) Қаламрави баҳрӣ; 

$E) Қаламрави кайҳонӣ; 

 

@124.Таълимотҳоиҳуқуқи байналмилалирономбар кунед? 

$A) Натуралистӣ; 

$B) Декларативӣ; 

$C) Конститутивӣ; 

$D) Делимитатсия; 

$E) Демаркатсия; 

 

@125.Намудҳои кодификатсияи ҳуқуқи байналмилалиро номбар 

кунед? 

$A) Расмӣ ва ғайрирасмӣ; 

$B) Моддӣ ва ғайрирасмӣ; 

$C) Позитивӣ ва негативӣ; 

$D) Моддӣ, сиёсӣ, маънавӣ; 

$E) Натуралистӣ ва позитивӣ; 

 

@126.Кадоме аз ин ниҳодҳо кодификатсияи расмии ҳуқуқи 

байналмилалиро анҷом дода наметавонанд? 

$A) Шӯрои амнияти СММ; 

$B) ЮНИФЕМ, СҲШ; 

$C) ЮНЕСКО, ИДМ; 

$D) ОДКБ, СУС, ТБМ; 

$E) Институти ҲБ, СБМ; 
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@127.Кадоме аз ин мақомотҳо кодификатсияи расмии ҳуқуқи 

байналмилалиро анҷом дода наметавонанд? 

$A) Ассосиатсияи ҳуқуқи байналмилалӣ; 

$B) Созмони ҳамкориҳои Шанхай;  

$C) Созмони умумиҷаҳонии савдо; 

$D) Ташкилоти байналмилалии меҳнат; 

$E) Созмони байналмилалии муҳоҷират; 

 

@128.Кадоме муасисҳо кодификатсияи расмии ҳуқуқи 

байналмилалиро анҷом дода наметавонанд? 

$A) Маркази ҳуқуқи байналхалқии оммавӣ ва хусусӣ; 

$B) Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ (ТУТ); 

$C) Созмони Милали Муттаҳид, ИДМ, СҲШ; 

$D) Созмони Умумиҷаҳонии Савдо (СУС); 

$E) МАГАТЭ, ЮНЕСКО, ЮНИФЕМ; 

 

@129.Кадом ниҳодҳо кодификатсияи расмии ҳуқуқи 

байналмилалиро анҷом дода наметавонанд? 

$A) Ассосиатсияи ҳуқуқшиносони Русия; 

$B) Комиссияи ҳуқуқи байналмилалӣ; 

$C) Созмони Милали Муттаҳид; 

$D) Созмони Умумиҷаҳонии Савдо; 

$E) МАГАТЭ, ЮНЕСКО, ЮНИФЕМ; 

 

@130.Кадом аз ин ниҳодҳо кодификатсияи ғайрирасмии ҳуқуқи 

байналмилалиро барои анҷом доданош салоҳият надорад? 

$A) Комиссияи ҳуқуқи байналхалқӣ; 

$B) Институти ҳуқуқи байналмилалӣ; 

$C) Ассосиатсияи ҳуқуқи байналмилалӣ; 

$D) Маркази ҳуқуқи байналмилалӣ; 

$E) Ассосиатсияи ҳуқуқшиносони Руссия; 

 

@131.Кадом аз ин мақомотҳо кодификатсияи ғайрирасмии ҳуқуқи 

байналмилалиро анҷом дода наметавонад? 
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$A) Иттиҳоди давлатҳои мустақил; 

$B) Институти ҳуқуқи байналмилалӣ; 

$C) Ассосиатсияи ҳуқуқшиносони Русия; 

$D) Маркази ҳуқуқи байналмилалӣ; 

$E) Ассосиатсияи ҳуқуқшиносон; 

 

@132.Кадом аз ин муасисаҳо кодификатсияи ғайрирасмии ҳуқуқи 

байналмилалиро анҷом дода наметавонад? 

$A) Иттифоқи Аврупо, Иттиҳои давлатҳои мустақил; 

$B) Ассосиатсияи ҳуқуқшиносони байналмилалии Русия; 

$C) Институти ҳуқуқи байналхалқии оммавӣ ва хусусӣ; 

$D) Ассосиатсияи ҳуқуқшиносони байналмилалӣ; 

$E) Маркази ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ ва хусусӣ; 

 

@133.Кадом ниҳодҳо кодификатсияи ғайрирасмии ҳуқуқи 

байналмилалиро анҷом дода наметавонад? 

$A) Созмони ҳамкориҳои Шанхай, Иттиҳоди Аврупо; 

$B) Ассосиатсияи ҳуқуқшиносони байналмилалии Руссия; 

$C) Институти ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ ва хусусӣ; 

$D) Ассосиатсияи ҳуқуқшиносони байналмилалӣ; 

$E) Маркази ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ ва хусусӣ; 

 

@134.Кадом аз ин ниҳодҳо кодификатсияи ғайрирасмии ҳуқуқи 

байналмилалиро анҷом дода наметавонад? 

$A) Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, ИДМ; 

$B) Ассосиатсияи ҳуқуқшиносони байналмилалии Руссия; 

$C) Институти ҳуқуқи байналхалқии оммавӣ ва хусусӣ; 

$D) Ассосиатсияи ҳуқуқшиносони байналмилалӣ; 

$E) Маркази ҳуқуқи байналхалқии оммавӣ ва хусусӣ; 

 

@135.Ба принсипҳои дастгирии сулҳ ва амнияти байналмилалӣ 

кадом приниспи асосии ҳуқуқи байналмилалӣ шомил аст? 

$A) Принсипи ягонаиқаламрави давлат; 

$B) Принсипи баробарии соҳибихтиёрӣ; 
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$C) Принсипи вайрон кардани сарҳад; 

$D) Принсипи эҳтироми ҳуқуқи инсон; 

$E) Принсипиҳамкориҳои байналмилалӣ; 

 

@136.Дар гурӯҳи принсипҳои дастгирии сулҳ ва амнияти 

байналмилалӣ кадом приниспи асосии ҳуқуқи байналмилалӣ 

шомил аст? 

$A) Принсипи истифода набурдани қуввава таҳдиди қувва; 

$B) Принсипи дахолат накардан ба корҳои дигар давлат; 

$C) Принсипи эҳтироми ҳуқуқ ва озодии асосии инсон; 

$D) Принсипи баробарҳуқуқӣ ва худмуайянкуниимиллатҳо; 

$E) Принсипи иҷро кардани ӯҳдадориҳои байналмилалӣ; 

 

@137.Ба гурӯҳи принсипҳои дастгирии сулҳ ва амнияти 

байналмилалӣ кадом приниспи асосии ҳуқуқи байналмилалӣ 

эътироф шудааст? 

$A) Принсипи ба таври осоишта ҳал кардани баҳсҳои байналхалқӣ; 

$B) Принсипи ба таври осоишта ҳал накардани баҳсҳои байналхалқӣ; 

$C) Принсипи ба таври муноқиша ҳал кардани баҳсҳои байналхалқӣ; 

$D) Принсипи баробарҳуқуқӣ ва худмуайянкунии халқу миллатҳо; 

$E) Принсипи бовиҷдонона иҷро кардани ӯҳдадориҳои 

байналмилалӣ; 

 

@138.Ба гурӯҳи принсипҳои дастгирии сулҳ ва амнияти 

байналмилалӣ чандд приниспи асосии ҳуқуқи байналмилалӣ 

шомил аст? 

$A) Прнсипи вайрон накардани сарҳади давлатӣ; 

$B) Принсипи дахолат накардан ба корҳои дохилӣ; 

$C) Принсипи эҳтироми ҳуқуқ ва озодии инсон; 

$D) Принсипи баробарҳуқуқии халқу миллатҳо; 

$E) Принсипи иҷро накардани кардани ӯҳдадориҳо; 

 

@139.Дар гурӯҳи принсипҳои ҳамкориҳои байналхалқӣ кадом 

приниспи асосии ҳуқуқи байналмилалӣшомил аст? 



34 
 

$A) Принсипи баробарии соҳибихтиёрии давлатҳо; 

$B) Принсипи вайрон накардани сарҳади давлатӣ; 

$C) Принсипи убур накардани сарҳади давлатӣ; 

$D) Принсипи эҳтироми ҳуқуқу озодии инсон; 

$E) Принсипи истифодаи қувва ва таҳдиди қувва; 

 

@140.Ба принсипҳои ҳамкориҳои байналхалқӣ кадом приниспи 

асосии ҳуқуқи байналмилалӣ пазирифта шудааст? 

$A) Принсипи ҳамкориҳои давлатҳо; 

$B) Принсипи ҳал кардани баҳсҳои давлатӣ; 

$C) Принсипи истифода набурдани қувва; 

$D) Принсипи баробарҳуқуқии халқҳо; 

$E) Принсипи эҳтироми озодии инсон; 

 

@141.Ба гурӯҳи принсипҳои ҳамкориҳои байналхалқӣ кадом 

приниспи асосии ҳуқуқи байналмилалӣ эътироф шудааст? 

$A) Принсипи дахолат накардан ба корҳои дохили дигар давлат; 

$B) Принсипи ба таври баҳснокҳал кардани баҳсҳои байналмилалӣ; 

$C) Принсипи истифода набурдани қувва ва таҳдид боқувва; 

$D) Принсипи баробарҳуқуқӣ ва худмуайянкунии халқу миллатҳо; 

$E) Принсипи ба таври осоишта ҳал кардани баҳсҳои байналхалқӣ; 

 

@142.Ба принсипҳои ҳамкориҳои байналхалқӣ кадом приниспи 

асосии ҳуқуқи байналмилалӣ равона аст? 

$A) Принсипибовиҷдонона иҷро кардани ӯҳдадориҳоибайналмилалӣ; 

$B) Принсипи истифода набурдани қувва ва таҳдитди қувва; 

$C) Принсипи баробарҳуқуқӣ ва худмуайянкунии халқу миллатҳо; 

$D) Принсипи эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд; 

$E) Принсипиба таври осоишта ҳал кардани баҳсҳои байналхалқӣ; 

 

@143.Ба гурӯҳи принсипҳои ҳимояи ҳуқуқи инсон, халқ ва 

миллатҳокадом принсипи асосии ҳуқуқи байналмилалӣ шомил 

аст? 

$A) Принсипи баробарҳуқуқӣ ва худмуайянкуниихалқу миллатҳо; 
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$B) Принсипи ба таври осоишта ҳал кардани баҳсҳои байналмилалӣ; 

$C) Принсипи бовиҷдонона иҷро кардани уҳдадориҳои байналхалқӣ; 

$D) Принсипи эҳтироми ақалиятҳои миллӣ ва шахсони бешаҳрванд; 

$E) Принсипи халъи силоҳ ва ҳал намудани баҳсҳои байнидавлатӣ; 

 

@144.Дар гурӯҳи принсипҳои ҳимояи ҳуқуқи инсон, халқ ва 

миллатҳокадом принсипи асосии ҳуқуқи байналмилалӣ шомил 

аст? 

$A) Принсипи эҳтироми ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсон; 

$B) Принсипи эҳтироми ақалиётҳои миллӣ ва гурезаҳо; 

$C) Принсипи эҳтироми ҳуқуқ ва озодии асосии хориҷиён; 

$D) Принсипи баробарии соҳибихтиёрии давлатҳои мустақил; 

$E) Принсипи бо таври мусолиҳатомезҳал кардани баҳсҳо; 

 

@145.Суди байналмилалии Созмони Милали Муттаҳид дар асоси 

чӣ фаъолият менамояд? 

$A) Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид ва Статути суди 

байналмилалии СММ; 

$B) Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид ва Резолютсияҳои суди 

байналмилалии СММ; 

$C) Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид ва қарорҳои Суди 

байналмилалии СММ; 

$D) Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид ва Статути Римии суди 

байналмилалии СММ; 

$E) Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид ва Статути суди 

байналмилалии ҷиноятии СММ; 

 

@146.Кадом аз ин принсипҳо ба принсипҳои ҳуқуқи шартномаи 

байналмилалӣ шомил нест? 

$A) Принсипи эҳтироми ҳуқуқи инсон; 

$B) Принсипи баробарҳуқуқии тарафҳо; 

$C) Принсипи манфиатнокии тарафҳо; 

$D) Принсипи озодона бастани шартнома; 

$E) Бовиҷдонона иҷро кардани ӯҳдадориҳо; 
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@147.Принсипҳои соҳавии шартномаи байналмилалиро номбар 

кунед? 

$A) Принсипи халъи силоҳ; 

$B) Баробарии соҳибихтиёрӣ; 

$C) Принсипи ҳамкориҳо; 

$D) Принсипи эҳтироми инсон; 

$E) Принсипи ҳалли низоъҳо; 

 

@148.Принсипҳои асосии соҳавии ҳуқуқи шартномаи 

байналмилалиро номбар кунед? 

$A) Принсипи озодона бастани шартномаи байналмилалӣ; 

$B) Принсипи вайрон накардани сарҳади давлатӣ; 

$C) Принсипи эҳтироми ҳуқуқ ва озодии асосии инсон; 

$D) Принсипи бовиҷдонона иҷро нанамудани уҳдадориҳо; 

$E) Принсипи назорати доимӣ аз болои иҷроиши шартнома; 

 

@149.Принсипҳои соҳавии ҳуқуқи шартномаи байналмилалиро 

муаян кунед? 

