
Fənn 1723 - Hüquq və turizm fəaliyyətinin hüquqi əsasları 

 

1  Hüquqi dövlətdə münasibətlərin tənzimlənməsi üçün yeganə vasitə nədir?  

a) hüquqi adətlərdir 

b) hüquqdur 

c) məhkəmə presidentidir 

d) ənənədir 

e) qanunlardır  

2. İqtisadi hüquq baxımından hüquqi təsir necə xarakterizə edilir?  

a) insanların hüquqi statusunu müəyyən edir  

b) insanların fəaliyyətinin istiqamətini müəyyən edir  

c) insanlar arasında diskriminasiya yaradır 

d) İqtisadi cinayətkarlığa sövq edir 

e) haqsız rəqabəti şətləndirir 

3. Hüquqi tənzimləmə necə xarakterizə oluna bilər?  

a) dövlətin idarəetmə mexanizminin əsasdır 

b) yalnız bir sahədə həyata keçirilən tədbirlərdir  

c) İqtisadi sistemin fəaliyyətinin stimullaşdırılması sistemidir 

d) ictimai münasibətləri tənzimləyən hüquqi vasitələr sistemidir  

e) İqtisadiyyatın mühafizə olunmasıdır 

4. İqtisadi hüquq...?  

a) istehsal proseslərində baş verən ictimai münasibətləri tənzimləyən 

qanunların toplusudur  

b) bölgü proseslərində baş verən ictimai münasibətləri tənzimləyən qanunlardır  

c) istehsal, bölgü, mübadilə və istehlak proseslərində baş verən ictimai 

münasibətləri tənzimləyən hüquq normalarının məcmusudur  

d) mübadilə proseslərində baş verən ictimai münasibətləri tənzimləyən hüquq 

normalarıdır  

e) istehlak proseslərində baş verən ictimai münasibətləri tənzimləyən hüquq 

normalarının məcmusudur  



5. Neoinstitutsionalizm nəzəriyyəsi baxımından «İqtisadi hüquq» hansı hüquq 

sahəsinin xüsusi bir istiqaməti hesab edilir?  

a) “Cinayət hüquq nəzəriyyəsi”ndən ayrılan istiqamətdir 

b) “Ailə hüquq nəzəriyyəsi”ndən ayrılan istiqamətdir 

c) “İnzibati hüquq nəzəriyyəsi”ndən ayrılan istiqamətdir 

d) “Mülki hüquq nəzəriyyəsi”ndən ayrılan istiqamətdir 

e) “Beynəlxalq hüquq nəzəriyyəsi”ndən ayrılan istiqamətdir 

6. “İqtisadi hüquq” sahəsində ilkin tədqiqatlar kimə məxsusdur?  

a) Smitə 

b) C.M. Keynsə 

c) Marşala 

d) D. Rikardoya 

e) R.A. Poznerə 

7. Hüququn tədqiqi zamanı “davranış hipotezi”nin mənbəyi kimi İqtisadiyyatın 

əsas götürülməsi fikri kimə məxsusdur?  

a) L.A. Kornauzerə 

b) C.M. Keynsə 

c) R.A. Poznerə 

d) P. L. Samuelsona 

e) R.S. Kouza 

8. Aşağıdakılardan hansı İqtisadi hüquq deyil?  

a) sahibkarlıq hüququ 

b) prosessual hüquq 

c) maliyyə hüququ 

d) vergi hüququ 

e) gömrük hüququ 

9. Turizm haqqında AR Qanunu haçan qüvvəyə minib?  

a) 2004-cü il 12 noyabr tarixində; 

b) 1997-ci il 30 dekabr tarixində; 

c) 2008-ci il 02 iyun tarixində; 



d) 2000-ci il 24 mart tarixində; 

e) 1999-cu il 04 iyun tarixində. 

10. Turizm haqqında AR Qanunu haçan qəbul olunub?  

a) 2004-cü il 12 noyabr tarixində; 

b) 1997-ci il 30 dekabr tarixində; 

c) 2008-ci il 02 iyun tarixində; 

d) 2000-ci il 24 mart tarixində; 

e) 1999-cu il 04 iyun tarixində. 

11. Elmi dövriyyəyə “transaksiya xərcləri” kateqoriyasını kim daxil etmişdir?  

a) L.A. Kornauzer 

b) C.M. Keyns 

c) R.A. Pozner 

d) R. Kouz 

e) P. L. Samuelson 

12. Mülki hüququn predmetini nə təşkil edir?  

a) mükli münasibətlərin tənzimlənməsi; 

b) şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərinin tənzimlənməsi; 

c) əmlak və şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərin tənzimlənməsi; 

d) hərbdən başqa bütün digər ictimai münasibətlərin tənzimlənməsi; 

e) Bütün iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi. 

13. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinə görə mülki qanunvericilik hansı 

aktlardan ibarətdir?  

a) Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsindən; 

b) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasından, Mükli Məcəllədən, digər 

qanunlardan və onlara əsaslanmasından asılı olmayaraq sair normativ-

hüquqi aktlardan; 

c) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasından, Mükli Məcəllədən, digər 

qanunlardan və onların əsasında qəbul edilən sair normativ-hüquqi 

aktlardan; 



d) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasından, Mülki Məclləsindən, 

Azərbaycan Respublikası Respublikası Prezidentinin fərman və 

sərəncamlarından, habelə bunların əsasında qəbul edilmiş digər hüquqi 

aktlardan; 

e) Azərbaycan Respublikası əmlak və şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərini 

tənzimləyən qanunlardan. 

14. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinə görə Milli Bankın aktları mülki 

qanunvericilik hesab olunurmu  

a) Milli Bankın bütün hüquqi akları mülki qanunvericiliyə aiddir; 

b) Yalnız Milli Bankın normativ xarakterli aktları mülki qanunvericiliyə aiddir; 

c) Mülki Məcəllənin mənasına görə Milli Bankın heç bir hüquqi akları 

mülki qanunvericiliyə aid deyil; 

d) Milli Bankın təlimatları (instruksiyaları) mülki qanunvericilik hesab olunur; 

e) Milli Bankın İdarə Heyətinin qərarları mülki qanunvericilik hesab olunur. 

15. Azərbaycan Respublikasında məhkəmələr mülki qanunvericilikdəki boşluqların 

doldurulması ilə bağlı nə edə bilərlər?  

a) Heç bir halda məhkəmələr bu boşluqların doldurulması üzrə fəaliyyət 

göstərməməlidirlər; 

b) Məhkəmələr boşluqların doldurulması ilə baəlı Milli Məclisə təqdimatlar 

verə bilərlər; 

c) Yalnız Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Milli Məclisdə 

qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış edə, Konstitusiya Məhkəməsi isə 

təvsiyyələr verə bilər; 

d) Yalnız İnsan Haqları üzrə Avropa Məhkəməsi bu boşluqları aradan qaldıra 

bilər; 

e) Yalnız İnsan Haqları üzrə Avropa Məhkəməsi və Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi bu boşluqları aradan qaldıra 

bilər.  

16. Mülki qanunvericilikdə hüquqi faktların hansı növləri vardır?  

a) qəzalar; 



b) hadisələr; 

c) hərəkətlər; 

d) əməllər; 

e) hadisələr və hərəkətlər. 

 

17. Ümumi Iddia müddəti nə qədərdir?  

a) 3 il;  

b) 5 il;  

c) 6 il;  

d) 10 il;  

e) 15 il.  

18. Aşağıdakılardan hansı əmlak hüquqlarına aid deyil  

a) Mülkiyyət hüququ; 

b) Servitut və uzufruklar 

c) Girov və ipotekalar; 

d) əmlakdan istifadə hüquqları 

e) müqavilə üzrə tələb hüququ. 

19. Ümumi mülkiyyətin hansı növləri mövcuddur?  

a) Birgə mülkiyyət və ümumi mülkiyyət; 

b) Bölünməz və birgə mülkiyyət; 

c) Birgə mülkiyyət və paylı mülkiyyət; 

d) Paylı mülkiyyət və ictimai mülkiyyət 

e) Bölünməz mülkiyyət və paylı mülkiyyət 

20. AR-nın vətəndaşı hansı hallarda AR-nın ərazisindən qovulur?  

a) beynəlxalq normalarda nəzərdə tutulanda 

b) şəxsi vəsadəti ilə 

c) vətənə xəyanət etdikdə 

d) başqa ölkənin vətəndaşlıgını qəbul etdikdə 

e) hec bir halda 

21. Konstitusiyaya görə Azərbaycan Dövlətinin ali məqsədi nədir  



a) xarici ölkə banklarına sərmayə qoymaq 

b) müharibə etmək və sülh bağlamaq 

c) ədalət mühakiməsini bərqərar etmək 

d) xarici ölkələrdən investisiya və borc almaq 

e) insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi 

22. Konstitusiyaya görə Azərbaycan dövlətinin əsas məzmunu nədən ibarətdir?  

a) zaqafqaziyada vahid demokratik dövlət olmasından 

b) demokratiya cəhətdən tarixinin qədim olmasından 

c) neft strategiyası həyata keçirən dövlət olması 

d) hüquqi,federativ,dünyəvi bir dövlət olmasından 

e) demokratik, unitar, dünyavi, hüquqi olmasından 

23. Konstitusiyaya görə Azərbaycan Respublikası vətəndaşları vətəndaşlıqdan 

məhrum edilə bilərmi:  

a) vətəndaşlıqdan məhrum etməyə yol verilmir 

b) vətəndaşlıqdan məhrum etməyə yol verilir. 

c) Prezident vətəndaşlıqdan məhrum edə bilə 

d) cinayətə görə vətəndaşlıqdan məhrum edilir 

e) pasport itirən vətəndaşlıqdan məhrum edilir 

24. Konstitusiyaya görə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquqları, yoxsa 

vəzifələri daha genişdir ?  

a) hüquq vəzifənin üçdə biridir 

b) vətəndaşın vəzifələri yoxdur 

c) hüquq vəzifədən daha genişdir 

d) hüquq və vəzifələr bərabərdir 

e) vəzifə hüquqdan daha genişdi 

25. Konstitusiyaya görə Azərbaycanda mülkiyyətin hansı növləri mövcuddur?  

a) hərbi mülkiyyət 

b) kolxoz kooperativ mülkiyyəti 

c) ictimai mülkiyyət 

d) şəxsi mülkiyyət 



e) dövlət, xüsusi və bələdiyyə mülkiyyəti 

26. Konstitusiya hüquq elmində hansı metodlardan istifadə edilir?  

a) sosioloji sorğular metodu 

b) kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə metodu 

c) təbliğat və təşviqat metodu 

d) analiz, sintez, deduksiya, induksiya, analogiya, müqayisə, tarixi 

yanaşma 

e) qarşılıqlı təhlil metodu 

27. İqtisadi tənzimləmə sistemində turizm fəaliyyyəəti in tənzimlənməsinə hansı 

səviyyələrdə yanaşma düzgündür?  

a) makrosəviyyədə; 

b) mikrosəviyyədə; 

c) mikrosəviyyədə və makrosəviyyədə; 

d) regional səviyyədə; 

e) mikrosəviyyədə və makrosəviyyədə; 

28. Turizm fəaliyyyəəti sahəsində hansı mülkiyyət fomaları mövcuddur?  

a) ümumi; 

b) bələdiyyə; 

c) xüsusi 

d) ümumi, xüsusi, bələdiyyə; 

e) qarışıq. 

29. Turizm shəsində idarə olunmanın hüquqi forması neçə əsas növdə ifadə 

olununr?  

a) 2 

b) 5 

c) 3 

d) 6 

e) 4 

30. Turizm shəsində hüquqi tənzimləmə metodları:  

a) məcburi göstəriş; 



b) tövsiyyə, sanksiyalaşdırma; 

c) icazə; 

d) bütün bəndləri; 

e) heç biri.  

31. Azərbaycan Respublikasının konstitusiya qanunvericilik sisteminə hansı aktlar 

daxildir?  

a) konstitusiya, referendumla qəbul edilmiş aktlar, qanunlar, fərmanlar, 

AR Nazirlər Kabinetinin qərarları, Mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının normativ aktları 

b) idarə müəssisə rəhbərlərinin əmrləri 

c) Məhkəmə aktları 

d) Prokurorluğun qəbul etdiyi aktlar 

e) əxlaq və adət normaları  

32. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə ali dövlət hakimiyyəti hansı 

prinsiplər əsasında təşkil edilmişdir?  

a) hakimiyyətin bölünməzliyi prinsipi üzrə 

b) dövlətin bir nəfərə məxsusluğu əsasında 

c) hakimiyyətlərin bölgü prinsipi əsasında 

d) hakimiyyət toxunulmazlığı prinsipi üzrə 

e) hakimiyyətin parlamentə məxsusluğu üzrə 

33. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə hakimiyyətin yeganə 

mənbəyi nədir  

a) milli- siyasi qurumlar 

b) dövlət özü və xalqdır 

c) sosial-iqtisadi qruplar 

d) hərbi və milli qurumlar 

e) yeganə mənbə xalqdır 

34. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbit olunmuş vətəndaşlığın 

əldə edilməsinin əsas prinsipləri hansılardır  

a) qan hüququ; torpaq hüququ 



b) vətəndaşlığın bağışlanması 

c) optasiya prinsipi; transfert prinsipi 

d) demokratizm prinsipi; qanunçuluq prinsipi 

e) reinteqrasiya və naturalizasiya 

35. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə neçə yaşından deputat seçilmək 

olar? 

a) 40 yaşından 

b) 25 yaşından 

c) 30 yaşından 

d) 18 yaşından 

e) 35 yaşından 

36. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti neçə yaşından seçilməlidir və neçə il 

Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşamış olmalıdır?  

a) 25 yaş və 10 il ərzində yaşamalı 

b) 35 yaş və 30 il ərzində yaşamalı 

c) 35 yaş və 20 il ərzində yaşamalı 

d) 35 yaş və 10 il ərzində yaşamalı 

e) 30 yaş və 10 il ərzində yaşamalı 

37. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olmayan aktlar?  

a) mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktları 

b) referendumla qəbul edilmiş aktlar 

c) qanunlar, fərmanlar 

d) Nazirlər Kabinetinin qərarları 

e) bələdiyyənin qəbul etdiyi aktlar 

38. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi neçə deputatdan ibarətdir?  

a) 120 deputatdan 

b) 158 deputatdan 

c) 83 deputatdan 

d) 85 deputatdan 

e) 125 deputatdan 



39. Azərbaycan unitarizminin xarakterik cəhətləri nədir?  

a) yerlərdə idarəçilik fərqlidir 

b) Naxçıvan MR timsalında sadə unitarizmdir 

c) subyektlərinin hamısı eyni hüquqludur 

d) Naxçıvan MR timsalında mürəkkəb xarakterlidir 

e) yerli orqanlar mərkəzə tabe olmurlar 

40. Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq hüquqi aktlarla milli qanunvericilik 

aktlarınin hansı üstünlüyə malikdir?  

