Test: 1713_Az_Æ
yani_Yekun imtahan
Fenn: 1713 AR konstitusiyası vә hüququn әsasları
Sual sayi: 500
1) Sual:İnzibati hüquq münasibәtlәri üçün xarakterikdir:
A) mәhkәmә qaydasında olduğu kimi inzibati qaydada da şikayәt verilә bilәr
B) iştirakçılardan biri mütlәq icra hakimiyyәti orqanı vә ya vәzifәli şәxs olmalıdır
C) bir qayda olaraq әmlak münasibәtlәrini tәnzimlәmir
D) cinayәtin törәdilmәsi ilә bağlı deyil
E) mәhkәmә müdafiәsi ilә tәmin olunmayıb
2) Sual:İnzibati hüquq münasibәtlәri yaranır:
A) әmlak üzrә müqavilә vә sazişlәrin bağlanması sahәsindә
B) sosial әtminat sahәsindә
C) cinayәt üzrә cәzaların icrası sahәsindә
D) korporativ idarәetmә sahәdә
E) dövlәt idarәetmәsi sahәsindә
3) Sual:İnzibati hüquq münasibәtlәri…….:
A) müqavilә xarakterli xüsusihüquqi münasibәtlәrdir
B) ictimaihüquqi münasibәtlәrdir
C) xüsusihüquqi münasibәtlәrdir
D) tәşkilati xarakterli xüsusihüquqi münasibәtlәrdir
E) korporativ xarakterli xüsusihüquqi münasibәtlәrdir
4) Sual:İnzibati hüquq münasibәtlәrindә hәmişә iştirak edir:
A) prokuror
B) dövlәt orqanı
C) vәtәndaş
D) qeyrihökumәt tәşkilatı
E) dövlәt tәşkilatları

5) Sual:İnzibati hüquq münasibәtlәrindәn irәli gәlәn mübahisәlәr hәll olunur:
A) tәrәflәrin razılığı ilә
B) inzibati vә mәhkәmә qaydasında
C) yalnız inzibati qaydada
D) yalnız mәhkәmә qaydasında
E) mütlәq ibtidai inzibati qaydada baxılmaqla mәhkәmә qaydasında
6) Sual:İnzibati hüquq münasibәtlәrinin tәnzimlәndiyi norma:
A) cinayәt hüququ normaları
B) konstitusiya huququ normaları
C) inzibati hüquq normaları
D) mülki hüquq normaları
E) konstitusiya vә inzibati hüquq normaları
7) Sual:İnzibati hüquq münasibәtlәrinin әsas әlamәtlәri ondan ibarәtdir ki….
A) ictimai hüquq münasibәtlәri ilә tәnzimlәnir
B) inzibati hüquq münasibәtlәrindә bir qayda olaraq dövlәt orqanı iştirak edir
C) inzibati hüquq münasibәtlәri mütlәq hüquq pozuntularından irәli gәlir
D) inzibati hüquq münasibәtlәrindәn irәli gәlәn mübahisәlәr mәhkәmә qaydasında hәll olunur
E) inzibati hüquq münasibәtlәrini subyektlәri әsasәn tәşkilatlardır
8) Sual:İnzibati hüquq münasibәtlәrinin yaranmasının әsasını ……. tәşkil edir:
A) qanunvericiliklә müәyyәn olunmamışdır
B) ancaq inzibati hüquq pozuntuları ilә bağlı hәrәkәtlәr
C) ancaq hәrәkәtlәr
D) ancaq hadisәlәr
E) hadisәlәr vә hәrәkәtlәr
9) Sual:İnzibati hüquq normaları öz mәzmununa (tәnzimlәmә predmetinә) görә әsas növlәri.
A) Cinayәt vә cinayәt prosesual hüquq normaları

B) Maddi vә inzibati hüquq normaları
C) Maddi vә prosessual inzibati hüquq normaları
D) Maddi vә intizam inzibati hüquq normaları
E) Cinayәt vә inzibati hüquq normaları
10) Sual:İnzibati hüquq normalarının tәsnifat meyarları.
A) İntizam hakimiyyәti subyektlәrinin sәlahiyyәtlәrinә görә
B) Bütün vәtәndaşlara, icazәverәnlәr, maddiprosessual
C) Tәnzimlәmә predmetinә görә, hüquqi mәzmununun xarakterinә görә; zamanda tәsirinә görә; mәkanda tәsirinә görә; fiziki şәxslәrә tәsirinә görә;
nizamasalma predmetinә görә
D) Kainatda qüvvәsinә görә; dәqiqliyinә görә, “ağırlığına” görә
E) Yuxarı vә aşağı icra hakimiyyәti orqanları qәbul etdiyinә görә
11) Sual:İnzibati hüquq normaların hüquqi mәzmununun xarakterinә görә növlәri.
A) Uzun müddәtli, orta müddәtli vә qısa müddәtli
B) Müddәtli vә müddәtsiz normalar
C) Mәcburedici, qadağanedici, sәlahiyyәtverici, hәvәslәndirici, mәslәhәtverici normalar
D) Ümumdövlәt, muxtariyyәt, yerli, lokal, xüsusi normalar
E) Bütün vәtәndaşlara, vәtәndaşların ayrıayrı kateqoriyalarına şamil edilәn normalar
12) Sual:İnzibati hüquq normaların zamanda tәsirinә görә növlәri
A) Bütün vәtәndaşlara, vәtәndaşların ayrıayrı kateqoriyalarına şamil edilәn normalar
B) Uzun müddәtli, orta müddәtli vә qısa müddәtli
C) Müddәtli vә müddәtsiz normalar
D) Mәcburedici, qadağanedici, sәlahiyyәtverici, hәvәslәndirici, mәslәhәtverici normalar
E) Ümumdövlәt, muxtariyyәt, yerli, lokal, xüsusi normalar
13) Sual:İnzibati hüquq normaların mәkanda tәsirinә görә növlәri.
A) Müddәtli vә müddәtsiz normalar
B) Mәcburedici vә qadağanedici normalar
C) Ümumdövlәt, muxtariyyәt, yerli, lokal vә xüsusi normalar

D) Ümumdövlәt vә xüsusi normalar
E) Bütün vәtәndaşlara, vәtәndaşların ayrıayrı kateqoriyalarına şamil edilәn normalar
14) Sual:İnzibati hüquq normaların fiziki şәxslәrә tәsirinә görә növlәri.
A) Uzun müddәtli, orta müddәtli vә qısa müddәtli
B) Mәcburedici, qadağanedici, sәlahiyyәtverici, hәvәslәndirici, mәslәhәtverici normalar
C) Bütün vәtәndaşlara vә vәtәndaşların ayrıayrı kateqoriyalarına şamil edilәn normalar
D) Ümumdövlәt, muxtariyyәt, yerli, lokal, xüsusi normalar
E) Müddәtli vә müddәtsiz normalar
15) Sual:Normativhüquqi aktların qüvvәyә minmәsi qaydaları.
A) Onların qüvvәyә minmә müddәti, hәmçinin dә onların icraçılara çatdırıldığı gün ola bilәr
B) Dәrc edildiyi gündәn; imzalandığı gündәn
C) Dәrc edildiyi gündәn; imzalandığı gündәn; aktın özündә göstәrildiyi gündәn. Onların qüvvәyә minmә müddәti, hәmçinin dә onların icraçılara
çatdırıldığı gün ola bilәr
D) Dәrc edildiyi gündәn, aktın özündә göstәrildiyi gündәn
E) Dәrc edildiyi gündәn; aktın özündә göstәrildiyi gündәn
16) Sual:Cәmiyyәtin vә ictimai münasibәtlәrin nizamlandığı, ictimai qaydalara riayәt olunduğu şәrait necә adlanır?
A) adәt
B) әnәnә
C) qadağanedici hüquq normaları
D) davranış qaydaları
E) ritual
17) Sual:Hüquq normalarının funksiyaları hansılardır?
A) tәrbiyәvi
B) qoruyucu, tәrbiyәvi
C) tәşkiledici
D) maariflәndirici
E) elmi

18) Sual:Hüquq normalarının funksiyalarına aiddir:
A) elmi, tәşkiledici
B) tәrbiyәvi,elmi
C) tәşkiledici
D) maariflәndirici
E) qoruyucu, nizamlayıcı
19) Sual:Aşağıdakılardan hansı özündә hüququn tarixi formasını әks etdirir?
A) ritual
B) hüquqi adәtlәr
C) mәhkәmә presidenti
D) hüquqi müqavilә
E) hüquqi doktrina
20) Sual:Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı hüquqyaratma fәaliyyәtini hәyata keçirir?
A) qәrarlar
B) hüquqi adәtlәr
C) normativ hüquqi aktlar
D) hüquqi doktrina
E) mәhkәmә presidenti
21) Sual:Rәsmi dövlәt orqanı tәrәfindәn qәbul edilәn hüquq norması necә adlanır?
A) sәlahiyyәt verici norma
B) alternativ norma
C) mәhkәmә qәrarı
D) yerli hakimiyyәt orqanı tәrәfindәn qәbul edilәn norma
E) imperativ norma
22) Sual:Hansı xüsusiyyәt huquq pozuntusunun obyektiv cәhәtini özündә әks etdirir?
A) qәsd

B) tәqsir
C) mәqsәd
D) motiv
E) ictimai tәhlükәli nәticә
23) Sual:Hansı xüsusiyyәt huquq pozuntusunun subyektiv cәhәtini özündә әks etdirir?
A) mәqsәd
B) ictimai tәhlükәli әmәl
C) ictimai tәhlükәli nәticә
D) cinayәtin baş verdiyi yer
E) tәqsir
24) Sual:Hüquq münasibәtlәrinin obyektlәrinә aid edilmir?
A) şәxsi münasibәtlәr
B) әşyalar
C) hәrәkәtlәr
D) insan hәyatı, sağlamlıq, azadlıq
E) gediş üsulu
25) Sual:Konstitusiyaya görә Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşları vәtәndaşlıqdan mәhrum edilә bilәrmi: ?
A) pasport itirәn vәtәndaşlıqdan mәhrum edilir
B) vәtәndaşlıqdan mәhrum etmәyә yol verilmir
C) vәtәndaşlıqdan mәhrum etmәyә yol verilir.
D) Prezident vәtәndaşlıqdan mәhrum edә bilә
E) cinayәtә görә vәtәndaşlıqdan mәhrum edilir
26) Sual:Konstitusiyaya görә Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşlarının hüquqları, yoxsa vәzifәlәri daha genişdir ?
A) vәzifә hüquqdan daha genişdi
B) hüquq vәzifәnin üçdә biridir
C) vәtәndaşın vәzifәlәri yoxdur
D) hüquq vәzifәdәn daha genişdir

E) hüquq vә vәzifәlәr bәrabәrdir
27) Sual:Azad sahibkarlıq hüququ vәtәndaşların hansı hüquq vә azadlıqlarının kateqoriysına aiddir
A) mülki
B) siyasi
C) sosial iqtisadi
D) mәdәni
E) şәxsi
28) Sual:Cәmiyyәt vә dövlәtin siyasi hәyatında iştirak hüququ vәtәndaşların hansı hüquq vә azadlıqlarının kateqoriysına aiddir
A) iqtisadi
B) siyasi
C) sosial
D) iqtisadi
E) şәxsi
29) Sual:Fikir vә söz azadlığı hüququ vәtәndaşların hansı hüquq vә azadlıqlarının kateqoriysına aiddir
A) iqtisadi
B) siyasi
C) sosial
D) mәdәni
E) şәxsi
30) Sual:İnsan hüquqlarının müdafiәsi sahәsindә ixtisaslaşan qeyrihökumәt tәşkilatları hansı hallarda insan hüquqları pozulmuş şәxsin razılığını
almadan Ombudsmana şikayyәt verә bilәrlәr?
A) İnsan hüquqlarının pozulması xüsusi ictimai әhәmiyyәt kәsb edәn vә kütlәvi xarakter aldıqda
B) Bütün hallarda
C) heç bir halda
D) İnsan hüquqlaının pozulması xüsusi ictimai әhәmiyyәt kәsb edәn halda
E) İnsan hüquqları pozulmuş şәxsin razılığını almaq mümkün olmadıqda

31) Sual:Mülkiyyәt hüququ vәtәndaşların hansı hüquq vә azadlıqlarının kateqoriyasına aiddir
A) mülki
B) siyasi
C) şәxsi
D) sosial iqtisadi
E) mәdәni
32) Sual:Tәqsirsizlik prezumpsiyası hüququ vәtәndaşların hansı hüquq vә azadlıqların kateqoriyasına aiddir
A) iqtisadi
B) siyasi
C) sosial
D) mәdәni
E) şәxsi
33) Sual:Vәtәndaşlıq hüququnun tәminatı hüququ vәtәndaşların hansı hüquq vә azadlıqların kateqoriyasına aiddir
A) iqtisadi
B) siyasi
C) sosial
D) mәdәni
E) şәxsi
34) Sual: Hakimiyyәt nәdir?
A) әrazi tәşkili
B) cәmiyyәtdә möhkәm qaydaları tәmin edәn mütәşәkkil bir qüvvә
C) cәmiyyәtin üstqurumu
D) insanların iqtisadi vә mәnәvi birliyi
E) cәmiyyәt strukturunun siyasi tәşkili
35) Sual:Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı dövlәtin xüsusiyyәti hesab olunmur?
A) әrazi bölgüsü
B) suverknlik

C) ictimai hakimiyyәtin mövcudluğu
D) әhalinin tayfalara bölünmәsi
E) vergilәr sistemi
36) Sual:Dövlәtin hansı nizamlayıcı funksiyası vardır?
A) qanunların hәyata keçirilmәsi
B) iqtisadi
C) ekoloji
D) qanunların qorunması
E) dövlәtin xarici hücumlardan müdafiәsi
37) Sual:Dövlәtin hansı funksiyası qoruyucu funksiya hesab olunur?
A) mәdәnitәrbiyәvi
B) digәr dövlәtlәrlә әlaqәsi
C) ekoloji
D) tәsәrrüfat
E) sosial
38) Sual:Hansı idarәetmә formasında hökumәt parlament tәrәfindәn formalaşır vә parlament qarşısında siyasi mәsuliyyәt daşıyır?
A) qarışıq respublika
B) dualistik monarxiya
C) mәhdud monarxiya
D) parlamentli respublika
E) prezidentli respublika
39) Sual:Hansı әlamәt dövlәt quruluşu formasını izah edir?
A) mәhkәmә orqanlarının tәşkili
B) dövlәt hakimiyyәtinin tәşkili metodları
C) dövlәtin әrazi vә ya milli әrazi tәşkili
D) dövlәtin ali hakimiyyәt orqanlarının tәşkili
E) qanunverici, icraedici vә nәzarәt funksiyalarının mәcmusu

40) Sual:Dövlәt hakimiyyәtinin әsas xüsusiyyәti hansıdır?
A) düzgün cavab yoxdur
B) siyasi tәşkilatlar
C) dövlәtin idarәetmә mexanizminin mövcudluğu
D) ictimai tәşkilat
E) ictimai birliklәr
41) Sual:İcraedici orqanın sәrәncamları necә adlanır?
A) mәhkәmә qәrarları
B) konstitusiya qanunları
C) konstitusiya
D) mәcәllә
E) qanundan aşağıqüvvәli aktlar
42) Sual:Hüquqi dövlәtdә qanunlar kim tәrәfindәn qәbul edilir?
A) idarәedici orqan tәrәfindәn
B) prezident tәrәfindәn
C) konstitusiyüa mәhkәmәsi tәrәfindәn
D) parlament
E) müәyyәn orqanların sәlahiyyәtli şәxslәri tәrәfindәn
43) Sual:Hüquqi dövlәtdә idarәedici orqanın sәlahiyyәtlәrinә nә daxildir?
A) işlәrә iqtisad mәhkәmәsindә baxılması
B) qanunların qәbulu
C) cinayәt işlәriә baxılması
D) qanundan aşağı qüvvәli aktların qәbul edilmәsi qanun layihәlәrinin vә Milli Mәclisә tәqdim edilmәsi
E) cinayәt işlәri üzrә әdalәt mәhkәmәsinin hәyata keçirilmәsi
44) Sual:Konstitusiya hüququ hansı ictimai münasibәtlәri nizama salır?
A) Dövlәt, cәmiyyәt vә şәxsiyyәt arasındakı olan münasibәtlәri

B) yalnız insanlar arasında yaranan münasibәtlәri nizama salır
C) ayrıayrı şәxslәr arasında yaranan mübahisәli münasibәtlәri
D) ictimai tәşkilatlar arasında yaranan münasibәtlәri nizamlayır
E) yalnız dövlәtin öz orqanları arasında yaranan münasibәtlәri
45) Sual:Konstitusiya hüququ vәtәndaşların hansı kateqoriyasına aid edilir?
A) yalnız vәtәndaşlığı olan şәxslәrә
B) yalnız hәrbi mükәllәfiyyәtli vәtәndaşlara
C) Konstitusiyanın qüvvәdә olduğu әrazidәki bütün vәtәndaşların hamısına
D) yalnız 18 yaşa çatmış vәtәndaşlara
E) yalnız anlaqlı şәxslәrә
46) Sual:Konstitusiya nәzarәtini hansı orqan hәyata keçirir?
A) Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiya Mәhkәmәsi
B) Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti sistemi
C) Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Icra Aparatı
D) Azәrbaycan Respublikasının Baş Prokurorluq orqanları
E) Azәrbaycan Respublikasındakı Ali Mәhkәmә orqanları
47) Sual:Hüququn ümumi prinsiplәrinә aid deyil
A) hüquq qabiliyyәti; fәaliyyәt qabiliyyәti
B) hüquq vә vәzifәlәrin vәhdәti; sosial azadlıq
C) qanunçuluq; sosial әdalәt
D) demokratizm; humanizm
E) hüquq bәrabәrliyi; tәqsirә görә mәsuliyyәt
48) Sual:Azadlıq hüququ nәdir?
A) hәr kәsin istәnilәn birlik, o cümlәdәn siyasi partiya, hәmkarlar ittifaqı vә digәr ictimai birlik yaratmaq vә ya mövcud birliyә daxil olmaq hüququ
B) hәr kәsin qanunla qadağan olunmayan üsul vә vasitәlәrlә öz hüquqlarını vә azadlıqlarını müdafiә etmәk hüququ
C) qanuni surәtdә Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә olan hәr kәs sәrbәst hәrәkәt edә bilәr, özünә yaşayış yeri seçә bilәr vә Azәrbaycan
Respublikasının әrazisindәn kәnara gedә bilәr