$A) Принсипи бовиҷдонона иҷро кардани ӯҳдадориҳои байналхалқӣ; 

$B) Принсипи халъи силоҳ, таъқиботи сиёсӣ ва таъбизи нажодӣ; 

$C) Принсипи дастгирии сулҳ ва амнияти байналмилалӣ; 

$D) Принсипи баробарии соҳибихтиёрии давлатҳои мустақил; 

$E) Принсипи дахолат накардан ба корҳои дохилии дигар давлат; 

 

@150.Принсипҳои соҳавии ҳуқуқи шартномаи 

байналмилалирономбар кунед? 

$A) Принсипи баробарҳуқуқии тарафҳо; 

$B) Принсипи халъи силоҳ ва низоъҳо; 

$C) Принсипиамнияти байналмилалӣ; 

$D) Принсиписоҳибихтиёрии давлатҳо; 

$E) Принсипи ҳалли проблемаҳои глобалӣ; 
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@151.Принсипҳои ҳуқуқи шартномаи байналмилалиро номбар 

кунед? 

$A) Принсипи озодона бастани шартномаи байналмилалӣ; 

$B) Принсипи халъи силоҳ, беяроқгардонии минтақаҳо; 

$C) Принсипи дастгирии сулҳ ва амнияти байналмилалӣ; 

$D) Принсипи баробарҳуқуқӣ ва худмуайянкунии миллатҳо; 

$E) Принсипи дахолат накардан ба корҳои дохилии дигар давлат; 

 

@152.Таълимотиҳуқуқи байналмилалиро номбар кунед? 

$A) Натуралистӣ; 

$B) Делимитатсия; 

$C) Демаркатсия; 

$D) Декларативӣ; 

$E) Континиутет; 

 

@153.Таълимотиҳуқуқи байналмилалиро муаян кунед кунед? 

$A) Позитивӣ; 

$B) Конститутивӣ; 

$C) Демаркатсия; 

$D) Декларативӣ; 

$E) Континиутет; 

 

@154.Кадоме аз ин назарияҳо ба таълимотҳои ҳуқуқи 

байналмилалӣ шомил нестанд? 

$A) Декларативӣ; 

$B) Натуралистӣ; 

$C) Консепсиявӣ; 

$D) Гротсиантӣ; 

$E) Табиатшиносӣ; 

 

@155.Соли 1928 кадом принсипи асосии ҳуқуқи байналмилалӣ 

пайдо шудааст? 

$A) Принсипи бовиҷдонона иҷро кардани ӯҳдадориҳои 

байналмилалӣ; 
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$B) Принсипи дахолат накардан ба корҳои дигар давлат; 

$C) Принсипи баробарии соҳибихтиёрии давлатҳои мустақил; 

$D) Принсипи бо таври осоишта ҳал кардани баҳси байналмилалӣ; 

$E) Принсипи баробарҳуқуқӣ ва худмуайянкунии халқу миллатҳо; 

 

@156.Дар асосаи одати байналмилалӣ кадомпринсипи асосии 

ҳуқуқи байналмилалӣ пайдо шудааст? 

$A) Принсипи бовиҷдонона иҷро кардани ӯҳдадориҳои 

байналмилалӣ; 

$B) Принсипи баробарҳуқуқӣ ва худмуайянкунии халқу миллатҳо; 

$C) Принсипи эҳтироми ҳуқуқ ва озодии асосии инсон ва шаҳрванд; 

$D) Принсипи дахолат накардан ба корҳои дигар давлат ва ҳукумат; 

$E) Принсипи ягонагии қаламрави давлат ва вайрон накардани 

сарҳад; 

 

@157.Қаъриноҳияи баҳрии байналмилалӣ вобаста ба реҷаи 

ҳуқуқӣчӣ гуна фазои баҳрӣ аст? 

$A) Фазои баҳрии байналмилалӣ; 

$B) Аламрави дохилидавлатӣ; 

$C) Фазои дорои речаи омехта; 

$D) Фазои уқёнусӣ ва баҳрӣ; 

$E) Фазои модели кайҳонӣ; 

 

@158.Принсипи халъи силоҳ – принсипи кадом соҳаи ҳуқуқи 

байналмилалӣ аст? 

$A) Ҳуқуқи байналмилалии бехатарӣ; 

$B) Ҳуқуқи байналмилалӣ инсондӯстӣ; 

$C) Ҳуқуқи низоъҳои ҳарбӣ ва ҳалли он; 

$D) Ҳуқуқи байналмилалии ҷиноятӣ; 

$E) Ҳуқуқи байналмилалии иқтисодӣ; 

 

@159.Дастгирии сулҳ ва амнияти байналмилалӣ чист? 

$A) Мақсади ҳуқуқи байналмилалӣ; 

$B) Функсияиҳуқуқи байналмилалӣ; 
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$C) Принсипиҳуқуқи байналмилалӣ; 

$D) Ҳамкории байналмилалӣ-ҳукуқӣ; 

$E) Предмети ҳуқуқи байналмилалӣ; 

 

@160.Принсипи дастгирии сулҳ ва амнияти байналмилалӣ муаян 

кунед? 

$A) Принсипи соҳавии ҳуқуқи байналмилалии бехатарӣ; 

$B) Предмет, соҳа ва функсияиҳуқуқи байналмилалӣ; 

$C) Мақсад ва принсипи асосииҳуқуқи байналмилалӣ; 

$D) Принсипи асосӣ ва функсияиҳуқуқи байналмилалӣ; 

$E) Предмет, мақсад ва методиҳуқуқи байналмилалӣ; 

 

@161.Швейтсария чӣ гуна кишвармебошад? 

$A) Нейтралитети доимӣ; 

$B) Нейтралитетипозитивӣ; 

$C) Нейтралитети анъанавӣ; 

$D) Нейтралитети махсус; 

$E) Нейтралитети аввалин; 

 

@162.Австрия чӣ гуна кишвар аст? 

$A) Нейтралитети доимӣ; 

$B) Нейтралитети позитивӣ; 

$C) Нейтралитети анъанавӣ; 

$D) Нейтралитети махсусшуда; 

$E) Нейтралитети қарордодӣ; 

 

@163.Шветсия чӣ гуна кишвар аст? 

$A) Нейтралитети анъанавӣ; 

$B) Нейтралитети негативӣ; 

$C) Нейтралитети махсус; 

$D) Нейтралитети позитивӣ; 

$E) Нейтралитети муваққатӣ; 
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@164.Амалиёти посдории сулҳи Созмони Милали Муттаҳид дар 

кадом намудҳо ифода меёбад? 

$A) Ҳайати нозирон ва нерӯҳои ҳомии сулҳ; 

$B) Ҳайати нозирон ва нерӯҳои Аврупо; 

$C) Нерӯҳои посдории амнияти минтақавӣ; 

$D) Нерӯҳои посдории сулҳ дар Шарқи Наздик; 

$E) Ҳайати ҳарбиён ва нерӯҳои ҳомии сулҳ; 

 

@165.Амалиёти посдории сулҳро кадом ниҳодибайналмилалӣ 

анҷом дода метавонад? 

$A) СММ; 

$B) СУС; 

$C) ТУТ; 

$D) ФАО; 

$E) СҲИ; 

 

@166.Низоми бехатарии байналмилалиро номбар кунед? 

$A) Умумиҷаҳонӣ, минтақавӣ; 

$B) Инфиродӣ, дастаҷамъӣ; 

$C) Умумӣ, соҳавӣ, махсус; 

$D) Минтақавӣ, ҳукуматӣ; 

$E) Маҳалӣ, умумӣ, глобалӣ; 

 

@167.Кадоме аз инҳо воситаҳои ҳалли баҳсҳои байналмилалӣ 

намебошад? 

$A) Низоъҳо; 

$B) Музокира; 

$C) Таҳқиқ; 

$D) Миёнаравӣ; 

$E) Шартнома; 

 

@168.Вобаста ба хусусият шартномаҳои байналмилалӣ ба кадом 

намудҳотақсим мешавад? 

$A) Байнидавлатӣ, байниҳукуматӣ, байниидоравӣ; 
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$B) Сиёсӣ, иқтисодӣ, ичтимоӣ, фарҳангӣ махсус; 

$C) Универсалӣ, минтақавӣ ва байниминтақавӣ; 

$D) Пӯшида, кӯшода, махсус, сиёсӣ, иқтисодӣ; 

$E) Бисёртарафаи дороииштирокчиёнашмаҳдуд; 

 

@169.Вобаста ба доираи иштирокчиён, шартномаи байналмилалӣ 

чи гунатаснифот мешавад? 

$A) Бисёртарафа, бисёртарафаи дорои иштирокчиёнаш маҳдуд, 

дутарафа; 

$B) Байнидавлатӣ, байниҳукуматӣ, байниидоравӣ, аҳамияти 

махсусдошта; 

$C) Сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, байниҳукуматӣ ва; 

$D) Байниидоравӣ;универсалӣ, минтақавӣ ва байниминтақавӣ, 

байниҳукуматӣ, давлатӣ; 

$E) Пӯшида, кӯшода, ошкоро, махфӣ, бисёртарафа, иштирокчиёнаш 

маҳдуд; 

 

@170.Вобаста ба доираи амал шартномаҳоибайналмилалӣ ба 

кадом намудҳо тақсиммешавад? 

$A) Универсалӣ, минтақавӣ; 

$B) Байниидорвӣ, байнидавлатӣ; 

$C) Сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ; 

$D) Пӯшида, кӯшода, маҳдуд; 

$E) Бисёртарафа, дутарафа; 

 

@171.Вобаста ба тарзи қабули иштирокчиёнишартнома, 

шартномаи байналмилалӣ ба кадом намудҳо тақсим мешавад? 

$A) Пӯшида, кӯшода; 

$B) Байниҳукуматӣ; 

$C) Сиёсӣ, иқтисодӣ; 

$D) Иҷтимоӣ, ҳарбӣ; 

$E) Дутарафа, маҳдуд; 
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@172.Вобаста ба объект, шартномаи байналмилалӣ ба кадом 

намудҳо тақсим мешавад? 

$A) Сиёсӣ, иқтисодӣ, махсус; 

$B) Байнидавлатӣ,байниидоравӣ; 

$C) Минтақавӣ, сиёсӣ-ҳарбӣ; 

$D) Пӯшида, кӯшода, махсус; 

$E) Бисёртарафа, дутарафа; 

 

@173.Кадоме аз инҳо тарзи изҳори ризояти давлат оид ба он 

ҳатмӣ будани шартномаибайналмилалӣ равона нест? 

$A) Тавзеҳот; 

$B) Пазироӣ; 

$C) Тасдиқ; 

$D) Қабул; 

$E) Ризоият; 

 

@174.Кадоме аз инҳо тарзи изҳори ризояти давлат оид ба он 

ҳатмӣ будани шартномаибайналмилалӣ эътироф нест? 

$A) Имплементатсия; 

$B) Имзо ва тасдиқ; 

$C) Қабул ва розигӣ; 

$D) Тасдиқ ва ҳатмӣ; 

$E) Ризоият ва имзо; 

 

@175.Кадом тарзи изҳори ризояти давлат оид ба он ҳатмӣ будани 

шартномаибайналмилалӣ нест? 

$A) Транформатсия; 

$B) Қабул ва имзо; 

$C) Тасдиқ ва розигӣ; 

$D) Имзо ва тавзеҳот; 

$E) Ратификатсия; 

 

@176.Дар овардашуда тарзи изҳори ризояти давлат оид ба он 

ҳатмӣ будани шартномаи байналмилалӣ нест? 
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$A) Ретсепсия; 

$B) Қабул ва имзо; 

$C) Тасдиқот; 

$D) Ҳамроҳшавӣ; 

$E) Ратификатсия; 

 

@177.Кадоме аз тарзҳо изҳори ризояти давлат оид ба он ҳатмӣ 

будани шартномаибайналмилалӣ нест? 

$A) Денонсатсия; 

$B) Қабул; 

$C) Имзо; 

$D) Ҳамроҳшавӣ; 

$E) Тасдиқ; 

 

@178.Кадоме аз инҳо тарзи изҳори ризояти давлат оид ба он 

ҳатмӣ будани шартномаибайналмилалӣ нест? 

$A) Реторсия; 

$B) Имзо; 

$C) Ҳамроҳшавӣ; 

$D) Тасдиқ; 

$E) Қабул; 

 

@179.Денонсатсия чи гуна ҳолати қатъгардии шартномаи 

байналмилалӣ аст? 

$A) Бекор кардан; 

$B) Беэътибор сохтан; 

$C) Вайрон кардан; 

$D) Иҷрои муваққатӣ; 

$E) Доимӣ, муваққатӣ; 

 

@180.Бо тариқи маҷбурӣ аз шаҳрвандӣмаҳрум кардан чӣ номида 

мешавад? 

$A) Денатурализатсия; 

$B) Экспатриатсия; 
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$C) Трансфертатсия; 

$D) Эксперимент; 

$E) Реинтегратсия; 

 

@181.Кадоме аз инҳо тарзи ба даст оварданишаҳрвандӣ нест? 