a) beynəlxalq hüquqi akt bəzi aktlardan üstündür 

b) beynəlxalq hüququ aktlar aşağı səviyyəlidi 

c) hər ikisi akt eyni hüququ qüvvəyə malikdi 

d) bu aktların biri digərini birini təkzib edir 

e) Beynəlxalq hüquqi aktlar üstünlüyə malikdi 

41. Qanunvericilik prosesi hansı mərhələlərdən ibarətdir  

a) qanunvericilik təşəbbüsü, qanun layihəsinə parlament komissiyalarinda 

baxilması, qəbul edilməsi, sanksiyalaşdırılması, promulqasiya və dərc 

edilməsi 

b) qanun təklifinin verilməsi, qəbul edilməsi, rəsmi dərc edilməsi 

c) qanun təklifinin verilməsi, qəbul edilməsi, rəsmi dərc edilməsi, hüquqi 

qüvvəyə minməsi 

d) qanunvericilik təşəbbüsü, müzakirəsi, qəbul edilməsi 

e) qanun layihəsinin yalniz deputatlar tərəfindən təklif edilməsi, promulqasiya 

42. Qəbul olunmuş qanun layihələri nə vaxt qüvvəyə minir?  

a) qəbul edildiyi andan; 

b) prezident tərəfindən imzalandıqdan sonra; 

c) dərc edildikdən sonra; 

d) sanksiyalaşdırdiqdan sonra; 

e) səsvermədən sonra 

43. AR Prezidenti ona təqdim olunmuş qanunları neçə gun ərzində imzalayır  

a) 14 gün 



b) 30 gün 

c) 46 gün 

d) 56 gun 

e) 60 gün 

44. AR Konstitusiyasinin 126 cı maddasinə görə kimlər hakim ola bilərlər  

a) yaşı 35-dən yuxarı, hüquqşünas ixtisası üzrə 5 il stajı olan AR-nın 

vətəndaşları 

b) 35 yaşı tamam olmuş, hüquqşünas ixtisası olan, siyasi və pedoqoji 

fəaliyyətlə məşgul olan AR vətəndaşları 

c) 30 yaşı tamam olmuş, məhkumlugu ola bilən, hüquqşünas AR  

d) 30 yaşı tamam olmuş, 5 il hüquqşünas ixtisası üzrə işləmiş, siyasi 

fəaliyyətlə məşgul olmayan AR vətəndaşları 

e) 35 yaşı tamam olmuş, məhkumlugu olmayan, hüquqşünas, AR vətəndaşları 

45. Turizmin inkişafının hüquqi tənzimlənməsinin predmetini təşkil edir 

a) AR dövləti ilə müvafiq dövlət orqanları arasında yaranan münasibətlər; 

b) dövlət orqanları ilə təsərrüfat subyektləri arasında yaranan münasibətlər; 

c) təsərrüfat subyektlərinin daxilində və özləri arasında yaranan münasibətlər; 

d) bütün bəndləri birlikdə; 

e) dövlət orqanları ilə təsərrüfat subyektləri arasında yaranan 

münasibətlər, təsərrüfat subyektlərinin daxilində və özləri arasında 

yaranan münasibətlər;. 

46. Turizmin inkişafının hüquqi əsasını yaradır 

a) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları; 

b) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları; 

c) turizm sahəsində normalar sistemi; 

d) Milli Məclisin qərarları; 

e) bütün bəndlər birlikdə. 

47. Turizm sahəsində fəaliyyət üçün xüsusi razılq (lisenziya) ilə yanaşı daha hansı 

sənəd tələb edilir?  

a) Milli Məclisin qərarı 



b) Nazirlər Kabinetinin razılığı; 

c) İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin əmri; 

d) müqavilə; 

e) birinci 2 bənd. 

48. Turizm sahəsində müqavilə nə üçün bağlanır?  

a) turizm obyektinin alınması üçün; 

b) turizm obyektinin mülkiyyətçisinin dəyişdirilməsi üçün; 

c) turizm obyektinin icazə almaq üçün; 

d) turizm obyektinin icarəyə verilməsi üçün; 

e) birinci 3 bənd 

49. Hansı bölmə hüquqi şəxsin nümayəndəliyi sayılır?  

a) hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən,hüquqi şəxsin mənafelərini 

təmsil edən və hüquqi şəxsin funksiyalarının yaalnız bir hissəsini həyata 

keçirən ayrıca bölmə 

b) hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və hüquqi şəxsin yalnız 

mənafelərini təmsil edən ayrıca bölmə; 

c) hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və hüquqi şəxsin 

mənafelərini təmsil və müdafiə edən ayrıca bölmə; 

d) hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və hüquqi şəxsin yalnız 

mənafelərini müdafiə edən ayrıca bölmə; 

e) hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və onun funksiyalarının 

hamısını həyata keçirən ayrıca bölmə. 

50. Hansı bölmə hüquqi şəxsin filialı sayılır ?  

a) hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən,hüquqi şəxsin mənafelərini 

təmsil edən və hüquqi şəxsin funksiyalarının yalnız bir hissəsini həyata 

keçirən ayrıca bölmə 

b) hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən ,hüquqi mənafelərini təmsil 

edən və onun funksiyalarının yalnız bir hissəsini,o cümlədən nümayəndəlik 

fuksiyalarını həyata keçirən ayrıca bölmə; 



c) hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən, hüquqi şəxsin mənafelərini 

müdafiə edən və hüquqi şəxsin funksiyalarının yalnız bir hissəsini həyata 

keçirən ayrıca bölmə; 

d) hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və onun funksiyalarının 

hamısını və ya bir hissəsini,o cümlədən nümayəndəlik funksiyalarını 

həyata keçirən ayrıca bölmə; 

e) hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və nümayəndəlik funksiyaları 

istisna olmaqla,onun funksiyalarının hamısını və ya bir hissəsini həyata 

keçirən ayrıca bölmə 

51. Hüquqqi şəxs başqa hüquqi şəxsin ona qoşulması şəklində yenidən təşkil 

edilərkən,hansı andan o yenidən təşkil edilmiş sayılır?  

a) qoşulan hüquqi şəxsin fəaliyyətinə xitam verilməsi haqqında qeydin 

hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə daxil edildiyi andan; 

b) əvvəlki hüquqi şəxsin fəaliyyətinə xitam verilməsi haqqında qeydin hüquqi 

şəxslərin dövlət reyestrinə daxil edildiyi andan; 

c) əvvəlki hüquqi şəxsin yenidən təşkil edilməsi barədə qeydin hüquqi 

şəxslərin dövlət reyestrinə daxil edildiyi andan; 

d) qoşulan hüquqi şəxsin başqa hüquqi şəxsə qoşulması barədə qərar qəbul 

etdiyi andan; 

e) qoşulan hüquqi şəxsin fəaliyyətinə xitam verilməsi haqqında məhkəmə 

qərarı qəbul edildiyi andan. 

52. Hüquqi şəxs başqa hüquqi şəxsə qoşulduqda qoşulan hüquqi şəxsin hüquq və 

vəzifələri hansı hüquqi şəxsə keçir?  

a) təhvil aktına uyğun olaraq qoşulan hüquqi şəxsə keçir; 

b) qoşulma balansına uyğun olaraq əvvəlki hüquqi şəxsə keçir; 

c) təhvil aktına uyğun olaraq əvvəlki hüquqi şəxsə keçir; 

d) məhkəmə qərarı əsasında əvvəlki hüquqi şəxsə keçir. 

e) təhvil aktına uyğun olaraq əvvəlki və qoşulan hüquqi şəxsə keçir; 

53. Təsərrüfat ortaqlıqları cəmiyyətlərə və əksinə cəmiyyətlər ortaqlıqlara çevrilə 

bilərmi?  



a) təsərrüfat ortaqlıqları cəmiyyətlərə çevrilə bilməz; 

b) cəmiyyətlər təsərrüfat ortaqlıqlarına çevrilə bilməz; 

c) yalnız təsərrüfat ortaqlıqları təsərrüfat cəmiyyətlərinə çevrilə bilər; 

d) yalnız təsərrüfat cəmiyyətləri təsərrüfat ortaqlığına çevrilə bilər; 

e) təsərrüfat ortaqlıqları təsərrüfat cəmiyyətlərinə, təsərrüfat cəmiyyətləri 

təsərrüfat ortaqlığına çevrilə bilər. 

54. Şəxs neçə ortaqlıqda tam ortaq ola bilər?  

a) şəxs ikidən çox ortaqlıqda ortaq ola bilməz; 

b) şəxs üçdən çox ortaqlıqda ortaq ola bilməz; 

c) yalnız bir tam ortaqlıqda;  

d) ortaqlıq iştirakçılarının razılığı ilə şəxs istənilən ortaqlığın iştiralçısı ola 

bilər;  

e) qanun vericilik bununla bağlı heç bir məhdudiyyət müəyyən etməyib. 

55. Tam ortaqlığın fəaliyyəti hansı qaydada idarə olunur?  

a) bütün iştirakçıların ümumi razılığı ilə; 

b) iştirakçıların səs çoxluğu ilə; 

c) ixtisaslı səs çoxluğu ilə; 

d) ortaqlığın idarəetmə orqanının qərarı ilə; 

e) nizamnamədə qərarın iştirakçıların səs çoxluğu ilə qəbul olunduğu 

hallar istisna olmaqla bütün iştirakçıların ümumi razılığı ilə. 

56. Tam ortaqlıq iştirakçısının neçə səsi ola bilər?  

a) hər iştirakçının bir səsi var; 

b) ortaqlığın işlərinin aparılması tapşırılmış iştirakçıların iki səsi vardır; 

c) iştirakçıların səslərinin miqdarı onların nizamnamə kapitalındakı payları ilə 

müəyyən olunur 

d) nizamnamədə səslərin sayını müəyyənləşdirməyin başqa qaydası 

yoxdursa, tam ortaqlığın hər iştirakçısının bir səsi var; 

e) ortaqlığın işlərinin aparılması tapşırılmış iştirakçının üç səsi vardır. 

 

 



57. Tam ortaqlığın iştirakçısı ortaqlığın fəaliyyətində iştirak etməyə borcludurmu?  

a) nizamnamədə belə vəzifə nəzərdə tutulmamışdır; 

b) nizamnamə şərtlərinə uyğun olaraq borcludur; 

c) nizamnamədə nəzərdə tutulan norma dispozitivdir; 

d) ortaqlığın nizamnaməsində ayrı qayda yoxdursa, borclu deyil; 

e) bu, onun vəzifəsi yox, hüququdur. 

58. Tam ortaqlığın iştirakçısı şərikli kapitala hansı müddətə qədər maya 

qoymalıdır?  

a) ortaqlıq qeydə alınanadək qoymalıdır; 

b) mayanın 50 %-ni ortaqlıq qeydə alınana qədər, qalan hissəsini isə qeydə 

alınandan üç ay ərzində qoya bilər; 

c) mayanın 50 %-ni ortaqlıq qeydə alınana qədər, qalan hissəsini isə qeydə 

alınandan altı ay ərzində qoya bilər; 

d) mayanın 50 %-ni ortaqlıq qeydə alınana qədər, qalan hissəsini isə qeydə 

alınandan bir il ərzində qoya bilər; 

e) ortaqlığın nizamnaməsində göstərilən qaydada qoymalıdır. 

59. Tam ortaqlığın iştirakçısı başqa iştirakçıların qərarı ilə ortaqlıqdan çıxarıla 

bilərmi?  

a) ortaqlığın iştirakçısı yalnız özü ortaqlığın iştirakçılığından çıxa bilər; 

b) ortaqlığın iştirakçılarının yekdil qərarı ilə və bunun üçün ciddi əsaslar 

olduqda; 

c) ortaqlığın iştirakçılarının yekdil qərarı ilə - iştirakçı öz vəzifələrini 

kobudcasına pozduqda və ya onun işləri ağılla aparmağa qadir olmadığı 

aşkara çıxdıqda o məhkəmə qaydasında ortaqlıqdan çıxarıla bilər; 

d) iştirakçı yalnız öz vəzifələrini kobud surətdə pozduqda ortaqlıq 

iştirakçılarının yekdil qərarı ilə məhkəmə qaydasında ortaqlıqdan çıxarıla 

bilər; 

e) iştirakçı yalnız onun işləri ağılla aparmağa qadir olmadığı aşkara çıxdıqda 

ortaqlıq iştirakçılarının yekdil qərarı ilə məhkəmə qaydasında ortaqlıqdan 

çıxarıla bilər. 



60. İştirakçı tam ortaqlıqdan çıxmasını hansı müddətdə bildirməlidir?  

a) faftik çıxmasına geci bir il qalmış; 

b) faktik çıxmasına ən geci iki ay qalmış; 

c) faktik çıxmasına ən geci üç ay qalmış; 

d) faktik çıxmasına ən geci iki il qalmış; 

e) faktik çıxmasına ən geci altı ay qalmış. 

61. Hansı halda tam ortaqlıqda direktorlar şurası (müşahidə şurası) yaradılır?  

a) iştirakçıların sayı 25-dən çox olan tam ortaqlıqda; 

b) iştirakçıların sayı 30-dan çox olan tam ortaqlıqda; 

c) iştirakçıların sayı 40-dan çox olan tam ortaqlıqda; 

d) iştirakçıların sayı 50-dən çox olan tam ortaqlıqda; 

e) qanunverici belə bir tələb müəyyən etməyib. 

62. MMC-nin nizamnamə kapitalındakı paylar cəmiyyətin iştirakçısı olan fiziki 

şəxslərin vərəsələrinə və hüquqi şəxslərin hüquq varislərinə hansı qaydada keçir?  

a) paylar keçə bilməz; 

b) paylar keçə bilməz, onlara payın dəyəri ödənilir; 

c) iştirakçıların razılığının alınması tələb olunmur; 

d) cəmiyyətin nizamnaməsində payların onlara yalnız cəmiyyətin qalan 

iştirakçılarının razılığı ilə keçməsi nəzərdə tutulmadıqda; 

e) cəmiyyətin nizamnaməsində payların onlara yalnız cəmiyyətin qalan 

iştirakçılarının razılığı ilə keşməsi nəzərdə tutulduqda. 

63. MMC-nin iştirakçısı cəmiyyətin fəaliyyətində iştirak etməyə borcludurmu?  

a) borcludur; 

b) bu, onun nizamnamə kapitalındakı payından asılı oalraq müəyyən edilir; 

c) bu, onun vəzifəsi yox, hüququdur; 

d) MMC-nin nizamnaməsində ayrı qayda yoxdursa, borclu deyil; 

e) MMC-nin nizamnaməsində nəzərdə tutulduqda, borcludur. 

64. QSC-nin səhmləri səhmdar olan fiziki şəxslərin vərəsələrinə və ya hüquqi 

şəxsin hüquq varislərinə hansı hallarda keçir?  

a) səhmlər keçə bilməz; 



b) cəmiyyətin nizamnaməsində ayrı qayda nəzərdə tutulmadıqda; 

c) qeyd-şərtsiz keçir; 

d) başqa səhmdarların razılığı ilə keçir; 

e) səhmlər keçə bilməz, onlara səhmlərin dəyəri ödənilir. 

65. Bunlardan hansı əşya hesab olunmur?  

a) daşınar obyektlər; 

b) heyvanlar və bitkilər; 

c) pullar; 

d) qiymətli kağızlar. 

e) fiziki obyektlər; 

66. Əvəzedilməz əşyalar hansılardır?  

a) başqa əşyalardan ümumi əlamətlərə görə ayrılmış fərdi-müəyyən əşyalar; 

b) başqa əşyalaradan gözlə görünə bilən əlamətlər görə ayrılmış fərdi-müəyyən 

əşyalar 

c) başqa əşyalardan yalnız özlərinə xas əlamətlərə görə ayrılmış fərdi-

müəyyən əşyalar; 

d) başqa əşyalardan özlərinə xas əlamətlərə görə ayrılmayan fərdi-müəyyən 

əşyalar; 

e) başqa əşyalardan ümumi əlamətlərinə görə ayrılmayan fərdi-müəyyən 

əşyalar. 