D) hәr kәsin yazışma, telefon danışıqları, poçt, teleqraf vә digәr rabitә vasitәlәri ilә ötürülәn mәlumatın sirrini saxlamaq hüququna tәminat verilir
E) irqindәn, milliyyәtindәn, dinindәn, dilindәn, cinsindәn, mәnşәyindәn, әmlak vәziffәtindәn, әqidәsindәn vә s. asılı olmayaraq, hәr kәsin hüquq vә
azadlıqlarının bәrabәrliyi
49) Sual:Hәr hansı bir şәxs Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşlığına daxil olmaq istәdikdә, hansı şәrtlәrә әmәl etmәlidir?
A) azı 10 il müddәtindә Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә yaşamalıdır
B) azı 6 il müddәtindә Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә yaşamalıdır
C) azı 7 il müddәtindә Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә yaşamalıdır
D) azı 3 il müddәtindә Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә yaşamalıdır
E) azı 5 il müddәtindә Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә yaşamalıdır
50) Sual:Hüququn mahiyyәti ilә bağlı hüququn tarixi mәktәbi nә hesab edir
A) sosial hadisәdir
B) hüquq tәbii olaraq mövcuddur;
C) xalqın şüurunda yetişir, adәtlәr vә qanunlar şәklindә tәzahür edir;
D) qanun sәviyyәsinә qaldırılmış hakim sinfin iradәsidir;
E) hüquqda әdalәtin mütlәq, dәyişmәz başlanğıcı vardır;
51) Sual:Dispozitiv ve imperativ normalar hansı әlamәtlәrinә görә tәsnifatlandirilir?
A) sәlahiyyәtverici vә qadaganedici olduguna görә
B) Ümumi xarakter daşıdıgına görә;
C) Xüsusiyyәtlәrinә görә;
D) Mәcburetmә xarakteri daşıdıgına görә;
E) müәyyәnlik dәrәcәsinә görә;
52) Sual:Hüquq pozuntusunun әsas әlamәtlәri
A) hüquqasidd әmәl – hәrәkәt; subyekt, obyekt, tәqsir
B) subyekt vә obyektin mövcudlugu;
C) pozulmuş hüquqlar, tәqsir, hüquqazidd әmәl
D) hüquqazidd әmәl, subyektanlaqlı şәxs; obyekt; ictimai münasibәtlәr
E) hüquqazidd әmәl; subyektanlaqlı şәxs; tәqsir

53) Sual:. Aşağıda göstәrilәn hallardan hansında cinayәtdә iştirakçılığın obyektiv әlamәtlәri daha әhatәli göstәrilmişdir?
A) cinayәtin subyekti üçün qanunla müәyyәn edilәn әlamәtlәrә malik iki vә daha artıq şәxsin, cinayәtdә qәsdәn birgә iştirakı.
B) cinayәtdә iki vә daha artıq şәxsin iştirakı;
C) cinayәtin subyekti üçün müәyyәn edilәn әlamәtlәrin olubolmamsından asılı olmayaraq cinayәtdә iki vә daha artıq şәxsin iştirakı;
D) cinayәtin subyekti üçün müәyyәn edilәn әlamәtlәrә malik iki vә daha artıq şәxsin cinayәtdә iştirakı;
E) cinayәtin subyekti üçün qanunla müәyyәn edilәn әlamәtlәrә malik iki vә daha artıq şәxsin cinayәtdә birgә iştirakı;
54) Sual:Cinayәt tәrkibinin obyektiv cәhәtinin anlayışını nәzәrdә tutan halı Aşağıda sadalanan variantlar içәrisindәn seçin:
A) cinayәtin obyektiv cәhәti – qanunla qorunan obyektә qәsd edәn – ictimai tәhlükәli hәrәkәt vә ya hәrәkәtsizlikdir.
B) cinayәt tәrkibinin obyektiv cәhәti – obyektә qәsd edәn әmәli xarakterizә edәn әlamәtlәrin mәcmusudur;
C) cinayәt tәrkibinin obyektiv cәhәti – qanunla qorunan obyektә qәsd edәn konkret ictimai tәhlükәli әmәlin zahiri tәrәfini xarakterizә edәn qanunda
nәzәrdә tutulan әlamәtlәrin mәcmusudur;
D) cinayәtin obyektiv cәhәti – obyektә qәsd edәn, müәyyәn zaman vә mәkanda baş verәn ictimai tәhlükәli әmәlin zahiri tәrәfidir;
E) cinayәtin obyektiv cәhәti – qanunla qorunan obyektә istiqamәtlәnәn ictimai tәhlükәli әmәlin törәdilmә prosesidir;
55) Sual:Aşağıda sadalanan hallar içәrisindә formula edilәn hansı hal cinayәtin bilavasitә obyektini dolğun әhatә edir?
A) cinayәtin bilavasitә obyekti – cinayәtdәn ziyan çәkәn konkret dәyәrdir.
B) bilavasitә obyekt – ictimai tәhlükәli qәsdin zәrәr yetirdiyi, yaxud da zәrәr yetirmәk tәhlükәsi yaratdığı konkret ictimai münasibәtdir;
C) konkret hәrәkәt aktının zәrәr yetirdiyi ictimai münasibәtdir;
D) bilavasitә obyekt – ümumi, xüsusi vә növ obyektinin hissәsidir;
E) cinayәtdәn ziyan çәkәn ictimai münasibәtin hissәsidir;
56) Sual:. Aşağıda xüsusi obyektә verilәn anlayışlar içәrisindә hansı daha dәqiq anlayış sayılır
A) müxtәlif qrup cinayәtlәrin ziyan yetirdiyi qanunla qorunan ictimai münasibәtlәrdir.
B) bircinsli cinayәtlәrin qәsd etdiyi ümumi obyektin hissәsidir;
C) cinayәtlәrin qәsd etdiyi bir qrup ictimai münasibәtdir;
D) cinayәt qununu ilә qorunan ictimai münasibәtlәr qrupudur
E) kompleks cinayәt hüquq normaları ilә qorunan, birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan birainsli sosial iqtisadi vә siyasi münasibәtlәr qrupudur;
57) Sual:Cinayәtin obyektinә hansı yolla ziyan yetirilir:

A) cinayәtin obyekti – adәtә, әxlaqa vә hüquq normalarına tәsir etmәklә cinayәtin obyektinә ziyan yetirmә.
B) cinayәtin obyekti sayılan ictimai münasibәtin elementinә fiziki tәsir gös¬tәrmәklә ziyan yetirilir;
C) ictimai münasibәtin elementinә informasiya tәsiri göstәrmәklә ziyan yetirmә;
D) cinayәtin obyekti sayılan ictimai münasibәtin elementindә dәyişiklik yaratmaqla ziyan yetirmә;
E) ictimai münasibәtin yaranması ilә bağlı olan predmetә tәsir göstәrmәklә obyektә ziyan yetirmә;
58) Sual:Cinayәt törәdәn şәxsin verilmәsi (ekstradisiya) mexanizminin hәlli Azәrbaycan Respublikasında hansı orqana hәvalә edilir?
A) Azәrbaycan Respublikasının Daxili İşlәr Nazirliyinә.
B) Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyinә;
C) Azәrbaycan Respublikasının Milli Tәhlükәsizlik Nazirliyi;
D) Azәrbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna;
E) Azәrbaycan Respublikasının Ali Mәhkәmәsinә;
59) Sual:İctimai işlәr neçı saat müәyyәn edilir?
A) 120 saatdan 300 saatadәk
B) 50 saatdan 200 saatadәk;
C) 60 saatdan 240 saatadәk;
D) 70 saatdan 260 saatadәk;
E) 80 saatdan 280 saatadәk;
60) Sual:Cinayәt qanununun geriyә qüvvәsi varmı?
A) cinayәt törәtmiş şәxsin vәziyyәtini yüngillәşdirdiyi hallarda;
B) qanunda göstәriş olduqda;
C) ehtiyatsızlıq üzündәn törәdilәn cinayәtlәrdә
D) iştirakçılar yetkinlik yaşına çatmadıqda;
E) bütün hallrda var;
61) Sual:Yetkinlik yaşına catmayanlara tәtbiq edilәn tәrbiyәvi xarakterli mәcburi tәdbirlәrә hansılar aiddir?
A) asudә vaxtının mıhdudlaşdırılması
B) cәrimә, islah işlәri, xәbәrdarlıq, asudә vaxtının mәhdudlaşdırılması;
C) xәbәrdarlıq, dövlәt orqanının nәzarәtinә verilmәsi, vurulmuş ziyanın aradan qaldırılması, asudә vaxtının mәhdudlaşdırılması;

D) xәbәrdarlıq, cәrimә, vurulmuş ziyanı ödәmәk, ictimai işlәr;
E) ictimai işlәr, islah işlәri, vurulmuş zәrәrin әvәzinin ödәnilmәsi;
62) Sual:CM –nin 85ci maddәsinә görә yetkinlik yaşına catmayanlara hansı cәza növü tәyin edilir
A) şәrti mәhkum etmә
B) ümumi rejimli tәrbiyә müәssisәlәrinә yerlәşdirmә;
C) cәrimә, ictimai işlәr, islah işlәri, müәyyәn müddәtә azadlıqdan mәhrumetmә;
D) cәrimә, islah işlәri;
E) tәrbiyәvi xarakterli mәcburi tәdbirlәr;
63) Sual:Cinayәt Mәcәllәsinin xüsusi hissәsi quruluşca nәdәn ibarәtdir?
A) böyük ictimai tәhlükә törәdәn cinayәtlәr bölümündәn
B) hepoteza, dispozisiya, sanksiyadan;
C) dispozisiya, sanksiyadan;
D) cinayәt mәsuliyyәtinin prinsnplәri vә әsasları, cәzadan azad etmәnin şәrtlәrindәn;
E) cinayәt qanununun mәkana vә zamana görә qüvvәsi bölümündәn;
64) Sual: Ömürlük azadlıqdan mәhrumetmә kimlәrә tәyin olunmur?
A) hökm çıxarılanadәk otuz beş yasına çatmış kişilәrә
B) hökm çıxarılanadәk altmış beş yaşına çatmış kişilәrә, qadınlara, yetkinlik yaşına çatmayanlara
C) hökm çıxarılanadәk yetmiş yaşına çatmış kişilәrә
D) hökm çıxarılanadәk yetmiş beş yaşına çatmış kişilәrә
E) hökm çıxarılanadәk otuz yaşına çatmış kişilәrә
65) Sual:Zorakılıqla bağlı soyğunçuluq quldurluqdan nә ilә fәrqlәnir?
A) Yalnız zәrәrçәkmiş üzәrindә zorakılıq dәrәcәsinә görә
B) Cinayәtin obyektinә görә
C) Tәtbiq edilәn zorakılığın xarakterinә vә cinayәti başa çatma anına görә
D) Yalnız cinayәtin başa çatma anına görә
E) Cinayәtin törәdilmәsi üsuluna görә

66) Sual:Azәrbaycan Respublikasının hüdudların dan kәnara mәcburi çıxartma kimlәrә tәtbiq olunur?
A) valideynlәrindәn biri Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı olan şәxslәrә
B) Әcnәbilәrә
C) Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşlarına vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrә
D) Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşlarına
E) vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrә
67) Sual:Aşağıda sadalanan hansı cәza növlәri CM ilә ancaq әsas cәza növlәrinә aid edilir?
A) ictimai işlәr; islah işlәri; hәrbi xidmәt üzrә mәhdudlaşdırma, azadlığın mәhdudlaşdırılması;inzibati xarakterli hәrbi hissәdә saxlama, müәyyәn
müddәtdә azadlıqdan mәhrum etmә
B) Cәrimә, müәyyәn vәzifә tutma vә ya müәyyәn fәaliyyәtlә mәşğul olmaq hüququndan mәhrum etmәk
C) әmlak müsadirәsi, Azәrbaycan respublikasının hüdudlarından kәnara mәcburi çıxarma
D) nәqliyyat vasitәlәrini idarә etmәk hüququndan mәhrum etmә, ölum cәzası
E) xüsusi vә hәrbi rütbәdәn, fәxri addan vә dövlәt tәltifindәn mәhrum etmә, cәrimә
68) Sual:Aşağıda sadalanan cәza növlәrindәn hansı yetkinlik yaşına çatmayanların törәtdiyi cinayәtә görә tәtbiq edilmir?
A) cәrimә
B) müәyyәn müddәt azadlıqdan mәhrum etmә
C) islah işlәri
D) 15 ilәdәk azadlıqdan mәhrum etmә cәzası
E) ictimai işlәr
69) Sual:Aşağıdakı sadalananlardan hansı İqdisadi fәaliyyәt sahәsindә olan cinayәtlәrә aiddir?
A) Qaşaqmalçılıq
B) Oğurluq
C) Dәlәduzluq
D) Soyğunçuluq
E) Xuliqanlıq
70) Sual: Aşağıda sadalanan cәza növlәrindәn hansı yalnız әlavә cәza kimi tәtbiq edilir?
A) islah işlәri

B) Cәrimә
C) Müәyyәn vәzifә tutma hüququndan mәhrum etmә
D) Ictimai işlәr
E) әmlak müsadirәsi
71) Sual: CM ilә cәzanı yüngüllәşdirәn hallara aiddir:
A) az ağır cinayәtin törәdilmәsi
B) Cinayәtin sәrxoş vәziyyәtdә olan şәxs tәrәfindәn törәdilmәsi
C) cinayәtin ağır hәyat şәraiti nәticәsindә törәdilmәsi
D) cinayәtin tәkrarәn törәdilmәsi
E) cinayәtin ehtiyatsızlıqdan törәdilmәsi
72) Sual:Başqa şәxsi cinayәt törәtmәyә sövq edәn şәxs necә adlandırılır?
A) icraçı
B) Iştiraqçı
C) Kömәkçi
D) Tәşkilatçı
E) tәhrikçi
73) Sual:Cinayәt Mәcәllәsi ilә yetkinlik yaşına çatma yanlar dedikdә, kimlәr başa düşülür?
A) cinayәt törәdәrkәn on sәkkiz yaşı tamam olmuş, lakin iyirmi yaşına çatmamış şәxslәr
B) cinayәt törәdәrkәn on sәkkiz yaşına çatmamış şәxslәr
C) cinayәt törәdәrkәn on altı yaşına çatmamış şәxslәr
D) cinayәt törәdәrkәn on dörd yaşı tamam olmuş, lakin on altı yaşına çatmamış şәxslәr
E) cinayәt törәdәrkәn on dörd yaşı tamam olmuş, lakin on sәkkiz yaşına çatmamış şәxslәr
74) Sual:әşyaya sahiblik nәdir?
A) әşyanı saxlayan
B) әşyanın mülkiyyәtçisi olmaq
C) әşyadan müvәqqәti istifadә etmәk
D) әşyaya faktiki sahibliyә nail olmaq

E) әşyadan daimi istifadә etmәk
75) Sual:Mülkiyyәtçinin üzәrinә әşyaya qulluq vә ya onu saxlamaq vәzifәsi qoyula bilәrmi?
A) әşyanın qulluq olunmaması ictimai mәnafelәrә qәsd edәrsә, belә vәzifә qoyula bilәr
B) istәnilәn halda qoyula bilәr
C) heç bir halda qoyula bilmәz
D) әşyanın tәtbiq edilmәsi vә ya ona qulluq olunmaması ictimai mәnafelәrә qәsd edәrsә, belә vәzifә qoyula bilәr
E) әşya mәdәni sәrvәt sayılarsa, belә vәzifә qoyula bilәr
76) Sual:Daşınmaz әmlaka mülkiyyәt hüququ hansı andan әmәlә gәlir?
A) әşyanın lәvazimatı vә sәnәdlәri verildiyi andan
B) müqavilә bağlandığı andan
C) müqavilә notariatda tәsdiq edildiyi andan
D) әmlak verildiyi andan
E) dövlәt reyesterindә qeydә alındığı andan
77) Sual:Mülki prosessual qanun vericiliyin zamana görә qüvvәsi necә müәyyәn olunur
A) ayrıayrı prosessual hәrәkәtlәr edilәn zaman qüvvәdә olan qanun tәtbiq edilir
B) işә baxılan ayrıayrı prosessual hәrәkәtlәr edilәn vә ya mәhkәmә aktı icra edilәn zaman qüvvәdә olan qanun tәtbiq edilir
C) mәhkәmә aktı icra edilәn zaman qüvvәdә olan qanun tәtbiq edilir
D) iddia qaldırılan vaxt qüvvәdә olan qanun tәtbiq edilir
E) mәhkәmәqәrarı çıxarılan vaxt qüvvәdә olan qanun tәtbiq edilir
78) Sual:Daşınmaz әmlaka hansı hüquqlar dövlәt qeydiyyatına alınmalıdır?
A) girov hüququ
B) icarә hüququ
C) mülkiyyәt hüququ, digәr hüquqlar,hüquqların mәhdudlaşdırılması, әmәlә gәlmәsi,başqasına keçmәsi vә xitamı
D) mülkiyyәthüququ
E) istifadә hüququ
79) Sual:әmlakın tәsadüfәn mәhv olması vә ya tәsadüfәn zәdәlәnmәsi riski kimin üzәrinә düşür?