$A) Маҷбуран; 

$B) Реинтегратсия; 

$C) Трасферт; 

$D) Оптатсия; 

$E) Инъом; 

 

@182.Кадоме аз ин тарзҳо тарзи ба даст оварданишаҳрвандӣ нест? 

$A) Реҷаи миллӣ; 

$B) Оптатсия; 

$C) Реинтегратсия; 

$D) Бақайдгирӣ; 

$E) Трасферт; 

 

@183.Дар кадоме аз инҳо тарзи ба даст овардани шаҳрвандӣ аст? 

$A) Рентегратсия; 

$B) Экспатриатсия; 

$C) Денатурализатсия; 

$D) Денонсатсия; 

$E) Сатисфаксия; 

 

@184.Кадоме аз ин тарзи ба даст оварданишаҳрвандӣ аст? 

$A) Трансферт; 

$B) Трансфармат; 

$C) Имплементат; 

$D) Экспатриатсия; 

$E) Денонсатсия; 

 

@185.Кадоме ба даст овардани вуҷуд дорад шаҳрвандӣ аст? 

$A) Инъом; 
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$B) Маҷбурӣ; 

$C) Табиӣ; 

$D) Имзо; 

$E) Реторсия; 

 

@186.Кадоме аз инҳо тарзи ба даст оварданишаҳрвандӣро муаян 

кунед? 

$A) Оптатсия; 

$B) Табиӣ-сиёсӣ; 

$C) Реторсия; 

$D) Эксперимент; 

$E) Денонсатсия; 

 

@187.Кадом тарзи ба даст оварданишаҳрвандӣ вуҷуд дорад? 

$A) Аз рӯи таваллуд; 

$B) Имплементсия; 

$C) Трансфарматсия; 

$D) Экспатриатсия; 

$E) Денонсатсия; 

 

@188.Шакли паноҳгоҳро номбар кунед? 

$A) Қаламравӣ; 

$B) Сарҳадӣ; 

$C) Сиёсӣ; 

$D) Маҳаллӣ; 

$E) Фарҳангӣ; 

 

@189.Намуди паноҳгоҳро номбар кунед? 

$A) Дипломатӣ; 

$B) Байналхалқӣ; 

$C) Маҳаллӣ; 

$D) Сарҳадӣ; 

$E) Минтақавӣ; 
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@190.Принсипҳои дастгирии сулҳ ва амнияти байналмилалиро 

нишон диҳед? 

$A) Принсипи ягонагии қаламрави давлат; 

$B) Принсипи ҳалли низоъҳо ва баҳсҳо; 

$C) Приснипи истифодаи таҳдиди қувва; 

$D) Принсипи ягонагии сарҳадидавлатӣ; 

$E) Принсипи вайрон намудани сарҳад; 

 

@191.Принсипҳоиҳуқуқи инсон, халқу миллатҳоро номбар кунед? 

$A) Принсипи эҳтироми ҳукуқ ва озодиҳои асосии инсон; 

$B) Принсипи баробарии ва соҳибихтиёрии давлатҳои озод; 

$C) Принсипи ҳамкориҳои давлатҳо дар соҳаи иқтисодиёт; 

$D) Принсипи дахолатбакорҳои дохилии дигар давлат; 

$E) Принсипи вайрон накардани сарҳади давлатӣ; 

 

@192.Принсипҳоиҳуқуқи инсон, халқу миллатҳоро муаян кунед? 

$A) Принсипи баробарҳуқуқӣ ва худмуайянкунии халқу миллатҳо; 

$B) Принсипи баробарии соҳибихтиёрии давлатҳо ва ташкилотҳо; 

$C) Принсипи дахолат накардан ба корҳои дохилии дигар давлат; 

$D) Принсипи ҳамкориҳо дар соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёт; 

$E) Принсипи эҳтироми ҳуқуқи инсон ва шаҳрванди хориҷӣ; 

 

@193.Принсипиҳамкориҳои байналмилалиро нишон диҳед? 

$A) Принсипи баробарии соҳибихтиёрии давлатҳо; 

$B) Принсипи бовиҷдонона иҷро кардани уҳдадориҳо; 

$C) Принсипи истифода набурдани таҳдиди қувва; 

$D) Принсипи баробарии соҳибихтиёрии миллатҳо; 

$E) Принсипи ҳамкориҳои давлатҳо дар ҷодаи сиёсат; 

 

@194.Принсипҳоиҳамкориҳои байналмилалиро номбар кунед? 

$A) Принсипи ҳамкориҳои давлатҳо; 

$B) Принсипи эҳтироми ҳуқуқи инсон; 

$C) Принсипи ягонагии қаламрави давлат; 

$D) Принсипи худмуайянкунии миллатҳо; 
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$E) Принсипи вайрон накардани сарҳад; 

 

@195.Принсипҳоиҳамкориҳои байналмилалиро муаян кунед? 

$A) Принсипи дахолат накардан ба корҳои дохилии дигар давлат; 

$B) Принсипи баробарҳуқуқӣ ва худмуайянкунии халқу миллатҳо; 

$C) Принсипи бо таври осоишта ҳал кардани баҳсҳои байналмилалӣ; 

$D) Принсипи истифода набурдани қувва ва таҳдид кардан боқувва; 

$E) Принсипи вайрон накардани сарҳади давлатӣ ва убури сарҳад; 

 

@196.Мафҳуми «хориҷиён» ба кадом мазмунҳо фаҳмида мешавад? 

$A) Васеъ, маҳдуд; 

$B) Мутлақ, нисбӣ; 

$C) Ҳуқуқӣ, сиёсӣ; 

$D) Расмӣ, нисбӣ; 

$E) Асосӣ, иловагӣ; 

 

@197.Тобеи ду тартиботи ҳуқуқӣ хусусияти вазъи ҳукуқии кадом 

гурӯҳи аҳолӣ аст? 

$A) Шаҳрванди хориҷӣ; 

$B) Шаҳрванди давлатӣ; 

$C) Шахси бешаҳрванд; 

$D) Шахси душаҳрванӣ; 

$E) Гуреза, бипатрид; 

 

@198.Ҳукуқ ба ҳимояи дипломатиро кадом шахс истифода намояд 

мақомиҳуқуқиаш тағир меёбад? 

$A) Гуреза; 

$B) Хориҷӣ; 

$C) Шаҳрванд; 

$D) Бипатрид; 

$E) Муҳоҷирон; 

 

@199.Реторсияро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом сохтор татбиқ 

мекунад? 
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$A) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Маҷлиси миллии Тоҷикистон; 

$C) Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@200.Мақомотҳои робитаи беруна чӣ гуна таснифот мешавад? 

$A) Дохила, беруна; 

$B) Мутлақ, нисбӣ; 

$C) Расмӣ, аслӣ; 

$D) Сиёсӣ, расмӣ; 

$E) Универсалӣ; 

 

@201.Таърихи ҳуқуқи байналхалқиро шартан ба чанд давра 

табақабандӣ намудаанд? 

$A) Ба 3 давра; 

$B) Ба 4 давра; 

$C) Ба 2 давра; 

$D) Ба 5 давра; 

$E) Ба 6 давра; 

 

@202.Лигаи Миллатҳо кадом солҳо фаъолият намудааст? 

$A) Солҳои 1919-1945; 

$B) Солҳои 1920-1946; 

$C) Солҳои 1919-1946; 

$D) Солҳои 1921-1945; 

$E) Солҳои 1914-1945; 

 

@203.Дар зери мафҳуми меъёр чӣ фаҳмида мешавад? 

$A) Қоида; 

$B) Онун; 

$C) Ҳуқуқ; 

$D) Рафтор; 

$E) Ахлоқ; 
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@204.Кай Оинномаи Суди байналхалқӣ қабул шудааст? 

$A) 17 июли соли 1998; 

$B) 27 июли соли 1998; 

$C) 14 июли соли 1998; 

$D) 17 июни соли 1998; 

$E) 17 июли соли 1997; 

 

@205.Шартнома оид ба Антарктика соли чанд қабул шудааст? 

$A) 1 декабри соли 1959; 

$B) 1 декабри соли 1958 

$C) 2 январи соли 1959; 

$D) 1 январи соли 1959; 

$E) 1 феврали соли 1958; 

 

@206.10 декабри соли 1948 кадом санад қабул шудааст? 

$A) Эъломияи ҳуқуқи башар; 

$B) Эъломияи ҳуқуқи инсон; 

$C) Эъломияи инсондӯстӣ; 

$D) Ковенсияи Женева; 

$E) Протоколи иловагӣ; 

 

@207.Мафҳуми хориҷиён ба мазмуни маҳдуд дар қонунгузории 

кадом давлат ифода ёфтааст? 

$A) Молдова; 

$B) Австрия; 

$C) Мексика; 

$D) Булғория; 

$E) Фаронса; 

 

@208.Шаҳрвандони хориҷӣ дар ҶТ ба чанд гурӯҳ табақабандӣ 

шудаанд? 

$A) 2 гурӯҳ; 

$B) 3 гурӯҳ; 



50 
 

$C) 1 гурӯҳ; 

$D) 4 гурӯҳ; 

$E) 5 гурӯҳ; 

 

@209.Принсипи реҷаи миллӣ дар моддаи чанди Конститутсияи 

ҶТ омадааст? 

$A) Моддаи 16; 

$B) Моддаи 15; 

$C) Моддаи 25; 

$D) Моддаи 14; 

$E) Моддаи 13; 

 

@210.Дар кадоме аз ин давлатҳо институти душаҳрвандӣ 

қабулшудааст? 

$A) Арманистон; 

$B) Тоҷикистон; 

$C) Қирғизистон; 

$D) Қазоқистон; 

$E) Озарбойҷон; 

 

@211.Истилоҳи «ҳуќуќи байналмилалӣ» аз тарафи умум дар кадом 

аср қабул гашт? 

$A) Асри ХIX; 

$B) Асри ХVIII; 

$C) Асри ХX; 

$D) Асри ХVII; 

$E) Озарбойҷон; 

 

@212.Субъектҳои дуюмдараҷаи ҳуқуқи байналмилалиро номбар 

кунед? 

$A) Шаҳрҳои давлатмонанд, созмонҳои байналмилалӣ; 

$B) Давлат ва халқу миллатҳои озодихоҳ; 

$C) Давлат ва созмонҳои байналмилалӣ; 

$D) Халқу миллатҳои озодихоҳ ва тарафҳои даргир; 
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$E) Давлат, созмонҳои байналмилалӣ, халқу миллатҳои озодихоҳ, 

шаҳрҳои давлатмонанд; 

 

@213.Асосҳои пайдоиши созмонҳоибайналмилалӣ чӣ баромад 

мекунад? 

$A) Шартнома ва қарори созмони байналмилалӣ; 

$B) Оиннома; 

$C) Одати байналмилалӣ; 

$D) Ш(артномаи байналмилалӣ ва одати байналмилалӣ; 

$E) Одати байналмилалӣ ва қарори созмони байналмилалӣ; 

 

@214.Ҳуқудҳои наздисоҳилӣ чи гуна қаламрав аст? 

$A) Қаламрави дорои реҷаи омехта; 

$B) Қаламрави обҳои дохилӣ; 

$C) Қаламрави обҳои таърихӣ; 

$D) Қаламрави давлатӣ; 

$E) Қаламрави байналмилалӣ; 

 

@215.Баҳри кушод чи хел қаламрав мебошад? 

$A) Қаламрави байналмилалӣ; 

$B) Қаламрави обҳои дохилӣ; 

$C) Қаламрави обҳои таърихӣ; 

$D) Қаламрави давлатӣ; 

$E) Қаламрави дорои реҷаи омехта; 

 

@216.Кадоме аз инҳо ба истилоҳотихосиҳуқуқибайналмилалӣ 

дохил мешавад? 

$A) Дарёи байналмилалӣ; 

$B) Меъёри ҳуқуқӣ; 

$C) Соҳибҳуқуқӣ; 

$D) Ҷанг; 

$E) Ҳамаиҷавобҳо дурустанд; 

 

@217.Вобаста ба доираи амал шартномаҳои байналхалқӣ ба 
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доираи амал ба чанд гурӯҳтақсим мешаванд? 

$A) Универсалӣ ва минтақавӣ; 

$B) Диспозитивӣ ва императивӣ; 

$C) Дутарафа ва бисёртарафа; 

$D) Ҳамаиҷавобҳонодурустанд; 

$E) Пушида ва кушода; 

 

@218.Вобаста ба доираи иштирокчиён шартномаи байналхалқӣ 

таснифот мешавад ба шартномаи байналхалқии ______? 

$A) Дутарафа ва бисёр тарафа; 

$B) Универсалӣ ва минтақавӣ; 

$C) Диспозитивӣ ва императивӣ; 

$D) Пушида ва кушода; 

$E) Ҳамаиҷавобҳо дурустанд; 

 

@219.Вобаста ба тарзи қабули иштирокчиёни шартнома, 

шартномаи байналхалқӣтақсим мешаванд ба________? 

$A) Кушода ва пўшида; 

$B)Универсалӣ ва минтақавӣ; 

$C) Ҳамаиҷавобҳонодурустанд; 

$D) Диспозитивӣ ва императивӣ; 

$E) Дутарафа ва бисёр тарафа; 

 

@220.Чанд шакли шартномаи байналхалқиро медонад? 