67. Əvəzedilən əşyalar hansılardır?  

a) növ əlamətlərinə görə fərqlənməyən, dövriyyədə adətən say, ölçü və ya çəki 

ilə müəyyənləşdirilən daşınar və daşınmaz əşyalar; 

b) növ əlamətlərinə görə fərqlənən, dövriyyədə adətən say, ölçü və ya çəki ilə 

müəyyənləşdirilən daşınar və daşınmaz əşyalar; 

c) növ əlamətlərinə görə fərqlənməyən, dövriyyədə adətən say, ölçü və ya çəki 

ilə müəyyənləşdirilən daşınmaz əşyalar; 

d) növ əlamətlərinə görə fərqlənməyən, dövriyyədə adətən say, ölçü və ya çəki 

ilə müəyyənləşdirilən daşınar əşyalar; 



e) növ əlamətlərinə görə fərqlənən, dövriyyədə adətən say, ölçü və ya çəki 

ilə müəyyənləşdirilən daşınar əşyalar. 

68. Girov və ipoteka hüququ dedikdə?  

a) girov qoyanın əşyası və ya onun icarəyə götürdüyü əşya barəsində girov 

saxlayanın əşya hüququ və eyni zamanda borclunun girov saxlayan 

qarşısında pul və ya başqa öhdəliyinin icrasının təmini üsulu başa düşülür; 

b) girov qoyanın əşyası və ya onun istifadəsində olan əşya barəsində girov 

saxlayanın əşya hüququ və eyni zamanda borclunun girov saxlayan 

qarşısında pul və ya başqa öhdəliyinin icrasının təmini üsulu başa düşülür; 

c) girov qoyanın əşyası barəsində girov saxlayanın əşya hüququ və eyni 

zamanda borclunun girov saxlayan qarşısında pul və ya başqa 

öhdəliyinin icrasının təmini üsulu başa düşülür; 

d) girov qoyanın yalnız daşınmaz əşyası barəsində girov saxlayanın əşya 

hüququ və eyni zamanda borclunun girov saxlayan qarşısında pul və ya 

başqa öhdəliyinin icrasının təmini üsulu başa düşülür; 

e) girov qoyanın yalnız daşınar əşyası barəsində girov saxlayanın əşya hüququ 

və eyni zamanda borclunun girov saxlayan qarşısında pul və ya başqa 

öhdəliyinin icrasının təmini üsulu başa düşülür. 

69. Girov və ipotekanın fərqləri bunlardır:  

a) girov yalnız bütün daşınar əşyalara əşya hüququnun məhdudlaşdırılması, 

ipoteka isə yalnız bütün daşınmaz əşyalara əşya hüququnun 

məhdudlaşdırılmasıdır; 

b) girov yalnız bütün daşınmaz əşyalara əşya hüququnun məhdudlaşdırılması, 

ipoteka isə yalnız bütün daşınar əşyalara əşya hüququnun 

məhdudlaşdırılmasıdır 

c) girov daşınar əşyalara (ipoteka obyekti olan daşınar əşyalardan başqa) 

əşya hüququnun məhdudlaşdırılmasıdır; 

d) girovun notariatda təsdiq olunması heç bir halda tələb olunmur, ipoteka isə 

mütləq notariatda təsdiq edilməlidir; 

e) girov və ipoteka arasında heç bir fərq yoxdur. 



70. Restitusiya nədir?  

a) hüquqi şəxsin müflisləşməsi; 

b) əqdin növü; 

c) əqdin etibarsız sayılması 

d) hüquqi şəxsin öz nizamnaməsində müəyyənləşdirilmiş fəaliyyət 

məqsədlərinə uyğun olmayan əqdin etibarsız sayılması; 

e) etibarsız sayılmış əqdin tərəflərinin əvvəlki vəziyyətlərinə qaytarılması 

71. Qiymətli kağızların növləri  

a) təqdimedici, adsız, orderli; 

b) adlı, adsız; 

c) adlı, adsız, orderli; 

d) adlı, orderli; 

e) təqdimedici, adlı, adsız 

72. Bağışlama müqaviləsi əqdin hansı növünə aiddir?  

a) pozitiv; 

b) əvəzli; 

c) konstnsual; 

d) real; 

e) mücərrəd 

73. Vaxtaşırı icra edilməli öhdəliklərdən irəli gələn tələblər üzrə iddia müddəti nə 

qədərdir?  

a) 3 

b) 5 

c) 6 

d) 8 

e) 10 

74. Öhdəlik hüququnda borcun köçürülməsi nəyə deyilir?  

a) borcun ödənməsi; 

b) kreditorun dəyişməsi; 

c) borclunun dəyişməsi; 



d) tələbin ğüzəşti 

e) subyektlərin hüquq və vəzifələrinin dəyişməsi  

75. Müqavilələrdən irəli ğələn tələblər üzrə iddia müddəti nə qədərdir  

a) 2 

b) 3 

c) 5 

d) 6 

e) 10 

76. Qanunla hansı növ mülkiyyətə üstün hüquq verilir?  

a) dövlət; 

b) xüsusi;  

c) ümumi,  

d) bələdiyyə; 

e) heç birinə 

77. Hüquqi şəxsin xitamı qaydaları  

a) sərəncam, təsviyyə; 

b) icazə, sərəncam; 

c) təsviyyə,yenidən təşkiletmə; 

d) ləğvetmə, təsviyyə; 

e) ləğvetmə 

78. Hər hansı fiziki şəxsi digər fiziki şəxsdən fərqləndirən əlamət hansıdı  

a) fəaliyyət qabiliyyəti;  

b) hüquq qabiliyyəti; 

c) mülki hüquqları; 

d) ad hüququ; 

e) heç bir fərq yoxdur 

79. Mülki hüquq münasibətlərinin əmələ gəlmə əsasları?  

a) mülki hüquq normaları; 

b) hüquqi faktlar; 

c) mülki hüququn subyektləri; 



d) mülki hüququn obyektləri; 

e) əmlak və şəxsi qeyri-əmlak münasibətləri  

80. Turizmin inkişafının tənzimlənməsində əsas vasitələr hansılardır?  

a) idarəetmə orqanları; 

b) inzibati orqanlar; 

c) ictimai nəzarət; 

d) hüquqi normalar; 

e) bütün bəndlər birlikdə.  

81. Turizmin inkişafının tənzimlənməsində istifadə olunan üsullar  

a) inzibati-hüquqi, iqtisadi; 

b) inzibati-hüquqi, informativ; 

c) statistika, informativ 

d) inzibati-hüquqi, informativ inzibati-hüquqi, iqtisadi; 

e) bütün bəndləri birlikdə. 

82. Turizm shəsində sahibkarlıq fəaliyyəti üçün xüsusi icazəni verir:  

a) Milli Məclis; 

b) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi; 

c) Nazirlər Kabineti; 

d) müvafiq dövlət orqanı; 

e) bütün bəndlər birlikdə. 

83. Turizm shəsində xüsusi razılq (lisenziya) neçə fəaliyyət novünə verilir?  

a) 8 

b) 12 

c) 1 

d) 3 

e) 6 

84. Turizm shəsində mülkiyyət hüququ tənzimlənir:  

a) AR Konstitusiyası ilə; 

b) AR Mülki Məcəlləsi ilə; 

c) turizm shəsində sahəsində qanunvericilik aktlarla; 



d) bütün bəndləri 

e) heç biri. 

85. Turizm fəaliyyətin sahəsində normativ-hüquqi aktlar dedikdə başa düşülür:  

a) rəsmi dövlət orqanı tərəfindən qəbul edilmiş sənədlər; 

b) Milli Məclis tərəfindən qəbul edilən aktlar; 

c) Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamları; 

d) ümumi xarakterli və özündə hüquq normalarını əks etdirən dəfələrlə 

tətbiqə nəzərdə tutulan rəsmi yazılı sənəd; 

e) bütün bəndlər.  

86. Turizm shəsində normativ-hüquqi aktlar təsnifləşdirilir  

a) hüquqi qüvvəsinə tənzimləmə predmetinə görə; 

b) həcminə və maddələrinin sayına görə; 

c) xarakterinə, istiqamətinə və əhəmiyyətinə görə; 

d) bütün bəndlər; 

e) hüquqi qüvvəsinə tənzimləmə predmetinə görə, xarakterinə, 

istiqamətinə və əhəmiyyətinə görə. 

87. Turizm fəaliyyəti sahəsində normativ-hüquqi aktlar qüvvəsinə görə bölünür:  

a) AR Konstitusiyası və AR qanunlarına; 

b) AR qanunları və AR Prezidentinin fərmanlarına; 

c) AR-nın qanunları və AR-nın qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrə; 

d) qanunlara və digər normativ aktlarara; 

e) bütün bəndlər.  

88. Tənzimləmə predmetinə görə normativ-hüquqi aktlar bölünür:  

a) inzibati və presessual; 

b) iqtisadi və inzibati; 

c) ümumi, xüsusi və lokal; 

d) ümumi və xüsusi; 

e) bütün bəndlər. 

89. Tənzimləmə istiqamətinə görə normativ-hüquqi aktlar təsnifləşir:  

a) ümumi və lokal; 



b) inzibati və presessual; 

c) maddi və prosessual; 

d) ekoloji və maddi; 

e) bütün bəndlər. 

90. Xarakterinə görə normativ-hüquqi aktlar təsnifləşir:  

a) maddi və prosessual; 

b) inzibati və presessual; 

c) sistemləşdirilmiş və sistemləşdirilməmiş; 

d) bütün bəndlər. 

e) heç biri.  

91. Turizm hüququnda köməkçi normativ-hüquqi aktlara aid etmək olar:  

a) AR Prezidentinin və Nazirlər Kabinetinin sərəncamları; 

b) məhkəmə orqanlarının qərarları, AR standartları; 

c) mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının qərarları, tövsiyyələri; 

d) heç biri; 

e) bütün bəndlər. 

92. Əmək müqaviləsinin baglanma forması  

a) sifahi; 

b) yazılı, 1 nüsxədə; 

c) 2 nüsxədə, notariat qaydaında; 

d) yazılı, 2 nüsxədə, işəgötürənin əmri ilə; 

e) yazılıŞ 1 nüsxədə, notariat qaydasında 

93. İşəgötürən əmək intizamını təşkil edərkən hansı tədbirləri ğörə bilər?  

a) əmək müqavilisinə xitam vermə; 

b) töhmət, əmək haqqının saxlanılması; 

c) mükafatlandırma və tənbeh; 

d) dövlət təltifinə təqdim olunma; 

e) istirahətə göndərmə 

94. Müəssisələrdə əməyin mühafizəsinə görə məsuliyyəti kim daşıyır?  

a) əmək qanunvericiliyi; 



b) həmkarlar ittifaqları təşkilatları; 

c) müdiriyyət; 

d) müvafiq icra hakimiyyəti orqanı; 

e) işçi 

95. Turizm sahəsində fəaliyyət hüququ hansı sənəd əsasında həyata keçirilir?  

a) AR Prezidentinin sərəncamına əsasən; 

b) Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən; 

c) Milli Məclisin qərarına əsasən; 

d) xüsusi hüquqi sənəd əsasən; 

e) bütün bəndlər 

96. Turizm hüququnun mənbələrinin rolu:  

a) ekoloji proseslərin səmərəliliyini və torpaq bölgüsünü təmin edir; 

b) su mənbələrinin və meşə fondunun qorunmasını təmin edir; 

c) ekoloji prosesləri tənzimləyir; 

d) bütün bəndlər; 

e) su mənbələrinin və hava hövzəsinin qorunmasını təmin edir. 

97. Turizm hüququnda köməkçi normativ-hüquqi aktların rolu ibarətdir:  

a) ekologiya sahəsində prqnozların işlənib hazırlanmasında yardımçı olmaq; 

b) dövlət orqanlarının səlahiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi; 

c) yerli icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyətinin səmərəli olmasında; 

d) digər aktların düzgün tətbiqinin asanlaşdırılmasında; 

e) bütün bəndlər. 

98. Kodifikasiya olunmuş normativ-hüquqi aktlara aid etmək olar:  

a) AR Prezidentinin və Nazirlər Kabinetinin sərəncamları; 

b) Turizm haqqında AR Qanunu; 

c) mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının qərarları, tövsiyyələri; 

d) AR Konstitusiyası, AR digər qanunları; 

e) bütün bəndlər. 

99. Kodifikasiya olunmamış normativ-hüquqi aktlara aid etmək olar:  

a) AR Prezidentinin və Nazirlər Kabinetinin normativ xarakterli aktları; 



b) AR Konstitusiyası, Turizm haqqında AR Qanunu 

c) mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının qərarları, tövsiyyələri; 

d) heç biri; 

e) bütün bəndlər. 

100. Maddi məsuliyyət işçinin üzərinə hansı qaydada qoyulyr? 

a) müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada 

b) tam ödəmə 

c) qismən ödəmə; 

d) tam və qismən ödəmə; 

e) məhkəmənin müəyyən etdiyi qaydada 

101. Zərərli və təhlükəli işlərdə çalışmağa neçə yaşdan sonra yol verilir?  

a) 18; 

b) 19 

c) 20 

d) 21 

e) 22 

102. İşə qəbul edilmədikdə hansı səbəb əsas göstərilir?  

a) yaşı, yaşayış yeri 

b) işi bilmək keyfiyyətləri, yaşayış yeri; 

c) dini baxışları; 

d) işi bilmək keyfiyyətləri; 

e) siyasi baxışlarından 

103. Əmək müqaviləsinin əlavə şərtlərinə aiddir  

a) sınaq müddəti, işçinin iş yeri 

b) işçinin iş yeri və vəzifəsi 

c) sınaq müddəti, yaşayiş sahəsi ilə təminat 

d) müqavilənin müddəti, işçinin vəzifəsi 

e) əmək haqqı 

104. İstirahət vaxtının növləri  

a) bayram günləri, məcburi və əmək məzuniyyətləri 



b) fasilə, bayram və bazar günləri, məzuniyyət 

c) məcburi və yaradıcılıq məzuniyyətləri 

d) fasilə, məcburi və analıq məzuniyyətləri 

e) bayram və bazar günləri, sosial məzuniyyət 

105. İstirahət vaxtı  

a) bayram günləri, matəm günləri, fasilə, bazar günləri 

b) bayram günləri, fasilə, bazar günləri 

c) bayram günləri, matəm günləri, məzuniyyət 

d) bazar günləri, məcburi məzuniyyət 

e) nahar fasiləsi, bayram günləri 

106. Qısaldilmış iş vaxtı işcilərin hansı kateqoriyasına şamil edilir?  

a) əmək şəraiti insan saglamlıgı üçün zərərli olan istehsalatda çalışanlara 

b) 1,2-ci qrup əlillərə 

c) 16 yaşı tamam olmayanlara 

d) həkimlərə, müəllimlərə 

e) ailə üzvlərindən xroniki xəstəliyi olanlara, 14-16 yaşadək əlil uşagı olan 

qadınlara 

107. Turizm shəsində hüququn obyektlərinə aiddir: 

a) yeraltı sərvətlər; 

b) meşə fondu; 

c) yeraltı sərvətlər, meşə fondu; 

d) fiziki və hüquqi cəhətdən təsdiq edilmiş daşınar, daşınmaz əmlak; 

e) daşınmaz əmlak. 

108. Turizm shəsində fəaliyyətin tənzimlənməsinin neçə forması mövcuddur?  

a) 3 

b) 5 

c) 2 

d) 4 

e) 6 

 



109. Turizm shəsində fəaliyyətin tənzimlənməsinin qeyri-hüquqi formalarına 

aiddir:  

a) təsərrüfatın operativ idarə edilməsi; 

b) heç bir hüqüqi norma tələb olunmadan icraçının öz funksiyalarının yerinə 

yetirilmə vasitələrilə təmin edilməsi; 

c) müvafiq orqan tərəfindən verilən qərararların icrası; 

d) bütün bəndlər; 

e) heç biri. 