A) qanunda vә ya müqavilәdә ayrı qayda nәzәdә tutulmayıbsa,hәmin an әmlakın istifadәçisinin
B) hamin an mülkihhәtçinin
C) hәmin an әmlakın istifadәçisinin
D) istisnasız olaraq yalnız mülkiyәtçinin
E) qanunda vә ya müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa mülkiyyәtçinin
80) Sual:Fiziki vә hüquqi şәxslәrin mülkiyyәtindә olan әmlakın miqdarı vә dәyәri mәhdudlaşdırıla bilәrmi?
A) heç bir halda mәhdudlaşdırıla bilmәz
B) yalnız daşınmaz әmlakın miqdarı vә dәyәri qanunvericilikdә mәhdudlaşdırıla bilәr
C) Mülki Mәcәllәdә nәzәrdә tutulan mәqsәdlәr üçün qanunvericilik yolu ilә mәhdudlaşdırıla bilәr
D) yalnız qeyri –dövlәt hüquqi şәxslәrdә әmlakının miqdarı vә dәyәri qanunvericiliklә mәhdudlaşdırıla bilәr
E) dövlәt idarәetmә oqanları vә bәlәdiyyә orqanlarının aktları ilә mәhdudlaşdırıla bilәr
81) Sual:Mülkiyyәtçi vicdanlı sahibdәn әmlakını geri tәlәb edәrkәn hәmin şәxsdәn nәyi vә hansı dövrlәr üçün tәlәb edә bilәr?
A) әmlakın onda olduğu son 3 ildә götürdüyü gәlirlәrin qaytarılmasını vә ya әvәzinin ödәnilmәsini
B) әmlakın onda olduğu bütün vaxt әrzindә onun götürdüyü vә ya götürmәli olduğu bütün gәlirlәrin qaytarılmasını vә ya әvәzinin ödәnilmәsini,
әmlakın onda olması ilә bağlı zәrәrin ödәnilmәsini
C) әmlakın onda olduğu son 6 ayda yalnız onun götürdüyü gәlirlәrin qaytarılmasını vә ya әvәzinin ödәnilmәsini
D) әmlakın onda olduğu son 3 ayda onun hәm götürdüyü, hәm dә götürmәli olduğu bütün gәlirlәrin qaytarılmasını vә ya әvәzinin ödәnilmәsini
E) onun әmlaka sahibliliyinin qanunsuz olduğunu bildiyi vә bilmәli olduğu vaxtdan vә yaәmlakın qaytarılmasına dair mülkiyyәtçinin iddiası üzrә
çağırış vәrәqәsinialdığı vaxtdan götürdüyü vә ya götürmәli olduğu bütün gәlirlәrin qaytarılmasını vә ya әvәzinin ödәnilmәsini tәlәb edә bilәr
82) Sual:Vicdansız sahib mülkiyәtçidәn nәyi vә hansı dövr üçün tәlәb edә bilәr?
A) vicdansız sahib mülkiyyәtçidәn heç nә tәlәb edә bilmәz
B) әmlakdan gәlirin mülkiyәtçiyә düşdüyü vaxtdan 15 gün sonradan әmlaka sәrf etdiyi bütün xәrclәrin әvәzini
C) әmlakdan gәlirin mülkiyyәtçiyә düşdüyü vaxtdan sonra әmlaka sәrf etdiyi zәruri xәrclәrin әvәzini
D) әmlakdan gәlirin mülkiyyәtçiyә düşdüyü vaxtdan sonra әmlaka sәrf etdiyi zәruri xәrclәrin әvәzini
E) әmlakdan gәlirin mülkiyyәtçiüә düşdüyü vaxtdan sonra әmlaka sәrf etdiyi zәruri xәrclәrinin әlli faizinin әvәzini
83) Sual:Mülkiyyәtçi hüquqları әmlaka sahiblik edәnә hansı hallarda mәnsub ola bilәr?
A) mülkiyyәtçi hüquqları әmlaka sahiblik edәnә mәnsubola bilmәz

B) Mülkü Mәcәllәdә vә ya müqavilәdә nәzәrdә tutulan әsasla
C) Mükü Mәcәllәdә nәzәrdә tutulan әsasla
D) yalnız müqavilәdә nәzәrdә tutulan әsasla
E) әmlaka uzun müddәtli vә fasilәsiz olaraq vicdanlı surәtdә sahiblik әsasında
84) Sual:әşyaya sahiblik nәdir?
A) әşyanı saxlayan
B) әşyaya faktiki sahibliyә nail olmaq
C) әşyanın mülkiyyәtçisi olmaq
D) әşyadan müvәqqәti istifadә etmәk
E) әşyadan daimi istifadә etmәk
85) Sual:Aşkar edilәn dәfinә, tarix vә mәdәniyyәt abidәsidirsә, dәfinәnin gizlәdildiyi torpaq sahәlәrinin mülkiyyәtçisinә hansı miqdarda bәxşiş
verilir?
A) heç nә verilmir
B) dәfinәnin dәyәrinin 25 faizi miqdarında
C) dәfinәnin dәyәrinin 50 faizi miqdarında
D) dәfinәnin dәyәrinin 80 faizi miqdarında
E) dәfinәnin dәyәrinin 100 faizi miqdarında
86) Sual:Öhdәlik hüququnda borcun köçürülmәsi nәyә deyilir?
A) subyektlәrin hüquq vә vәzifәlәrinin dәyişmәsi
B) borcun ödәnmәsi;
C) kreditorun dәyişmәsi;
D) borclunun dәyişmәsi;
E) tәlәbin ğüzәşti
87) Sual:Mülkiyyәt hüququnun әldә edilmәsinin hansı üsulları vardır?
A) mәhkәmә qaydasına әldә edilmәsi
B) ilkin üsul
C) törәmә üsul

D) ilkin vә törәmә üsul
E) müqavilә üzrә mülkiyyәt hüququnun әldә edilmәsi
88) Sual:Fiziki vә hüquqi şәxslәrin mülkiyyәtindә olan әmlakın miqdarı vә dәyәri mәhdudlaşdırıla bilәrmi?
A) heç bir halda mәhdudlaşdırıla bilmәz
B) yalınza daşınmaz әmlakı miqdarı vә dәyәri qanunvericiliklә mәhdudlaşdırıla bilәr
C) Mülki Mәcәllәdә nәzәrdә tutalan mәqsәdәlәr üçün qanunvericilik yolu ilә mәhdudlaşdırıla bilәr
D) yalnız qeyridövlәt hüquqi şәxslәri әmlakının dәyәri vә miqdarı qanunvericiliklә mәhdudlaşdırıla bilәr
E) dövlәi idarәetmә orqanlarıvә bәlәdiyyә orqnanlarının aktları ilә mәhdudlaşdırıla bilәr
89) Sual:Mülki hüquq münasibәtlәrinin әmәlә gәlmә әsasları?
A) әmlak vә şәxsi qeyriәmlak münasibәtlәri
B) mülki hüquq normaları;
C) hüquqi faktlar;
D) mülki hüququn subyektlәri;
E) mülki hüququn obyektlәri;
90) Sual:Lәğvedici şәrtlә bağlanmış әqd:
A) o әqddir ki, hәmin şәrtin baş vermәmәsi әqdin xitamına sәbәb olur vә әqd bağlananadәk mövcud olmuş vәziyyәti bәrpa etmir.
B) o әqddir ki, hәmin şәrtin baş vermәmәsi әqdin xitamına sәbәb olur vә әqd bağlananadәk mövcud olmuş vәziyyәti bәrpa edir;
C) o әqddir ki, hәmin şәrtin baş vermәsi әqdin xitamına sәbәb olmur vә әqd bağlananadәk mövcud olmuş vәziyyәti bәrpa etmir;
D) o әqddir ki, hәmin şәrtin baş vermәsi әqdin xitamına sәbәb olsa da, әqd bağlananadәk mövcud olmuş vәziyyәti bәrpa etmir;
E) o әqddir ki, hәmin şәrtin baş vermәsi әqdin xitamına sәbәb olur vә әqd bağlananadәk mövcud olmuş vәziyyәti bәrpa edir;
91) Sual:Tәxirәsalıcı şәrtlә bağlanmış әqd deyәndә nә başa düşülür?
A) әqddә nәzәrdә tutulan hüquq vә vәzifәlәrin әmәlә gәlmәsi namәlum hadisәdәn vә asılı olduqda, әqd tәxirәsalıcı şәrtlә bağlanmış sayılır.
B) әqddә nәzәrdә tutulan hüquq vә vәzifәlәrin әmәlә gәlmәsi gәlәcәkdә gözlәnilәn hadisәdәn asılı olduqda әqd tәxirәsalıcı şәrtlә bağlanmış sayılır;
C) әqddә nәzәrdә tutulan hüquq vә vәzifәlәrin әmәlә gәlmәsi gәlәcәkdә gözlәnilәn hadisәdәn vә ya namәlum hadisәdәn asılı olarsa vә hadisә baş
vermәzsә, әqd tәxirәsalıcı şәrtlә bağlanmış sayılır;
D) әqddә nәzәrdә tutulan hüquq vә vәzifәlәrin әmәlә gәlmәsi gәlәcәkdә gözlәnilәn hadisәdәn vә ya namәlum hadisәdәn vә ya artıq baş versә dә
tәrәflәrә bәlli olmayan hadisәdәn asılı olarsa, әqd tәxirәsalıcı şәrtlә bağlanmış sayılır;

E) әqddә nәzәrdә tutulan hüquq vә vәzifәlәrin әmәlә gәlmәsi gәlәcәkdә gözlәnilmәyәn hadisәdәn vә ya namәlum hadisәdәn vә ya tәrәflәrә bәlli
olmayan hadisәdәn asılı olarsa, әqd tәxirәsalıcı şәrtlә bağlanmış sayılır;
92) Sual:Sabit girov nәdir?
A) bu elә girovdur ki, onun predmeti girov saxlayanın qıfılı altında girov qoyanda saxlanılır.
B) bu elә girovdur ki, onun predmeti girov qoyanın qıfılı altında vә ya girovu ifadә edәn nişanlar vurulmaqla, girov saxlayanda saxlanılır;
C) bu elә girovdur ki, onun predmeti girov saxlayanın qıfılı altında vә ya girovu ifadә edәn nişanlar vurulmaqla, girov qoyanda saxlanılır;
D) bu elә girovdur ki, onun predmeti girov qoyanın qıfılı altında vә ya girovu ifadә edәn nişanlar vurulmaqla, girov saxlayanın müәyyәnlәşdirdiyi 3
cü şәxsdә saxlanır;
E) bu elә girovdur ki, onun predmeti girov saxlayanın qıfılı altında vә ya girovu ifadә edәn nişanlar vurmaqla, girov qoyanın müәyyәnlәşdirdiyi 3cü
şәxsdә saxlanır;
93) Sual:Pul vәsaitinin girovu nәdir?
A) girov predmeti olan pul vәsaitinin girov qoyanın qıfılı altında girov saxlayanda saxlanılmasıdır
B) girov predmeti olan pul vәsaitinin bankın depozit hesabında saxlanılmasıdır;
C) girovun predmeti olan pul vәsaitinin notariusun depozit hesabında saxlanılmasıdır;
D) girovun predmeti olan pul vәsaitinin bankın vә ya notariusun depozit hesabında saxlanılmasıdır;
E) girov predmeti olan pul vәsaitinin girov saxlayanın müәyyәnlәşdirdiyi 3cü şәxsdә saxlanılmasıdır;
94) Sual:Saxlama girovu nәdir?
A) bu elә girovdur ki, onun predmeti olan daşınmaz әşya girov qoyanın sahibliyindә qalır.
B) bu elә girovdur ki, onun predmeti girov qoyanın sahibliyindә qalır;
C) bu elә girovdur ki, onun predmeti girov qoyanın sahibliyindә qalmaqla girov saxlayanın istifadәsinә verilir;
D) bu elә girovdur ki, onun predmeti girov saxlayanın müәyyәn etdiyi 3cü şәxsin sahibliyinә verilir;
E) bu elә girovdur ki, onun predmeti girov saxlayanın sahibliyinә verilir;
95) Sual:Girov qoyan girov predmetindәn tәyinatına uyğun istifadә edә bilәrmi?
A) girovun predmeti daşınar әmlakdırsa, edә bilәr.
B) istisnasız olaraq edә bilәr;
C) istisnasız olaraq edә bilmәz;
D) müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, edә bilәr;

E) girovun predmeti daşınmaz әmlakdırsa, edә bilәr;
96) Sual:Girov qoyan girova vaxtından әvvәl xitam verilmәsini tәlәb edә bilәrmi?
A) girov müqavilәsinin bitmәsinә 3 tәqvim ayı vә girovla tәmin edilmiş öhdәliyin 80 faizi yerinә yetirdikdә tәlәb edә bilәr.
B) istisnasız olaraq tәlәb edә bilәr;
C) istisnasız olaraq tәlәb edә bilmәz;
D) girov müqavilәsinin bitmәsinә 1 tәqvim ayı vә girovla tәmin edilmiş öhdәliyin 75 faizi yerinә yetirdikdә tәlәb edә bilәr;
E) girovsaxlayan öz vәzifәlәrini kobudçasına pozaraq girov qoyulmuş әşyanın itirilmәsi vә ya zәdәlәnmәsi tәhlükәsini doğurduqda tәlәb edә bilәr;
97) Sual:Girov vә ipotekanın әmәlә gәlmә әsasları hansılardır?
A) girov vә ipoteka müqavilәsi, qanunda göstәrilәn başqa әsaslar.
B) girov vә ipoteka müqavilәsi;
C) girov müqavilәsi vә qanunda göstәrilәn başqa әsaslar;
D) ipoteka müqavilәsi vә qanunda göstәrilәn başqa әsaslar;
E) yalnız ipoteka müqavilәsi;
98) Sual:әvәzedilәn әşyalar hansılardır?
A) növ әlamәtlәrinә görә fәrqlәnәn, dövriyyәdә adәtәn say, ölçü vә ya çәki ilә müәyyәnlәşdirilәn daşınar әşyalar.
B) növ әlamәtlәrinә görә fәrqlәnmәyәn, dövriyyәdә adәtәn say, ölçü vә ya çәki ilә müәyyәnlәşdirilәn daşınar vә daşınmaz әşyalar;
C) növ әlamәtlәrinә görә fәrqlәnәn, dövriyyәdә adәtәn say, ölçü vә ya çәki ilә müәyyәnlәşdirilәn daşınar vә daşınmaz әşyalar;
D) növ әlamәtlәrinә görә fәrqlәnmәyәn, dövriyyәdә adәtәn say, ölçü vә ya çәki ilә müәyyәnlәşdirilәn daşınmaz әşyalar;
E) növ әlamәtlәrinә görә fәrqlәnmәyәn, dövriyyәdә adәtәn say, ölçü vә ya çәki ilә müәyyәnlәşdirilәn daşınar әşyalar;
99) Sual:әvәzedilmәz әşyalar hansılardır?
A) başqa әşyalardan ümumi әlamәtlәrinә görә ayrılmayan fәrdimüәyyәn әşyalar.
B) başqa әşyalardan ümumi әlamәtlәrә görә ayrılmış fәrdimüәyyәn әşyalar;
C) başqa әşyalaradan gözlә görünә bilәn әlamәtlәr görә ayrılmış fәrdimüәyyәn әşyalar;
D) başqa әşyalardan yalnız özlәrinә xas әlamәtlәrә görә ayrılmış fәrdimüәyyәn әşyalar;
E) başqa әşyalardan özlәrinә xas әlamәtlәrә görә ayrılmayan fәrdimüәyyәn әşyalar;
100) Sual:İştirakçı tam ortaqlıqdan çıxmasını hansı müddәtdә bildirmәlidir?

A) faktik çıxmasına әn geci altı ay qalmış.
B) faktik çıxmasına geci bir il qalmış;
C) faktik çıxmasına әn geci iki ay qalmış;
D) faktik çıxmasına әn geci üç ay qalmış;
E) faktik çıxmasına әn geci iki il qalmış;
101) Sual:Tam ortaqlığın iştirakçısı başqa iştirakçıların qәrarı ilә ortaqlıqdan çıxarıla bilәrmi?
A) iştirakçı yalnız onun işlәri ağılla aparmağa qadir olmadığı aşkara çıxdıqda ortaqlıq iştirakçılarının yekdil qәrarı ilә mәhkәmә qaydasında
ortaqlıqdan çıxarıla bilәr.
B) ortaqlığın iştirakçısı yalnız özü ortaqlığın iştirakçılığından çıxa bilәr;
C) ortaqlığın iştirakçılarının yekdil qәrarı ilә vә bunun üçün ciddi әsaslar olduqda;
D) ortaqlığın iştirakçılarının yekdil qәrarı ilә  iştirakçı öz vәzifәlәrini kobudcasına pozduqda vә ya onun işlәri ağılla aparmağa qadir olmadığı aşkara
çıxdıqda o mәhkәmә qaydasında ortaqlıqdan çıxarıla bilәr;
E) iştirakçı yalnız öz vәzifәlәrini kobud surәtdә pozduqda ortaqlıq iştirakçılarının yekdil qәrarı ilә mәhkәmә qaydasında ortaqlıqdan çıxarıla bilәr;
102) Sual:Tam ortaqlıq iştirakçısının neçә sәsi ola bilәr?
A) ortaqlığın işlәrinin aparılması tapşırılmış iştirakçının üç sәsi vardır.
B) hәr iştirakçının bir sәsi var;
C) ortaqlığın işlәrinin aparılması tapşırılmış iştirakçıların iki sәsi vardır;
D) iştirakçıların sәslәrinin miqdarı onların nizamnamә kapitalındakı payları ilә müәyyәn olunur;
E) nizamnamәdә sәslәrin sayını müәyyәnlәşdirmәyin başqa qaydası yoxdursa, tam ortaqlığın hәr iştirakçısının bir sәsi var;
103) Sual:Tam ortaqlığın fәaliyyәti hansı qaydada idarә olunur?
A) nizamnamәdә qәrarın iştirakçıların sәs çoxluğu ilә qәbul olunduğu hallar istisna olmaqla bütün iştirakçıların ümumi razılığı ilә.
B) bütün iştirakçıların ümumi razılığı ilә;
C) iştirakçıların sәs çoxluğu ilә;
D) ixtisaslı sәs çoxluğu ilә;
E) ortaqlığın idarәetmә orqanının qәrarı ilә;
104) Sual:Tәsәrrüfat ortaqlıqları cәmiyyәtlәrә vә әksinә cәmiyyәtlәr ortaqlıqlara çevrilә bilәrmi?
A) tәsәrrüfat ortaqlıqları tәsәrrüfat cәmiyyәtlәrinә, tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri tәsәrrüfat ortaqlığına çevrilә bilәr.

B) tәsәrrüfat ortaqlıqları cәmiyyәtlәrә çevrilә bilmәz;
C) cәmiyyәtlәr tәsәrrüfat ortaqlıqlarına çevrilә bilmәz;
D) yalnız tәsәrrüfat ortaqlıqları tәsәrrüfat cәmiyyәtlәrinә çevrilә bilәr;
E) yalnız tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri tәsәrrüfat ortaqlığına çevrilә bilәr;
105) Sual:Hansı bölmә hüquqi şәxsin filialı sayılır ?
A) hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә nümayәndәlik funksiyaları istisna olmaqla,onun funksiyalarının hamısını vә ya bir hissәsini
hәyata keçirәn ayrıca bölmә.
B) hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn,hüquqi şәxsin mәnafelәrini tәmsil edәn vә hüquqi şәxsin funksiyalarının yalnız bir hissәsini hәyata
keçirәn ayrıca bölmә;
C) hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn ,hüquqi mәnafelәrini tәmsil edәn vә onun funksiyalarının yalnız bir hissәsini,o cümlәdәn
nümayәndәlik fuksiyalarını hәyata keçirәn ayrıca bölmә;
D) hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn, hüquqi şәxsin mәnafelәrini müdafiә edәn vә hüquqi şәxsin funksiyalarının yalnız bir hissәsini
hәyata keçirәn ayrıca bölmә;
E) hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә onun funksiyalarının hamısını vә ya bir hissәsini,o cümlәdәn nümayәndәlik funksiyalarını
hәyata keçirәn ayrıca bölmә;
106) Sual:Hansı bölmә hüquqi şәxsin nümayәndәliyi sayılır?
A) hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә onun funksiyalarının hamısını hәyata keçirәn ayrıca bölmә.
B) hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn,hüquqi şәxsin mәnafelәrini tәmsil edәn vә hüquqi şәxsin funksiyalarının yaalnız bir hissәsini
hәyata keçirәn ayrıca bölmә
C) hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә hüquqi şәxsin yalnız mәnafelәrini tәmsil edәn ayrıca bölmә;
D) hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә hüquqi şәxsin mәnafelәrini tәmsil vә müdafiә edәn ayrıca bölmә;
E) hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә hüquqi şәxsin yalnız mәnafelәrini müdafiә edәn ayrıca bölmә;
107) Sual:Hansı sәnәd hüquqi şәxsin tәsis sәnәdidir?
A) hüquqi şәxsin tәsisçilәrinin tәsdiq etdiyi nizamnamә.
B) hüquqi şәxsin dövlәt qeydiyyatına alınmağı üçün ödәnilәn dövlәt rüsumu haqqında sәnәd;
C) lisenziya alınması barәdә dövlәt orqanının verdiyi sәnәd;
D) hüquqi şәxsin tәsisçilәri arasında bağlanmış müqavilә;
E) hüquqi şәxsin tәsisçilәrinin yığıncağının protokolu;