$A) Шифоҳӣ ва хаттӣ; 

$B) Байнидавлатӣ, сиёсӣ ва иқтисодӣ; 

$C) Дипломатӣ, байнидавлаӣ ва сиёсӣ; 

$D) Дипломатӣ ва консулӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва махсус; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 
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@221.Принсипҳои асосии ҳуқуқи байналхалқӣ чанд функсияро 

иҷро менамоянд? 

$A) Ду функсияро иҷро мекунад; 

$B) Се функсияро иҷро мекунад; 

$C) Чор функсияро иҷро мекунад; 

$D) Панҷ функсияро иҷро мекунад; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@222.Ҷиноятҳои байналхалқиро муаян кунед? 

$A) Агрессия, геносид, апартеид, биосид, экосид; 

$B) Одамкушӣ, қаллобӣ, тўҳмат; 

$C) Терроризм, таҷовуз ба номус; 

$D) Ҳаракат, дуздӣ, ғоратгарӣ; 

$E) Сохтани ҳуҷҷатҳои қалбакӣ, хиёнат ба ватан; 

 

@223.Асари Гуго Гротсиро нишон диҳед? 

$A) «Ҷанг ва сулҳ»; 

$B) «Ман ва ҳаёти ман»; 

$C) «Ҷумҳур»;  

$D) «Сиёсатнома»; 

$E) «Давлат: робитаҳои сиёсӣ ва иҷтимоии он»; 

 

@224.Чанд принсипи ҳуқуқи байналхалқӣ мавҷуд аст? 

$A) 10; 

$B) 7; 

$C) 8; 

$D)  9; 

$E) 5; 
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@225.Назарияҳои эътирофнамоии байналхалқӣ? 

$A) Конститутивӣ, декларативӣ; 

$B) Дуалистӣ, конститутивӣ; 

$C) Декларативӣ, дуалистӣ; 

$D) Ҳуқуқӣ, дуалистӣ; 

$E) Ҳуқуқӣ, декларативӣ; 

 

@226.Шаклҳои эътирофнамоии байналхалқӣ? 

$A) Де-юре, де-факто; 

$B) Де-юре, ҳуқукӣ; 

$C) Де-факто, ҳуқуқӣ; 

$D) Расмӣ, де-юре; 

$E) Де-факто, расмӣ; 

 

@227.Намудҳои ҷавобгарӣ дар ҳуқуқи байналхалқӣ? 

$A) Сиёсӣ, моддӣ; 

$B) Сиёсӣ, интизомӣ; 

$C) Субститутсия, санксия; 

$D) Реститутсия, сиёсӣ; 

$E) Санксия, материалӣ; 

 

@228.Шаклҳоиҷавобгарии моддӣ дар ҳуқуқи байналхалқӣ? 

$A) Репаратсия, реститутсия, субститутсия; 

$B) Субститутсия, санксия, репаратсия; 

$C) Субститутсия, санксия, реститутсия; 

$D) Санксия, репаратсия, реститутсия; 

$E) Реститутсия, репаратсия, материалӣ; 
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@229.Ҳолатҳое, ки ҷавобгарии байналхалқиро истисно мекунанд? 

$A) Ҳолати офатҳои табиӣ, худмудофиа; 

$B) Пайдоиши истисноии ҷавобгарӣ, баамалбарории истисноии 

ҷавобгарӣ; 

$C) Пайдоиши истисноии ҷавобгарӣ, офатҳои табиӣ; 

$D) Худмудофиа, баамалбарории истисноии ҷавобгарӣ; 

$E) Худмудофиа, баамалбарории истисноии ҷавобгарӣ; 

 

@230.Асосҳои ба вуҷудоии ҷавобгарии байналхалқӣ? 

$A) Асосҳои ҳуқуқӣ, асосҳои воқеӣ; 

$B) Асосҳои ҳуқуқӣ, ҳуқуқвайронкунӣ; 

$C) Воқеӣ, ҳуқуқвайронкунӣ; 

$D) Ҷиноят, кирдорҳои зиддиҳуқуқӣ; 

$E) Ҳуқуқӣ, ҷиноятҳо; 

 

@231.Низоми мақомотҳои асосии ташкилотҳои байналхалқӣ? 

$A) Олӣ, иҷроия, маъмурӣ, комитет ва комиссияҳои махсус; 

$B) Олӣ, иҷроия, маъмурӣ, минтақавӣ; 

$C) Универсалӣ, минтақавӣ, олӣ, маъмурӣ; 

$D) олӣ, маъмурӣ, иҷроия, универсалӣ; 

$E) Комитет ва комиссияҳои махсус, олӣ, иҷроия, универсалӣ; 

 

@232.Функсияҳои ташкилотҳои байналхалқӣ? 

$A) Танзимӣ, назоратӣ, фаврӣ, ахборӣ, кодификатсионӣ; 

$B) Танзимӣ, ҳифзиҳуқуқӣ, фаврӣ, назоратӣ, ахборӣ; 

$C) Танзимӣ, назоратӣ, фаврӣ, ахборӣ, фискалӣ; 
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$D) Танзимӣ, назоратӣ, фаврӣ, кодификатсионӣ, ҳифзиҳуқуқӣ; 

$E) Танзимӣ, назоратӣ, фаврӣ, фискалӣ, кодификатсионӣ; 

 

@232.Оинномаи СММ кай қабул шудааст? 

$A) 26 июни соли 1945; 

$B) 26 июни соли 1944; 

$C) 26 июни соли 1946; 

$D) 26 июни соли 1947; 

$E) 26 июни соли 1948; 

 

@233.Сохтори Оинномаи СММ? 

$A) 19 боб, 111 модда; 

$B) 20 боб, 111 модда; 

$C) 18 боб, 111 модда; 

$D) 17 боб, 111 модда; 

$E) 16 боб, 111 модда; 

 

@234.Ҷумҳуриитоҷикистон кай ба СММ аъзо шуд? 

$A) 2 марти соли 1992; 

$B) 2 марти соли 1993; 

$C) 2 апрели соли 1992; 

$D) 2 феврали соли 1992; 

$E) 2 апрели соли 1993; 

 

@235.Чанд муассисаи махсусгардонидашудаи СММ мебошад? 

$A) 16; 

$B) 15; 
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$C) 14; 

$D) 17; 

$E) 18; 

 

@236.Оинномаи ИДМ кай қабул гашт? 

$A) 22 январи соли 1993; 

$B) 22 январи соли 1992; 

$C) 22 январи соли 1994; 

$D) 22 январи соли 1995; 

$E) 22 январи соли 1995; 

 

@237.Сарчашмаиҳуқуқи дипломатӣ? 

$A) Аҳдномаи Вена "Дар бораи муносибати дипломатӣ" аз 18 апрели 

соли 1961; 

$B) Аҳдномаи Вена "Дар бораи муносибати дипломатӣ" аз 19 апрели 

соли 1961; 

$C) Аҳдномаи Вена "Дар бораи муносибати дипломатӣ" аз 20 апрели 

соли 1961; 

$D) Аҳдномаи Вена "Дар бораи муносибати дипломатӣ" аз 17 апрели 

соли 1961; 

$E) Аҳдномаи Вена "Дар бораи муносибати дипломатӣ" аз 21 апрели 

соли 1961; 

 

@238.Намудҳои мақомотҳои робитаи беруна? 

$A) дохилидавлатӣ, хориҷӣ; 

$A) дипломатӣ, маъмурӣ-техникӣ, хизматӣ; 

$B) универсалӣ, минтақавӣ; 

$C) дипломатӣ, консулӣ; 
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$D) хориҷӣ, минтақавӣ; 

$E) универсалӣ, дохилидавлатӣ; 

 

@239.Ҳайати коркунони дипломатӣ? 

$A) дипломатӣ, маъмурӣ-техникӣ, хизматӣ; 

$B) сафир, миссия, хизматӣ; 

$C) сафир, миссия, маъмурӣ-техникӣ; 

$D) дипломатӣ, маъмурӣ-техникӣ, миссия; 

$E) сафир, маъмурӣ-техникӣ, миссия; 

 

@240.Мафҳумиҳуқуқи дипломатӣ? 

$A) Ҳуқуқи дипломатӣ - ин яке аз соҳаҳои ҳуқуқи байналхалқӣ буда, 

аз маҷмӯи меъёрҳое иборат мебошад, ки статус ва функсияҳои 

мақомоти давлатии робитаҳои берунаро ба танзим медарорад; 

$B) Ҳуқуқи дипломатӣ аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ иборат мебошад, 

ки муносибатҳои дипломатиро танзим мекунад; 

$C) Ҳуқуқи дипломатӣ соҳаи комплексии ҳуқуқи байналхалқӣ 

мебошад, ки муносибатҳои дипломатиро танзим мекунад; 

$D) Ҳуқуқи дипломатӣ аз маҷмӯи меъёрҳои одатӣ иборат мебошад, 

ки муносибатҳои дипломатиро танзим мекунад; 

$E) Ҳуқуқи дипломатӣ аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ иборат мебошад, 

ки танзимгари вазъи ҳуқуқи дипломатӣ ва консул мебошад; 

 

@241.Ҳолати ҳуқуқии миссияи махсусро кадом асноди 

байналхалқӣ танзим мекунад? 

$A) Аҳднома оиди миссияҳои махсус аз соли 1969; 

$B) Аҳднома оиди миссияҳои махсус аз соли 1961; 

$C) Аҳднома оиди миссияҳои махсус аз соли 1963; 
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$D) Аҳднома оиди миссияҳои махсус аз соли 1968; 

$E) Аҳднома оиди миссияҳои махсус аз соли 1970; 

 

@242.ҚонуниҶТ "Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ" 

кай қабул шудааст? 

$A) 1 феврали соли 1996; 

$B) 1 феврали соли 1997; 

$C) 1 феврали соли 1995; 

$D) 1 феврали соли 1998; 

$E) 1 феврали соли 1999; 

 

@243.Шаклҳои паноҳгоҳи сиёсӣ? 

$A) дипломатӣ, территориявӣ; 

$B) динӣ, территориявӣ, сиёсӣ; 

$C) сиёсӣ, дипломатӣ, территориявӣ; 

$D) динӣ, дипломатӣ, сиёсӣ; 

$E) сиёсӣ, динӣ, давлатӣ; 

 

@244.Намудҳои бешаҳрвандӣ? 

$A) мутлақ, нисбӣ; 

$B) истисноӣ, тахминӣ; 

$C) мутлақ, истисноӣ; 

$D) нисбӣ, истисноӣ; 

$E) мутлақ, тахминӣ; 

 

@245.Роҳҳои ба даст овардани шаҳрвандӣ? 

$A) умумӣ, истисноӣ; 
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$B) мутлақ, нисбӣ; 

$C) истисноӣ, тахминӣ; 

$D) умумӣ, мутлақ; 

$E) истисноӣ, нисбӣ; 

 

@246.Санадҳои байналхалқие, ки ҳолати ҳуқуқии шахси 

бешаҳрвандро танзим мекунанд? 

$A) Аҳднома оиди статуси шахси бешаҳрванд аз 28.09.1954, Аҳднома 

доири кӯтоҳнамоии бешаҳрвандӣ аз 30.08.1961; 

$B) Аҳднома оиди статуси шахси бешаҳрванд аз 28.09.1959, Аҳднома 

доири кӯтоҳнамоии бешаҳрвандӣ аз 28.09.1962; 

$C) Аҳднома оиди статуси шахси бешаҳрванд аз 28.08.1954, Аҳднома 

доири кӯтоҳнамоии бешаҳрвандӣ аз 30.08.1961; 

$D) Аҳднома оиди статуси шахси бешаҳрванд аз 28.07.1954, Аҳднома 

доири кӯтоҳнамоии бешаҳрвандӣ аз 30.07.1961; 

$E)Аҳднома оиди статуси шахси бешаҳрванд аз 28.04.1954, Аҳднома 

доири кӯтоҳнамоии бешаҳрвандӣ аз 28.04.1961; 

 

@247.Мафҳумиҳуқуқи шартномаҳои байналхалқӣ? 

$A) ҳуқуқи шартномаҳои байналхалқӣ - соҳаи алоҳидаи ҳуқуқи 

байналхалқӣ мебошад, ки аз низоми меъёрҳо иборат буда, 

танзимгари тартиби бастан ва иҶро кардани шартномаи байналхалқӣ 

аст; 

$B) ҳуқуқи шартномаҳои байналхалқӣ - ин созиши ду ва зиёда 

субъекти ҳуқуқи байналхалқӣ мебошад; 

$C) ҳуқуқи шартномаҳои байналхалқӣ - ин созиши ду ва зиёда 

субъектҳои ҳуқуқи байналхалқи мебошад, ки дар натиҷаи он ҳуқуқу 

ӯҳдадориҳои байналхалқӣ пайдо мешавад; 
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$D) ҳуқуқи шартномаҳои байналхалқӣ соҳаи алоҳидаи ҳуқуқи 

байналхақӣ мебошад, ки дар нативаи он ҳуқуқу ӯҳдадориҳои 

байналхалқӣ пайдо мешаванд; 

$E) ҳуқуқи шартномаҳои байналхалқӣ соҳаи алоҳидаи ҳуқуқи 

байналхалқӣ мебошад, ки танзимгари ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои 

байналхалқӣ мебошад; 

 

@248.Сарчашмаҳоиҳуқуқи шартномаҳои байналхалқӣ? 