110. Turizm shəsində fəaliyyətin tənzimlənməsinin hüquqi formalarına aiddir:  

a) təsərrüfatın operativ idarə edilməsi; 

b) hüquq yaradıclığı; 

c) hüquq mühafizə və hüquqtətbiqetmə; 

d) hüquq yaradıclığı, hüquq mühafizə və hüquqtətbiqetmə; 

e) bütün bəndlər. 

111. Turizm shəsində fəaliyyət hüququ nəyi nəzərdə tutur?  

a) daşınar, daşınmaz əmlakdan istifadəni; 

b) təbiətin bütün nemətlərindən pullu əsasda istifadəni; 

c) təbii mühitdən pulsuz və sərbəst istifadəni; 

d) daşınar və daşınmaz əmlakdan istifadə, bütün nemətlərindən pullu 

əsasda istifadə. 

e) bütün bəndlər. 

112. Cinayət tərkibi  

a) cinayətkar hərəkət və cinayətkar hərəkətsizlik; 

b) obyekt və subyekt; 

c) obyekt, obyektiv cəhət, predmet; 

d) obyekt, obyektiv cəhət, subyekt, predmet; 

e) obyektiv və subyektiv əlamətlər 

113. Cinayətlərin növləri  

a) az ağır, ağır, böyük ictimai təhlükə törədən, xüsusilə cinayətlər ağır ; 

b) yüngüi, ağır, xüsusilə ağır cinayətlər; 



c) böyük ictimai təhlükə törətməyən, yüngül, ağır cinayətlər; 

d) böyük ictimai təhlükə törətməyən, az ağır, ağır, xüsusilə ağır cinayətlər; 

e) yüngül və ağır cinayətlər 

114. Turizmin fəaliyyəti üzrə idarəetmənin sahələri və iqtisadi əsasına hansı aid 

deyil  

a) turizm sahəsində tədbirlərin proqnozlaşdırılması və maliyyələşdirilməsi; 

b) resurslardan istifadəyə görə haqq; 

c) təbiətin çirklənməsinə görə cərimələr; 

d) turizmin inkişafı sahəsində iqtisadi maraqlandırma; 

e) hamısı aiddir 

115. Turizm fəaliyyəti ilə məşğul olanlarln vəzifələrinə hansılar aid deyil?  

a) ekoloji və texniki tələblərə, standartlara əməl etmək; 

b) ətraf mühitin mühafizəsi üzrə tədbirləri həyata keçirmək; 

c) turizm fəaliyyəti sahəsində resurslardan istifadəyə diqqət yetirmək; 

d) təhlükəsizliyi təmin etmək. 

e) ətraf mühitə zərər vurmadan fəaliyyət göstərmək. 

116. Turizm fəaliyyəti sahəsində dövlətin hüquqlarına hansı aid deyil?  

a) vahid dövlət siyasətinin müəyyənləşdirilməsi; 

b) icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirmək; 

c) layihələri və dövlət proqramlarını hazırlamaq; 

d) təhlükəsizliyin təmin edilməsi üzrə tədbirlərdə dçvlət orqanları ilə birgə 

fəaliyyət göstərmək; 

e) təhlükəsizlik vəziyyəti yaradan halları aşkar etmək 

117. Hansı nəzarət növü həyata var?  

a) dövlət nəzarəti 

b) nəzarət; 

c) ictimai nəzarət; 

d) heç biri; 

e) bütün bəndlər. 

118. Turizmin inkişafı sahəsində tədbirlərin maliyyələşməsi mənbələrinə aid deyil:  



a) dövlət və yerli büdcələr; 

b) ətraf mühitin mühafizəsi fondları; 

c) turizm üzrə sığorta fondları 

d) Neft Fondu; 

e) fiziki və hüquqi şəxslərin könüllü ianələri. 

119. Layihələrə aid sənədlərin sifarişçisinin vəzifələrinə hansılar aid deyil:  

a) sənədlərin vaxtında ekspertizaya təqdim edilməsi; 

b) təqdim olunan sənədlərin dövlət ekspertizasına uyğun tərtibi; 

c) dövlət ekspertizasının yəticələrinin beynəlxalq təşkilatlara təqdim 

edilməsi; 

d) dövlət ekspertizasınnın aparılması qaydalarının müəyyənləşdirilməsi 

e) hamisı aiddir. 

120. İnzibati xəta tərkibi  

a) obyekt, təqsir;  

b) obyekt, təqsir;  

c) subyekt, hüquqazidd əməl; 

d) obyekt, obyektiv cəhət, subyekt, subyektiv cəhət; 

e) obyekt, subyekt, təqsir; 

121. İnzibati tənbehin növləri  

a) cərimə, islah işləri, inzibati həbs; 

b) xəbərdarlıq, ictimai işlər, müsadirə; 

c) xəbərdarlıq, cərimə, müsadirə, inzibati həbs; 

d) ictimai işlər, islah işləri, inzibati həbs, cərimə; 

e) müsadirə, zərərin ödənilməsi 

122. İnzibati hüquq münasibətinin elementləri hansılardır?  

a) məzmun, obyekt; 

b) subyekt, obyekt, məzmun; 

c) fiziki şəxslər,hüquqi şəxslər 

d) vətəndaş, təşkilatlar 

e) icra hakimiyyəti orqanı, fiziki şəxslər; 



123. Turizm hüququnun ümumi hissəsi ibarətdir 

a) təbii ehtiyatlardan istifadəni tənzimləyən normalardan; 

b) maliyyənin təşkində istifadə normalarından; 

c) ümumi iqtisadi normalardan; 

d) sosial sahədə olan normalardan; 

e) turizm üzrə münasibətləri tənzimləyən normalardan. 

124. Turizm hüququ bu elementlərdən ibarətdir:  

a) hüquqi normalar; 

b) institutlar; 

c) yarımsahələr; 

d) heç biri 

e) hamısı 

125. Turizm hüququnun xüsusi hissəsi ibarətdir:  

a) investisiya fəaliyyətini tənzimləyən normalardan; 

b) özəlləşmədə istifadə normalarından; 

c) ekoloji normalardan; 

d) təbiətdən istifadə normalarından; 

e) turizm fəaliyyətinin istiqamətlərininin hüquqi rejimini nizama salan 

normalardan. 

126. Turizm hüquq normaları bölünür:  

a) prinsip normaları; 

b) proritet normalar; 

c) qaydalar; 

d) prinsip və prioritet normaları; 

e) heç biri 

127. Zəmanət (qarantiya) normaların funksiyası:  

a) ekoloji imperativ normaları konkretləşdirib, digər sahənin fəaliyyəti ilə 

əlaqələndirmək; 

b) ekoloji imperativin (məcburi icra) bazasını möhkəmləndirmək; 

c) baza hüquq norma və normativlərin yerinə yetirilməsini təmin etmək; 



d) ətraf mühitin qorunması üçün bütün fəaliyyət sahələrinə təsir göstərmək; 

e) hamısı 

128. Prinsip normaları hansı normativ-hüquqi aktda əks olunub?  

a) Ekoloji təhlükəsizlik haqqında AR Qanunu; 

b) AR Konstitusiyası; 

c) Turizm haqqında AR Qanunu; 

d) AR Mülki Məcəlləsi; 

e) Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında AR Qanunu. 

129. Turizmin hüquqi normalar hansı normativ-hüquqi aktlarda əks olunub?  

a) İqtisadi təhlükəsizlik haqqında AR Qanunu; 

b) AR Konstitusiyası; 

c) Turizm haqqında AR Qanunu; 

d) AR Mülki Məcəlləsi; 

e) Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında AR Qanunu. 

130. AR Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin hüquqlarının əsas qruplarına aid 

deyil:  

a) stimullaşdırıcı; 

b) beynəlxalq təmsiledici; 

c) məlumatverici; 

d) normayaradıcı; 

e) maarifləndirici.  

131. Turizmin mühafizəsi sahəsində dövlət orqanları öz səlahiyyətlərinə görə belə 

qruplaşdırılır:  

a) normayaradıcı dövlət orqanları; 

b) icraedici dövlət orqanları; 

c) ümumi və xüsusi səlahiyətli dövlət orqanları; 

d) hamisi 

e) hec biri 

132. Turizm hüququnun elementlərini təşkil edir:  

a) yarımsahələr; 



b) institutlar; 

c) normalar; 

d) heç biri 

e) hamısı 

133. Turizm hüququnun metodları bunlardır:  

a) iqtisadi; 

b) inzibati; 

c) mülki; 

d) inzibati;mülki 

e) heç biri 

134. Turizm hüququnun xüsusi hissəsinin prinsiplərinə aid deyil:  

a) müvafiq ərazidə yaşayn əhalinin maraqlarının qorunması; 

b) turizm təyinatlı obyektlərin prioritetliliyi; 

c) turizmin imkanlarından istifadədə prioritetlik; 

d) hamısı 

e) heç biri 

135. Məzmununa görə turizm hüquq normaları aşağıdakılardır:  

a) kompleks normalar; 

b) prioritet normalar; 

c) qaydalar; 

d) A),B) bəndləri; 

e) B),C) bəndləri. 

136. Turizm sahəsində təkmil rəqabət metodlarına aid deyil?  

a) istehlakçının aldadılması 

b) məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

c) qiymətin aşağı salınması 

d) satışdan əvvəl və sonra xidmət 

e) yeni mal və xidmətlərin yaradılması 

137. Turizm sahəsində qeyri-təkmil rəqabət metodlarına aid deyil? 

a) məhsulun saxtalaşdırılması; 



b) istehlakçının aldadılması 

c) satışdan əvvəl və sonra xidmət  

d) qüsurların gizlədilməsi 

e) valyuta fırıldaqları 

138. Rəqabətin aşağıdakı funksiyası turizm sahəsində yoxdur?  

a) tənzimləmə funksiyası 

b) nəticə funksiyası 

c) nəzarət funksiyası 

d) paylama funksiyası 

e) səbəb funksiyası 

139. İstehsalın, kapitalın təmərküzləşməsi və mərkəzləşməsinin nəticəsində 

yaranmağa başlamışdır?  

a) 19-cu əsrin ikinci yarısından  

b) 20-ci əsrin əvvələrindən 

c) 18-ci əsrin sonlarından 

d) 18-ci əsrin ikinci yarısından 

e) 19-cu əsrin birinci yarısından 

140. Turizm sahəsində dövlət inhisarçılığına aid deyil?  

a) məçburi dövlət sifarişlərinin müəyyən edilməsi 

b) idarəetmənin təşkilati strukturlarına rəqabətin məhdudlaşdırılmasına gətirib 

jıxaran səlahiyyətlər verilməsi  

c) fəaliyyətləri rəqabətin məhdudlaşdırılmasına səbəb olan müəssisələrin və 

digər təşkilati idarəetmə strukturlarının yaradılması  

d) milliləşdirmənin həyata keçirilməsi 

e) təsərrüfat subyektlərinin xariçi iqtisadi fəaliyyətinə əsassız məhdudiyyətlər 

qoyulması  

141. Turizm sahəsində haqsız rəqabətin aşağıdakı forması yoxdur?  

a) rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin təqlidi 

b) istehlakçı hüquqlarının mühafizəsi  

c) rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə 



d) haqsız sahibkarlıq fəaliyyəti 

e) haqsız işgüzarlıq davranışı 

142. Turizm sahəsində rəqabət münasibətlərinin tənzimlənməsi əsasən 

aşağıdakılardan hansına əsaslanır?  

a) antiinhisar siyasətinə 

b) pul-kredit siyasətinə 

c) maliyyə siyasətinə 

d) struktur siyasətinə 

e) antdempinq siyasətinə 

143. Azərbaycan Respublikasında rəqabətin qorunması və antiinhisar 

qanunvericiliyiyi ilə bilavasitə əlaqəli olmayan qanun hansıdır?  

a) “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” qanun 

b) “Haqsız rəqabət haqqında” qanun 

c) Tənzimlənən qiymətlər haqqında” qanun 

d) “Büdcə sistemi haqqında”qanun 

e) “Təbii inhisarlar haqqında” qanun  

144. Aşağıdakılardan hansı turizm sahəsində haqsız rəqabət forması deyil?  

a) Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin təqlidi 

b) Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin nüfuzdan salınması 

c) İstehlakçıların çaşdırılması 

d) Hüquqi şəxslərin qeydiyyatına maneələr yaratmaq  

e) Sahibkarlıq fəaliyyətində qanunsuz ödənişləri  

145. Turizm sahəsində haqsız sahibkarlıq fəaliyyəti deyil?  

a) rəqibin üzərində əsassız üstünlük qazanmaq məqsədilə onun təsərrüfat 

qərarlarının qəbul edilməsinə və icrasına qanunsuz vasitələrlə təsir 

göstərmək  

b) əmtəələrin məcburi əlavə çeşidlə satışı 

c) maya dəyərinin formalaşdırılması elementlərinin müəyyənləşdirilməsi 

d) müqavilələrdə əsassız birtərəfli üstünlüklərin nəzərdə tutulması 



e) bazar subyektinin kommersiya sirrinin qanunsuz əldə edilməsi, istifadə 

olunması və yayılması  

146. İstehlakçıların çaşdırılması hesab edilmir?  