108) Sual:Hüquqi şәxsin hüquq qabiliyyәtinә nә vaxt xitam verilir?
A) hüquqi şәxsin lәğvetmә komissiyası yaratmaq barәdә qәrar qәbul etdiyi andan.
B) kreditorlara bildiriş göndәrildiyi andan;
C) hüquqi şәxsin hüquqlarının mәhdudlaşdırıldığı andan;
D) hüquqi şәxsin tәsisçilәri lәğvetmә komissiyasını yaratdıqları andan;
E) hüquqi şәxsin lәğvi başa çatdığı andan;
109) Sual:Hüquqi şәxsin tәsisçilәri hüquqi şәxsin dövlәt qeydiyyatına alınmasına qәdәr әmәlә gәlmiş,hüquqi şәxsin yaradılması ilә bağlı olan
öhdәliklәr üzrә mәsuliyyәt daşıyırlarmı?
A) hüquq varisliyi üzrә yaradılan hüquqi şәxs mәsuliyyәt daşıyır.
B) hüquqi şәxsi dövlәt qeydiyyatından keçirmәyә vәkil edilmiş tәsisçi mәsuliyyәt daşıyır;
C) subsidiar mәsuliyyәt daşıyırlar;
D) birgә mәsuliyyәt daşıyırlar;
E) mәsuliyyәt daşımırlar;
110) Sual:6 illik iddia müddәti hansı hallarda şamil olunur?
A) heç bir halda
B) ümumi iddia müddәri üzrә
C) müqavilә tәlәblәri üzrә iddia müddәtindә
D) daşınmaz әmlakla bağlı iddi müddәtindә
E) daşınar әmlakla bağlı iddia müddәtindә
111) Sual:10 illik iddia müddәti hansı hallara şamil olunur?
A) heç bir halda
B) daşınmaz әmlakla bağlı iddia müddәtinә
C) müqavilә tәlәblәri üzrә iddia müddәtinә
D) ümumi iddia müddәtinә
E) daşınar әmlakla bağlı iddia müddәtinә
112) Sual:3 illik iddia müddәti hansı hallara şamil olunur?
A) heç bir halda

B) ümumi iddia müddәtinә
C) müqavilә tәlәblәri üzrә iddia müddәtinә
D) daşınmaz әmlakla bağlı iddia müddәtinә
E) daşınar әmlakla bbağlı iddia müddәtinә
113) Sual:Şәxslәrin qeyrimüәyyәn dairәsinә ünvanlanmış tәklifdә bilavasitә ayrı qayda göstәrilmәyibsә, bu tәklif:
A) aksept sayılır
B) akseptә dәvәt sayılır
C) müqavilә bağlamağa dәvәt sayılır
D) ofertaya dәvәt sayılır
E) oferta sayılır
114) Sual:Müqavilәnin bağlanma anı:
A) müqavilә imzalandığı an
B) müqavilә bağlamaq tәklifinin göndәrildiyi an
C) müqavilә bağlamaq tәklifinin qәbul edildiyi an
D) müqavilә şәrtlәrinin razılaşdırıldığı an
E) oferta göndәrmiş şәxsin aksepti aldığı an
115) Sual:Aksept nәdir?
A) müqavilә şәrtlәrinin ayrıayrılıqda bәyәnilmәklә imzalanması
B) müqavilә şәrtlәrinin müzakirә edilmәsi
C) müqavilә bağlamaq tәklifinin qәbul edilmәsi
D) müqavilә bağlamaq tәklifi
E) müqavilәnin razılaşdırılması
116) Sual:Oferta nәdir?
A) müqavilә şәrtlәrinin müzakirә edilmәsi
B) müqavilә bağlamaq tәklifi
C) müqavilә bağlamaq tәklifinin qәbul edilmәsi
D) müqavilәnin razılaşdırılması

E) müqavilә şәrtlәrini ayrıayrılıqda bәyәnmәklә imzalamaq
117) Sual:Hansı şәrtlәr müqavilәnin mühüm şәrtlәri sayılır?
A) tәrәflәrdәn birinin müraciәti ilә barәsindә razılaşma әldә edilmәli olan bütün şәrtlәr
B) müqavilәdәki predmetinә dair şәrtlәr
C) müqavilәnin predmeti vә qiymәtinә dair şәrtlәr
D) müqavilәnin qiymәtinә vә icra olunması müddәtinә dair şәrtlәr
E) müqavilәnin predmetinә dair şәrtlәr, MM dә hәmin növ müqavilәlәr üçün mühüm vә ya zәruri adlandırılmış şәrtlәr,habelә tәrәflәrdәn birinin
müraciәti ilә barәsindә razılaşma әldә edilmәli olan bütün şәrtlәr
118) Sual:Müqavilәnin şәrtlәri tәfsir edilәrkәn nәlәr nәzәrә alınır?
A) söz vә ifadәlәrin hәrfi mәnası,tәrәflәrin iradә ifadәsinin hәqiqi mәnası,bütövlükdә müqavilәnin hәrfi mәnasının onun digәr şәrtlәri vә mәnası ilә
müqayisәsi
B) tәrәflәrin iradә ifadәsinin hәqiqi mәnası
C) müqavilәdәki söz vә ifadәlәrin hәrfi mәnası
D) müqavilәdәki sözün hәrfi mәnası
E) müqavilәnin hәrfi mәnası ilә onun digәr şәrtlәrinin müqayisәsi
119) Sual:Müqavilәnin şәrtlәrini kim tәfsir edir?
A) borclu
B) tәrәflәr
C) barışdırıcı komissiyalar
D) mәhkәmә
E) kreditor
120) Sual:İlkin müqavilә ilә nәzәrdә tutulan әsas müqavilә neçә müddәt әrzindә bağlanmalıdır?
A) yalnız ilkin müqavilәdә göstәrilәn müddәtdә
B) ilkin müqavilәnin bağlandığı andan bir il әrzindә
C) ilkin müqavilәdә göstrilәn müddәtdә, müddәt göstәrilmәyibsә, ilkin müqavilәnin bağlandığı andan bir il әrzindә
D) ilkin müqavilәdә göstәrilәn müddәtdә, müddәt göstәrilmәyibsә, ilkin müqavilәnin bağlandığı andan 6 ay әrzindә
E) ilkin müqavilәdәgöstәrilәn müddәtdә, müddәt göstәrilmәyibsә, ilkin müqavilәnin bağlandığı andan 3 ay әrzindә

121) Sual:İlkin müqavilә hansı formada bağlanır?
A) әsas müqavilә üçün nәzәrdә tutulmuşsa şifahi formada, әsas müqavilәnin forması müәyyәnlәşdirilmәdikdә isә yazılı formada
B) yalnız yazılı formada
C) tәrәflәrin mülahizәsinә görә hәm yazılı hәm dә şifahi formada bağlana bilәr
D) yazılı formada vә notariatda tәsdiq edilmәklә
E) notariatda tәsdiq edilmәklә
122) Sual:İlkin müqavilә nәdir?
A) elә müqavilәdir ki, tәrәflәrhәmin müqavilәdә nәzәrlә tutulmuş şәrtlәrlә әmlakın verilmәsi, işlәrin görülmәsi vә ya xidmәtlәrin göstәrilmәsi barәdә
30 gün әrzindә müqavilә (әsas müqavilә) bağlamağı öhdәlәrinә götürürlәr
B) elә müqavilәdir ki, tәrәflәr hәmin müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş şәrtlәrlә әmlakın verilmәsi, işlәrin görülmәsi barәdә gәlәcәkdә müqavilә (әsas
müqavilә) bağlamağı öhdәlәrinә götürürlәr
C) elә müqavilәdir ki, tәrәflәr hәmin müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş şәrtlәrlә әmlakın verilmәsi,işlәrin görülmәsi vә ya xidmәtlәrin göstәrilmәsi barәdә
120 gün әrzindә müqavilә (әsas müqavilә) bağlamağı öhdәlәrinә götürürlәr
D) elә müqavilәdir ki, tәrәflәr hәmin müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş şәrtlәrlә әmlakın verilmәsi, işlәrin görülmәsi vә ya xidmәtdlәrin göstәrilmәsi
barәdә 90 gün әrzindә müqavilә (әsas müqavilә) bağlamağı öhdәlәrinә götürürlәr
E) elә müqavilәdir ki,tәrәflәr müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş şәrtlәrlә әmlakın verilmәsi, işlәrin görülmәsi vә ya xidmәtlәrin göstәrilmәsi barәdә 60
gün әrzindә müqavilә (әsas müqavilә) bağlamağı öhdәlәrinә götürürlәr
123) Sual:Müqavilә bağlandıqdan sonra qiymәtin dәyişdirilmәsinә yol verilirmi?
A) müqavilәdә vә ya Mülkü Mәcәllәdә nәzәrdә tutulmuş hallarda yol verilir
B) bütün hallarda yol verilir
C) heç bir halda yol verilmir
D) tәrәflәrdәn birinin diqqәtәlayiq maraqları tәlәb edәrsә, yol verilir
E) tәrәflәrdәn birinin tәlәbi ilә yol verilir
124) Sual:Müqavilә öhdәliklәri barәdә qaydalar qeyrimüqavilә öhdәliklәrinә dә tәtbiq edilә bilәrmi?
A) tәrәflәrin razılaşmasında bu barәdә qeyd şәrt varsa, hәmin qaydalar tәrәflәrin qeyrimüqavilә öhdәliklәrinә dә tәtbiq edilir
B) bәli
C) xeyr
D) öhdәliyin sәviyyәsindәn ayrı hal irәli gәlmirsә, tәtbiq edilir

E) tәrәflәrdәn birinin tәlәbi ilә hәmin qaydalar qeyrimüqavilә öhdәliklәrinә dә tәtbiq edilir
125) Sual:Aşağıdakılardan hansı öhdәliyin әmәlә gәlmәsi әsası deyil:
A) mәhkәmә aktı
B) zәrәr vurulması
C) әsassız varlanma
D) etibarnamә
E) müqavilә
126) Sual:Öhdәliyә әsasәn:
A) bir şәxs (borclu) başqa şәxsin (kreditorun) xeyrinә müәyyәn hәrәkәti etmәlidir vә ya müәyyәn hәrәkәtdәn çәkinmәlidir, kreditorun isә borcludan
vәzifәsinin icrasını tәlәb etmә hüququ vardır
B) bir şәxs borclu başqa şәxsin (kreditorun) xeyrinә müәyyәn hәrәkәti etmәlidir, kreditorun isә borcludan vәzifәsinin icrasını tәlәb etmәk hüququ
vardır
C) bir şәxs başqa şәxsin xeyrinә müәyyәn hәrәkәti etmәlidir
D) bir şәxs başqa şәxsin xeyrinә müәyәn hәrәkәtlәrdәn çәkinmәlidir
E) bir şәxs başqa şәxsin xeyrinә müәyyәn hәrәkәtdәn çәkinmәlidir, kreditorun isә borcludan vәzifәsinin icrasını tәlәb etmәk hüququ vardır
127) Sual:Aşağıdakılardan hansına iddia müddәti şamil edilmir?
A) bütün variantlar
B) şәxsi qeyri әmlak hüquqlarının vә digәr qeyrimaddi nemәtlәrin müdafiәsi haqqında tәlәblәr
C) әmanәtlәrin verilmәsi haqqında әmanәtçilәrin banka tәlәblәri
D) fiziki şәxsin hәyatına vә ya sağlamlığına vurulmuş zәrәrin әvәzinin ödәnilmәsi haqqında tәlәblәri
E) mülkiyyәtçinin vә sahibin hüquqlarının pozuntularının aradan qaldırılması tәlәblәri,dövlәt vә ya bәlәdiyyә orqanının vә ya onların vәzifәli
şәxslәrinin mülkiyyәtçinin hüquqlarını pozmuş aktının etibarsız sayılması haqqında mülkiyyәtçinin tәlәblәri
128) Sual:Aşağıdakılardan hansı iddia müddәtinin axımının kәsilmәsidir?
A) müәyәnlәşdirilmiş qaydada iddia irәli sürüldükdә
B) iddiaçı vә ya cavabdeh hәrbi vәziyyәtә keçirilmiş silahlı qüvvәlәrin tәrkibindә olduqda
C) müvafiq icra hakimiyyәti orqanı öhdәliklәrin icrası üçün mghlәt müәyyәnlәşdirdikdә
D) fәaliyyәt qabiliyәti olmayan şәxsin qanuni tәmsilçisi olmadıqda

E) müvafiq münasibәtlәri tәnzimlәyәn qanunun vә ya digәr normativ hüquqi aktın qüvvәsi dayandırıldıqda
129) Sual:Aşağıdakılardan hansı iddia müddәtinin axımının dayandırılmasına sәbәb olmur?
A) müәyyәnlәşdirilmiş qaydada iddia irәli sürüldükdә
B) iddiaçı vә ya cavabdeh hәrbi vәziyyәtә keçirilmiş silahlı qüvvәlәrin tәrkibindә olduqda
C) müvafiq icra hakimiyәti orqanı öhdәliklәrin icrası üçün möhlәt müәyyәnlәşdirildikdә
D) fәaliyyәt qabiliyyәti olmayan şәxsin qanuni tәmsilçisi olmadıqda
E) müvafiq münasibәti tәnzimlәyәn qanun vә ya digәr normativ hüquqi aktın qüvvәsi dayandırıldıqda
130) Sual:Daşınmaz әşyalarla bağlı müqavilә tәlәblәri üzrә iddia müddәti nә qәdәrdir?
A) 20 il
B) 3 il
C) 5 il
D) 6 il
E) 10 il
131) Sual:Müqavilә tәlәblәri üzrә iddia müddәti nә qәdәrdir?
A) 15 il
B) 3 il
C) 6 il
D) 4 il
E) 10 il
132) Sual:Ümumi iddia müddәti nә qәdәrdir?
A) 30 il
B) 3 il
C) 6 il
D) 10 il
E) 15 il
133) Sual:Vaxt dövrü ilә müәyyәnlәşdirilmiş müddәtin axımı nә vaxtdan başlanır?

A) tәqvim tarixindә göstәrilәn gündәn başlanır
B) tәqvim tarixindәn sonrakı gün başlanır
C) müәyyәn hadisәnin baş verdiyi gün başlanır
D) müәyyәn hadisәnin baş vermәsindәn sonrakı gün başlanır
E) hökmәn baş vermәli olan hadisәnin göstәrildiyi gündәn sonrakı gün başlanır
134) Sual:Bir fiziki şәxs әqd bağlayarkәn onun әvәzindәn başqa şәxs hәmin әqdi imzalaya bilәrmi?
A) fiziki şәxs bәdәn qüsuruna, xәstәliyinә vә ya savadsızlığına görә әqdi imzalaya bilmirsә, başqa şәxs onun bağladığı әqdi imzalaya bilәr
B) bütün hallarda imzalaya bilәr
C) heç bir halda imzalaya bilmәz
D) fiziki şәxs fәaliyyәt qabiliyyәtsizdirsә vә ya fәaliyyәt qabiliyyәti mәhdudlaşdırılıbsa, başqa şәxs onun bağladığı әqdi imzalaya bilәr
E) fiziki şәxs savadsızdırsa, başqa şәxs onun bağladığı әqdi imzalaya bilәr
135) Sual:Yazılı әqd necә bağlanılır?
A) onun mәzmununu ifadә edәn müәyyәn niyyәtin rәsmilәşdirilmәsi yolu ilә bağlanır
B) onun mәzmununu ifadә edәn müәyyәn sәnәdlәr tәrtibi yolu ilә bağlanılır
C) onun mәzmununu ifadә edәn vә yalnız әqdi bağlayan şәxslәr tәrәfindәn imzalanmış sәnәdin tәrtibi yolu ilә bağlanır
D) onun mәzmununu ifadә edәn vә әqdi bağlayan şәxslәr vә ya onların lazımınca vәkil etdiklәri şәxslәr tәrәfindәn imzalanmış sәnәdin tәrtibi yolu ilә
bağlanır
E) onun mәzmununu ifadә edәn vә әqdi bağlayan şәxslәrin lazımınca vәkil etdiklәri şәxslәr tәrәfindәn imzalanmış sәnәdin tәrtibi yolu ilә bağlanır
136) Sual:әqdlәr hansı formada bağlana bilәr?
A) yalnız yazılı
B) şifahi vә ya mürәkkәb
C) yazılı vә ya sadә
D) mürәkkәb vә ya sadә
E) şifahi vә ya yazılı
137) Sual:Birtәrәfli әqd nәdir?
A) Mülkü Mәcәllә vә ya tәrәflәrin razılaşmasına uyğun olaraq bağlanması üçün bir tәrәfin iradә ifadәsi zәruri vә yetәrli olan, digәr tәrәfin isә onun
etirazsız qәbul etmәsi yetәrli olan әqddir

B) Mülkü Mәcәllәyә uyğun olaraq bağlanması üçün bir tәrәfin iradә ifadәsi zәruri olan әqddir
C) tәrәflәrin razılaşmasına uyğun olaraq bağlanması üçün bir tәrәfin iradә ifadәsi zәruri olan әqddir
D) Mülkü Mәcәllәyә vә ya tәrәflәrin razılaşmasına uyğun olaraq bağlanması üçün bir tәrәfin iradә ifadәsi zәruri vә yetәrli olan әqddir
E) qanuna uyğun olaraq digәr tәrәfin vә ya soruşulmadan bir tәrәfin iradә ifadәsi ilә bağlanılan әqddir
138) Sual:İddia müddәti buraxılıbsa, hüququn müdafiәsi haqqında tәlәbi mәhkәmә baxmağa qәbul etmәlidirmi?
A) ümumi iddia müddәti istisna olmaqla digәr iddia müddәtlәri keçibsә, qәbul etmәmәlidir
B) qәbul etmәlidir
C) qәbul etmәli deyil
D) müddәt üzürlü sәbәbdәn ötürüldükdә qәbul edilә bilәr
E) ümumi iddia müddәti istisna olmaqla digәr iddia müddәtlәri keçibsә qәbul edilmәlidir
139) Sual:Müddәt nәdir?
A) mülki hüquq vә vәzifәlәrin mәhkәmәdә müdafiә edilmәsi üçün vaxtdır
B) mülki hüquq vә vәzifәlәrin qüvvәdә olduğu vaxtdır
C) mülki hüquq vә vәzifәlәrin әmәlә gәlmәsi, dәyişdirilmәsi vә xitam edilmәsi ilә bağlı vaxtdır
D) başqa şәxsdәn hәr hansı hәrәkәti yerinә yetirmәyi vә ya yerinә yetirmәkdәn çәkindirmәyi tәlәb etmәk üçün vaxtdır
E) ümumi hüquqların mövcud olduğu vaxtdır
140) Sual:әqd barәdә mübahisә edildikdә, әqd nә vaxtdan etibarsız sayılır?
A) mәhkәmә qәtnamәsi qanuni qüvvәyә mindiyi andan etibarsız sayılır
B) mübahisә yarandığı andan etibarsız sayılır
C) әqdin mübahisә edilmәsi barәdә digәr tәrәfә bildirildiyi andan
D) bu barәdә mәhkәmә qәrarının çıxarıldığı andan etibarsız sayılır
E) bağlandığı andan etibarsız sayılır
141) Sual:әqd nәdir?
A) mülki hüquq münasibәtlәrinin әmәlә gәlmәsinә, dәyişmәsinә vә xitamına yönәldilmiş birtәrәfli iradә ifadәsidir
B) mülki hüquq münasibәtlәrinin әmәlә gәlmәsinә vә xitamına yönәldilmiş ikitәrәfli vә ya çoxtәrәfli iradә ifadәsidir
C) mülki hüquq münasibәtlәrinin әmәlә gәlmәsinә, dәyişmәsinә vә xitamına yönәldilmiş ikitәrәfli vә ya çoxtәrәfli iradә ifadәsidir
D) mülki hüquq münasibәtlәrinin әmәlә gәlmәsinә, dәyişmәsinә vә xitamına yönәldilmiş birtәrәfli, ikitәrәfli vә ya çoxtәrәfli iradә ifadәsidir

E) mülki hüquq münasibәtlәrinin әmәlә gәlmәsinә, dәyişmәsinә vә xitamına yönәldilmiş birtәrәfli vә ya ikitәrәfli iradә ifadәsidir
142) Sual:Fәaliyyәt qabiliyyәti mәhdudlaşdırılan şәxslәr himәyәçi tәyin edilә bilәrmi?
A) şәxsin fәaliyyәt qabiliyyәtinin mәhdudlaşdırılması ilә bağlı mәhkәmә qәtnamәsindә qadağa yoxdursa ola bilәr
B) bәli
C) xeyr
D) yaxın qohumlarına münasibәtdә ola bilәrlәr
E) qәyumluq vә himayәçilik orqanları razılıq verdikdә ola bilәr
143) Sual:Himayәçilikdә olanların adından zәruri әqdlәri kim bağlayır?
A) bütün hallarda himayәçilәrin razılığı ilә özlәri
B) bütün hallarda özlәri
C) bütün hallarda himayәçilәr
D) bütün hallarda onların razılığı ilә himayәçilәr
E) daşınmaz әmlakla bağlı olduqda onların razılığı ilә himayәçilәr
144) Sual:Qәyumluqda olanların adından zәruri әqdlәri kim bağlayır?
A) bütün hallarda onların razılığı ilә qәyumlar
B) daşınmaz әmlakla bağlı әqdlәri qәyumlar
C) daşınmaz әmlakla bağlı әqdlәri özlәri
D) bütün hallarda qәyyumun razılığı ilә özlәri
E) bütün hallarda qәyyumlar
145) Sual:Mülki hüquq qabiliyyәti hansı andan yaranır?
A) 23 yaşa çatdıqda
B) doğulduğu andan
C) 14 yaşına çatdıqda
D) 16 yaşa çatdıqda
E) 18 yaşa çatdıqda
146) Sual:Fiziki şәxsin mülkü hüquq qabiliyәti nәdir?