$A) Аҳдномаи Вена "Дар бораи ҳуқуқи шартномаҳои байналхалқӣ" аз 

соли 1969 Аҳдномаи Вена "Дар бораи шартнома байни давлат ва 

ташкилотҳои байналхалқӣ" аз соли 1986 Аҳдномаи Вена  "Дар бораи 

ҳуқуққабулкунии давлат дар муносибат бо шартнома" аз соли 1978; 

$B) Аҳдномаи Вена "Дар бораи ҳуқуқи шартномаҳои байналхалқӣ" аз 

соли 1968 Аҳдномаи Вена "Дар бораи шартнома байни давлат ва 

ташкилотҳои байналхалқӣ" аз соли 1987 Аҳдномаи Вена  "Дар бораи 

ҳуқуққабулкунии давлат дар муносибат бо шартнома" аз соли 1977; 

$C) Аҳдномаи Вена "Дар бораи ҳуқуқи шартномаҳои байналхалқӣ" аз 

соли 1970 Аҳдномаи Вена "Дар бораи шартнома байни давлат ва 

ташкилотҳои байналхалқӣ" аз соли 1986 Аҳдномаи Вена  "Дар бораи 

ҳуқуққабулкунии давлат дар муносибат бо шартнома" аз соли 1978; 

$D) Аҳдномаи Вена "Дар бораи ҳуқуқи шартномаҳои байналхалқӣ" аз 

соли 1969 Аҳдномаи Вена "Дар бораи шартнома байни давлат ва 

ташкилотҳои байналхалқӣ" аз соли 1986 Аҳдномаи Вена  "Дар бораи 

ҳуқуққабулкунии давлат дар муносибат бо шартнома" аз соли 1977; 

$E) Аҳдномаи Вена "Дар бораи ҳуқуқи шартномаҳои байналхалқӣ" аз 

соли 1970 Аҳдномаи Вена "Дар бораи шартнома байни давлат ва 

ташкилотҳои байналхалқӣ" аз соли 1986 Аҳдномаи Вена  "Дар бораи 

ҳуқуққабулкунии давлат дар муносибат бо шартнома" аз соли 1978; 

 

@249.Намудҳои шартномаи байналхалқӣ? 

$A) Сиёсӣ, иқтисодӣ, махсус, дутарафа, бисёртарафа; 
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$B) Сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, дутарафа, бисёртарафа; 

$C) Сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, дутарафа, оиннома; 

$D) Сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, оиннома, пакт; 

$E) Сиёсӣ, иқтисодӣ, махсус, оиннома, дутарафа; 

 

@250.Ҳолатҳои беэътиборгардии шартномаи байналхалқӣ? 

$A) Мутлақ, нисбӣ; 

$B) Мутлақ, истисноӣ; 

$C) Мутлақ, тахминӣ; 

$D) Нисбӣ, истисноӣ; 

$E) Тахминӣ, нисбӣ; 

 

@251.Қонуни ҶТ "Дар бораи шартномаи байналхалқии ҶТ" кай 

қабул шудааст? 

$A) 11 декабри соли 1999; 

$B) 25 июни соли 1993; 

$C) 11 ноябри соли 1999; 

$D) 11 декабри соли 1997; 

$E) 11 декабри соли 1998; 

 

@252.Намудҳои бехатарии дастаҷамъӣ? 

$A) Умумиҷаҳонӣ, минтақавӣ; 

$B) Классикӣ, минтақавӣ; 

$C) Социалистӣ, буржуазӣ; 

$D) Дар диораи СММ; 

$E) Дар диораи ИДМ; 
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@253.Шартнома доир ба бехатарии дастаҷамъӣ дар ИДМ кай 

баста шудааст? 

$A) 15 маи соли 1992; 

$B) 14 маи соли 1992; 

$C) 13 маи соли 1992; 

$D) 19 маи соли 1993; 

$E) 15 маи соли 1993; 

 

@254.Таснифоти меъёрҳои ҳуқуқи байналхалқиро диҳед? 

$A) Универсалӣ, локалӣ, императивӣ ва диспозитивӣ; 

$B) Универсалӣ, портикулярӣ, эътирофкунанда ва мурофиавӣ; 

$C) Диспозитивӣ, моддӣ, мурофиавӣ, функсионалӣ; 

$D) Иҷозатдиҳанда, эътирофкунанда, манъкунанда ва мурофиавӣ; 

$E) Универсалӣ, императивӣ, мурофиавӣ, функсионалӣ; 

 

@255.Экстрадиция дар ҳуқуқи байналхалқӣ чист? 

$A) Супоридани ҷинояткор мувофиқи шартномаҳои байналхалқӣ; 

$B) Тартиби бастани шартнома; 

$C) Тартиби таъин намудани дипломат; 

$D) Иҷозат барои дохил шудан ба давлат; 

$E) Иҷроиши қарори суд; 

 

@256.Кадом муассисаҳои суди байналхалқиро медонед, ки даъвои 

шахси алоҳидаро баррасӣ мекунанд? 

$A) Суди европоӣ оиди ҳуқуқҳои инсон, комиссияи СММ оиди ҳуқуқи 

инсон; 

$B) Суди байналхалқии СММ; 

$C) Суди иқтисодии ИДМ; 
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$D) Суди Олии Россия; 

$E) НАТО; 

 

@257.Кадом трибунали байналхалқиро медонед? 

$A) Трибуналҳои Нюрнберг, Токио, Югославия ва Руонд; 

$B) Кумитаи СММ оиди масъалаҳои молиявӣ; 

$C) Котиботи СММ; 

$D) Ассамблеяи байнипарламентии ИДМ; 

$E) Иҷроиши қарори суд; 

 

@258.Намудҳои ҷиноятҳои байналхалқӣ? 

$A) Агрессия, геносид, апартеид, биосид, экосид ва ғ.; 

$B) Одамкушӣ, қаллобӣ, тӯҳмат; 

$C) Терроризм, таҷовуз ба номус; 

$D) Ҳаракат, дуздӣ, ғаратгарӣ; 

$E) Сохтани ҳуҷҷатҳои қалбакӣ, хиёнат ба ватан; 

 

@259.Вобаста ба хусусияти аъзоёнаш ташкилотҳои 

байналхалқиро чӣ гунна тасниф менамоянд? 

$A)Ташкилотҳои байнидавлатӣ (байниҳукуматӣ) ва ғайриҳукуматӣ; 

$B) Ташкилотҳои минтақавӣ; 

$C) Ташкилотҳои махсус ва давлатӣ; 

$D) Ташкилотҳои байнидавлатӣ; 

$E) Ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ; 

 

@260.Вобаста ба миқдори аъзоёни худ ташкилотҳои байналхалқӣ 

чӣ гунна тасниф карда мешаванд? 

$A) Универсалӣ, минтақавӣ ва байниминтақавӣ; 

$B) Универсалӣ; 

$C) Универсалӣ ва ягона; 
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$D) Минтақавӣ; 

$E) Байниминтақавии характери махсусдошта; 

 

@261.Вабаста ба салоҳият ташкилотҳои байналхалқӣ ба кадом 

намудҳо ҷудо мешаванд? 

$A) Умумӣ ва махсус; 

$B) Умумӣ ва ғайрифаъол; 

$C) Фаъол ва ғайрифаъол; 

$D) Махсус ва пинҳонӣ; 

$E) Умумии қисман паҳншаванда; 

 

@262.Оиномаи СММ кадом сол қабул шудааст? 

$A) Дар ш.Сан-Франсиско 26 06 1945; 

$B) Дар ш.Сан-Франсиско 24.10.1945; 

$C) Дар Вашингтон 24.10.1945; 

$D) Дар Вашингтон 26 июни соли 1945; 

$E) Дар Женева соли 1945; 

 

@263.Оиномаи СММ дорои чанд боб ва мода мебошад? 

$A) 19 боб ва 111 модда; 

$B) 10 боб ва 100 модда; 

$C) 18 боб ва 118 модда; 

$D) 19 боб ва 119 модда; 

$E) 12 боб ва 112 модда; 

 

@264.Низоми мақомоти СММ-ро ба чанд қисм ҷудо менамоянд? 

$A) 2 қисм: асосӣ ва ёрирасон; 

$B) 2 қисм: асосӣ ва иловагӣ; 

$C) 2 қисм: ёрирасон ва ташкилкунанда; 

$D) 2 қисм: асосӣ ва иловагӣ; 

$E) 3 қисм: асосӣ, иловагӣ ва ёрирасон; 

 

@265.Ассаблеяи Гнералии СММ чӣ гунна мақомот мебошад? 

$A) Мақомти машваративу назоратӣ; 
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$B) Мақомоти машваратӣ; 

$C) Мақомоти назоратӣ; 

$D) Мақомоти умумӣ ва махсус; 

$E) Мақомоти салоҳиятдор; 

 

@266.Ассаблеяи Гнералӣ кадом иҷлосияҳоро барпо карда 

метавонад? 

$A) Иҷлосияи муқаррарӣ(ҳамешагӣ), махсус ва фавқуллода; 

$B) Иҷлосияи муқаррарӣ (ҳамешагӣ); 

$C) Иҷлосияи махсус; 

$D) Иҷлосияи фавқуллода; 

$E) Иҷлосияи махсус ва фавқуллода; 

 

@267.Суди байналхалқии СММ аз чанд судяи мустақил иборат 

мебошад? 

$A) 15 судя; 

$B) 14 судя; 

$C) 17 судя; 

$D) 13 судя; 

$E) 19судя; 

 

@268.Қароргоҳи Суди байналхалқии СММ дар куҷо воқеъ 

гардидааст? 

$A) Дар Гаага (Нидерландия); 

$B) Дар Вашингтон (Америка); 

$C) Дар Женева (Шветсария); 

$D) Дар Остона (Қазоқистон); 

$E) Дар Москва (Россия); 

 

@269.Раис ва котиби Суди байналхалқӣ дар куҷо бояд зиндагӣ 

кунанд? 

$A) Дар қароргоҳи Суди байналхалқӣ; 

$B) Дар Вашингтон; 

$C) Дар қароргоҳи СММ; 
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$D) Дар қароргоҳи Шурои амният; 

$E) Дар қароргоҳи САҲА; 

 

@270.Забони расмии Суди байналхалқии СММ кадом забонҳост? 

$A) Франсавӣ ва англисӣ; 

$B) Англисӣ ва русӣ; 

$C) Русӣ ва франсавӣ; 

$D) Испанӣ ва олмонӣ; 

$E) Хитоӣ ва англисӣ; 

 

@271.Қароргоҳи Котиботи СММ дар куҷо воқеъ гардидааст? 

$A) Дар Ню-Йорк; 

$B) Дар Гаага; 

$C) Дар Вашингтон; 

$D) Дар Женева; 

$E) Дар Москва; 

 

@272.ЮНИСЕФ ҳамчун мақомоти муваққатӣ кадом сол таъсис 

ёфт? 

$A) 11 декабри соли 1946; 

$B) 11 декабри соли 1956; 

$C) 11 декабри соли 1955; 

$D) 11 декабри соли 1945; 

$E) 12 декабри соли 1959; 

 

@273.ЮНИСЕФ кадом сол мустақилияти комили худро ба даст 

овард? 

$A) Соли 1953; 

$B) Соли 1943; 

$C) Соли 1963; 

$D) Соли 1973; 

$E) Соли 1983; 
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@274.Барои амалишавии мақсадҳои худ ЮНИСЕФ чанд 

кумитаҳои миллӣ ва ташкилотҳои ғайриҳукуматиро ҷалб 

намудааст? 

$A) 38 кумита ва 180 ташкилоти ғайриҳукуматӣ; 

$B) 48 кумита ва 180 ташкилоти ғайриҳукуматӣ; 

$C) 38 кумита ва 190 ташкилоти ғайриҳукуматӣ; 

$D) 55 кумита ва 155 ташкилоти ғайриҳукуматӣ; 

$E) 66 кумита ва 166 ташкилоти ғайриҳукуматӣ; 

 

@275.Барномаи рушди СММ кадом сол таъсис ёфтаву мақомоти 

олии он аз чанд аъзо иборат мебошад? 

$A) Соли 1959 аз 48 аъзо; 

$B) Соли 1965 аз 48 аъзо; 

$C) Соли 1998 аз 98 аъзо; 

$D) Соли 2000 аз 200 аъзо; 

$E) Соли 2001 аз 201 аъзо; 

 

@276.Коммисияи ҳуқуқи байналхалқӣ кай, аз чанд нафар иборат 

аст ва онҳо ба кадом муҳлат интихоб мешаванд? 