a) əmtəənin alınması, yaxud sövdələşmə zamanı istehlakçının seçmə 

sərbəstliyinə təsir göstərən qanunsuz reklam üsullarından istifadə olunması  

b) əmtəənin istehlak və digər vacib xassələri barədə istehlakçını çaşdırmaq 

məqsədilə uyğun olmayan fərqləndirici nişanla və ya marka ilə təchiz 

edilməsi  

c) əmtəənin istehlakçını çaşdıra bilən yanlış müqayisə edilməsi və onun reklam 

və ya informasiya materialı kimi açıqlanması  

d) əmtəə ilə əlaqədar kommersiya sirrinin qorunmaması  

e) əmtəənin öz təyinatına, ya ona qoyulan tələblərə uyğun olmadığının 

gizlədilməsi 

147. İqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi aspektindən hüquq normalarının tətbiq 

olunması ilk zamanlarda hansı sahədə mövcud olmamışdır  

a) rəqabətin təmin olunmasında 

b) qiymətlərin tənzimlən¬məsində 

c) məhsul standartlarının formalaşdırılmasında 

d) xarici ticarətin tənzimlən¬məsində 

e) əmək bazarına müdaxilə edilməsində 

148. İqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi aspektindən hüquq normalarının tətbiq 

olunması ilk zamanlarda aşağıdakı hansı sahədə daha qabarıq müşahidə 

olunmuşdur  

a) aqrar münasibətlərin tənzimlənməsində 

b) iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsində  

c) standartlaşdırmada 

d) rəqabətin təmin olunması sahəsində 

e) ekoloji tədbirlərin reallaşdırılmasında 



149. Iqtisadi münasibətlərin cəmiy¬yətdə daşıdığı xüsusi əhəmiyyət səbəbindən 

iqtisadiyyat və hüquq arasında olan qarşılıqlı əlaqənin mövcud vəziyyətinin 

xarakteri necə qiymətləndirilir  

a) hüquq sistemini müəyyən edir  

b) hüquq sahələrinin sistemini yaradır 

c) dövlətin hüquqyaratma fəaliyyətinin nəticəsi kimi çıxış edir  

d) hüquq sisteminin keyfiyyət göstəricisi kimi səciyyələndirilir 

e) təbii hüquq kimi qiymətləndirilir  

150. “İqtisadiyyat və hüquq” (Economy and Law) kontekstində “hüquq” necə 

xarakterizə olunur  

a) institutsionalizmin əsas istiqamətlərindən biri kimi 

b) klassizmin əsas istiqamətlərindən biri kimi 

c) keynsçiliyin əsas istiqamətlərindən biri kimi 

d) liberalizmin əsas istiqamətlərindən biri kimi 

e) marksizmin əsas istiqamətlərindən biri kimi 

151. Hüquqi tənzimlənməsinin subyekti kimi çıxış edir  

a) iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan bütün hüquqi şəxslər  

b) iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan bütün hüquqi və fiziki şəxslər və dövlətin 

iqtisadi institutları  

c) iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan bütün fiziki şəxslər  

d) iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan dövlətin iqtisadi institutları 

e) iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan bütün sahibkarlar 

152. “İqtisadi hüquq” sahəsində fundamental tədqiqatların əlaqəsi yoxdur  

a) iqtisadi nəzəriyyə ilə 

b) mülki hüquq nəzəriyyəsi ilə 

c) psixologiya nəzəriyyəsi ilə 

d) institutsional iqtisadiyyatla 

e) transaksiya xərcləri nəzəriyyəsi ilə 



153. Iqtisadiyyata hüquqi üsul və vasitələrdən istifadə etməklə təsir 

göstəril¬məsinin ilkin nəzəri-konseptual yanaşmalarından olan Çikaqo məktəbinin 

əsasında hansı nəzəriyyə dayanır  

a) raqabət nəzəriyyəsi 

b) səmərəli seçim nəzəriyyəsi 

c) büdcə məhduduyyəti nəzəriyyəsi 

d) təkrar istehsal nəzəriyyəsi 

e) səmərəli gözləmə nəzəriyyəsi 

154. Avstriya məktəbi aşağıdakı ilkin şərtə əsaslanmır  

a) subyektivizm 

b) gələcəyin qeyri-müəyyənliyi 

c) radikalizm 

d) ətraf mühitin qeyri-sabitliyi 

e) sosial proseslərin nəticələrinin qeyri-müəyyənliyi 

155. Müasir dövrdə “İqtisadi hüquq”...?  

a) iqtisadi təli¬min ayrılmaz tərkib hissəsi hesab olunur 

b) hüquqi təli¬min ayrılmaz tərkib hissəsi hesab olunur 

c) konstitusiyon təli¬min ayrılmaz tərkib hissəsi hesab olunur 

d) iqtisadi və hüquqi təli¬min ayrılmaz tərkib hissəsi hesab olunur 

e) mülki hüquq təli¬minin ayrılmaz tərkib hissəsi hesab olunur 

156. Turizm hüququnun metodlarına aiddir  

a) inzibati-hüquqi metodlar; 

b) mülki metodlar; 

c) iqtisadi-inzibati metodlar; 

d) inzibati-hüquqi və mülki metodlar; 

e) heç biri 

157. Turizm hüququnun tədqiqat obyekti kimi təbii komponentlərə aiddir:  

a) insan;  

b) turizm obyektlri; 

c) su ehtiyatları və atmosfer havası; 



d) insan və turizm obyektəri; 

e) hamısı 

158. Turizm hüququ mexanizmi neçə hissədən ibarətdir  

a) 2 

b) 4 

c) 5 

d) 3 

e) 6 

159. Turizmin fəaliyyət normalarının əsası neçə göstəricidən təşkil olununb?  

a) 2 

b) 4 

c) 5 

d) 3 

e) 6 

160. Turizmin fəaliyyət normaları neçə qrupa bölünür?  

a) 2 

b) 4 

c) 5 

d) 3 

e) 6 

161. Turizm sahəsində lövlətin əsas vəzifələrinin sayı:  

a) 11 

b) 8 

c) 10 

d) 12 

e) 6 

162. AR Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi hüquqları neçə qrup üzrə təsnifləşir?  

a) 10 

b) 8 

c) 12 



d) 4 

e) 7 

163. Turizmin tənzimlənməsinin hüquqi mexanizmin əsas məqsədi ibarətdir 

a) turizm sahəsində vəziyyətin düzgün qiymətləndirilməsi; 

b) turizm imkanlarından səmərəli istifadə; 

c) turizmin genişlənməsi; 

d) turizmin hüquqi normaların reallaşdırılması; 

e) hamısı 

164. Turizmin problemlərilə məşğul olan dövlət orqanlarının səlahiyyətlərinə daxil 

deyil:  

a) turizmə nəzarət; 

b) turizm sahəsində beynəlxalq standartların işlənib hazırlanması; 

c) turizmin inkişafının iqtisadi-hüquqi əsaslarının yaradılması; 

d) turizm sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq; 

e) müvafiq proqramların təsdiqi. 

165. Turizm hüququnun təzahür formaları:  

a) hüquqi orientasiya və metodlar; 

b) hüquqi adətlər; 

c) hüquqi konsepsiya və normalar; 

d) hamısı 

e) heç biri 

166. Turizm hüquq normaları məzmununa görə neçə yerə bölünür?  

a) 4 

b) 3 

c) 6 

d) 5 

e) 2 

167. Turizm hüququn əsas mexanizmi sayılır:  

a) iqtisadi stimullaşdırıcı normalar; 

b) inzibati məsuliyyət və inzibati cəzalanma; 



c) idarəetmə və nəzarət; 

d) heç biri 

e) idarəetmə və nəzarət;inzibati məsuliyyət və inzibati cəzalanma; 

168. Sahə inhisarçılığı ilə bağlı idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinə aşağıdakı daxil 

deyil?  

a) yeni təsərrüfat subyektlərinin sahə bazarına daxil olması üjün süni 

maneələrin yaradılması  

b) idxal-ixrac zamanı tarif məhdudiyyətlərinin tətbiqi 

c) holdinq şirkətlərinin yaradılması 

d) kapitalın bir sahədəni digər sahəyə sərbəst axını qarşısında əsassın maneələr 

qoyulması  

e) təsərrüfat subyektlərinin müstəqilliyinin əsassız olaraq məhdudlaşdırılması 

169. Yerli inhisarçılığa aşağıdakı aid deyil?  

a) əmtəə idxalı və ixraçı üzrə məhdudiyyətlərin müəyyən edilməsi 

b) təsərrüfat subyektlərinin yerli bazara daxil olmasının məhdudlaşdırılması 

c) rəqabətin məhdudlaşdırılmasına səbəb ola bilən lisenziyalaşdırma 

d) yerli təsərrüfat subyektlərinə və ya onların birliklərinə birrtərəfli qaydada 

üstünlük verən vergi güzəştlərinin və digər güzəştlərin müəyyən edilməsi  

e) ayrı-ayrı təsərrüfat subyektləri üjün rəqabətin məhdudlaşdırılmasına gətirib 

çıxaran yerli sifarişdən sui-istifadə edilməsi  

170. Patent-lisenziya inhisarçılığı deyil?  

a) patent sahibinin ondan istifadə etməməsi və bu patentə lisenziya verməkdən 

əsassız imtina etməsi  

b) lisenziyalaşdırılmış texnologiyanın lisenziya alan tərəfindən 

mənimsənilməsinin məhdudlaşdırılması  

c) lisenziya alınan kommersiya fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması 

d) lisenziyalı fəaliyyətlə bağlı siyahıların təsdiqi 

e) lisenziya alınan texniki siyasətinin məhdudlaşdırılması 

171. Turizm sahəsində təsərrüfat subyektlərinin inhisarjılığına aşağıdakı daxil 

deyildir?  



a) qiymətləri artırmaq məqsədilə istehsalın həçminin dəyişdirilməsi və 

əmtəələrin dövriyyədən cıxarılması  

b) bazar əlavə üstünlük əldə etmək məqsədilə qiymətlərlə manipulyasiya 

edilməsi 

c) topdansatış və pərakəndə satış təsərrüfat subyektlərinin qapalı satış 

şəbəkələrinin yaradılması  

d) kontragentə sərfəli olmayan və ya müqavilələrin məzmununa aid olmayan 

müqavilə şərtlərinin ona məçburi qəbul etdirilməsi  

e) təsərrüfat fəaliyyətinin reallaşdırılması məqsədilə hüquqi şəxslərin 

qeydiyyatı  

172. Respublika ərazisində inhisarçılıq fəaliyyətinin qarşısının alınmasının, 

məhdudlaşdırılmasının və aradan qaldırılmasının təşkilati və hüquqi əsaslarını 

müəyyən edir?  

a) “Rəqabət haqqında” qanun 

b) “Haqsız rəqabət haqqında” qanun 

c) “Təbii inhisarlar haqqında” qanun 

d) “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” qanunu 

e) “Müəssisələr haqqında” qanun 

173. Hüququn iqtisadi təhlilinin mühüm metodoloji aspekti.. 

a) dövlətin məqsədi kimi ictimai diskriminasiyanın yaradılmasının ilkin şərti 

hesab edilir 

b) dövlətin məqsədi kimi ictimai sabitliyin təmin edilməsinin ilkin şərti hesab 

edilir  

c) dövlətin məqsədi kimi ictimai-siyasi fəallığın yüksəldilməsinin ilkin şərti 

hesab edilir 

d) dövlətin məqsədi kimi ictimai rifahın yüksəldilməsinin ilkin şərti hesab 

edilir 

e) dövlətin məqsədi kimi sosial ədalətin yüksəldilməsinin ilkin şərti hesab edilir 

 

 



174. “İqtisadi hüquq” kontekstində məsələlərin tədqiqi hüquqşü¬nas¬lara..  

a) normativ aktların qəbulu prosesində əlverişli əsas yaradır  

b) qəbul olunmuş normativ aktlar və hü¬quq normalarının nəticələrinin 

təhlili prosesində əlverişli əsas yaradır 

c) normativ aktların formalaşdırılması zamanı əlverişli əsas yaradır 

d) dövlətin idarə edilməsi üçün əlverişli əsas yaradır  

e) hü¬quq normalarının sistemləşdirilməsində əlverişli əsas yaradır  

175. “İqtisadi hüquq” kontekstində məsələlərin tədqiqi iqtisadçılara...?  

a) beynəlxalq sisteminin cəmiyyətin iqtisadi həyatına necə təsir etməsinin 

müəy¬yənləşdirilməsi prosesində əlverişli əsas yaradır 

b) hüquq normalarının cəmiyyətin iqtisadi həyatına necə təsir etməsinin 

müəy¬yənləşdirilməsi prosesində əlverişli əsas yaradır 

c) hüquq sisteminin cəmiyyətin iqtisadi həyatına necə təsir etməsinin 

müəy¬yənləşdirilməsi prosesində əlverişli əsas yaradır 

d) iqtisadi inteqrasiyanın cəmiyyətin iqtisadi həyatına necə təsir etməsinin 

müəy¬yənləşdirilməsi prosesində əlverişli əsas yaradır 

e) hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin cəmiyyətin iqtisadi həyatına necə 

təsir etməsinin müəyyənləşdirilməsi prosesində əlverişli əsas yaradır 

176. Iqtisadi nəzəriyyələr sistemində mövcud olan hüququn iqtisadi nəzəriyyəsi öz 

predmetinə görə hansı nəzəriyyəyə kifayət qədər yaxındır  

a) neomonetarizm 

b) neoklassizm 

c) neoinstitutsionalizim 

d) neokeynsçilik 

e) neoliberalizim 

177. Aşağıdakılardan hansı hüququn iqtisadi təhlilini şərtləndirən mə¬qam¬ deyil?  

a) iqtisadçılar iqtisadi səmərəlilik problemini müzakirə edərək ədalətlilik, 

dəqiqlik və s. bu kimi məsələlər üzrə ənənəvi mülahizələrdən uzaqlaşırlar 

b) hüquqşünaslar üçün iqtisadi sistemin fəaliyyət qanunlarının 

öyrənilməsinin zəruriliyi  



c) iqtisadi təhlil bir çox qüvvədə olan hüquq normalarının əsaslandırılması 

üçün əsaslı dəlillərin mövcudluğunu aşkarlayır 

d) iqtisadçılar mürəkkəb qarşılıqlı əlaqələrin digər təhlilçilər tərəfindən nəzərə 

alınmayan məqamlarını nəzərə alırlar 

e) iqtisadi yanaşma hüquqi təhlildə bir o qədər rast gəlinməyən hüququn ayrı- 

ayrı sahələrinin vahidliyini təmin edir 

178. Kouz teoreminə əsasən  

a) əgər mülkiyyət hüququ tamamilə müəy¬yən edilmiş və transaksiya 

xərcləri sıfıra bərabərdirsə, onda münaqişə tərəfləri hüquqların ilkin 

bölgüsündən asılı olmayaraq, səmərəli nəticə üzrə razılığa gələ bilərlər 

b) əgər cinayət hüququ tamamilə müəy¬yən edilmiş və transaksiya xərcləri 

sıfıra bərabərdirsə, onda münaqişə tərəfləri hüquqların ilkin bölgüsündən 

asılı olmayaraq, səmərəli nəticə üzrə razılığa gələ bilərlər 

c) əgər beynəlxalq hüquq tamamilə müəy¬yən edilmiş və transaksiya xərcləri 

sıfıra bərabərdirsə, onda münaqişə tərəfləri hüquqların ilkin bölgüsündən 

asılı olmayaraq, səmərəli nəticə üzrə razılığa gələ bilərlər 

d) əgər əmək hüququ tamamilə müəy¬yən edilmiş və transaksiya xərcləri sıfıra 

bərabərdirsə, onda münaqişə tərəfləri hüquqların ilkin bölgüsündən asılı 

olmayaraq, səmərəli nəticə üzrə razılığa gələ bilərlər 

e) əgər inzibati hüququ tamamilə müəy¬yən edilmiş və transaksiya xərcləri 

sıfıra bərabərdirsə, onda münaqişə tərəfləri hüquqların ilkin bölgüsündən 

asılı olmayaraq, səmərəli nəticə üzrə razılığa gələ bilərlər 

179. Iqtisadi sferada hüquqi tənzimləmə tətbiq edilən münasibətlərin aşağıdakı 

forması yoxdur  

a) iqtisadi fəaliyyət subyektlərinin öz fəaliyyətlərini yerinə yetirdikləri zaman 

digər subyektlərlə yaranan münasibətlərin iqtisadi cəhətləri 

b) müəssisənin daxili təşkilinin şərtlərini və qaydalarını müəyyən edən iqtisadi 

və hüquqi münasibətlər 

c) dövlətin idarəetmə orqanları ilə fiziki və hüquqi şəxsləri arasında yaranan 

münasibətlər 



d) bütün iqtisadi fəaliyyət subyektlərinin fəaliyyətlərinin qadağan 

olunması 

e) iqtisadi fəaliyyət subyektlərinin öz fəaliyyətlərini yerinə yetirdikləri zaman 

digər subyektlərlə yaranan münasibətlərin hüquqi cəhətləri 

180. İqtisadi sistem....?  

a) hüquq mühafizə sisteminə təsir göstərir 

b) həm fərd¬lərin davranışına, həm də müvafiq olaraq hüquqi sistemə 

təsir göstərir 

c) yalnız iqtisadiyyata təsir göstərir 

d) ölkənin statusunu müəyyən edir  

e) yalnız fərdlərin davranışına təsir göstərir 

181. Hüquqi sistemi...?  

a) yalnız iqtisadiyyata təsir göstərir 

b) fərdlərin davranışına, onlar vasitəsilə də bütövlükdə iqtisadi sistemə 

təsir göstərir  

c) yalnız fərdlərin davranışına təsir göstərir 

d) hüquq mühafizə sisteminə təsir göstərir 

e) ölkənin statusunu müəyyən edir 

182. Müasir dövrə qədər formalaşmış iqtisadi və hüquqi sistemlər bir-biri ilə necə 

bağlıdır  

a) iqtisadi sistemin formasında asılıdırlar  

b) hüquq iqtisadi sistemi formalaşdırır 

c) birtərəfli təsirlə əlaqəyə malikdirlər 

d) heç bir əlaqələri mövcud deyil 

e) iki tərəfli qarşılıqlı təsirlə bağlıdır 

183. AR Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi hansı hüquqi akta əsasən yaranmışdır?  

a) AR Milli Məclisin qərarı; 

b) AR Prezidentinin sərəncamı; 

c) AR Nazirlər Kabinetinin qərarı; 

d) AR Prezidentinin fərmanı; 



e) AR Nazirlər Kabinetinin sərəncamı. 