A) insanın mülki hüquqlarının olması vә insanın mülki hüquq vәzifәlәri daşıması
B) insanın mülkü hüquqlarının olması
C) insanınmülkü hüquq vәzifәlәri olması
D) şәxsin öz hәrәkәtlәri ilә mülkü vәzifәlәr yaratması vә icra edilmәsi
E) şәxsin öz hәrәkәtlәri ilә mülkü hüquqlar әldә etmәsi vә hәyata keçirmәsi
147) Sual:Hüququ pozulmuş şәxs ona vurulmuş zәrәrin әvәzinin tam ödәnilmәsini hansı hallarda tәlәb edә bilәr?
A) qanunda vә ya müqavilәdә zәrәrin әvәzinin daha az miqdarda ödәnilmәsi nәzәrdә tutulmayan hallarda
B) bütün hallarda
C) heç bir halda
D) yalnız kobud ehtiyatsızlıq nәtidәsindә vurulmuş zәrәrin әvәzinin tam tam ödәnilmәsini tәlәb edә bilәr
E) yalnız qәsdәn vurulmuş zәrәrin әvәzinin tam ödәnilmәsini tәlәb edә bilәr
148) Sual: Maddi mәzmununa görә mülki hüquq münasibәtlәri hansı növlәrә bölünür?
A) öhdәlik hüquq münasibәtlәrinә
B) әmlak münasibәtlәrinә vә şәxsi qeyriәmlak münasibәtlәrinә
C) nisbi hüquq münasibәtlәrinә
D) tәşkilati hüquq münasibәtlәrinә
E) mütlәq hüquq münasibәtәlrinә
149) Sual:Hansı hüquq sahәsindә analogiyaya yol verilir?
A) mülki hüquqda
B) mülki prosesual hüquqda
C) cinayәt hüququnda
D) vergi hüququnda
E) cinayәt prosesual hüquqünda
150) Sual:Qanunun analojiyası nәdir?
A) qanunvericilik, tәrәflәrin razılaşması vә ya işgüzar adәtlәr olmadıqda mülki hüquq münasibәtlәrinin onların mahiyyәtinә zidd olmayanoxşar
münasibәtlәri tәnzimlәyәn qanunvericilik nomaları ilә nizamlanması
B) tәrәflәrin razılaşması ilә münasibәtlәrin hәll olunması

C) mülki qanunvericilik prinsiplәrinin tәtbiqi
D) işgüzar adәtlәr әsasında münasibәtlәrin nizama salınması
E) oxşar münasibәtlәri tәnzimlәyәn mülki qanunvericilik normalarının tәtbiqi
151) Sual:Mülki hüquq hansı münsibәtlәri tәnzim edir?
A) tәrәflәrin hüquq bәrabәrliyinә әsaslanan әmlak vә şәxsi qeyriәmlak münasibәtlәrini
B) vergidәn yayınma nәticәsin7dә vurulmuş zәrәrin ödәnilmәsinә dair münasibәtlәri
C) bankla müştәri arasında kredit münasibәtlәrini
D) işçi ilә işәgötürәn rasında әmlak münasibәtlәrini
E) bir tәrәfin digәr tәrәfә tabelyinә әsaslanan әmlak münasibәtlәrini
152) Sual:Müqavilәlәrdәn irәli ğәlәn tәlәblәr üzrә iddia müddәti nә qәdәrdir?
A) 10
B) 2
C) 3
D) 5
E) 6
153) Sual: Qanunla hansı növ mülkiyyәtә üstün hüquq verilir?
A) heç birinә
B) dövlәt;
C) xüsusi;
D) ümumi,
E) bәlәdiyyә;
154) Sual:Hüquqi şәxsin xitamı qaydaları
A) lәğvetmә
B) sәrәncam, tәsviyyә;
C) icazә, sәrәncam;
D) tәsviyyә,yenidәn tәşkiletmә;
E) lәğvetmә, tәsviyyә;

155) Sual:Hәr hansı fiziki şәxsi digәr fiziki şәxsdәn fәrqlәndirәn әlamәt hansıdır?
A) heç bir fәrq yoxdur
B) fәaliyyәt qabiliyyәti;
C) hüquq qabiliyyәti;
D) mülki hüquqları;
E) ad hüququ;
156) Sual: Qanunların eyni cür vә dürüst icra vә tәtbiq olunmsına nәzarәt edәn dövlәt orqanı hansıdır
A) Prokurorluq orqanları
B) Azәrbycan Respublikası Milli Mәclisi
C) Azәrbycan Respublikası Nazirlәr Kabineti
D) Mәhkәmә orqanları
E) Azәrbycan Respublikası Konstitusiya Mәhkәmәsi
157) Sual:Аşağıda göstәrilәn subyektlәrdәn hansı siyasi sığınacaq verilmәsi mәsәlәlәrini hәll etmәk sәlahiyyәtindәdir
A) Azәrbycan Respublikası Baş Prokuroru
B) Azәrbycan Respublikası Milli Mәclisinin sәdri
C) Azәrbycan Respublikası Baş Naziri
D) Azәrbycan Respublikası Prezidenti
E) Xarici Işlәr Naziri
158) Sual:Aşağıda göstәrilәn subyektlәrdәn hansı Azәrbycan Respublikası dövlәt büdcәsinin layihәsini hazırlayıb Azәrbycan Respublikası
Prezidentinә tәqdim etmәk sәlahiyyәtindәdir
A) İqtisadi inkişaf naziri
B) Azәrbycan Respublikasının Maliyyә Naziri
C) Azәrbycan Respublikası Milli Mәclisi
D) Azәrbycan Respublikası Nazirlәr Kabineti
E) Azәrbycan Respublikası Mәrkәzi Bankının idarә heyyәti
159) Sual:әfv etmәk kimin sәlahiyyәtindәdir

A) Azәrbycan Respublikası Baş Naziri
B) Azәrbycan Respublikası Ali Mәhkәmәsinin sәdri
C) Azәrbycan Respublikası Milli Mәclisi
D) Azәrbycan Respublikası Konstitusiya Mәhkәmәsinin sәdri
E) Azәrbycan Respublikası Prezidenti
160) Sual:Azәrbycan Respublikası Konstitusiyasının mәtnindә dәyişikliklәr yalnız
A) Azәrbycan Respublikası Nazirlәr Kabineti edә bilәr
B) referendumla qәbul edilә bilәr
C) Azәrbycan Respublikası Prezidenti edә bilәr
D) Azәrbycan Respublikası Konstitusiya Mәhkәmәsi edә bilәr
E) Azәrbycan Respublikası Milli Mәclisi edә bilәr
161) Sual:Azәrbycan Dövlәtinin müstәqilliyinin, әrazi bütövlüyünün, mәhkәmә hakimiyyәtinin müstәqilliyinin tәminatçısı
A) Azәrbycan Respublikası Müdafiә Nazirliyidir
B) Azәrbycan Respublikası Konstitusiya Mәhkәmәsidir
C) Azәrbycan Respublikası Milli Mәclisidir
D) Azәrbycan Respublikası Prokurorluğudur
E) Azәrbycan Respublikası Prezidentidir
162) Sual:Ombudsman seçilmәsi hansı qaydada hәyata keçirilir?
A) Ombudsman Prezidentin Milli Mәclis sәdrinin vә Konstitutsiya Mәhkәmәsi sәdrinin birgә tәqdim etdiyi üç namizәd arasından Azәrbaycan
Respublikasının Milli Mәclisi seçir
B) Ombudsman Milli Mәclis sәdrinin tәqdim etdiyi üç namizәd arasından Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi seçir
C) Ombudsman Prezidentin tәqdim etdiyi üç namizәd arasından Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi seçir
D) Ombudsman Konstitutsiya Mәhkәmәsi sәdrinin tәqdim etdiyi üç namizәd arasından Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi seçir
E) Ombudsman Prezidentin, Milli Mәclis vә Ali Mәhkәmә sәdrinin birgә tәqdim etdiyi üç namizәd arasından Azәrbaycan Respublirasının Milli
Mәclisi seçir
163) Sual:Azәrbaycan Respublikasinda әdalәt mühakimәsi hansi orqan tәrәfindәn hәyata keçirilir
A) mәhkәmәlәr

B) prokurorluq
C) ombudsman
D) münsiflәr mәhkmәsi
E) Avropa insan hüqüqları mәhkәmәsi
164) Sual:Sadalanan prinsipldәn hansı әdalәt mühakimәsinin konstitusiya prinsiplәrinә aid deyildir
A) çәkişmә
B) obyektiv hәqiqәt prinsipi
C) hakimlәrin müstәqilliyi
D) vәtәndaşlarin qanun vә mәhkәmә qarşısında bәrabәrliyiı
E) işlәrә açıq sürәtdә baxılması
165) Sual:Yerli özünüidarәetmәni kmlәr hәyata keçirir?
A) Azәrbycan Respublikası Milli Mәclisinin deputatları
B) Bәlәdiyyәlәr
C) yerli icra hakimiyyәti orqanları
D) nazirliklәr
E) Naxçıvan Muxtar Respublikasının yerli icra hakimiyyәti orqanları
166) Sual:Sadalanan prinsiplәrdәn hansı әdalәt mühakimәsinin sahә prinsiplәrinә aid deyildir
A) tәrәflәrin hüqüq bәrabәrliyi prinsipi
B) dispozitivlik prinsipi
C) şifailik prinsipi
D) bilavasitәlik prinsipi
E) obyektiv hәqiqәt prinsipi
167) Sual:Dövlәt formasının әsas elementi hansıdır?
A) ictimai birliklәr
B) seçki sistemi
C) idarәetmә forması
D) partiyalar

E) hakimiyyәt
168) Sual:Monarxiyanın respublikadan fәrqli cәhәti hansıdır?
A) hakimyyәtin tәşkilinin mәnbәyi
B) referendumun mövcudluğu
C) prezident hakimiyyәtinin mövcudluğu
D) ali hakimiyyәtin irsi olması
E) hökumәtin parlament qarşısında mәsuliyyәti
169) Sual:Hansı xüsusiyyәt prezidentli respublikaya aid edilir?
A) düzgün cavab yoxdur
B) prezidentin parlamentdәn kәnar seçkisi
C) hökumәtin parlament qarşısında mәsuldiyyәti
D) prezidentin parlamenti buraxmaq hüququnun olmaması
E) prezident icraedici hakimiyyәtin başçısı kimi, prezidentin parlamenti buraxmaq hüququnun olmaması
170) Sual:Hansı xüsusiyyәt demokratik dövlәtә xas deyil?
A) dövlәt orqanlarının vә siyasi partiyaların birlәşmәsi
B) insanların hüquq vә azadlıqlarının boğulması, dövlәtin vәtәndaş cәmiyyәtinin bütün sferasına müdaxilә etmәsi
C) hüquq vә azadlıqların tanınması
D) siyasi plüralizm
E) dövlәt orqanlarının qanuna әsaslanması
171) Sual:Demokratik rejim hansı xüsusiyyәti ilә seçilir?
A) dövlәt nәzarәtinin mövcudluğu
B) insanların hüquq vә azadlıqlarının qorunması
C) insanların hüquq vә azadlıqlarının boğulması
D) hökumәtin hakimiyyәtә әsaslanan ordu tәrәfindәn tәşkil olunması
E) mәhkәmә vә hüquq mühafizә orqanlarının mövcudluğu
172) Sual:Mәhkәmә hakimiyyәtin digәr hakimiyyәtlәrdәn fәrqi:

A) mәhkәmәlәr istintaq aparırlar
B) mәhkәmәlәr qanun qәbul etmir
C) mәhkәmәlәr parlamentin qәbul etdiyi qanunlara tabe olurlar
D) mәhkәmәlәr parlamentin qәbul etdiyi qanunlara tabe olurlar
E) mәhkәmәlәr әdalәt mühakimәsini hәyata keçirirlәr
F) mәhkәmәlәr qanunlara düzgün әmәl olunmasına nәzarәt edirlәr
173) Sual: Xalq hakimiyyәti nin mövcudluğu necә hәyata keçirilir?
A) yerli hakimiyyәt orqanlarının qәrarı ilә
B) parlament tәrәfindәn qәbul edilmiş qanunla
C) dövlәt başçısının әmri ilә
D) azad seçkilәrlә
E) hökumәtin qәrarı ilә
174) Sual:Siyasi sistemә daxildir:
A) ictimai tәşkilatlar
B) idman cәmiyyәtlәri
C) nәqliyyat sistemi
D) siyasi partiyalar
E) millәtlәr
175) Sual:Dövlәtin mühüm mәsәlәlәri ilә bağlı qәrarların qәbul edilmәsindә Azәrbaycan xalqı hansı vasitәsim ilә iştirak edir?
A) tәyinetmә yolu ilә
B) referendum yolu ilә
C) özünüidarәetmә yolu ilә
D) seçkilәr yolu ilә
E) impiçment yolu ilә
176) Sual:Konstitutsiyaya әsasәn dövlәtin ali mәqsәdi hansıdır?
A) Vәtәndaşın rifahının yüksәldilmәsi,onun sosial müdafiәsi vә layiqli hәyat sәviyyәsinin tәmin edilmәsi
B) Xalqın milli maraqlarının tәmın edilmәsi

C) Xalqın rifahının yüksәldilmәsi
D) Xalqın iradәsinin hәyata keçirilmәsinin tәmin edilmәsi
E) İnsan vә vәtәndaş hüquqlarının vә azadlıqlarının tәmin edilmәsi
177) Sual:Konstitusiyanın mәkana görә qüvvәsi nәdir?
A) konstitusiyanın ilk dәfә yarandığı yer
B) konstitusiyanın dәrc olunduğu mәkan
C) konstitusiyanın tanındığı ölkәlәr
D) konstitusiyanın hansı әrazidә qüvvәdә olması
E) konstitusiyanın qәbul edildiyi mәkan
178) Sual:Konstitusiyanın şәxslәrә görә qüvvәsi nәdir?
A) Konstitusiyanı tәsdiq edәn şәxslәr
B) Konstitusiyaya әlavә edә bilәn şәxslәr
C) Konstitusiyanın şamil edildiyi şәxslәr dairәsi
D) Konstitusiyanı qәbul edәn şәxslәr dairәsi
E) Konstitusiyanı dәyişdirә bilәn şәxslәr
179) Sual:Konstitusiyanın zamana görә qüvvәsi nәdir?
A) konstitusiyanın qüvvәdә olması müddәti
B) konstitusiyanın qәbulu tarixi
C) konstitusiyanın ilk yaranma tarixi
D) konstitusiyanın qeydә alınması
E) konstitusiyada dәyişikliklәr edilmә müddәti
180) Sual:Konstitusiyaya görә azadlıq anlayışının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?
A) geniş imtiyazlara malik olmaq imkanından
B) qanunla yol verilәn hәr şeyi etmәk imkanından
C) hәr bir şeyә hüquqların olmasından
D) . hәr şeyi etmәk imkanından
E) özünü idarә etmәk bacarığından

181) Sual:Konstitusiya hansı funksiyaları yerinә yetirir?
A) xarici siyasәtlә bağlı olan mәsәlәni tәnzimlәyir
B) vәtәndaşa cәrimә cәzasının hәddini müәyyәn edir
C) . qanun pozuntularına qarşı mübarizәni nizamlayır
D) Konstitusiya hüquq münasibәtlәrini nizama salır
E) yalnız seçkilәrin keçirilmәsinә dair münasibәti
182) Sual:Konstitusiya hansı subyektlәrә aiddir?
A) cәmiyyәtdә olan partiyalara
B) yetkinlik yaşına çatanlara
C) dövlәt vә onun rәhbәrliyin
D) fiziki şәxslәrә vә dövlәtә
E) dövlәt,şәxsiyyәt,cәmiyyәtә
183) Sual:Konstitusiya hüquq elmi hansı elmlәrdәn hesab edilir?
A) ictimaisiyasi elmlәrdәndir
B) nәzәritarixi elmlәrdәndir
C) sahәvi hüquq elmlәrindәndir
D) xüsusihüquq elmlәrindәndir
E) fәlsәfihüquq elmlәrdәndir
184) Sual:Konstitusiya hüquq elmindә hansı metodlardan istifadә edilir?
A) qarşılıqlı tәhlil metodu
B) sosioloji sorğular metodu
C) kütlәvi informasiya vasitәlәrindәn istifadә metodu
D) . tәbliğat vә tәşviqat metodu
E) analiz, sintez, deduksiya, induksiya, analogiya, müqayisә, tarixi yanaşma
185) Sual:Konstitusiya hüquq münasibәtlәri strukturuna görә hansı hissәlәrdәn ibarәtdir ?
A) Konstitusiya hüquq münasibәtlәrinin yalnız subyekti vә mәzmunu vardır