$A) 21 ноябри соли 1947, 34 нафар ва 5 сол интихоб мешаванд; 

$B) 21 майи соли 1995, 38 нафар ва 5 сол интихоб мешаванд; 

$C) 28 марти соли 1948, 25 нафар ва 5 сол интихоб мешаванд; 

$D) 30 апрели соли 1955, 55 нафар ва 3 сол интихоб мешаванд; 

$E) 15 январи соли 1954, 36 нафар ва 7 сол интихоб мешаванд; 

 

@277.Дар айни ҳол чанд муассисаи махсусгардонидашуда мавҷуд 

мебошад? 

$A) 16 муассиса; 

$B) 15 муассиса; 

$C) 19 муассиса; 

$D) 17 муассиса; 

$E) 20 муассиса; 

 

@278.Ташкилоти умумиҷаҳонии метеорологӣ кай таъсис ёфтааст? 
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$A) 1958; 

$B) 1966; 

$C) 1956; 

$D) 1873; 

$E) 1888; 

 

@279.Оиномаи Ташкилоти умумиҷаҳонии метеорологӣ кай қабул 

шудааст? 

$A) 22 марти соли 1950; 

$B) 2 майи соли 1982; 

$C) 30 ноябри соли 2000; 

$D) 23 марти соли 1950; 

$E) 22 сентябри соли 1889; 

 

@280.Ҷумҳурии Тоҷикистон кай узви Ташкилоти умумиҷаҳонии 

метеорологӣ гаштааст? 

$A) 9 сентябри соли 1993; 

$B) 21 майи соли 1999; 

$C) 15 сентябри соли 2001; 

$D) 11 октябри соли 2000; 

$E) 3 декабри соли 2005; 

 

@281.Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом сол аъзои Созмони 

умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ гардид? 

$A) 14 феврали соли 1994; 

$B) 17 феврали соли 2001; 

$C) 21 марти соли 2001; 

$D) 14 феврали соли 1995; 

$E) 22 марти соли 2002; 

 

@282.Оиномаи Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ кай қабул 

шудаву Ҷумҳурии Тоҷикистон кай аъзои ин созмон гардидаст? 

$A) 7 апрели соли 1948 ва ҶТ соли 1992; 

$B) 25 августи соли 1955 ва ҶТ соли 2002; 
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$B) 17 феврали соли 2001; 

$C) 22 майи соли 1996 ва ҶТ соли 2000; 

$D) 8 марти соли 1899 ва ҶТ соли 1992; 

$E) 9 сентябри соли 2010 ва ҶТ соли 2011; 

 

@283.Кадом муассисаҳои махсусгардонидашударо медонед? 

$A) Ҷавобҳо дурустанд; 

$B) Иттифоқи умумиҷаҳонии почта (ВПС); 

$C) Ассотсиатсияи умумиҷаҳонии рушд (МАР); 

$D) Созмони байналхалқии баҳрӣ (ИМО); 

$E) Созмони байналхалқии авиатсияи гражданӣ (ИКАО); 

 

@284.Кадом муассисаҳои махсусгардонидашуда мавҷуд аст? 

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$B) Корпоратсияи байналахлқии молиявӣ (МФК); 

$C) Бонки байналхалқии таҷдид ва рушд (МБРР); 

$D) Хазинаи байналхалқии асъор (МВФ); 

$E) Иттифоқи байналхалқии робитаи электрикӣ; 

 

@285.Созмони кишоварзӣ ва озуқавории СММ кай таъсис фтааст? 

$A) 16 октябри соли 1945; 

$B) 20 июли соли 2001; 

$C) 12 декабри соли1945; 

$D) 25 сентябри соли 1999; 

$E) 22 феврали соли 1986; 

 

@286.Лигаи Миллатҳо кадом солҳо арзи вуҷуд кардааст? 

$A) 1919-1946; 

$B) 1898-1940; 

$C) 1700-1900; 

$D) 1899-1955; 

$E) намедонам; 
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@287.Таърихи ҳуқуқи байналхалқӣ чанд давраро дарбар 

мегирад? 

$A) 3 давра; 

$B) 4 давра; 

$C) 2 давра; 

$D) 5 давра; 

$E) намедонам; 

 

@288.Ҳуқуқи байналхалқӣ дар асрҳои миёна кадом моҳиятро 

ифода мекард? 

$A) Замон аз они зӯр; 

$B) Ҳуқуқи халқҳо; 

$C) jus gentium; 

$D) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) намедонам; 

 

@289.Низоми ҳуқуқи байналхалқӣ дарбаргирандаи чанд унсур 

мебошад? 

$A) 4; 

$B) 2; 

$E) 3; 

$D) 5; 

$E) намедонам; 

 

@290.Меъёрҳои ҳуқуқи байналхалқӣ аз рӯи доираи амалкуниашон 

тақсим мешаванд ба_______? 

$A) Ба меъёри универсалӣ ва локалӣ; 

$B) Ба диспозитивӣ ва императивӣ; 

$C) Ба меъёрҳои ҳуқуқи моддӣ ва ғ; 

$D) Ба меъёрҳои ҳифзкунанда ва танзимкунанда; 

$E) намедонам; 

 

@291.Меъёрҳои ҳуқуқи байналхалқ бо тарзи ба танзимдории 

ҳуқуқӣ, меъёрҳои ҳуқуқи байналхалқӣ тақсим мешаванд ба_____? 

$A) Ба диспозитивӣ ва императивӣ; 

$B) Ба меъёри универсалӣ ва локалӣ; 

$C) Ба меъёрҳои ҳуқуқи моддӣ; 
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$D) Ба меъёрҳои ҳифзкунанда ва танзимкунанда; 

$E) намедонам; 

 

@292.Конвенсияи Вена «Дар бораи муносибатҳои дипломат ива 

консулӣ» кай қабул гардидааст? 

$A) Солҳои 1961-1963; 

$B) Солҳои 1962-1964; 

$C) Солҳои 1962-1963; 

$D) Солҳои 1963-1965; 

$E) намедонам; 

 

@293.Комиссияи ҳуқуқи байналхалқӣ аз чанд аъзо иборат аст? 

$A) 34 аъзо; 

$B) 37 аъзо; 

$C) 36 аъзо; 

$D) 35 аъзо; 

$E) намедонам; 

 

@294.Дар Женева Конвенсия оид ба ҳуқуқи баҳрӣ кай қабул 

гардидааст? 

$A) Соли 1958; 

$B) Соли 1959; 

$C) Соли 1968; 

$D) Соли 1978; 

$E) намедонам; 

 

@295.Инкорпоратсия чист? 

$A) Шакли ба низомдарории ҳуқуқ; 

$B) Шакли аз байнбарии ҳуқуқ; 

$C) Шакли қабулкунии ҳуқуқ; 

$D) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) намедонам; 

 

@296.Принсипҳои ҳуқуқи байналхалқӣ чанд функсияро муаян 

менамоянд? 

$A) Ду функсия; 

$B) Панҷ функсия; 

$C) Чор функсия; 

$D) Се функсия; 
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$E) Моддӣ ва маънавӣ; 

 

@297.Истилоҳи «сарчашмаи ҳуқуқӣ» дар чанд мазмун истифода 

бурда мешавад? 

$A) Моддӣ ва расмӣ; 

$B) Хаттӣ ва даҳонӣ; 

$C) Кушода ва пушида; 

$D) Расмӣғайри расмӣ; 

$E) намедонам; 

 

@298.Принсипҳои ҳуқуқи байналхалқӣ чанд функсияро иҷро 

менамоянд? 

$A) Ду функсияро иҷро мекунад; 

$B) Се функсияро иҷро мекунад; 

$C) Чор функсияро иҷро мекунад; 

$D) Панҷ функсияро иҷро мекунад; 

$E) намедонам; 

 

@299.Дар ҳуқуқи байналхалқӣ асосан чанд методро истифода 

менамояд? 

$A) 5 метод; 

$B) 2 метод; 

$C) 3 метод; 

$D) 4 метод; 

$E) намедонам; 

 

@300.Сарчашмаи ҳуқуқи шартномаи байналхалқӣ кадомҳоянд? 

$A) Конвенсияи Вена «Дар бораи ҳуқуқи шартномаи байналхалқӣ 

мебошад; 

$B) Конвенсияи Женева «Дар бораи ҳуқуқи шартномаи байналхалқӣ» 

мебошад; 

$C) Конвенсияи Женева «Дар бораи ҳуқуқи шартномаи байналхалқӣ», 

мебошад; 

$D) Конвенсияи Гаага «Дар бораи ҳуқуққабулкунии давлат мебошад. 

$E) Намедонам; 

 

@301.Конвенсияи Вена «Дар бораи ҳуқуққабулкунии давлат дар 

муносибат бо шартномаи байналхалқӣ»? 

$A) Аз 23 августи соли 1978, қабул шадааст; 
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$B) Аз 21 марти соли 1986 қабул шадааст; 

$C) Аз 23 майи соли 1969 қабул шадааст; 

$D) Аз 25 августи соли қабул шадааст; 

$E) Намедонам; 

 

@302.Конвенсияи Вена «Дар бораи ҳуқуқи шартномаи 

байналхалқӣ»? 

$A) Аз 23 майи соли 1969, қабул шадааст; 

$B) Аз 25 августи соли 1978 қабул шадааст; 

$C) Аз 21 марти соли 1986 қабул шадааст; 

$D) Аз 23 августи соли 1978, қабул шадааст; 

$E) Намедонам; 

 

@303.Конвенсияи Вена «Дар бораи ҳуқуқи шартнома байни 

давлат ва ташкилотҳои байналхалқӣ ва байни ташкилотҳои 

байналхалқӣ»? 

$A) Аз 21 марти соли 1986 қабул шадааст; 

$B) Аз 23 августи соли 1978, қабул шадааст; 

$C) Аз 23 майи соли 1969, қабул шадааст; 

$D) Аз 25 августи соли 1978 қабул шадааст; 

$E) Намедонам; 

 

@304.Вобаста ба доираи амал шартномаҳои байналхалқӣ ба 

доираи амал бачд гуруҳ тақсим мешаванд? 

$A) Универсалӣ ва минтақавӣ; 

$B) Диспозитивӣ ва императивӣ; 

$C) Дутарафа ва бисертарафа; 

$D) Пушида ва кушода; 

$E) Намедонам; 

 

@305.Вобаста ба доираи иштирокчиён шартномаи 

байналхалқӣтаснифот мешавад ба шартномаи 

байналхалқии______? 

$A) Дутарафа ва бисёр тарафа; 

$B) Универсалӣ ва минтақавӣ; 

$C) Диспозитивӣ ва императивӣ; 

$D) Пушида ва кушода; 

$E) Намедонам; 

 



75 
 

@306.Вобаста ба тарзи қабули иштирокчиёни шартнома, 

шартномаи байналхалқӣ тақсим мешаванд ба_______? 

$A) Кушода ва пӯшида; 

$B) Универсалӣ ва минтақавӣ; 

$C) Диспозитивӣ ва императивӣ; 

$D) Дутарафа ва бисёр тарафа; 

$E) Намедонам; 

 

@307.Кадоме аз инҳо андешаҳои худро оиди табақабандии 

таърихи ҳуқуқи байналмилалӣ баён кардаанд? 

$A) И.И.Лукашук, О.И.Тиунов, Н.А.Ушаков, В.П.Савасков; 

$B) Э.Раҳмон, М.Убайдуллоев, Ш.Зуҳуров, И.И.Лукашук; 

$C) Ш.Шоҳиён, М.Қаландарзода, Р.Шоҳмурод, О.И.Тиунов; 

$D) Б.Худоёрзода, Раҳмон Озода Эмомалӣ, В.П.Савасков; 

$E) Намедонам; 

 

@308.Дар аҳди қадим низоми ҳуқуқи байналхалқӣ дар доираи чӣ 

ташаккул ёфта буд? 

$A) Минтақа; 

$B) Ноҳия; 

$C) Деҳот; 

$D) Оила; 

$E) Намедонам; 

 

@309.Дар аҳди қадим низоми ҳуқуқи байналхалқӣ чӣ гуна 

хусусият дошт? 

$A) Хусусияти синфӣ; 

$B) Хусусияти оилавӣ; 

$C) Хусусияти қавмӣ; 

$D) Хусусияти маҳалгароӣ; 

$E) Намедонам; 

 

@310.Кадоме аз инҳо андешаҳои худро оиди омилҳои пайдоиши 

ҳуқуқи байналмилалӣ баён кардаанд? 

$A) Л.Оппенгейм, Ф.Лист, Н.Захаров, А.Гёфтер, Ф.Мар; 
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$B) Э.Раҳмон, М.Убайдуллоев, Ш.Зуҳуров, Л.Оппенгейм; 

$C) Ш.Шоҳиён, М.Қаландарзода, Р.Шоҳмурод, Ф.Лист; 

$D) Б.Худоёрзода, Раҳмон Озода Эмомалӣ, Ф.Мартенс; 

$E) Намедонам; 

 

@311.Дар аҳди қадим сарчашмаи ҳуқуқи байналмилалӣ дар 

ибтидо чӣ буд? 

$A) Одати байналмилалӣ; 

$B) Одати оилавӣ; 

$C) Одати қавмӣ; 

$D) Одати авлодӣ. 

$E) Намедонам; 

 

@312.Дар аҳди қадим сарчашмаи ҳуқуқи байналмилалӣ баъдан чӣ 

шуд? 