184. Turizmin tənzimlənməsinin hüquq mexanizminin əsasını nə təşkil edir? 

a) turizm huquq münasibətləri; 

b) AR Prezidentinin və Nazirlər Kabinetinin sərəncamları; 

c) AR Prezidentinin fərmanıları və Nazirlər Kabinetinin qərarları; 

d) turizmin hüquqi əhatəsi 

e) heç biri 

185. Turizmin tənzimlənməsinin hüquq normaları hansı normativ hüquqi aktda əks 

olunub?  

a) Ekoloji təhlükəsizlik haqqında AR Qanunu; 

b) İnvestisiyalar haqqında AR Qanunu; 

c) Turizm haqqında AR Qanunu; 

d) AR Mülki Məcəlləsi; 

e) AR Vergi Məcəlləsi. 

186. Turizm fəaliyyəti keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında istifadə olunan üsulu kim 

tətbiq edir?  

a) AR Nazirlər Kabineti; 

b) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi; 

c) yerli icra hakimiyyyəti orqanı; 

d) müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və ictimai təşkilatlar; 

e) hamısı 

187. Turizm fəaliyyətinin iqtisadi tənzimlənmənin başlıca məqsədləri hansılardır?  

a) turizm sahəsində təhlükəsizlik; 

b) turizm imkanlarından səmərəli istifadə, stifadəçilərdə buna maddi stimulun 

yaradılması; 

c) iqtisadiyyatın səmərəli inkişafı, dövlətin tələblərinin ödənilməsi; 

d) turizm sahəsində təhlükəsizlik və turizm imkanlarından səmərəli 

istifadə, stifadəçilərdə buna maddi stimulun yaradılması; 

e) heç biri 

 



188. Turizm fəaliyyətinin iqtisadi tənzimlənmə sistemi hansı qanunda əks 

olununb? 

a) AR Mülki Məcəlləsi; 

b) Banklar haqqında AR Qanunu; 

c) Turizm haqqında AR Qanunu; 

d) AR Əmək Məcəlləsi; 

e) AR Gömrük Məcəlləsi. 

189. Qanunvericiliklə turizm üzrə tədbirlərin maliyyələşmə mənbələri:  

a) Dövlət büdcəsinin vəsaitləri; 

b) müvafiq nazirliklərin maliyyə vəsaitləri; 

c) ictimai birliklərin vəsaiti; 

d) turizm xidmətlərindən istifadənin ödənişli sistemi; 

e) hamısı 

190. Turizm üzrə sertifikatlaşdırmanın əsas məqsədi  

a) turizm xidmətlərinin təhlükəsizliyinə nəzarət; 

b) sahibkarların fəaliyyətləri üçün əlverişli şərait yaratmaq; 

c) istehlakçılara köməklik göstərilməsi 

d) hamısı 

e) hec biri 

191. Qanunvericiliyə uyğun olaraq yerin turizm xidmətinin göstərilməsi hüquqna 

bu hallarda xitam verilə bilər:  

a) müqavilə müddəti bitdikdə; 

b) xüsusi razılığın qüvvdə olma müddəti qurtardıqda; 

c) müvafiq tərəf bu hüquqdan imtina etdikdə və ya hər hansı giddi fakt 

meydana çıxdıqda; 

d) heç biri 

e) xüsusi razılığın qüvvdə olma müddəti qurtardıqda;müvafiq tərəf bu 

hüquqdan imtina etdikdə və ya hər hansı giddi fakt meydana çıxdıqda; 

 

 



192. Turizm sahəsində fəaliyyətləri kim idarə edir?   

a) AR Nazirlər Kabineti; 

b) müvafiq icra hakimiyyəti orqanı; 

c) müvafiq yerli icra orqanları, bələdiyyələr; 

d) hamısı 

e) Milli Məclis 

193. Turizmin inkişafı sahəsində idarəetmə hansı prinsiplərə əsaslanır? 

a) aşkarlıq, qənaətcillik; 

b) hüququn inkişafı; 

c) turizmdən ölkənin mənafelərinə müvafiq səmərəli istifadə; 

d) hamısı 

e) heç biri 

194. Turizm hаqqındа АR Qаnunu nеçə mаddədən ibаrətdir  

a) 16; 

b) 25; 

c) 15 

d) 20 

e) 17. 

195. Konstitusiyaya əsasən yol verilmir?  

a) məhkəmə qərarı əsasında şərtləri və müddətləri qanunla nəzərdə tutulan 

məcburi əməyə cəlb etməyə 

b) hərbi xidmət zamanı səlahiyyətli şəxslərin əmrlərinin yerinə yetirilməsi ilə 

əlaqədar işlətməyə 

c) zorla işlədilməyə və əmək müqaviləsi bağlamağa 

d) fövqəladə vəziyyət zamanı vətəndaşlara tələb olunan işləri görməsinə 

e) hərbi vəziyyət zamanı vətəndaşlara tələb olunan işləri görməsinə 

196. Konstitusiyaya əsasən heç kəs...? 

a) vergiləri ödəməyə məcbur edilə bilməz 

b) zorla işlədilə və əmək müqaviləsi bağlamağa məcbur edilə bilməz 



c) hərbi xidmət zamanı səlahiyyətli şəxslərin əmrlərinin yerinə yetirilməsi ilə 

əlaqədar işlədilə bilməz 

d) məhkəmə qərarı əsasında şərtləri və müddətləri qanunla nəzərdə tutulan 

məcburi əməyə cəlb edilə bilməz 

e) fövqəladə vəziyyət zamanı vətəndaşlara tələb olunan işləri gördürülə bilməz 

197. Konstitusiyaya əsasən heç kəs...?  

a) prezidentin fərmanı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz 

b) məhkəmənin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz 

c) Milli Məclisin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz 

d) Prakurorun sanksiyası olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz 

e) İcra hakiminin əmri olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz 

198. Konstitusiyaya əsasən hər kəsin mülkiyyətində...?  

a) daşınmaz əmlak ola bilər 

b) daşınar əmlak ola bilər 

c) mənzil ola bilər 

d) daşınar və daşınmaz əmlak ola bilər 

e) avtomobil ola bilər 

199. Konstitusiyaya əsasən Azərbaycan Respublikasında...?  

a) dölət mülkiyyətinə üstünlük verilir 

b) xüsusi mülkiyyətə üstünlük verilir 

c) heç birmülkiyyət növünə üstünlük verilmir 

d) kollektiv mülkiyyətə üstünlük verilir 

e) səhmdar mülkiyyətinə üstünlük verilir 

200. Konstitusiyaya əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisində qadağandır?  

a) avrodan başqa pul vahidlərinin ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsi 

b) dollardan başqa pul vahidlərinin ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsi 

c) manatdan başqa pul vahidlərinin ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsi 

d) lirədən başqa pul vahidlərinin ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsi 

e) rubldan başqa pul vahidlərinin ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsi 

 



201. Konstitusiyaya əsasən Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı...?  

a) kommersiya bankıdır  

b) dövlətin müstəsna mülkiyyətindədir 

c) təsərrüfat fəaliyyəti subyektidir 

d) parlamentə tabedir 

e) icra orqanıdır 

202. Konstitusiyaya əsasən Azərbaycan Respublikasında pul nişanlarının tədavülə 

buraxılması və tədavüldən çıxarılması hüququ yalnız 

a) Mərkəzi Banka mənsubdur 

b) Texnika Banka mənsubdur 

c) Xalq Banka mənsubdur 

d) Milli Banka mənsubdur 

e) Bank Standarta mənsubdur 

203. Konstitusiyada qanunla müəyyən olunmaqla tam həcmdə və vaxtında 

ödənilməsi hər kəsin borcu hesab edilən nədir  

a) hərbi xidmət 

b) maliyyə öhdəliyi 

c) xidmətlərə görə dövlət ödənişləri 

d) kamunal ödənişlər 

e) vergilər və başqa dövlət ödənişləri 

204. Iqtisadi hüququn mənbəyi öz ifadəsini tapa bilməz?  

a) qanunlarda 

b) prezident fərmanlarında 

c) məhkəmə qətnamələrində  

d) Nazirlər Kabinetinin qərarlarında 

e) nazirlikərin, dövlət komitələrinin və baş idarələrin təlimatlarında 

205. Nazirliklər aşağıdakı məqsədilə yaradılır  

a) dövlət büdcəsinin formalaşdırılması məqsədilə 

b) dövlət formasının qorunub saxlanması məqsədilə 

c) dövlət idarəçiliyinin həyata keçirilməsi məqsədilə 



d) dövlətin siyasi sisteminin formalaşdırılması məqsədilə 

e) dövlət mülkiyyətinin şzəlləşdirilməsi məqsədilə  

206. Nazirliklərin səlahiyyəti məhdudlaşır?  

a) yerləşdiyi ərazi ilə 

b) hakimiyyət qolu ilə 

c) təsərrüfat fəaliyyəti ilə 

d) aid olduğu sahə ilə 

e) iqtisadi struktur ilə 

207. Yerli icra hakimiyyəti orqanı hesab edilir?  

a) Milli Məclis 

b) Naxçıvan MR Nazirlər Kabineti 

c) İqtisad Məhkəməsi 

d) Ağsu rayon icra hakimiyyəti 

e) Şamaxı rayon bələdiyyəsi 

208. Yuxarı icra hakimiyyəti orqanı hesab edilir?  

a) Azərbaycan Respublikasının Parlamenti  

b) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

c) Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi 

d) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

e) Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 

209. Ali icra hakimiyyəti orqanı hesab edilir  

a) Azərbaycan Respublikasının Parlamenti  

b) Azərbaycan Respublikasının Hökuməti 

c) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

d) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

e) Azərbaycan Respublikasının Apelyasiya Məhkəməsi 

210. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı hesab edilir?  

a) Prezident 

b) Nazirlər Kabineti 

c) nazirliklər və dövlət komitələri 



d) icra hakimiyyətləri 

e) bələdiyyə orqanları 

211. Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti orqanları aşağıdakı fəaliyyəti 

həyata keçirir  

a) qanunverici  

b) icraedici-sərəncamverici 

c) sərəncamverici-tənzimləyici 

d) icraedici-tənzimləyici 

e) məhkəmə nəzarəti 

212. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi hüquq mənbəyi hesab edilən hüquq norması 

formalaşdıra bilməz  

a) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 

b) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

c) Azərbaycan Respublikasının Baş Prakuroru 

d) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

e) Azərbaycan Respublikasının Maliyyə nazirliyi 

213. Aşağıdakılardan hansı sosial tənzimləyici norma deyil  

a) hüquq normaları 

b) korparativ normalar 

c) adətlər 

d) standartlar 

e) əxlaq normaları 

214. Aşağıdakılardan hansı hüquqi vasitə kimi istifadə olunur  

a) ictimai normalar  

b) əxlaq normaları 

c) sosial və texniki normalar  

d) dini və məzhəb normalar 

e) beynəlxalq normalar 

 



215. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyətinin 

ümumi sosial, iqtisadi və hüquqi şərtlərini müəyyən edir?  

a) Prezident fərmanı 

b) Nazirlər kabinetinin qərarı 

c) Müvafiq fəaliyyət haqqında qanun  

d) Naxçıvan MR-nın Ali Məclisinin qərarı  

e) İqtisad məhkəməsinin qətnaməsi 

216. İnvestisiya fəaliyyəti nəyi əks etdirir?  

a) investisiyanın strukturunun müəyyənləşdirilməsini 

b) investisiya resurslarının formalaşdırılmasını 

c) investorun investisiya qoyuluşu ilə bağlı bütün hərəkətini 

d) reinvestisiyanı 

e) investisiya müsabiqəsində iştirakı 

217. Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyətinin aşağıdakı növü yoxdur?  

a) özəl 

b) dövlət 

c) şəxsi  

d) birgə 

e) xarici 

218. İnvestor investisiya fəaliyyətində hansı statusda çıxış edə bilər 

a) əmanətçi 

b) kreditor  

c) alıcı 

d) əмаnətçi, кrеditor, аlıcı 

e) heç biri 

219. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyətinin 

subyekti ola bilməz?  

a) AR-nın hüquqi və fiziki şəxsləri 

b) xarici ölkələrin hüquqi və fiziki şəxsləri 

c) beynəlxalq təşkilatlar 



d) vətəndaşlığı olmayan şəxslər 

e) xarici dövlətlər 

220. Aşağıdakılardan hansı investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsində Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericilik aktlarından əlavə mənbə hesab edilir?   

a) tərəfdaşlıq protokolları 

b) investisiya proqramları 

c) beynəlxalq müqavilələr 

d) investisiya layihələri 

e) podrat müqaviləsi 

221. Rezidentlərinin xarici ölkədəki investisiya fəaliyyətinin nə ilə tənzimlənir?  

a) Azərbaycan Respublikasının Кonstitutsiyası ilə 

b) Azərbaycan Respublikasının Кonstitutsiyası ilə 

c) müvafiq xarici dövlətin qanunvericiliyi ilə 

d) Beynəlxalq öhdəliklə 

e) BMT-nin qətnaməsi ilə 

222. Attestasiya tələb edən xüsusi növ işlərin siyahısını kim müəyyən edir?  

a) Nazirlər kabineti 

b) Xarici işlər nazirliyi 

c) İqtisadi inkişaf nazirliyi 

d) Milli Məclis 

e) Maliyyi nazirliyi 

223. Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi hansı 

vasitlərlə reallaşdılıla bilər?  

a) kredit və amortizasiya siyasəti vasitəsilə 

b) dərəcə və güzəştləri ilə fərqlənən vergi sisteminin tətbiqi 

c) dövlət norma və standartlarının tətbiqi 

d) investisiya layihələrinin ekspertizasının keçirilməsi 

e) heç biri vasitəsilə 

224. İnvestisiya fəaliyyətinin dayandırılmasına kimlər xitam verə bilər?  

a) yalnız investorlar 



b) yalnız səlahiyyətli dövlət orqanları  

c) investorlar və səlahiyyətli dövlət orqanları 

d) beynəlxalq təşkilatların yerli nümayəndələri 

e) səfirliklər 

225. Azərbaycan dövləti ölkə ərazisində hansı investisiyaların qorunmasına 

təminat verir?  

a) dövlət investisiyalarının 

b) xarici investisiyaların 

c) daxili investisiyaların 

d) bütün investisiyaların 

e) heç birinə 

226. İnvestisiya riski nədir?  

a) investisiya fəaliyyətinin məqsəduyğun istiqaməti 

b) dövlət tərəfindən edilən güzəşt 

c) investisiya fəaliyyətinin bir mərhələsi 

d) arzuolunmaz halların yaranması imkanı ilə bağlı qeyri-müəyyənlik 

e) arzuolunmaz halların yaranması imkanı ilə bağlı müəyyənlik  

227. Aşağıdakılardan кiмlər Azərbaycan Respublikasında xarici investor kimi çıxış 

edə bilməz?  