B) Konstitusiya hüquq münasibәtlәrinin yalnız obyekti vә mәzmunu vardır
C) Konstitusiya hüquq münasibәtlәrinin yalnız obyekt vә subyekti vardır
D) Konstitusiya hüquq münasibәtlәrinin strukturuna yalnız mәzmun daxildir
E) Konstitusiya hüquq münasibәtlәri obyekt, subyekt vә mәzmundan ibarәtdir
186) Sual:Konstitusiya hüquq normalarına әsasәn hәr bir vәtәndaşın hüquqlarının vә azadlıqlarının müdafiәsinә tәminat verәn orqan hansıdır?
A) ictimai tәşkilatlar
B) dövlәt
C) elmiyaradıcılıq mәrkәzlәri
D) hәmkarlar ittifaqları
E) Ombudsmanlar
187) Sual:Hüququn mәnbәlәri (formaları) hansılardır?
A) hüquqi adәt; hüquqi presedent (mәhkәmә tәcrübәsi); beynәlxalq hüquqi aktlar
B) beynәlxalq hüquqi aktlar; qanunlar; qanunqüvvәli aktlar
C) hüquqi presedent (mәhkәmә tәcrübәsi); normativhüquqi akt; qanunlar
D) mәhkәmә tәcrübәsi; qanunqüvvәli aktlar; hüquqi adәt
E) hüquqi adәt; hüquqi presedent (mәhkәmә tәcrübәsi); normativhüquqi akt
188) Sual:Hüquq münasiәtlәrinin tәrkibi
A) hüququn subyekti, hüquq münasibәtlәrinin mәzmunu, obyekti
B) hüquq münasibәtlәrinin tәrkibi
C) hüquq münasibәtlәrinin subyekti, mәzmunu
D) hüquq münasibәtlәrinin subyekti, subyektiv cәhәti,obyekti, obyektiv cәhәti
E) subyektlәrin subyektiv hüquq vә vәzifәlәri
189) Sual:Dövlәtin tәrkib elementleri
A) dil, әrazi, әhali, ordu
B) dil, millәt, dövlәt başcısı
C) dil, әrazi, dövlәt hakimiyyәti
D) әrazi, әhali, dövlәt hakimiyyәti

E) әrazi, әhali, ordu
190) Sual:İnzibati hüquq normaları qaydaya әsasәn ………..formada olur:
A) bir qayda olaraq imperativ
B) istәnilәn
C) bir qayda olaraq dispozitiv
D) dispozitiv, istisna hallarda imperativ
E) ancaq dispozitiv
191) Sual:İnzibati hüquq normaları öz әksini ………tapır:
A) rayon yerli özünüidarәetmә orqanlarının qәrarlarında
B) konstitusiyada
C) prokurorun etirazında
D) mәhkәmәnin hökmündә
E) dövlәt tәşklatı rәhbәrinin әmrindә
192) Sual:İnzibati hüququn mәnbәyini әsasәn tәşkil edir:
A) dini birliklәrin aktları
B) mәhkәmә aktları
C) ictimai birliklәrin aktları
D) dövlәt idarәçiliyi üzrә aktlar
E) hakimiyyәtin nümayәndәli orqanlarının aktları
193) Sual:İctimai birliklәrin aktları:
A) ictimai birliklәrin tәşkili ilә bağlı mәsәlәlәrdә inzibati hüququn mәnbәyi ola bilәr
B) inzibati hüququn mәnbәyi ola bilәr
C) inzibati hüququn mәnbәyi ola bilmәz
D) ictimai birliklәrin fәaliyyәti ilә bağlı mәsәlәlәrdә inzibati hüququn mәnbәyi ola bilәr
E) hökumәtin qәrarına әsasәn inzibati hüququn mәnbәyi ola bilәr
194) Sual:İnzibati xәta tәrkibi

A) obyekt vә subyekt
B) obyekt, tәqsir;
C) subyekt, hüquqazidd әmәl;
D) obyekt, obyektiv cәhәt, subyekt, subyektiv cәhәt;
E) obyekt, subyekt, tәqsir;
195) Sual:İnzibati tәnbehin növlәri
A) müsadirә, zәrәrin ödәnilmәsi
B) cәrimә, islah işlәri, inzibati hәbs;
C) xәbәrdarlıq, ictimai işlәr, müsadirә;
D) xәbәrdarlıq, cәrimә, müsadirә, inzibati hәbs;
E) ictimai işlәr, islah işlәri, inzibati hәbs, cәrimә;
196) Sual:İnzibati hüquq münasibәtinin elementlәri hansılardır?
A) vәtәndaş, tәşkilatlar
B) icra hakimiyyәti orqanı, fiziki şәxslәr;
C) mәzmun, obyekt;
D) subyekt, obyekt, mәzmun;
E) fiziki şәxslәr,hüquqi şәxslәr
197) Sual:Dövlәtlәr arası sazişlәr:
A) qanunvericiliklә nәzәrdә tutulmamışdır
B) inzibati hüququn mәnbәyi ola bilmәz
C) inzibati hüququn mәnbәyi ola bilәr
D) müvafiq hal üzrә prezidentin qәrarı olduqda inzibati hüququn mәnbәyi ola bilәr
E) müvafiq hal üzrә hökumәtin qәrarı olduqda inzibati hüququn mәnbәyi ola bilәr
198) Sual:Normativhüquqi aktların sistemlәşdirilmәsinin formaları.
A) Yalnız mәcәllәlәşdirmә
B) Әsaslar; mәcәllә;nizamnamә, әsasnamә
C) Mәcәllәlәşdirmә; inkorporasiya; konsolidasiya

D) Xronoloji inkorporasiya; predmet üzrә (sistematik) inkorporasiya
E) Hüquq normalarının sәlahiyyәtli orqanlar tәrәfindәn qüvvәdә olan normativhüquqi aktların mәcmuәsinin nәşri yolu ilә qaydaya salınmasıdır
199) Sual:İnzibati hüquq elminin funksiyaları.
A) Nәzәri; praktiki funksiyaları
B) Nәzәri; tәtbiqi; praktiki funksiyaları
C) Nәzәri; tәtbiqi; tәrbiyәvi funksiyaları
D) Nәzәri; tәrbiyәvi; praktiki funksiyaları
E) Tәtbiqi; tәrbiyәvi; praktiki funksiyaları
200) Sual:İnzibati hüquq normasının anlayışı.
A) Yerli özünüidarәetmә sahәsindә yaranan ictimai münasibәtlәri müәyyәn edәn davranış qaydasıdır
B) Müxtәlif davranış qaydalarının növlәridir
C) Dövlәt idarәetmәsi vә icra hakimiyyәti mexanizminin fәaliyyәti sahәsindә yaranan, dәyişәn vә xitam olunan ictimai münasibәtlәri tәnzimlәmә
mәqsәdi ilә dövlәt tәrәfindәn müәyyәn edilmiş davranış qaydalarıdır
D) Cәmiyyәtdә yaranan, dәyişәn vә xitam olunan ictimai münasibәtlәri nizamlayan davranış qaydalarıdır
E) : İcra hakimiyyәtinin tәşkili mәqsәdi ilә müәyyәn edilәn davranış qaydalarıdır
201) Sual:İnzibati hüquqi normasının strukturu (quruluşu).
A) Davranış qaydası
B) Ehtimal vә nәticә
C) Hipoteza, dispozisiya vә sanksiya
D) Hipoteza vә sanksiya
E) Dispozisiya vә mükafatlandırma
202) Sual:Hüquq әdәbiyyatında vә müxtәlif normativhüquqi aktlarda nәzәrdә tutulmuş hipotezanın növlәri.
A) Sadә, tәsviri, göndәrici, blanket, mütlәqmüәyyәn edilmiş
B) Sadә, tәsviri, göndәrici, blanket
C) Sadә, mürәkkәb, alternativ
D) Mütlәqmüәyyәn edilmiş, nisbimüәyyәn edilmiş; alternativ
E) Sadә, tәsviri, blanket

203) Sual:Hüquq әdәbiyyatında vә müxtәlif normativhüquqi aktlarda nәzәrdә tutulmuş dispozisiyanın növlәri.
A) Mütlәqmüәyyәn edilmiş, nisbimüәyyәn edilmiş, alternativ
B) Sadә, mürәkkәb, alternativ
C) Sadә, tәsviri, göndәrici, blanket
D) Mütlәqmüәyyәn edilmiş, nisbimüәyyәn edilmiş, alternativ
E) Sadә, alternativ, blanket
204) Sual:Hüquq әdәbiyyatında vә müxtәlif normativhüquqi aktlarda nәzәrdә tutulmuş sanksiyanın növlәri.
A) Mürәkkәb, tәsviri, göndәrici
B) Sadә;mürәkkәb, alternativ
C) Mütlәqmüәyyәn edilmiş, nisbimüәyyәn edilmiş, alternativ
D) Sadә, tәsviri, göndәrici, blanket
E) Sadә;mürәkkәb, göndәrici, blanket
205) Sual:Normativhüquqi aktların maddәlәrindә mövcud olan hüquq normalarının ifadә üsulları.
A) Sadә;mürәkkәb, göndәrici, alternativ ifadә üsulları
B) Sadә;mürәkkәb, göndәrici ifadә üsulları
C) Birbaşa; göndәrici; blanket ifadә üsulları
D) Sadә;mürәkkәb, göndәrici, blanket ifadә üsulları
E) Sadә;mürәkkәb, alternativ ifadә üsulları
206) Sual:Konstitusiya nәzarәtinin mahiyyәti nәdir?
A) bütün qanun vә qanunqüvvәli aktların vә.s. konstitusiyaya üyğunluğuna nәzarәt
B) konstitusiya mәhkәmәsi tәrәfindәn qanunverici orqanın yoxlanması
C) konstitusiya mәhkәmәsi tәrәfindәn nazirlәr kabinetinin yoxlanması
D) konstitusiya mәhkәmәsi tәrәfindәn hüquq mühafizә orqanlarının yoxlanılması
E) konstitusiya mәhkәmәsi tәrәfindәn mәhkәmәlәrin yoxlanması
207) Sual:Ombudsman hansı hallarda anonim şikayyәtlәri qәbul edә bilәr?
A) Şikayәtdә göstәrilәn hallar yetkinlik yaşına çatmayan şәxslәrin hüquqlarının pozulmasına aid olarsa

B) Şikayәtdә göstәrilәn hallar yetәrincә sübutlu vә vә әsaslı faktlarla tәsdiq edilәrsә
C) Şikayәtdә göstәrilәn hallar yetәrincә sübutlu görünәrsә
D) Şikayәtdә göstәrilәn hallar yetәrincә әsaslı görünәrsә
E) Şikayәtdә göstәrilәn hallar mühüm istiqamәti әhәmiyyәt kәsb edәrsә
208) Sual:Azәrbycan Respublikasının azı neçә yaşlı vәtәndaşı Azәrbycan Respublikası Prezidenti seçilә bilәr?
A) 33 yaş
B) 25 yaş
C) 28 yaş
D) 30 yaş
E) 35 yaş
209) Sual:Azәrbycan Respublikası Milli Mәclisi neçә deputatdan ibarәtdir?
A) 150 deputat
B) 130 deputat
C) 120 deputat
D) 125 deputat
E) 100 deputat
210) Sual:Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Mәclisinin sәlahiyyәt müddәti neçә ildir
A) 2 il
B) 5 il
C) 3 il
D) 1 il
E) 4 il
211) Sual:Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Mәclisi neçә nәfәrdәn ibarәtir
A) 125 deputat
B) 45 deputat
C) 50 deputat
D) 100 deputat

E) 75 deputat
212) Sual: Naxçıvan Muxtar Respublikası qanunverıcılık hakimiyyәtini hansı dövlәt orqanı hәyata keçirir
A) Azәrbycan Respublikasının Prezidenti
B) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Mәclisi
C) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlәr Kabineti
D) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Mәhkәmәsi
E) Azәrbycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti
213) Sual:Azәrbycan Respublikası qanunlarının, Azәrbycan Respublikası Prezidentinin Fәrmanlarının, Milli Mәclisin qәrarlarının, Nazirlәr
Kabinetinin qәrar vә sәrәncamlarının Azәrbycan Respublikası Konstitusiyasına uyğunluğu mәsәlәlәrini hansı dövlәt orqanı hәll edir?
A) Azәrbycan Respublikası Nazirlәr Kabineti
B) Azәrbycan Respublikası Konstitusiya Mәhkәmәsi
C) Azәrbycan Respublikası Ali Mәhkәmәsi
D) Azәrbycan Respublikası Prokurorluğu
E) Azәrbycan Respublikası Prezidenti
214) Sual: Azәrbycan Respublikası İcra hakimiyyәti kimә mәnsubdur?
A) Azәrbycan Respublikası Konstitusiya Mәhkәmәsinә
B) Azәrbycan Respublikası Milli Mәclisinә
C) Prokurorluq orqanlarına
D) Azәrbycan Respublikası Prezidentinә
E) Yerli özünüidarәetmә orqanlarına
215) Sual:Azәrbycan Respublikası Milli Mәclisinin hәr çağırışının sәlahiyyәt müddәti
A) 4 idir
B) 5 ildir
C) 3 ildir
D) 1 ildir
E) 2 ildir

216) Sual:Azәrbycan Respublikası Silahlı Qüvvәlәrinin Ali Baş Komandanı kimdi
A) Milli tәhlükәszlik Naziri
B) Müdafiә Naziri
C) Azәrbycan Respublikasının Prezidenti
D) Azәrbycan Respublikası Milli Mәclisinin sәdri
E) Baş Qәrәrgah Rәisi
217) Sual:Azәrbycan Respublikası Konstitusiyasına görә qanunvericilik hakimiyyәtini hansı dövlәt orqanı hәyata keçirir
A) Bәlәdiyyә orqanları
B) Azәrbycan Respublikası Nazirlәr Kabineti
C) Azәrbycan Respublikası Milli Mәclisi
D) Azәrbycan Respublikası Konstitusiya Mәhkәmәsi
E) Azәrbycan Respublikasının Prezidenti
218) Sual:Hansı normativ hüquqi aktlar ali qüvvәyә malikdir?
A) göstәrişlәr
B) qanunlar
C) әmrlәr
D) qәrarlar
E) sәrәncamlar
219) Sual:Hüquq normasının әsas stukturunu göstәrin:
A) davranış qaydası
B) hipoteza
C) imperativ norma
D) dispozitiv norma
E) maddә
220) Sual:Normaların icra edilmәmәsinin hansı nәticәlәri ola bilәr?
A) müvafiq maddә
B) preambula

C) hipoteza
D) sanksiya
E) dispozisiya]
221) Sual:Müәyyәn normanın icrası nәdәn ibarәt olmalıdır?
A) tәqsir
B) hipoteza
C) dispozisiya
D) preambula
E) sanksiya
222) Sual:Hüquq normalarının nәzәri tәdqiqatçıları necә adlanır?
A) hakimlәr
B) dövlәt orqanları
C) hüquqşünas alimlәr
D) hüquq nomalarına tәtbiq edәnlәr
E) hüquq ühafizә orqanlarında çalışanlar
223) Sual:Hansı hal hüquqi fakt hesab edilmir?
A) tәbii fәlakәt
B) әmәk müqavilәsinin bağlanması
C) ali mәktәbә qәbul olunma
D) qumar oyunları
E) әqdin bağlanması
224) Sual:Yaratdığı hüquqi nәticәlәrdәn vә insanların iradәsi ilә әlaqәsindәn asılı olaraq hüquqi faktlar necә tәsniflәşdirilir?
A) hüquq bәrpaedici hüquqi faktlar
B) hüquq yaradan hüquqi faktlar
C) hüquq dәyişәn hüquqi faktlar
D) xitamverici hüquqi faktlar
E) hadisәlәr vә hәrәkәtlәr

225) Sual:Subyektin öz hәrәkәtlәri ilә hüquqlar әldә etmәk vә hüquqi vәzifәlәr daşımaq qabiliyyәti necә adlanır?
A) hüquqi fәaliyyәt
B) fәaliyyәt qabiliyyәti
C) hüquq qabiliyyәti
D) hüquq subyektliliyi
E) delikt subyektliliyi
226) Sual:Hüquq subyektlәrinin tam fәaliyyәt qabiliyyәti nә vaxt әldә edilir?
A) 21 yaşında
B) 13 yaşında
C) 14 yaşında
D) 16 yaşında
E) 18 yaşında
227) Sual:Hüquq normasında nәzәrdә tutulan vә hüquq münasibәtlәrinin әmәlә gәlmәsinә, dәyişmәsi vә xitam edilmәsinә sәbәb olan hәyati hallar
necә adlanır?
A) düzgün cavab yoxdur
B) hüquqi şәrt
C) hüquqi fakt
D) hüquqi prezumsiya (ehtimal)
E) hüquqi şәrait
228) Sual:Konstitutsiyaya әsasәn hәr kәsin hüquqlarının bә azadlıqlarının hansı formada müdafiә etmәk hüququ vardır?
A) BMT, Avropa şurası vә başqa beynәlxalq tәşkilatlar
B) Qanunla yol verilәn üsul vә vasitәlәrlә
C) Özünün müәyyәnlәşdirdiyi üsul vә vasitәlәrlә
D) Qanunla yol verilәn vә özünün müәyyәnlәşdirdiyi üsul vә vasitәlәrlә
E) qanunla qadağan olunmayan üsul vә vasitәlәrlә
229) Sual:Konstitusiyaya görә Azәrbaycan Dövlәtinin ali mәqsәdi nәdir?