$A) Шартномаҳои байналмилалии дутарафа; 

$B) Одати оилавӣ, одати халқҳо, одати тараф; 

$C) Одати байналмилалӣ, одати дохилидавлат; 

$D) Одати қавмӣ, одати расми, одати пешгирӣ; 

$E) Намедонам; 

 

@313.Дар ҳазорсолаи якуми пеш аз мелод нақши муҳимро дар 

муносибатҳои байналмилалии Шарқи Наздик ва Миёна кадоме аз 

ин давлатҳо мебозид? 

$A) Ассурия; 

$B) Сосоноён; 

$C) Сомониён; 

$D) Ватикан; 

$E) Намедонам; 

 

@314.Қонуни Ману нақши муҳимро дар равобити кадоме аз ин 

кишварҳо мебозид? 

$A) Ҳиндустони Қадим; 

$B) Рими Қадим; 
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$C) Мисри Қадим; 

$D) Юнони Қадим; 

$E) Намедонам; 

 

@315.Шартномаи байналмилалӣ дар Ҳиндустони қадим ба чанд 

замон тақсим мегашт? 

$A) Ба 2 замон; 

$B) Ба 4 замон; 

$C) Ба 5 замон; 

$D) Ба 3 замон; 

$E) Намедонам; 

 

@316.Шартномаи байналмилалӣ дар Ҳиндустони қадим ба кадоме 

аз ин замонҳо тақсим мегашт? 

$A) Ба замони ҷанг ва сулҳ; 

$B) Ба серҳосилӣ ва хушксолӣ; 

$C) Ба серҳосилӣ ва ҷанг; 

$D) Ба хушксолӣ ва сулҳ; 

$E) Намедонам; 

 

@317.Дар Ҳиндустони қадим ҷангҳо ба чанд намуд тақсим 

мегашт? 

$A) 2 намуд; 

$B) 1 намуд; 

$C) 4 намуд; 

$D) 3 намуд; 

$E) Намедонам; 

 

@318.Истилоҳи «ҳуқуқи халқҳо» дар кадоме аз ин давлатҳо пайдо 

шудааст? 

$A) Рими Қадим; 

$B) Мисри Қадим; 

$C) Ҳиндустони Қадим; 

$D) Хитойи Қадим; 
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$E) Намедонам; 

 

@319.Ҳуқуқи байналмилалӣ дар асрҳои миёна моҳияти кадоме аз 

инҳоро ифода мекард? 

$A) «Замон аз они зӯр»; 

$B) «Замон аз они калисо»; 

$C) «Замон аз они шоҳ»; 

$D) «Замон аз они диндорон»; 

$E) Намедонам; 

 

@320.Асосгузори илми ҳуқуқи байналмилалӣ кӣҳисоб мешавад? 

$A) Г. Гротсӣ; 

$B) И.И.Лукашук; 

$C) О.И.Тиунов; 

$D) В.П.Савасков; 

$E) Намедонам; 

 

@321.Истилоҳи «ҳуқуқи байналмилалӣ» аз тарафи умум дар кадом 

аср қабул гашт? 

$A) Асри ХIX; 

$B) Асри ХVIII; 

$C) Асри ХX; 

$D) Асри ХVII; 

$E) Намедонам; 

 

@322.Дар ҳуқуқи байналмилалӣ истилоҳот ба чанд гурӯҳ тақсим 

мешаванд? 

$A) Ба 2 гурӯҳ; 

$B) Ба 4 гурӯҳ; 

$C) Ба 5 гурӯҳ; 

$D) Ба 3 гурӯҳ; 

$E) Намедонам; 

 

@323.Кадоме аз инҳо ба истилоҳи сиёсӣ дохил аст? 
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$A) Давлат; 

$B) Оила; 

$C) Ҷомеа; 

$D) Округ; 

$E) Намедонам; 

 

@324.Кадом истилоҳ ба истилоҳи сиёсӣ дохил мешавад? 

$A) Истиқлолият; 

$B) Муносибатҳо; 

$C) Округи консулӣ; 

$D) Истисморият; 

$E) Намедонам; 

 

@325.Кадоме аз инҳо ба истилоҳи сиёсӣ ворид шудааст? 

$A) Худмуайянкунии халқу миллатҳо; 

$B) Муносибатҳои дипломатӣ бо давлат; 

$C) Округи консулӣ, округи дипломатӣ; 

$D) Масунияти дипломатӣ ташкилот; 

$E) Намедонам; 

 

@326 Истилоҳои сиёсиро муаян кунед? 

$A) Сулҳ; 

$B) Округи консулӣ; 

$C) Муносибатҳои дипломатӣ; 

$D) Масунияти дипломатӣ; 

$E) Намедонам; 

 

@327.Кадоме аз инҳо истилоҳи сиёсӣ мешавад? 

$A) Амният; 

$B) Муносибатҳои дипломатӣ; 

$C) Масунияти дипломатӣ; 

$D) Округи консулӣ; 

$E) Намедонам; 
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@328.Кадоме аз инҳо ба истилоҳи сиёсӣ дохил мешавад? 

$A) Истиқлолият; 

$B) Сарчашмаи ҳуқуқ; 

$C) Соҳибҳуқуқӣ; 

$D) Меъёри ҳуқуқӣ; 

$E) Намедонам; 

 

@329 Кадом варианти овардашуда дуруст аст ва ба истилоҳи сиёсӣ 

дохил аст? 

$A) Забткориҳо; 

$B) Сарчашмаи ҳуқуқ; 

$C) Меъёри ҳуқуқӣ; 

$D) Соҳибҳуқуқӣ; 

$E) Намедонам; 

 

@330.Кадомхел истилоҳи сиёсӣро медонед? 

$A) Истиқлолият; 

$B) Принсипи ҳуқуқ; 

$C) Субъекти ҳуқуқӣ; 

$D) Ҷавобгарии ҳуқуқӣ; 

$E) Намедонам; 

 

@331.Дар истилоҳои овардашудакадомаш истилоҳи сиёсӣ дохил 

мебошад? 

$A) Сулҳ; 

$B) Адл; 

$C) Риоя; 

$D) Меъёр; 

$E) Намедонам; 

 

@332.Кадом истилоҳи сиёсиро медонед? 

$A) Амният; 

$B) Принсип; 

$C) Ҷавобгар; 
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$D) Субъект; 

$E) Намедонам; 

 

@333.Кадоме аз инҳо ба истилоҳоти умумии ҳуқуқ дохил 

мешавад? 

$A) Шартнома; 

$B) Муносибат; 

$C) Алоқаманд; 

$D) Ризоиятҳо; 

$E) Намедонам; 

 

@334.Кадоме аз инҳо ба истилоҳоти дипломатӣ дохил мешавад? 

$A) Муносибатҳои дипломатӣ; 

$B) Меъёри ҳуқуқӣ шакли ҳуқуқ; 

$C) Сарчашмаи ҳуқуқ андоз; 

$D) Соҳибҳуқуқӣ ва даромад; 

$E) Намедонам; 

 

@335.Истилоҳи дипломатро муаян намоед? 

$A) Масунияти дипломатӣ; 

$B) Сарчашмаи ҳуқуқии он; 

$C) Соҳибҳуқуқии тарафҳо; 

$D) Меъёри ҳуқуқ ғайриҳуқ; 

$E) Намедонам; 

 

@336.Ба истилоҳоти дипломатӣ чи дохил мешавад? 

$A) Округи консулӣ; 

$B) Соҳибҳуқуқӣ; 

$C) Меъёри ҳуқуқӣ; 

$D) Сарчашмаи ҳуқуқ; 

$E) Намедонам; 

 

@337.Кадоме аз инҷавобҳо ба истилоҳоти дипломатӣ дохил 

мешавад? 
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$A) Ташкилоти байналхалқӣ; 

$B) Ташкилотҳои дохилӣ; 

$C) Меъёри ҳуқуқӣ дохилӣ; 

$D) Соҳибҳуқуқии давлатӣ; 

$E) Намедонам; 

 

@338.Ба истилоҳоти дипломатӣ чи эътироф шудааст? 

$A) Масунияти дипломатӣ; 

$B) Меъёри ҳуқуқӣ ва гипотеза; 

$C) Соҳибҳуқуқӣ, соҳибихтиёр; 

$D) Ҷанг, ва муносибати он; 

$E) Намедонам; 

 

@339.Кадом истилоҳотро ба истилоҳоти дипломатӣ дохил 

намудан мумкин аст? 

$A) Масунияти дипломатӣ; 

$B) Меъёри ҳуқуқӣ ва гипотеза; 

$C) Соҳибҳуқуқӣ, соҳибихтиёр; 

$D) Ҷанг, ва муносибати он; 

$E) Намедонам; 

 

@340.Кадоме истилоҳоти дипломатиро омухтаед? 

$A) Округи консулӣ; 

$B) Сарчашмаи ҳуқуқ; 

$C) Меъёри ҳуқуқӣ; 

$D) Забткориҳо; 

$E) Намедонам; 

 

@341.Дар инҷо истилоҳоти хоси ҳуқуқи байналмилалӣ муаян 

намоед? 

$A) Эътирофнамоии байналхалқӣ; 

$B) Меъёри ҳуқуқӣ, шаклҳои ҳуқуқ; 

$C) Этирофнамои сарчашмаи ҳуқуқ; 

$D) Соҳибҳуқуқӣ, ва соҳибихтиёрӣ; 
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$E) Намедонам; 

 

@342.Кадоме аз инҳо ба истилоҳоти хоси ҳуқуқи байналмилалӣ 

дохил мешавад? 

$A) Ҷиноятҳои байналмилалӣ; 

$B) Сарчашмаи ҳуқуқ ва тасноф; 

$C) Соҳибҳуқуқии давлатҳо ва ғ; 

$D) Меъёри ҳуқуқӣ ва давлатҳо; 

$E) Намедонам; 

 

@343.Истилоҳоти ҳуқуқи байналмилалӣ муаян намоед? 

$A) Кишвари сеюм; 

$B) Соҳибҳуқуқии он; 

$C) Меъёри ҳуқуқӣ; 

$D) Сарчашмаҳои он; 

$E) Намедонам; 

 

@344.Кадоме аз инҳо ба истилоҳоти ба ҳуқуқи байналмилалӣ 

дохил мешавад? 

$A) Гуреза; 

$B) Сарчаш; 

$C) Меъёр; 

$D) Сохтор; 

$E) Намедонам; 

 

@345.Кадоме аз инҳо ба истилоҳоти ба ҳуқуқи байналмилалӣ хос 

мебошад? 

$A) Ратификатсия; 

$B) Соҳибҳуқуқии он; 

$C) Амният ва ғайр; 

$D) Меъёри ҳуқуқӣ; 

$E) Намедонам; 
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@346.Кадоме аз инҳо истилоҳоти хоси ҳуқуқи байналмилалӣ 

мебошад? 

$A) Дарёи байналмилалӣ; 

$B) Меъёри ҳуқуқии давлат; 

$C) Соҳибҳуқуқии давлат; 

$D) Ҷанг ва сулҳи давлат; 

$E) Намедонам; 

 

@347.Истилоҳоти хоси ҳуқуқи байналмилалиро муаян намоед? 

$A) Суди байналмилалӣ; 

$B) Сарчашмаи ҳуқуқи он; 

$C) Меъёри ҳуқуқии он; 

$D) Забткориҳи давлат; 

$E) Намедонам; 

 

@348.Дар ҳуқуқи байналхалки асосан чанд метод истифода 

мешавад? 

$A) 5; 

$B) 6; 

$C) 3; 

$D) 2; 

$E) 4; 

 

@349.Меъёрхои хукуки байналхалқиро аз рўи чанд унсурҳо 

таснифот мекунанд? 

$A) 5; 

$B) 4; 

$C) 6; 

$D) 2; 

$E) 1; 

 

@350.Принсипҳои асосии хуқуқи байналхалқӣ чанд функсияро 

ичро менамоянд? 

$A) 2; 

$B) 5; 
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$C) 3; 

$D) 6; 

$E) 4; 

 

@351.Тибқи моддаи чанди Оинномаи СММ хар як давлат хуќуќи 

худмудофиаро дар холати ҳучуми давлати дигар дорад? 

$A) 51; 

$B) 45; 

$C) 52; 

$D) 31; 

$E) 53; 

 

@352.Дар хуқуқи байналхалқӣ вобаста ба хусусияти зарари 

расонидашуда чанд намуди чавобгари чудо карда шудааст? 

$A) 2; 

$B) 1; 

$C) 3; 

$D) 4; 

$E) 6; 

 

@353.Китоби олими немис Трипелӣ ки соли 1899 аз чоп баромад 

чи ном дошт? 

$A) »Хукуки байналхалки ва дохили давлати»; 

$B) «Мафхуми хукук»; 

$C) «Хукуки шахрванди»; 

$D) «Давлат ва давлатдори»; 

$E) «Меьёрхои хукуки»; 

 

@354.Айни хол дар муносибатхои байналхалки чанд принсипи 

асоси мавчуд аст? 

$A) 10; 

$B) 5; 

$C) 12; 

$D) 11; 
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$E) 9; 

 

@355.Дар ҶТ Қонун «Дар бораи шартномаҳои байналхалќии ЧТ» 

кай кабул шудааст? 