a) xarici hüquqi şəxslər  

b) xarici dövlətlər 

c) beynəlxalq təşkilatlar 

d) xarici vətəndaşlar 

e) xaricdə yalnız daimi yaşayış yeri olan Azərbaycan Respublikası 

vətəndaşları 

228. Xaricdə yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları hansı halda ölkədə 

xarici investor kimi çıxış edə bilər?  

a) xarici dövlətdə fasiləsiz 5 il yaşadıqda  

b) xarici dövlətdə fasiləsiz 10 il yaşadıqda 



c) daimi yaşadыığı xarici dövlətdə təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq 

üçün qeydiyyata alındıqda 

d) xarici dövlətdə daimi yaşayış yeri olduqda 

e) xarici dövlətdə vətəndaşlıq əldə etdikdə 

229. Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyətinin aşağıdakı növü vardır?  

a) şəxsi 

b) dövlət 

c) beynəlxalq  

d) hамısı 

e) heç biri 

230. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyətinin 

subyekti ola bilər?  

a) AR-nın hüquqi və fiziki şəxsləri 

b) xarici ölkələrin hüquqişəxsləri 

c) xarici ölkələrin fiziki şəxsləri 

d) vətəndaşlığı olmayan şəxslər 

e) hamısı 

231. İnvestisiya fəaliyyətinin obyektləri nə ola bilər:  

a) İstənilən əmlak,  

b) əsas fondlar,  

c) Dövriyyə vəsaiti,  

d) Qiymətli kağızlar və məqsədli pul əmanətləri,  

e) qeyd edilənlərin hamısı 

232. İnvestisiya fəaliyyətinin obyektləri nə ola bilər:  

a) elmi-texniki məhsullar 

b) intellektual sərvətlər,  

c) mülkiyyət obyektləri,  

d) əmlak hüquqları 

e) qeyd edilnlərin hamısı 

233. Əsaslı vəsait qoyuluşu prosesi:  



a) layihələşdirmə ilə bağlı fəaliyyət 

b) tikini mərhələsi və obyektin istifadəyə verilməsi prosesi 

c) layihələşdirmə və tikinti mərhələsi 

d) layihələşdirmə, tikinti və obyektin istismara verilmə mərhələləri 

e) obyektin tikintisi və istismara verilməsi mərhələsi 

234. İnnovasiya prosesi nədir?  

a) qabaqcıl texnologiyaların istehsalı 

b) hüquqi şəxslər tərəfindən elmi-texniki proqramların işlənib hazırlanması 

c) dövlətin elmin inkişafı ilə bağlı fəaliyyəti 

d) elmi-texniki nəaliyyətlərin tətbiqi əsasında iqtisadiyyatın strukturunun 

təkmilləşdirilməsi 

e) elmi texniki tərəqqinin nəaliyyətlərindən istifadə etməklə istehsalın 

inkişafı istiqamətində investisiya prosesinin bir forması  

235. Хarici investisiyalar aşağıdakı yollarla həyata keçirilə bilər  

a) Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri və vətəndaşları ilə birlikdə 

yaradılan müəssisələrdə payçılıq iştirakı; 

b) Tamamilə xarici investorlara məxsus olan müəssisələr yaradılması; 

c) Müəssisələrin, əmlak kompleksləinin, binaların, qurğuların, müəssisələrdə 

iştirak payalarının, payların, səhmlərin, istiqrazları və digər qiymətli 

kağızların əldə edilməsi; 

d) Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri və vətəndaşları ilə xarici 

investisiya qoyuluşunun başqa formalarını nəzərdə tutan müqavilələr 

bağlanması. 

e) bütün bəndlər. 

236. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasında xarici investor kimi çıxış 

edə bilər?  

a) xarici hüquqi şəxslər  

b) xarici dövlətlər 

c) beynəlxalq təşkilatlar 

d) xarici vətəndaşlar 



e) hamısı 

237. İqtisadi hüququn ilkin rüşeymləri formalaşmışdır  

a) Sovet hüququnda 

b) Müsəlman hüququnda 

c) Roma hüququnda 

d) Kilsə hüququnda 

e) Kontinental hüquqda 

238. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi hüquq deyil?  

a) sahibkarlıq hüququ 

b) maliyyə hüququ 

c) prosessual hüquq 

d) vergi hüququ 

e) gömrük hüququ 

239. “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” qanuna əsasən sahibkarlıq.....?  

a) qeyri-rezidentlərin mənfəət və ya şəxsi gəlir əldə edilməsi məqsədilə 

özlərinin cavabdehliyi və əmlak məsuliyyəti ilə məhsul istehsalı, satışı və 

xidmətlər göstərilməsi formasında həyata keçirdikləri müstəqil 

təşəbbüskarlıq fəaliyyətidir 

b) fiziki şəxslərin mənfəət və ya şəxsi gəlir əldə edilməsi məqsədilə özlərinin 

cavabdehliyi və əmlak məsuliyyəti ilə məhsul istehsalı, satışı və xidmətlər 

göstərilməsi formasında həyata keçirdikləri müstəqil təşəbbüskarlıq 

fəaliyyətidir 

c) fiziki və hüquqi şəxslərin mənfəət və ya şəxsi gəlir əldə edilməsi 

məqsədilə özlərinin cavabdehliyi və əmlak məsuliyyəti ilə məhsul 

istehsalı, satışı və xidmətlər göstərilməsi formasında həyata keçirdikləri 

müstəqil təşəbbüskarlıq fəaliyyətidir 

d) dövlət orqanlarının mənfəət və ya şəxsi gəlir əldə edilməsi məqsədilə 

özlərinin cavabdehliyi və əmlak məsuliyyəti ilə məhsul istehsalı, satışı və 

xidmətlər göstərilməsi formasında həyata keçirdikləri müstəqil 

təşəbbüskarlıq fəaliyyətidir 



e) hüquqi şəxslərin mənfəət və ya şəxsi gəlir əldə edilməsi məqsədilə özlərinin 

cavabdehliyi və əmlak məsuliyyəti ilə məhsul istehsalı, satışı və xidmətlər 

göstərilməsi formasında həyata keçirdikləri müstəqil təşəbbüskarlıq 

fəaliyyətidir  

240. Sahibkarlıq hüququnun predmetini təşkil edən ictimai münasibətlər bölünür?  

a) iqtisadi və hüquqi münasibətlərə 

b) kommersiya və qeyri-kommersiya münasibətlərinə 

c) daxili və xarici münasibətlərə 

d) biznes və sahibkarlıq münasibətlərinə 

e) rezident və qeyri-rezident münasibətlərinə 

241. Sahibkarlıq hüququnda əsasən istifadə olunan metodlar hansılardır?  

a) birbaşa və dolayı 

b) imperativ və dispozitiv 

c) iqtisad və inzibati  

d) hüquqi və ənənə 

e) leqal və qeyri-leqal 

242. Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq hüququnun prinsipi deyil?  

a) subyektlərinin bərabərliyi 

b) iradə sərbəstliyi 

c) mülki dövriyyə iştirakçılarının əmlak müstəqilliyi 

d) mülkiyyətin toxunulmazlığı 

e) maliyyə müstəqilliyi  

243. Turizm sahəsində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə Azərbaycan Respublikasında kim 

məşğul ola bilər?  

a) fəaliyyət qabiliyyəti olan hər bir hüquqi və fiziki şəxs 

b) hüquq qabiliyyəti olan hər bir fiziki şəxs 

c) Azərbaycan Respublikasında anadan olanlar 

d) 10 ildən çox respublikada yaşayanlar 

e) yalnız qeyri-dövlət mülkiyyətinə əsaslanan hüquqi şəxslər 

 



244. Sahibkarlıq haqqında qanunvericilik....?  

a) Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasıdır 

b) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsidir 

c) sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi tənzimləyən normativ aktların 

məcmusudur  

d) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya qanunlarıdır 

e) “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” qanundur 

245. Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunun fəaliyyət növlərinin siyahısı kim 

tərəfindən müəyyən edilir?  

a) Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi  

b) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

c) Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 

d) Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı  

e) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

246. Xüsusi razılıq (lisenziya) verilmə qaydalarını kim müəyyən edir?  

a) Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi  

b) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

c) Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 

d) Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı  

e) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

247. Təkmil rəqabət metodlarına aid deyil?  

a) istehlakçının aldadılması 

b) məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

c) qiymətin aşağı salınması 

d) satışdan əvvəl və sonra xidmət 

e) yeni mal və xidmətlərin yaradılması 

248.. Qeyri-təkmil rəqabət metodlarına aid deyil  

a) məhsulun saxtalaşdırılması; 

b) istehlakçının aldadılması 

c) satışdan əvvəl və sonra xidmət  



d) qüsurların gizlədilməsi 

e) valyuta fırıldaqları 

249. Rəqabətin aşağıdakı funksiyası yoxdur?  

a) tənzimləmə funksiyası 

b) nəticə funksiyası 

c) nəzarət funksiyası 

d) paylama funksiyası 

e) səbəb funksiyası 

250. İstehsalın, kapitalın təmərküzləşməsi və mərkəzləşməsinin nəticəsində 

yaranmağa başlamışdır  

a) 19-cu əsrin ikinci yarısından  

b) 20-ci əsrin əvvələrindən 

c) 18-ci əsrin sonlarından 

d) 18-ci əsrin ikinci yarısından 

e) 19-cu əsrin birinci yarısından 

251. Haqsız rəqabətin aşağıdakı forması yoxdur  

a) rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin təqlidi 

b) istehlakçı hüquqlarının mühafizəsi  

c) rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə 

d) haqsız sahibkarlıq fəaliyyəti 

e) haqsız işgüzarlıq davranışı 

252. Rəqabət münasibətlərinin tənzimlənməsi əsasən aşağıdakılardan hansına 

əsaslanır  

a) antiinhisar siyasətinə 

b) pul-kredit siyasətinə 

c) maliyyə siyasətinə 

d) struktur siyasətinə 

e) antdempinq siyasətinə 

253. Azərbaycan Respublikasında rəqabətin qorunması və antiinhisar 

qanunvericiliyiyi ilə bilavasitə əlaqəli olmayan qanun hansıdır  



a) Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” qanun 

b) “Haqsız rəqabət haqqında” qanun 

c) “Tənzimlənən qiymətlər haqqında” qanun 

d) Büdcə sistemi haqqında”qanun 

e) Təbii inhisarlar haqqında” qanun 

254. Aşağıdakılardan hansı haqsız rəqabət forması deyil 

a) Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin təqlidi 

b) Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin nüfuzdan salınması 

c) İstehlakçıların çaşdırılması 

d) Hüquqi şəxslərin qeydiyyatına maneələr yaratmaq  

e) Sahibkarlıq fəaliyyətində qanunsuz ödənişləri 

255. Haqsız sahibkarlıq fəaliyyəti deyil?  

a) rəqibin üzərində əsassız üstünlük qazanmaq məqsədilə onun təsərrüfat 

qərarlarının qəbul edilməsinə və icrasına qanunsuz vasitələrlə təsir 

göstərmək 

b) əmtəələrin məcburi əlavə çeşidlə satışı 

c) maya dəyərinin formalaşdırılması elementlərinin müəyyənləşdirilməsi 

d) müqavilələrdə əsassız birtərəfli üstünlüklərin nəzərdə tutulması 

e) bazar subyektinin kommersiya sirrinin qanunsuz əldə edilməsi, istifadə 

olunması və yayılması 

256. İstehlakçıların çaşdırılması hesab edilmir?  

a) əmtəənin alınması, yaxud sövdələşmə zamanı istehlakçının seçmə 

sərbəstliyinə təsir göstərən qanunsuz reklam üsullarından istifadə olunması 

b) əmtəənin istehlak və digər vacib xassələri barədə istehlakçını çaşdırmaq 

məqsədilə uyğun olmayan fərqləndirici nişanla və ya marka ilə təchiz 

edilməsi 

c) əmtəənin istehlakçını çaşdıra bilən yanlış müqayisə edilməsi və onun reklam 

və ya informasiya materialı kimi açıqlanması 

d) əmtəə ilə əlaqədar kommersiya sirrinin qorunmaması  



e) əmtəənin öz təyinatına, ya ona qoyulan tələblərə uyğun olmadığının 

gizlədilməsi 

257. Azərbaycanın Respublikasında rəqabət qurumu hesab edilir?  

a) haqsız rəqabət xidməti 

b) inhisar dövlət xidməti 

c) antiinhisar dövlət xidməti 

d) kommersiya dövlət xidməti 

e) antikorrupsiya dövlət xidməti 

258. Bankların iqtisadi məzmununa görə aşağıdakı təsnifat qrupu yoxdur?  

a) bаnk müəssisə kimi 

b) bаnk ticаrət müəssisəsi kimi 

c) bаnk təmsilçi müəssisə kimi 

d) bаnk vаsitəçi müəssisə kimi 

e) bаnk birjаnın аgеnti kimi 

259. Bank sisteminin ikinci pilləsində çıxış edən kommersiya bankları 

özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə seçilən iqtisadi təşkilatları olub bölünür  

a) yerli və xarici banklara 

b) universal və ixtisaslaşmış banklara  

c) kiçik və iri banklara 

d) mərkəzi və kommersiya banklarına 

e) dövlət və özəl banklara 

260. Universal banklar ...?  

a) kredit xidmətləri göstərmək hüququna malikdirlər 

b) bütün növ məsləhət xidmətləri göstərmək hüququna malikdirlər 

c) bütün növ sığorta xidmətləri göstərmək hüququna malikdirlər 

d) bütün növ bank xidmətləri göstərmək hüququna malikdirlər 

e) bütün növ akkreditiv xidmətləri göstərmək hüququna malikdirlər 

261. İxtisaslaşmış bankların güclü inkişafı əsasən müşahidə olunmuşdur? 

a) XVIII əsrin ikinci yarısından sonra 

b) XXI əsrin ikinci yarısından sonra 



c) XIX əsrin ikinci yarısından sonra 

d) XX əsrin ikinci yarısından sonra 

e) XVII əsrin ikinci yarısından sonra 

262. Bank fəaliyyəti göstərilməsi üçün xüsusi razılıq (lisenziyanın) verilməsi 

səlahiyyəti olan orqan hansıdır  

a) Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi  

b) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

c) Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 

d) Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı  

e) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

263. Azərbaycan Respublikası mənfəət neftinin satışından daxil olan valyuta 

vəsaitlərinin və digər gəlirlərin toplanması, səmərəli idarə edilməsi məqsədilə 

yaradılmış qrum hansıdır  

a) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı 

b) Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi 

c) Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu 

d) Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

e) Azərbaycan Respublikası Əşəliyyat Şirkəti 

264. Kommersiya hüququnun predmetini təşkil edir?  

a) mülki dövriyyə sahəsində yaranan münasibətlər 

b) əmtəə dövriyyəsi sahəsində yaranan münasibətlər 

c) xarici əməkdaşlıq sahəsində yaranan münasibətlər 

d) pul dövriyyəsi sahəsində yaranan münasibətlər 

e) qiymətli kağız dövriyyəsi sahəsində yaranan münasibətlər 

265. Aşağıdakılardan hansı kommersiya fəaliyyətinin tənzimlənməsində bilavasitə 

istifadə olunan qanun deyil  

a) “Elektron ticarət haqqında” qanun 

b) “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” qanun 

c) “Kommersiya sirri haqqında” qanun 

d) “Reklam haqqında” qanun 



e) “Qaz təchizatı haqqında” qanun 

266. Aşağıdakılardan hansı kommersiya fəaliyyətinin tənzimlənməsində bilavasitə 

istifadə olunan qanun deyil  

a) “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” qanun 

b) “Yerin təki haqqında” qanun 

c) Standartlaşdırma haqqında” qanun 

d) Reklam haqqında” qanun 

e) Əmtəə nişanı və coğrafi göstəricilər haqqında” qanun 

267. Kommersiya sirrinin əldə olunmasının qeyri-qanuni üsullarına aşağıdakı aid 

deyil  

a) kommersiya sirrinin sənədlərini oğurlamaq 

b) zor tətbiq etmək və ya hədələmək 

c) müqavilə əsasında əməkdaşlıq etmək  

d) kommersiya sirrinin surətini çıxarmaq 

e) kommersiya sirrinin fotoşəklini çəkmək 

268. Kommersiya sirrinin əldə olunmasının qeyri-qanuni üsullarına aşağıdakı aid 

deyil  

a) rüşvət vermək 

b) kommersiya sirrinin rejiminə riayət olunması öhdəliklərini pozmaq  

c) danışıqlara qulaq asmaq 

d) müvafiq orqanlarda qeydiyyata alınmaq  

e) məlumatların ötürülmə kanallarına qoşulmaq 

269. Əmtəə nişanı kimi aşağıdakı nişan qeydə alına bilməz?  