A) insan vә vәtәndaş hüquqlarının vә azadlıqlarının tәmin edilmәsi
B) xarici ölkә banklarına sәrmayә qoymaq
C) müharibә etmәk vә sülh bağlamaq
D) әdalәt mühakimәsini bәrqәrar etmәk
E) xarici ölkәlәrdәn investisiya vә borc almaq
230) Sual:Konstitusiyaya görә Azәrbaycan dövlәtinin әsas mәzmunu nәdәn ibarәtdir?
A) demokratik, unitar, dünyavi, hüquqi olmasından
B) zaqafqaziyada vahid demokratik dövlәt olmasından
C) demokratiya cәhәtdәn tarixinin qәdim olmasından
D) neft strategiyası hәyata keçirәn dövlәt olması
E) hüquqi,federativ,dünyәvi bir dövlәt olmasından
231) Sual:әsas insan hüquqları vә azadlıqları hәr kәsә hansı andan mәnsubdur
A) 15 yaşına çatandan
B) 14 yaşına çatandan
C) 18 yaşına çatandan
D) Doğulduğu andan
E) 16 yaşına çatandan
232) Sual:Azәrbycan Respublikası Konstitusiyasına әsasәn torpaqlar ola bilәr
A) dövlәt, bәlәdiyyә vә xüsusi mülkiyyәtdә
B) dövlәt mülkiyyәtindә
C) bәlәdiyyә mülkiyyәtindә
D) xüsusi mülkiyyәtdә
E) dövlәt vә bәlәdiyyә mülkiyyәtindә
233) Sual:Azәrbycan Respublikasının yeni konstitusiyası hansı tarixdә qәbul edilmişdir?
A) 12 oktyabr 1995ci ildә
B) 7 dekabr1994cü ildә
C) 12 sentyabr 2002ci ildә

D) 12 noyabr 1995ci ildә
E) 16 oktyabr 2003cü ildә
234) Sual:Dövlәt quruluşuna görә Azәrbycan Respublikası hansına aiddir
A) monarxiya
B) unitar
C) konfederasiya
D) federasiya
E) respublika
235) Sual:Xalq hakmiyyәtinin ali, birbaşa tәzahür fomaları
A) müstәqilliyini tәmin etmәk hüqüqu
B) Azәrbycan Respublikası Prezidenti
C) Azәrbycan Respublikası Milli Mәclisi
D) referendum vә azad seçkilәr
E) yerli özünüidarәetmә
236) Sual:İctimai münasibәtlәrin geniş dairәsini, bütün cәmiyyәt üzvlәrinin, vәtәndaşların köklü maraqlarını әhatә edәn vә tәnzimlәyәn dövlәtin әsas
Qanunu
A) Azәrbycan Respublikası Mülki Prosessual Mәcәllә
B) Azәrbycan Respublikası Mülki Mәcәllәsi
C) Azәrbycan Respublikası İnzibati Xәtalar Mәcәllәsi
D) Azәrbycan Respublikası Konstitusiyası
E) İnsan hüquqları haqqında ümumi Bәyannamә
237) Sual:Konstitusiya anlayışı latın dilindәn olan constitusio sözündәn olub hәrfi mәnası demәkdir.
A) idarәçilik
B) quruluş, tәsisat
C) razılıq
D) qayda
E) nәzәriyyә

238) Sual:Konstitusiya hüququnun anlayışı dedikdә:
A) öhdәliklәrin icrası zamanı әmәlә gәlәn münasibәtlәri nizama salan hüquq sistemidir
B) dövlәt qulluqçularının әmәk münasibәtlәrini nizama salan hüquq sistemi başa düşülür
C) dövlәtlәr arasında siyasi, iqtisadi, mәdәni münasibәtlәri nizama salan hüquq sistemi başa düşülür
D) konstitusiya normasında tәsbit olunan münasibәtlәri nizama salan hüquq sistemidir
E) dövlәtin maliyyә fәaliyyәti zamanı әmәlә gәlәn münasibәtlәri nizama salan hüquq sistemidir
239) Sual:Naxçıvan Muxtar Respublikası statusu hansı qanunverici aktla müәyyәn olunur
A) Respublikanın nizamnamәsi ilә
B) Azәrbycan Respublikası Konstitusiyası ilә
C) Ali Mәclis qanunları ilә
D) Nazirlәr Kabinetinin qәrarları ilә
E) Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Mәclisinin qanunları ilә
240) Sual:Konstitusiya hüququna görә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr kimlәrdir?
A) ikili vәtәndaşlığı olanlar
B) әcnәbilәr
C) xarici vәtәndaşlar
D) şәxsiyyәt vәsiqәsi olmayanlar
E) heç bir ölkәnin vәtәndaşı olmayan vә yaşadığı ölkәnin dә vәtәndaşı olmasını sübut edә bilmәyәn şәxslәr
241) Sual:Konstitusiya hüququnun mәnbәlәri hansılardır?
A) Konstitusiya aktı, mәhkәmә qәrarları vә müqavilәlәr
B) Konstitusiya özü, qanunlar, fәrmanlar, qәrarlar vә s
C) Azәrbaycan Respublikasının prezidentinin sәrәncamları
D) yalnız azәrbaycan respublikasının norma vә qanunları
E) yalnız azәrbaycan respublikasının prezident fәrmanları
242) Sual:Konstitusiya nә zaman fәaliyyәtә başlayır?
A) qәbul edildiyi tarixi günlәrdәn

B) hüquqi qüvvәsini aldıqdan sonra
C) Parlament sәdri tәsdiq edәn kimi
D) Seçki komissiyasının qәrarı ilә
E) layihә Milli Mәclisdәn keçәn kimi
243) Sual:Iqdisadi hüquq vә azadlıqlar hansılardır?
A) istirahәt hüququ, nikah hüququ
B) tәhlükәsiz yaşamaq hüququ, mәnzil hüququ
C) sağlam әtraf mühitdә yaşamaq hüququ, mәdәniyyәt hüququ
D) mülkiyyәt hüququ, azad sahibkarlıq hüququ, tәtil hüququ
E) ana dilindәn istifadә hüququ
244) Sual:1995 ci il Konstitusiyasının strukturu neçәdir?
A) 5 bölmә 12 fәsil, 158 maddәdәn ibarәtdir
B) 12 bölmә 12 fәsil, 168 maddәdәn ibarәtdir
C) 5 bölmә 12 fәsil, 182 maddәdәn ibarәtdir
D) preambula,5 fәsil, 174 maddәdәn ibarәtdir
E) 12 bölmә 5 fәsil, 138 maddәdәn ibarәtdir
245) Sual:Konstitusiyada әsas insan vә vәtәndaş hüquq vә azadlıqları hansı bölmә vә maddәlәrdә tәsbit edilmişdir ?
A) IVbölmәdә 2024cü maddәlәrdә
B) V bölmә, 101114cü maddәlәrdә
C) ıı bölmәdә 125133cü maddәlәrdә
D) I bölmә, 8199cu maddәlәrdә
E) II bölmә, 2471ci maddәlәrdә
246) Sual:Apatrid vәtәndaş kimә deyilir?
A) ikili vәtәndaşlığı olan şәxsә
B) dövlәtlә hüquqi әlaqәsi olmayan şәxsә
C) әcnәbi şәxsә
D) dövlәtlә siyasi әlaqәsi olmayan şәxsә

E) vәtәndaşlığı olmayan şәxsә
247) Sual:ARnın vәtәndaşı hansı hallarda ARnın әrazisindәn qovulur?
A) hec bir halda
B) beynәlxalq normalarda nәzәrdә tutulanda
C) şәxsi vәsadәti ilә
D) vәtәnә xәyanәt etdikdә
E) başqa ölkәnin vәtәndaşlıgını qәbul etdikdә
248) Sual:Insan vә vәtәndaş hüquq vә azadlıqlarının әsas prinsipi nәdir?
A) qanunla yol verilәn hәr şeyi etmәk imkanında
B) insan vә vәtәndaş hüquq vә azadlıqlarının tәmin edilmәsi
C) hәr kәsin doğulduğu andan toxunulmaz, pozulmaz vә ayrılmaz hüquqları vә azadlıqları vardır
D) dövlәt öz fәaliyyәtindә hüququ rәhbәr tutaraq, insan hüquqlarını vә azadlıqlarını tәmin edir
E) cәmiyyәt üzvlәrinin müxtәlif maraqlarını әlaqәlәndirәn vahid hakimiyyәt altında insanların birlәşmәsi
249) Sual:Mәzuniyyәtin növlәri hansılardır?
A) әsas, әlavә, ödәnişli, sosial mәzuniyyәt
B) әmәk, sosial, tәhsil vә yaradıcılıq, ödәnişsiz mәzuniyyәt
C) әsas, әlavә, ödәnişsiz, ödәnişli mәzuniyyәt
D) tәhsil vә yaradıcılıq, әmәk, ödәnişli vә sosial mәzuniyyәt
E) әsas, әlavә, ödәnişli, sosial mәzuniyyәt
250) Sual:әmәk müqavilәsinә hansı hallarda tәrәflәrin iradәsindәn asılı olmadan xitam verilir?
A) işçi başqa işәgötürәnlә müqavilә bağladıqda
B) işçi yaşa, әlilliyә görә tәqaüdә çıxdıqda, müәssisә lәğv edildikdә, mәhkәmә tәrәfindәn fәaliyyәt qabiliyәtsizliyi tәsdiq edildikdә, vәfat etdikdә
C) işçi tәqaüdә çıxdıqda, tәhsilini davam etdirmәk üçün tәhsil müәssisәsinә daxil olduqda, 6 aydan çox müddәtә fәaliyyәt qabiliyyәtini itirdikdә,
vәfat etdikdә
D) işçi hәrbi xidmәtә çağrıldıqda, vәfat etdikdә, azadlıqdan mәhrumetmә cәzasına mәhkum edildikdә, mәhkәmә tәrәfindәn fәaliyyәt qabiliyyәtsizliyi
tәsdiq edidikdә
E) işçi yeni yaşayış yerinә köçdükdә, hәrbi xidmәtә çağrıldıqda, azadlıqdan mәhrumetmә cәzasına mәhkum edildikdә

251) Sual:әmәk müqavilәsi işәgötürәn tәrәfindәn hansı әsaslarla lәğv edilә bilәr?
A) işçi vәfat etdikdә, azadlıqdan mәhrumetmә cәzasına mәhkum edildikdә, hәrbi xidmәtә çağrıldıqda
B) müqavilәnin müddәti bitdikdә, müәssisә lәğv edildikdә, әmәk şәraitinin şәrtlәri dәyişdirildikdә. İşçi mülkiyyәtçiyә maddi ziyan vurduqda
C) müәssisә lәğv edildikdә, işçilәrin sayı ixtisar edildikdә, işçi әmәk funksiyasını yerinә yetirә bilmәdikdә
D) müәssisә lәğv edildikdә, işçilәrin sayı ixtisar edildikdә, işçi vәfat etdikdә, işçi әmәk funksiyasını yerinә yetirә bilmәdikdә
E) müqavilәnin müddәti bitdikdә, işçi vәfat etdikdә, işçi hәrbi xidmәtә çağrıldıqda
252) Sual:Kollektiv müqavilәnin layihәsi kim tәrәfindәn tәsdiq edilir?
A) notariat qaydasında
B) әmәk kollektivinin komissiyası tәrәfindәn
C) hәmkarlar ittifaqları tәşkilatlarının işçilәrin 50%dәn çox iştirak etdiyi ümumi konfransı tәrәfindәn
D) müәssisәnin rәhbәri tәrәfindәn
E) müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn
253) Sual:Kollektiv sazişin tәrәflәri kimlәr ola bilәr?
A) işәgötürәn, sosial qurumlar
B) işçi vә işәgötürәn
C) müvafiq icra hakimiyyәti orqanı, hәmkarlar ittifaqları birliklәri, işәgötürәnin nümayәndәli orqanı
D) hәmkarlar ittifaqları birliklәri, işәgötürәn
E) müvafiq icra hakimiyyәti orqanı, sosial qurumlar
254) Sual:Baş kollektiv saziş nәyi müәyyәn edir?
A) respublikada şirkәtlәrin vә idarәlәrin hәmkarlar ittifaqları tәşkilatlarının fәaliyyәtini
B) müvafiq sahәnin sosialiqtisadi inkişafı istiqamәtlәrini, peşә qrupları üçün әmәk şәraitini vә sosial tәminatlarını
C) respublikada sosialiqtisadi siyasәtin aparılmasının razılaşdırılmış ümumi prinsiplәrini
D) әrazi xüsusiyyәtlәri ilә bağlı sosialiqtisadi problemlәrin hәlli şәrtlәrini
E) sosial müdafiә üzrә öhdәliklәri
255) Sual:İşsiz statusu almaq hüququ olmayan vәtәndaşlara kimlәr aiddir?
A) ailә başçısını itirmәyә görә tәyin olunmuş pensiya alanlar, 14 yaşına çatmayanlar

B) yetkinlik yaşına çatmayanlar, tәqaüdçülәr
C) 16 yaşına çatmayanlar, iki dәfә münasib işdәn imtina edәnlәr, ilk dәfә iş axtaranlar
D) 15 yaşına çatmayanlar, tәqaüdçülәr, iki münasib işdәn imtina edәnlәr, ilk dәfә iş axtaranlar, azadlıqdan mәhrumetmә cәzası çәkәnlәr
E) qeydiyyata alındıqdan sonra iş axtarmaq mәqsәdilә üzürsüz sәbәbdәn müvafiq icra hakimiyyәti orqanına gәlmәyәnlәr, yetkinlik yaşına
çatmayanlar, tәqaüdçülәr
256) Sual:әmәk müqavilәsinin şәrtlәrinә hansılar aiddir?
A) ümumi, әsas vә әlavә şәtlәr
B) qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan şәrtlәr, әsas vә әlavә şәrtlәr, tәrflәrin hüquq vә vәzifәlәrini müәyyәn edәn şәrtlәr
C) qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan zәruri şәrtlәr, tәrәflәrin razalağa әsasında müәyyәnlәşdirilәn әlavә şrtlәr
D) işәgötürәnin müәyyәn etdiyi zәruri şәrtlәr
E) qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan, hәmkarlar ittifaqları tәşkilatlarının müәyyәn etdiyi şәrtlәr
257) Sual:Kollektiv müqavilә vә sazişin quruluş vә mәzmununu kim müәyyәn edir?
A) icra hakimiyyәti orqanın nümayәndәsi
B) tәrәflәr
C) hәmkarlar ittifaqları tәşkilatları
D) әmәk kollektivi
E) müәssisәnin rәhbәri
258) Sual:әmәk qanunvericiliyindә müәssisәdә әmәyin mühafizәsi kimi üzәrinә qoyulur?
A) icra hakimiyyәti orqanının
B) әmәk mәcәllәsinin
C) müәssisә rәhbәrinin
D) mülkiyyәtçinin
E) hәmkarlar ittifaqları tәşkilatlarının
259) Sual:Fәrdi әmәk mübahisәlәrinә hansı dövlәt orqanı tәrәfindәn baxılır?
A) әmәk arbitrları tәrәfindәn
B) rayon (şәhәr) mәhkәmәlәri tәrәfindәn
C) hәmkarlar ittifaqı tәrәfindәn

D) işәgötürәn tәrәfindәn
E) razılaşdırıcı komissiyalar tәrәfindәn
260) Sual:İşçi hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündәn etibarәn nә qәdәr müddәtә mәhkәmәyә müraciәt edә bilәr?
A) hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündәn etibarәn 1 hәftә әrzindә
B) hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündәn etibarәn 1 ay әrzindә
C) hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündәn etibarәn 2 ay әrzindә
D) hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündәn etibarәn 3 ay әrzindә
E) hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündәn etibarәn 15 gün әrzindә
261) Sual:Pul vә әmәlak tәlәblәri ilә bağlı işçi hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündәn etibarәn nә qәdәr müddәtә mәhkәmәyә müraciәt edә
bilәr?
A) hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündәn etibarәn 1 il әrzindә
B) hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündәn etibarәn 1 ay әrzindә
C) hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündәn etibarәn 2 ay әrzindә
D) hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündәn etibarәn 3 ay әrzindә
E) hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündәn etibarәn 15 gün әrzindә
262) Sual:İşçilәrin hәyatına vә sağlamlığına dәymiş ziyanın ödәnilmәsi ilә bağlı iddia müddәti nә qәdәrdir?
A) hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündәn etibarәn 1 il әrzindә
B) hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündәn etibarәn 1 ay әrzindә
C) hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündәn etibarәn 2 ay әrzindә
D) hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündәn etibarәn 3 ay әrzindә
E) bu halda iddia müddәti şamil edilmir
263) Sual:Kollektiv әmәk mübahisәlәrinin hәlli üçün hansı barışdırıcı üsullardan istifadә olunur?
A) razılaşdırıcı komissiyadan, vasitәçidәn vә әmәk arbitrajından
B) razılaşdırıcı komissiyadan
C) vasitәçidәn
D) әmәk arbitrajından
E) vasitәçidәn vә әmәk arbitrajından

264) Sual:әmәk arbitrajında kollektiv әmәk mübahisәlәrinә baxılma müddәti nә qәdәrdir?
A) 1 aydan çox olmamalıdır
B) 7 iş günündәn çox olmamalıdır
C) 5 iş günündәn çox olmamalıdır
D) 10 iş günündәn çox olmamalıdır
E) 15 iş günündәn çox olmamalıdır
265) Sual:Tәtil nәdir?
A) işçilәrin müvәqqәti olaraq әmәk funksiyalarının icrasından tam vә ya qismәn mәcburi imtina etmәsi
B) işçilәrin kütlәvi şәkildә işdәn azad olması
C) işçilәrin müvәqqәti olaraq әmәk funksiyalarının icrasından tam vә ya qismәn könüllü imtina etmәsi
D) işçilәrin müvәqqәti olaraq әmәk funksiyalarının icrasından tam könüllü imtina etmәsi
E) işçilәrin müvәqqәti olaraq әmәk funksiyalarının icrasından qismәn könüllü imtina etmәsi
266) Sual:İşәgötürәn nә qәdәr müddәtә yazılı xәbәrdarlıq etmәklә müәssisәni bağlayacağı barәdә lokaut elan edә bilәr?
A) müәssisәni bağlayacağı barәdә lokautun elan edilmәsinә әn azı 1 ay qalmış
B) müәssisәni bağlayacağı barәdә lokautun elan edilmәsinә әn azı 10 gün qalmış
C) müәssisәni bağlayacağı barәdә lokautun elan edilmәsinә әn azı 15 gün qalmış
D) müәssisәni bağlayacağı barәdә lokautun elan edilmәsinә әn azı 5 gün qalmış
E) müәssisәni bağlayacağı barәdә lokautun elan edilmәsinә әn azı 1 hәftә qalmış
267) Sual:Tәtilin keçirilmәsi özündә hansı mәrhәlәlәri birlәşdirir?
A) bütün cavablar düzdür
B) tәtilin keçirilmәsi haqqında qәrarın qәbulu vә elan edilmәsi
C) işin dayandırılması vә barışdırıcı prosedurların hәyata keçirilmәsi
D) zәruri olduğu halda tәtilin dayandırılması
E) razılığın әldә edilmәsi vә tәtilin başa çatması
268) Sual:Mәzuniyyәtin növlәri
A) әmәk, analıq, sosial

B) әmәk, sosial, tәhsil vә yaradıcılıq, ödәnişsiz
C) әsas, әlavә, ödәnişsiz, ödәnişli
D) tәhsil vә yaradıcılıq, әmәk, ödәnişli, sosial
E) әmәk, analıq
269) Sual:әmәk mәzuniyyәtinin müddәti
A) 21,25,30,42
B) 21,30
C) 21,30,56
D) 30,56
E) 30,60
270) Sual:İşәgötürәn әmәk müqavilsini hansı hallarda lәğv edir?
A) әmәk şәraitinin şәrtlәri dәyişdikdә, işçi hәrbi xidmәtә çağırıldiqda
B) İşçi vәfat etdikdә, hәrbi xidmәtә çağırıldıqda, işçilәrin sayı ixtisar edildikdә;
C) müqavilәnin müddәti bitdikdә,müәssisә lәğv edildikdә, işçi vәfat etdikdә
D) müәssisә lәğv edildikdә, işçilәrin sayı ixtisar edildikdә, işçi әmәk funksiyasını yerinә yetirmәdikdә;
E) işçi azadlıqdan mәhrumetmә cәzasına mәhkum edildikdә, әmәk funksiyasını yerinә yetirmәdikdә, müqavilәnin vaxtı bitdikdә;
271) Sual:Aşağıda göstәrilәnlәrdәn kimlәr mülki hüquq münasibәtlәrinin subyektlәridir?
A) yuxarıdakı bәndlәrdә göstәrilәnlәrin hamısı
B) yerli özünüidarә oorqanları
C) hüquqi şәxslәr
D) dövlәt hakimiyyәt orqanları
E) fiziki şәxslәr
272) Sual:Yuxarıda göstәrilәnlәrdәn hansı Azәrbaycan Respublikasının mülki hüququnun mәnbәyi sayılmır?
A) işgüzar adәtlәr
B) qanunlar
C) qanunlardan aşağı qüvvәli normativ aktlar
D) beynәlxalq müqavilәlәr