$A) 11.12.1999; 

$B) 11.09.1992; 

$C) 12.01.2000; 

$D) 01.01.2001; 

$E) 25.06.2000; 

 

@356.Истилои «хукуки байналхалки» аз тарафи умум дар кадом 

аср пайдо шудааст? 

$A) XIX; 

$B) ХIV; 

$C) XX; 

$D) XVII; 

$E) XXI; 

 

@357.Пеш аз истилохи «хукуки байналхалки» кадом истилох 

истифода мешуд? 

$A) «Хукуки халкхо»; 

$B) «Хукуки милли»; 

$C) «Хукуки давлатхо»; 

$D) «Муносибатхои халкхо»; 

$E) «Муносибатхои милли»; 

 

@358.Таърихи хукуки байналхалки кадом даврахоро дар бар 

мегирад? 

$A) Ахди кадим, миёна, замони нав; 

$B) Кадим, нав; 

$C) Кадим, нав, навтарин; 

$D) Замони муосир; 

$E) Нав, навтарин; 
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@359.Кисмхои низоми хукуки байналхалки кадомхоянд? 

$A) Умуми, махсус; 

$B) Дипломати, консули, умуми, дохили; 

$C) Умуми, дохили; 

$D) Дипломати, хоричи; 

$E) Консули, умуми, махсус; 

 

@360.Конвенсия оид ба хукуки бахридар Женева калом сол кабул 

гардид? 

$A) 1958; 

$B) 1954; 

$C) 1950; 

$D) 1948; 

$E) 1960; 

 

@361.»М актхои байналхалки оид ба хукуки инсон» дар Ҷумхурии 

Точикистон кай нашр шуд? 

$A) Соли 2001; 

$B) Соли 1999; 

$C) Соли 2006; 

$D) Соли 2000; 

$E) Соли 2004; 

 

@362.Принсипи асосии хукуки байналхалки чанд функсияро ичро 

мекунад? 

$A) 2; 

$B) 6; 

$C) 1; 

$D) 3; 

$E) 5; 

 

@363.Эъломия «Дар бораи принсипхои асосии хукуки 

байналхалки» кай кабул шудааст? 

$A) 24.10.1970; 
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$B) 20.11.1980; 

$C) 24.09.1975; 

$D) 29.09.1990; 

$E) 20.11.1980; 

 

@364.Субъекти хукуки байналхалки ба чанд гурух чудо мешавад? 

$A) 2; 

$B) 6; 

$C) 3; 

$D) 4; 

$E) 5; 

 

@365.Вобаста ба объект шартномахои байналхалкиба чанд гурух 

таксим мешаванд? 

$A) 3; 

$B) 2; 

$C) 5; 

$D) 4; 

$E) 8; 

 

@366.Сохтори шартномахои кадомхоянд? 

$A) Мукаддима, мазмун, кисми асоси; 

$B) Сарсухвн, хулоса; 

$C) Кисми асоси, хулоса; 

$D) Мукаддима, мазмун; 

$E) Мазмун, кисми асоси; 

 

@367.Ҷумхурии Точикистон кай ба «Ташкилоти байналхалкии 

авиацияи граждани» аъзо гардид? 

$A) 03.10.1993; 

$B) 10.10.1990; 

$C) 11.08.1991; 

$D) 10.05.1993; 

$E) 04.10.1995; 
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@368.Дар Ҷумхурии Точикистон Конун "Дар бораи вазъи хукукии 

шахрвандони хоричи дар ҶТ" кабул шудааст? 

$A) аз 1 феврали соли 1996; 

$B) аз 25 майи соли 1993; 

$C) аз 3 апрели соли 1990; 

$D) аз 5 августи соли1995; 

$E) аз 04 октябри соли1995; 

 

@369.Раёсати Комиссариати Олии СММ оид ба гурезахо кай 

таьсис ёфт? 

$A) 14 декабри соли 1950; 

$B) 16  марти соли 1967; 

$C) 22 сентябри соли 1995; 

$D) 15 декабри соли 1993; 

$E) 20 ноябри соли 1998; 

 

@370.Ҷумхурии Точикистон кай узви СММ шудааст? 

$A) 2.03.1992; 

$B) 27.04.1993; 

$C 09.09.1991; 

$D) 6.11.1994; 

$E) 24.10.1945; 

 

@371.Эъломия дар бораи принсипхои асосии хукуки байналхалки 

кай кабул гардидааст? 

$A.24.10.1970; 

$B).1.10.1949; 

$C) 19.08.1945; 

$D) 2.09.1945; 

$E.21.03.1966; 

 

@372.Чанд намуди каламрав мавчуд аст? 

$A) 3 намуд; 
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$B) 5 намуд; 

$C) 2 намуд; 

$D) 7 намуд; 

$E) 1 намуд; 

 

@373.Дар моддаи 1 ва 2-и Оинномаи СММ чанд номгуи принсипхо 

дарч гардидааст? 

$A) 4.7; 

$B) 1.10; 

$C) 6; 

$D) 3.8; 

$E 3.5; 

 

@374.Дар хукуки байналхалки чанд намуди чавобгари мавчуд аст? 

$A) 5.2; 

$B) 1.4; 

$C) 3; 

$D) 3.5; 

$E) 6; 

 

@375.ҶТ кай ба Конвенсияи Вена дар бораи хукуки шартномахои 

байналхалки хамрох  шудааст? 

$A) 4.11.1995; 

$B 27.06.1997; 

$C) 6.10.1996; 

$D) 25.06.1993; 

$E) 31.12 1993; 

 

@376.Ҳукуки байналхалки чанд тарзи маънидодкунии шартномаи 

байналхалкиро муайян кардааст? 

$A) 2; 

$B) 1.7; 

$C) 9; 

$E) 3; 



91 
 

 

@377.Кай СММ ташкил ёфтааст? 

$A) 24.10.1945; 

$B) 1.2.09.194; 

$C) 1911-1946; 

$D) 19.08.1945; 

$E) 9.05.1945; 

 

@378.Солхои мавчудияти Лигаи Миллатхо? 

$A) 4.1919-1945; 

$B) 1.1888-1945; 

$C) 1911-1946; 

$D) 1917-1946; 

$E) 1919-1946; 

 

@379.Кай дар Вена Конвенсия оид ба муносибатхои дипломати ва 

консули кабул шуд? 

$A) 1961-1963; 

$B) 1957-1960; 

$C) 1970-1975; 

$D) 1965-1966; 

$E) 1951-1955; 

 

@380.Қонуни Конститутсионии ҶТ «Дар бораи шаҳрвандии ҶТ» 4 

ноябри соли 1995кай қабул карда шуд? 

$A) 1995; 

$B) 1993; 

$C) 1977; 

$D) 2000; 

$E) 1998; 

 

@381.Истиллоҳи «шаҳрвандӣ» аввалин бор аз нигоҳиҳуқуқӣ дар 

кадом Декларатсияиҳуқуқи инсон ва шаҳрвандӣ  мустаҳкам 

шудааст? 
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$A) 1789 Фаронса; 

$B) 1776 ИМА; 

$C) 1857 Италия; 

$D) 1700 Туркия; 

$E) 1760 Украина; 

 

@382.Қисмати зиёди мардум шаҳрвандиро ба кадом тарз ба даст 

меоранад? 

$A) Аз руйи таваллуд; 

$B) Ихтиёрона кабул кардани шахрванди; 

$C) Тарики никох; 

$D) Даьвои шахрванди; 

$E) Убур кардани марз; 

 

@383.Мувофиќи Конвенцияи СММ оид ба хуқуқи баҳри, ҳар як 

давлат ҳуқуқ дорад, ки васегии баҳри қаламравиро то ҳадди 

муайян на зиёд аз чанд мили баҳрӣ муқаррар кунанд? 

$A) 12; 

$B) 24; 

$C) 34; 

$D) 33; 

$E) 16; 

 

@384.Субъектҳои ҳуқуқи байналхалқиро вобаста аз табиати 

ҳуқуқӣ ва пайдоишаш шартан ба ду гурўҳҷудо месозанд: 

аввалиндараҷа (асосӣ) ва дуюминдараҷа? 

$A) Аввалиндарача ва дуюмдарача; 

$B) Сохта ва мураккаб; 

$C) Моди ва маьнави; 

$D) Дохили ва хоричи; 

$E) Хусуси ва умуми; 

 

@385.Аз нигоҳи кадом олим таърихи ҳуқуқи байналхалқӣ се 

давраро дарбар мегирад: аҳди қадим, миёна ва замони нав? 

$A) В.П.Саваськов; 
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$B) Афлотун; 

$C) Арасту; 

$D) Бартолд; 

$E) Ж.Ж.Руссо; 

 

@386.Донишманди маъруфи Бельгия А.Ривье пайдоиши ҳуқуқи 

байналхалќиро бо пайдо шудани идеяи кадом мафхум дар дунёи 

қадим мансуб медонад? 

$A) Шахсият; 

$B) Ҳукук; 

$C) Давлат; 

$D) Моликияти хусуси; 

$E) Пайдоиши синфхо; 

 

@387.Ҳуқуқи байналхалќӣ дар асрҳои миёна моҳияти «замон аз 

они зўр» (ё бо ибораи дигар гўем «кулачное право»)-ро ифода 

мекард? 

$A) Замони аз он зур; 

$B) Бехтарин давра; 

$C) Бадтарин давра; 

$D) Давраи ташаккул; 

$E) Давраи ба сохти феодали гузаштан; 

 

@388.Инкилоби буржуазии Фаронса кай шуда гузашт? 

$A) 1789; 

$B) 1990; 

$C) 1678; 

$D) 1777; 

$E) 1787; 

 

@389.Аввалин маротиба куниститутсия дар кадом давлат кабул 

карда шуд? 

$A) ИМА; 

$B) Фаронса; 
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$C) Англия; 

$D) Украина; 

$E) Швейтсария; 

 

@390.Методи сиёсӣ- ҳуқуқӣ – бо ёрии воситаҳои кадом мафхум 

субъектҳо меъёрҳои ҳуқуқи байналхалќиро амалӣ менамоянд? 

$A) Сиёси; 

$B) Ичтимои; 

$C) Иктисоди; 

$D) Фарханги; 

$E) Мадани; 

 

@391.Кадом сол  дар Женева Конвенция оид ба ҳуқуқи баҳрӣ 

кабул карда шуд? 

$A) 1958; 

$B) 1994; 

$C) 1987; 

$D) 1991; 

$E) 1777; 

 

@392.Таърихи ҳукуқи байналхалқӣ ба чанд давра тақсим мешавад? 

$A) Ба 3 давра; 

$B) Ба 4 давра; 

$C) Ба 6 давра; 

$D) Ба 7 давра; 

$E) 1777; 

 

@393.Кишварҳои Хитой ва Ҳиндустони қадим дар кадом ҳазора 

пайдо шудаанд? 

$A) Ҳазораи 1; 

$B) Ҳазораи 4; 

$C) Ҳазораи 3-2; 

$D) Ҳазораи 5; 

$E) 1777; 
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@394.Кадификатсия кадом намудҳоро дар бар мегирад? 

$A) Расмӣ ва ғайрирасмӣ; 

$B) Танзимкунанда ва ҳифзкунанда; 

$C) Уҳдадоркунанда; 

$D) Императивӣ ва деспозитивӣ; 

$E) 1777; 

 

@395.Конвенсия оид ба ҳуқуқҳои баҳри кай қабул шудааст? 

$A) 1961; 

$B) 1920; 

$C) 1987; 

$D) 1947; 

$E) 1777; 

 

@396.Тоҷикистон кадом сол аъзои СММ шуд? 

$A) 1992; 

$B) 1991; 

$C) 1995; 

$D) 1999; 

$E) 1777; 

 

@397.Эъломия оид ба принсипҳои ҳуқуқи байналмилалӣ кай 

қабул шудааст? 

$A) 24.10.1975; 

$B) 28.08.1978; 

$C) 18.06.1969; 

$D) 4.09.1973; 

$E) 1777; 

 

@398.Репоратсия чист? 

$A) Ҷубронпулӣ ва ё дигар ҷубронҳои зарари ҷабрдида; 

$C) Барқароркунӣ; 

$D) Қонеъгардонӣ; 
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$D) Таҳдидкунӣ; 

$E) 1777; 

 

@399.Ба обҳои дохилӣ мувофиқи конвенсияи СММ " оиди ҳуқуқи 

баҳрӣ " чиҳо дохил мешавад? 

$A) Обҳои баҳрӣ , обҳои таърихӣ , обҳои бандарҳо; 

$B) Тунукобаи назди қитъаи замин; 

$C) Минтақаи иқтисодӣ; 

$D) Фазои замини , ки дар алоҳидагӣ ба ба ҳеҷ як субъекти ҳ.б. тааллуқ 

надорад; 

$E) 1777; 

 

@400.Конвенсияи Вена " дар бораи ҳуқуқи шартномаҳои 

байналхалқӣ " кай кувваи амал пайдо кард? 

$A) Соли 1980; 

$B) Соли 1978; 

$C) Соли 1981; 

$D) Соли 1998; 

$E) Соли 1777; 

 