a) Sözlər 

b) Təsviri elementlər 

c) Hərflər 

d) dövlət rəmzləri  

e) Əmtəələrin forması və ya onların qablaşdırılması 

270. Kommersiya münasibətlərində mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmayan 

hansıdır  



a) Kommersiya münasibətlərində mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmayan 

hansıdır 

b) qiymətli kağızların çap olunması üçün avadanlıqlar 

c) kütləvi istehlak məhsulları  

d) radioaktiv maddələrin istehsalı üçün nəzərdə tutulan qurğular  

e) xidməti və mülki silah 

271. Aşağıdakı standart forması yoxdur?  

a) beynəlxalq standart 

b) regional (hövzə) standartı 

c) dövlətlərarası standart 

d) milli standart 

e) birlik standartı 

272. Nəqliyyat münasibətlərində mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı hesab edilir?  

a) Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi 

b) Nəqliyyat Nazirliyi 

c) AZAL» Dövlət Konserni 

d) Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi 

e) Bakı Metropoliteni 

273. Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat hüququnun sahə strukturuna daxil 

deyil  

a) Avtomobil nəqliyyatı 

b) Dəniz nəqliyyatı 

c) Çay nəqliyyatı 

d) Dəmiryolu nəqliyyatı 

e) Hava nəqliyyatı 

274. Azərbaycan Respublikasının gömrük orqnları dövlət idarəetmə siseminə daxil 

olan...?  

a) əlaqələndirici hakimiyyəti orqanıdır 

b) qanunverici hakimiyyəti orqanıdır 

c) məhkəmə hakimiyyəti orqanıdır 



d) yerli hakimiyyəti orqanıdır 

e) icra hakimiyyəti orqanıdır 

275. Turizmin inkişafının hansı prinsiplər əsasında həyata keçirilir?  

a) qanunilik; 

b) ərazi idarəetməsi; 

c) sahəvi idarəetmə; 

d) heç biri; 

e) bütüh bəndlər birlikdə. 

276. Dövlət idarəetmə orqanlarının turizmin inkişafının sahəsində vəzifələri:  

a) idarəetmə; 

b) planlaşdırma; 

c) nəzarət; 

d) uçot və nəzarət; 

e) bütüh bəndlər birlikdə. 

277. Turizmin inkişafının tənzimlənməsi sahəsində qanunvericilik sisteminə 

daxildir:  

a) AR Konstitusiyası, AR Prezidentinin fərmanları, Nazirlər Kabinetinin 

qərarları; 

b) Milli Məclisin qərarları, yerli və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının qəbul 

etdiyi normativ aktlar; 

c) AR Prezidentinin və Nazirlər Kabinetinin sərəncamları; 

d) hç biri; 

e) bütün bəndlər birlikdə. 

278. Turizm hüquqnun hansı hissələri mövcuddur?  

a) umumi; 

b) xüsusi; 

c) inzibati; 

d) umumi, xüsusi, inzibati; 

e) umumi, xüsusi.  

279. Qanunvericiliyə əsasən turizm sahəsində kimlər fəaliyyət göstərə bilər?  



a) fiziki və hüquqi şəxslər; 

b) dövlət; 

c) xarici fiziki və hüquqi şəxslər; 

d) heç biri 

e) bütün bəndlər birlikdə. 

280. Turizm sahəsində müqavilə kimlər arasında bağlanır?  

a) Nazirlər Kabineti ilə icra hakimiyyəti orqanı arasında; 

b) Nazirlər Kabineti ilə istifadəçi arasında; 

c) obyekt sahibi ilə istifadəçi arasında; 

d) müvafiq icra hakimiyyəti orqanıilə istifadəçi arasında; 

e) icarəçilər.  

281. Ailə,əmək münasibətləri,təbii ehtiyaclardan istifadə,ətraf mühitin 

mühafizəsi,müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlarla bağlı münasibətlərə mülki 

qanunvericilik normaları şamil edilirmi,,,  

a) şamil edilir; 

b) tərəflərin razılığı ilə tədbiq olunur; 

c) onlar başqa hüquqi aktları ilə tənzimlənir; 

d) heç bir halda tədbiq olunmur; 

e) adı çəkilən münasibətləri tənzimləyən qanun vericilikdə ayrı qayda 

yoxdursa mülki qanunvericilik normaları da bu münasibətlərə tədbiq 

edilir. 

282. Mülki qanunvericilik normalarının geriyə qüvvəsi varmı?  

a) müqavilədə birbaşa nəzərdə tutulduqda ola bilər; 

b) məsuliyyəti yüngülləşdirdiyi halda geriyə qüvvəsi var; 

c) qanunla birbaşa nəzərdə tutulduqda ola bilər; 

d) hər bir halda geriyə qüvvəsivar; 

e) heç bir halda yoxdur;  

283. Qəyyumluqda və ya himayədə olanın daşınar və qiymətli daşınmaz əmlakının 

daimi idarə edilməsi hansı qaydada həyata keçirilir?  



a) bunun üçün qəyyumluq və himayəçilik orqanının qabaqcadan icazəsi alınır 

və qəyyum və ya himayəçi həmin əmlakı daimi idarə edir; 

b) qəyyumluq və himayəçilik orqanı özünün müəyyənləşdirdiyi idarəçi ilə 

həmin əmlakın etibarnamə ilə idarə edilməsinə dair müqavilə bağlayır; 

c) qəyyumluqda və ya himayədə olanın müəyyənləşdirdiyi idarəçi ilə həmin 

əmlakın idarə edilməsinə dair qəyyumluq və himayəçilik orqanı müqavilə 

bağlayır; 

d) yalnız qəyyumluqda olanın daşınar və qiymətli daşınmaz əmlakının daimi 

idarə edilməsi üçün qəyyumluq və himayəçilik orqanı özünün 

müəyyənləşdirdiyi idarəçi ilə həmin əmlakın idarə edilməsinə dair müqavilə 

bağlayır; 

e) yalnız qəyyumluqda olanın qiymətli daşınmaz əmlakının daimi idarə 

edilməsi üçün qəyyumluq və himayəçilik orqanı özünün müəyyənləşdirdiyi 

idarəçi ilə həmin əmlakın idarə edilməsinə dair müqavilə bağlayır. 

284. Hansı halda hüququ şəxsin düzgün anlayışı verilmişdir?  

a) qanunla müəyyənləşdirilən qaydada dövlət qeydiyyatından keçmiş ,xüssusi 

yaradılmış elə bir qurumdur ki,mülkiyyətində ayrıca əmlakı vardır,öz 

öhdəlikləri üçün bu əmlakla cavabdehdir,məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh 

ola bilər; 

b) qanunla müəyyənləşdirilən qaydada dövlət qeydiyyatından keçmiş 

mülkiyyətində ayrıca əmlakı olan ,öz öhdəlikçiliyi üçün bu əmlakla 

cavabdeh olan öz adından əmlak hüquqları əldə edən və həyata keçirən 

vəzifələr daşıyan məhkəmədə iddiyaçı və ya cababdeh olan qurumdur; 

c) qanunla müəyyənləşdirilən qaydada döblət qeydiyyatından keçmiş elə bir 

qurumdur ki,mülkiyyətində ayrıca əmlakı vardır,öz öhdəlikləri üçün bu 

əmlakla cavabdehdir,öz adından əmlak və şəxsi qeyri-əmlak hüquqları əldə 

etmək və həyata keçirmək,vəzifələr daşımaq,məhkəmədə iddiaçı və ya 

cavabdeh olmaq hüququna malikdir.  

d) qanunla müəyyənləşdirilən qaydada dövlət qeydiyyatından keçmiş xüsusi 

yaradılmış elə qurumdur ki, mülkiyyətində ayrıca əmlakı və müstəqil balansı 



vardır,öz öhdəlikləri üçün bu əmlakla cavabdehdir,öz adından əmlak və 

şəxsi qeyri-əmlak hüquqları əldə edə və həyata keçirə, vəzifələr 

daşıya,münsiflər məhkəməsində iddiaçı və ya cavabdeh ola bilər; 

e) qanunla müəyyənləşdirilən qaydada dövlət qeydiyyatından 

keçmiş,xüsusi yaradılmış elə bir qurumdur ki,mülkiyyətində ayrıca 

əmlakı və müstəqil balansı vardır,öz öhdəliukləri üçün bu əmlakla 

cabaabdehdir,öz adından əmlak və şəxsi qeyri-əmlak hüquqları əldə edə 

və həyata keçirə,vəzifələr daşıya,məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh ola 

bilər. 

285. Hüquqi şəxssin hüquq qabiliyyəti hansı andan yaranır?  

a) ilkin razılaşma əldə olunduğu andan; 

b) təsis olunduğu andan; 

c) sənədlərin qeydiyyat üçün dövlət orqanına verildiyi andan; 

d) döblət qeydiyyatına alındığı andan; 

e) hüquqi şəxs fəaaliyyətə başladığı andan 

286. Hüquqi şəxsin təsisçiləri hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alınmasına qədər 

əmələ gəlmiş,hüquqi şəxsin yaradılması ilə bağlı olan öhdəliklər üzrə məsuliyyət 

daşıyırlarmı?  

a) hüquqi şəxsi dövlət qeydiyyatından keçirməyə vəkil edilmiş təsisçi 

məsuliyyət daşıyır; 

b) subsidiar məsuliyyət daşıyırlar; 

c) birgə məsuliyyət daşıyırlar; 

d) məsuliyyət daşımırlar;  

e) hüquq varisliyi üzrə yaradılan hüquqi şəxs məsuliyyət daşıyır. 

287. Hüquqi şəxsin hüquq qabiliyyətinə nə vaxt xitam verilir?  

a) kreditorlara bildiriş göndərildiyi andan;  

b) hüquqi şəxsin hüquqlarının məhdudlaşdırıldığı andan; 

c) hüquqi şəxsin təsisçiləri ləğvetmə komissiyasını yaratdıqları andan; 

d) hüquqi şəxsin ləğvi başa çatdığı andan; 



e) hüquqi şəxsin ləğvetmə komissiyası yaratmaq barədə qərar qəbul etdiyi 

andan. 

288. Hansı sənəd hüquqi şəxsin təsis sənədidir?  

a) hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alınmağı üçün ödənilən dövlət rüsumu 

haqqında sənəd; 

b) lisenziya alınması barədə dövlət orqanının verdiyi sənəd; 

c) hüquqi şəxsin təsisçiləri arasında bağlanmış müqavilə; 

d) hüquqi şəxsin təsisçilərinin yığıncağının protokolu; 

e) hüquqi şəxsin təsisçilərinin təsdiq etdiyi nizamnamə. 

289. Hüquqi şəxsin adından çıxış edən şəxs təmsil etdiyi hüquqi şəxsə vurduğu 

zərəri ödəməlidirmi  

a) hər bir halda ödəməlidir; 

b) heç bir halda ödəməli deyil; 

c) müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa ödəməlidir; 

d) təsisçilər birgə məsuliyyət daşıyırlar; 

e) hüquqi şəxs subsidiyar məsuliyyət daşıyır. 

290. Hüquqi şəxsin olduğu yer hara sayılır ?  

a) hüquqi şəxsin əmlakının əksəriyyətinin yerləşdiyi yer; 

b) hüquqi şəxsin daşınmaz əmlakının yerləşdiyi yer; 

c) hüquqi şəxsin tərəfdaşlarının daha çox olduğu yer; 

d) daimi fəaliyyət göstərən orqanın yerləşdiyi yer; 

291. Aksept nədir? 

a) müqavilənin standart şərtləri; 

b) müqaviləni bağlamaq haqqında təklif; 

c) müqaviləni bağlamaq haqqında təklifə cavab; 

d) təşəbbüs xarakterli şərtlər; 

e) qiymətli kağızların növü 

292. Mülkiyyətçinin iradəsi nədə ifadə olunur?  

a) mülkiyyət hüququnun xitamında; 

b) maddi nemətlərin istehsalı, bölğüsü, dəyişməsində; 



c) sahiblik, istifadə, sərəncamda; 

d) əmlakı mühafizə etməkdə; 

e) vicdanlı sahiblikdə 

293. Turizm shəsində fəaliyyət hüququ hansı şərtlərə görə təsnifləşdirilir?  

a) istifadə qaydalarına görə; 

b) obyektinə görə; 

c) müddətinə görə; 

d) heç biri; 

e) bütün bəndlər. 

294. Turizm shəsində fəaliyyətin tənzimlənməsinin qeyri-hüquqi formasının neçə 

növü mövcuddur?  

a) 3 

b) 2 

c) 5 

d) 4 

e) 6 

295. Turizm shəsində fəaliyyətin tənzimlənməsinin hüquqi formalarının neçə növü 

mövcuddur?  

a) 3 

b) 5 

c) 2 

d) 4 

e) 6 

296. Turizm sahəsində fəaliyyətin hüquqi tənzimləmə metodlarının sayı: 

a) 3 

b) 5 

c) 2 

d) 4 

e) 6 

297. Turizm sahəsində fəaliyyətin hüquqi tənzimləmə metodlarına aiddir:  



a) lisenziyalaşdırma, məhdudlaşdırma; 

b) məcburi göstəriş, tövsiyyə; 

c) sanksiyalaşdırma, icazə; 

d) sanksiyalaşdırma, icazə, məcburi göstəriş, tövsiyyə 

e) hamısı. 

298. Turizm sahəsində fəaliyyətin tənzimlənməsinin metod və formaları hansı 

vasitələrlə reallaşdırılır?  

a) xüsusi mexanizmlərlə; 

b) normativ-hüquqi aktlarla; 

c) xüsusi sanksiyalarla; 

d) idarəetmə funksialarla; 

e) hamısı. 

299. Turizm shəsində fəaliyyətin tənzimlənməsi prosesində neçə funksiya yerinə 

yetirilir?  

a) 8 

b) 5 

c) 4 

d) 12 

e) 6 

300. Cinayət Məcəlləsinin xüsusi hissəsi quruluşca nədən ibarətdir?  

a) cinayət qanununun məkana və zamana görə qüvvəsi bölümündən; 

b) hepoteza, dispozisiya, sanksiyadan; 

c) dispozisiya, sanksiyadan; 

d) cinayət məsuliyyətinin prinsnpləri və əsasları, cəzadan azad etmənin 

şərtlərindən; 

e) böyük ictimai təhlükə törədən cinayətlər bölümündən 

 

 

 

 