E) mәhkәmә presedentlәri
273) Sual:Hüquqi nәticәyә sәbәb olan hüquqi faktlar hansıdır?
A) hüquq yaradan hüquqi faktlar, hüquq dәyişәn hüquqi faktlar, xitamverici hüquqi faktlar
B) hüquq yaradan hüquqi faktlar
C) hüquq dәyişәn hquqi faktlar
D) xitamverici hüquqi faktlar
E) hüquq pozan hüquqi faktlar
274) Sual:Fiziki şәxslәr kimlәrdir?
A) Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları,Azәrbaycanda daimi yaşayan әcnәbilәr vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr
B) Azәrbaycan Respublikasının bütün vәtәndaşları
C) Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları vә әcnәbilәr
D) Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr
E) Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları,әcnәbilәr,vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr
275) Sual:Ümumi iddia müddәti nә qәdәrdir?
A) 30 il
B) 3 il
C) 6 il
D) 10 il
E) 15 il
276) Sual:Ailә,әmәk münasibәtlәri,tәbii ehtiyaclardan istifadә,әtraf mühitin mühafizәsi,müәlliflik hüququ vә әlaqәli hüquqlarla bağlı münasibәtlәrә
mülki qanunvericilik normaları şamil edilirmi,,,
A) adı çәkilәn münasibәtlәri tәnzimlәyәn qanun vericilikdә ayrı qayda yoxdursa mülki qanunvericilik normaları da bu münasibәtlәrә tәdbiq edilir.
B) şamil edilir;
C) tәrәflәrin razılığı ilә tәdbiq olunur;
D) onlar başqa hüquqi aktları ilә tәnzimlәnir;
E) heç bir halda tәdbiq olunmur;

277) Sual:Mülki qanunvericilik normalarının geriyә qüvvәsi varmı?
A) heç bir halda yoxdur;
B) qanunla birbaşa nәzәrdә tutulduqda ola bilәr;
C) mәsuliyyәti yüngüllәşdirdiyi halda geriyә qüvvәsi var;
D) müqavilәdә birbaşa nәzәrdә tutulduqda ola bilәr;
E) hәr bir halda geriyә qüvvәsi var;
278) Sual:Hansı halda hüququ şәxsin düzgün anlayışı verilmişdir?
A) qanunla müәyyәnlәşdirilәn qaydada dövlәt qeydiyyatından keçmiş,xüsusi yaradılmış elә bir qurumdur ki,mülkiyyәtindә ayrıca әmlakı vә müstәqil
balansı vardır,öz öhdәliuklәri üçün bu әmlakla cabaabdehdir,öz adından әmlak vә şәxsi qeyriәmlak hüquqları әldә edә vә hәyata keçirә,vәzifәlәr
daşıya,mәhkәmәdә iddiaçı vә ya cavabdeh ola bilәr.
B) qanunla müәyyәnlәşdirilәn qaydada dövlәt qeydiyyatından keçmiş ,xüssusi yaradılmış elә bir qurumdur ki,mülkiyyәtindә ayrıca әmlakı vardır,öz
öhdәliklәri üçün bu әmlakla cavabdehdir,mәhkәmәdә iddiaçı vә ya cavabdeh ola bilәr;
C) qanunla müәyyәnlәşdirilәn qaydada dövlәt qeydiyyatından keçmiş mülkiyyәtindә ayrıca әmlakı olan ,öz öhdәlikçiliyi üçün bu әmlakla cavabdeh
olan öz adından әmlak hüquqları әldә edәn vә hәyata keçirәn vәzifәlәr daşıyan mәhkәmәdә iddiyaçı vә ya cababdeh olan qurumdur;
D) qanunla müәyyәnlәşdirilәn qaydada döblәt qeydiyyatından keçmiş elә bir qurumdur ki,mülkiyyәtindә ayrıca әmlakı vardır,öz öhdәliklәri üçün bu
әmlakla cavabdehdir,öz adından әmlak vә şәxsi qeyriәmlak hüquqları әldә etmәk vә hәyata keçirmәk,vәzifәlәr daşımaq,mәhkәmәdә iddiaçı vә ya
cavabdeh olmaq hüququna malikdir.
E) qanunla müәyyәnlәşdirilәn qaydada dövlәt qeydiyyatından keçmiş xüsusi yaradılmış elә qurumdur ki, mülkiyyәtindә ayrıca әmlakı vә müstәqil
balansı vardır,öz öhdәliklәri üçün bu әmlakla cavabdehdir,öz adından әmlak vә şәxsi qeyriәmlak hüquqları әldә edә vә hәyata keçirә, vәzifәlәr
daşıya,münsiflәr mәhkәmәsindә iddiaçı vә ya cavabdeh ola bilәr;
279) Sual:Hüquqi şәxssin hüquq qabiliyyәti hansı andan yaranır?
A) hüquqi şәxs fәaaliyyәtә başladığı andan.
B) ilkin razılaşma әldә olunduğu andan;
C) tәsis olunduğu andan;
D) sәnәdlәrin qeydiyyat üçün dövlәt orqanına verildiyi andan;
E) dövlәt qeydiyyatına alındığı andan;
280) Sual:Hüquqi şәxsin olduğu yer hara sayılır ?
A) heç biri
B) hüquqi şәxsin tәrәfdaşlarının daha çox olduğu yer;

C) hüquqi şәxsin daşınmaz әmlakının yerlәşdiyi yer;
D) hüquqi şәxsin әmlakının әksәriyyәtinin yerlәşdiyi yer;
E) daimi fәaliyyәt göstәrәn orqanın yerlәşdiyi yer;
281) Sual:Şәxs neçә ortaqlıqda tam ortaq ola bilәr?
A) qanun vericilik bununla bağlı heç bir mәhdudiyyәt müәyyәn etmәyib.
B) şәxs ikidәn çox ortaqlıqda ortaq ola bilmәz;
C) şәxs üçdәn çox ortaqlıqda ortaq ola bilmәz;
D) yalnız bir tam ortaqlıqda;
E) ortaqlıq iştirakçılarının razılığı ilә şәxs istәnilәn ortaqlığın iştiralçısı ola bilәr;
282) Sual:Tam ortaqlığın iştirakçısı ortaqlığın fәaliyyәtindә iştirak etmәyә borcludurmu?
A) bu, onun vәzifәsi yox, hüququdur.
B) nizamnamәdә belә vәzifә nәzәrdә tutulmamışdır;
C) nizamnamә şәrtlәrinә uyğun olaraq borcludur;
D) nizamnamәdә nәzәrdә tutulan norma dispozitivdir;
E) ortaqlığın nizamnamәsindә ayrı qayda yoxdursa, borclu deyil;
283) Sual:. MMCnin iştirakçısı cәmiyyәtin fәaliyyәtindә iştirak etmәyә borcludurmu?
A) MMCnin nizamnamәsindә nәzәrdә tutulduqda, borcludur.
B) borcludur;
C) bu, onun nizamnamә kapitalındakı payından asılı oalraq müәyyәn edilir;
D) bu, onun vәzifәsi yox, hüququdur;
E) MMCnin nizamnamәsindә ayrı qayda yoxdursa, borclu deyil;
284) Sual:Bunlardan hansı әşya hesab olunmur?
A) qiymәtli kağızlar.
B) fiziki obyektlәr;
C) daşınar obyektlәr;
D) heyvanlar vә bitkilәr;
E) pullar;

285) Sual:Girov vә ipoteka hüququ dedikdә?
A) girov qoyanın yalnız daşınar әşyası barәsindә girov saxlayanın әşya hüququ vә eyni zamanda borclunun girov saxlayan qarşısında pul vә ya başqa
öhdәliyinin icrasının tәmini üsulu başa düşülür.
B) girov qoyanın әşyası vә ya onun icarәyә götürdüyü әşya barәsindә girov saxlayanın әşya hüququ vә eyni zamanda borclunun girov saxlayan
qarşısında pul vә ya başqa öhdәliyinin icrasının tәmini üsulu başa düşülür;
C) girov qoyanın әşyası vә ya onun istifadәsindә olan әşya barәsindә girov saxlayanın әşya hüququ vә eyni zamanda borclunun girov saxlayan
qarşısında pul vә ya başqa öhdәliyinin icrasının tәmini üsulu başa düşülür;
D) girov qoyanın әşyası barәsindә girov saxlayanın әşya hüququ vә eyni zamanda borclunun girov saxlayan qarşısında pul vә ya başqa öhdәliyinin
icrasının tәmini üsulu başa düşülür;
E) girov qoyanın yalnız daşınmaz әşyası barәsindә girov saxlayanın әşya hüququ vә eyni zamanda borclunun girov saxlayan qarşısında pul vә ya
başqa öhdәliyinin icrasının tәmini üsulu başa düşülür;
286) Sual:Girov vә ipotekanın fәrqlәri bunlardır:
A) girov vә ipoteka arasında heç bir fәrq yoxdur.
B) girov daşınar әşyalara (ipoteka obyekti olan daşınar әşyalardan başqa) әşya hüququnun mәhdudlaşdırılmasıdır;
C) girov yalnız bütün daşınmaz әşyalara әşya hüququnun mәhdudlaşdırılması, ipoteka isә yalnız bütün daşınar әşyalara әşya hüququnun
mәhdudlaşdırılmasıdır;
D) girov yalnız bütün daşınar әşyalara әşya hüququnun mәhdudlaşdırılması, ipoteka isә yalnız bütün daşınmaz әşyalara әşya hüququnun
mәhdudlaşdırılmasıdır;
E) girovun notariatda tәsdiq olunması heç bir halda tәlәb olunmur, ipoteka isә mütlәq notariatda tәsdiq edilmәlidir;
287) Sual:Girov hüququ hansı andan әmәlә gәlir?
A) girovla tәmin edilmiş öhdәliyin pozulmasını bilmәli olduğu andan.
B) bütün hallarda girov müqavilәsinin bağlandığı andan;
C) bütün hallarda girov hüququ dövlәt qeydiyyatına alındığı andan;
D) girov müqavilәsinin bağlandığı andan, girov hüququnun dövlәt qeydiyyatına alınmalı olduğu hallarda isә onun qeydә alındığı andan;
E) girovla tәmin edilmiş öhdәlik pozulduğu andan;
288) Sual:. İpoteka müqavilәsindә:
A) tәrәflәrin adı vә yaşayış yeri vә ipoteka ilә tәmin edilmiş öhdәliyin mahiyyәti göstәrilmәlidir.
B) tәrәflәrin adı vә yaşayış yeri, ipotekanın predmeti, ipoteka ilә tәmin edilmiş öhdәliyin mahiyyәti, ölçüsü vә icra müddәti göstәrilmәlidir;

C) tәrәflәrin adı vә yaşayış yeri, ipotekanın predmeti göstәrilmәlidir;
D) tәrәflәrin adı vә yaşayış yeri, ipoteka ilә tәmin edilmiş öhdәliyin mahiyyәti, ölçüsü vә icra müddәti göstәrilmәlidir;
E) tәrәflәrin adı vә yaşayış yeri, ipotekanın predmetinin yerlәşdiyi yer göstәrilmәlidir;
289) Sual:Fәaliyyәt qabiliyyәti nәdir?
A) subyektin öz hәrәkәtlәri ilә tam hәcmdә hüquqlar әldә etmәk vә özü üçün vәzifәlәr yaratmaq qabiliyyәt
B) subyektin öz hәrәkәtlәri ilә tam hәcmdә vәzifәlәr әldә etmәk vә özü üçün vәzifәlәr yaratmaq qabiliyyәti
C) hüquqi şәxslәrin öz hәrәkәtlәri ilә tam hәcmdә hüquqlar әldә etmәk vә özü üçün vәzifәlәr yaratmaq qabiliyyәti
D) hüquqi şәxslәrin qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş hüquqlara malik olmaq vә hüquqi vәzifәlәr daşımaq qabiliyyәti
E) subyektin qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş vәzifәlәrә malik olmaq vә hüquqi vәzifәlәr daşımaq qabiliyyәti
290) Sual:Hüquq qabiliyyәti nәdir?
A) subyektin qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş hüquqlara malik olmaq vә hüquqi vәzifәlәr daşımaq qabiliyyәti
B) subyektin öz hәrәkәtlәri ilә tam hәcmdә hüquqlar әldә etmәk vә özü üçün vәzifәlәr yaratmaq qabiliyyәti
C) hüquqi şәxslәrin qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş hüquqlara malik olmaq vә hüquqi vәzifәlәr daşımaq qabiliyyәti
D) subyektin qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş vәzifәlәrә malik olmaq vә hüquqi vәzifәlәr daşımaq qabiliyyәti
E) subyektin öz hәrәkәtlәri ilә tam hәcmdә vәzifәlәr әldә etmәk vә özü üçün vәzifәlәr yaratmaq qabiliyyәti
291) Sual:Aksept nәdir?
A) qiymәtli kağızların növü
B) müqavilәni bağlamaq haqqında tәklifә cavab;
C) müqavilәni bağlamaq haqqında tәklif;
D) müqavilәnin standart şәrtlәri;
E) tәşәbbüs xarakterli şәrtlәr;
292) Sual:Hansı әlamәt hüquq normalarının әlamәti hesab edilir?
A) bütün sadalananlar
B) müstәqillik
C) dәqiqlik
D) dövlәtlә sıx әlaqә
E) sәlahiyyәtverici, qadağanedici, mәcburedici

293) Sual:Rәsmi elan olunmuş norma dövlәt mәcburetmә xarakteri daşıyır vә bütün vәtәndaşlar, vәzifәli şәxslәr, dövlәt orqanları, ictimai tәşkilatlar
üçün icrası mәcburidir. Belә normalar necә adlanır?
A) dispozisiya
B) imperativ norma
C) dispozitiv norma
D) sanksiya
E) hipoteza
294) Sual:Hüquq normasının әsas realizә forması:
A) baxış
B) icra
C) yerinә yetirmә
D) istifadә
E) tәtbiq etmә
295) Sual:Ümümhüuquq prinsiplәrinә nә aid edilmir?
A) әdalәt prinsipi
B) hamının qanun qarşısında bәrabәrliyi
C) digәr normativ aktlarla müqayisәdә qanunun üstünlüyü
D) bütün hüquq subyektәlrinin bәrabәrliyi
E) humanizm prinsipi
296) Sual:Hüquq normalarının digәr normalarla әlaqәsi vә inkişafı necә adlanır?
A) hüquq normalarının qanunauyğun izahı vә tәtbiqi
B) hüquq normalarının mәntiqi izahı vә tәtbiqi
C) hüquq normalarının sistematik izahı vә tәtbiqi
D) hüquq normalarının tarixi izahı vә tәtbiqi
E) hüquq normalarının adekvat izahı vә tәtbiqi
297) Sual:Hüquq münasibәtlәrindә subyektin hüquqi vәzifәlәrinә nә aid edilir?

A) hәrәkәtlәr
B) müvafiq davranış qaydaları
C) sәlahiyyәt hüququ
D) iddia hüququ
E) hüquqauyğun davranış qaydaları
298) Sual:Konstitusiyaya görә Azәrbaycanda mülkiyyәtin hansı növlәri mövcuddur?
A) dövlәt, xüsusi vә bәlәdiyyә mülkiyyәti
B) hәrbi mülkiyyәt
C) kolxoz kooperativ mülkiyyәti
D) ictimai mülkiyyәt
E) şәxsi mülkiyyәt
299) Sual:әrazilәr dәyişәrkәn , yәni bir dövlәtdәn digәrinә keçәrkәn hәmin әrazidә yaşayan әhalinin vәtәndaşlığının mәyyәn olunması necә adlanır
A) reinteqrasiya
B) filmasiya
C) optasiya
D) transfert
E) naturalizasiya
300) Sual:Daimi әsasda fәaliyyәt göstәrәn, tәşәkkül tapmş tәşkilatı qurluşa malik olan, parlament vә hökümәtdә yer әldә etmәk üçün açıq şәkildә
mübarizә aparan ictimai birlik hansıdır
A) gәnclәr tәşkilatı
B) kütlәvi ictimai hәrәkәtlәr
C) dini birliklәr
D) siyasi partiyalar
E) hәmkarlar ittifaqları
301) Sual:Dövlәtin belә xarakteristikası özündә onu ehtiva edir ki, Azәrbycan Respublikasında din dövlәtdәn ayrıdır, başqa sözlә, bunlar bir biri ilә
qarşılıqlı fәaliyyәt göstәrir, bir birinin işinә qarışmırlar
A) respublika

B) demokratik dövlәt
C) hüququ dövlәt
D) dünyәvi dövlәt
E) unitar dövlәt
302) Sual:Hansı hallarda xaricdә yaşayan Azerbaycan Respublikası vәtәndaşının öz ölkәsinә qayıtmaq hüququ qanunla mәhdudlaşdirila bilәr
A) hәmin şәxsin xarici dovlәt qarşisinda öhdәliyi olduqda
B) mühribә vә fövqәladә vәziyyәt zamanı
C) hәrbi vә fövqәladә vәziyyәt zamanı
D) hәmin şәxsin Azәrbaycanın milli maraqlarina zidd fәaliyyәti aşkarlanan zaman
E) Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşının hәr zaman maneәsiz öz ölkәsinә qayıdmaq hüququ var
303) Sual:Siyasi partiyaların tәsnifatı müxtәlif meyyarlara әsasәn aparılır. Ideoloji әlamәtinә görә hansı cavab uyğundur
A) kütlәvi partiyalar
B) inqilabi partiyalar
C) leqal partiyalar
D) kadr partiyalar
E) fәhlә partiyalar
304) Sual:Şәxs müәyyәn sәbәbdәn öz vәtәndaşlığını itirib, sonra bәrpa etmәk istәyәrsә, vәtәndaşlığın bәrpa olunması necә adlanır
A) filmasiya
B) naturalizasiya
C) optasiya
D) transfert
E) reinteqrasiya
305) Sual:Vәtәndaşlığın әldә edilmәsi vә itirilmәsi qaydaları hansı qanunverici aktla tәnzimlәnir?
A) Beynәlxalq müqavilәlәrlә
B) Azәrbycan Respublikası Mülki Mәcәllәsi ilә
C) Azәrbycan Respublikası Mülki Prosessual Mәcәllә ilә
D) Vәtәndaşlıq haqqında” Azәrbycan Respublikasının qanunu ilә

E) Nazirlәr kabinetinin qәrarları ilә
306) Sual:Vәtәndaşlığın anadangәlmә әldә edilmәsi üsulu necә adlanır
A) reinteqrasiya
B) filmasiya
C) optasiya
D) transfert
E) naturalizasiya
307) Sual:Vәtәndaşlığın şәxsi vәsatәti ilә әldә edilmәsi necә adlanır
A) reinteqrasiya
B) filmasiya
C) optasiya
D) transfert
E) naturalizasiya
308) Sual:Vәtәndaşlıq mәsәlәlәrinin hәll edilmәsi kimin sәlahiyyәtindәdir
A) Baş Nazirin
B) Azәrbycan Respublikası Milli Mәclisin sәdrinin
C) Azәrbycan Respublikası Prezidentinin
D) Azәrbycan Respublikası Konstitusiya Mәhkәmәsinin
E) Xarici işlәr nazirliyinin
309) Sual:Yaranmış ikili vәtәndaşlıqdan birinin seçilmәsi necә adlanır
A) reinteqrasiya
B) filmasiya
C) optasiya
D) transfert
E) naturalizasiya
310) Sual:Optasiya nәdir?

A) vәtәndaşlıgın itirilmәsi
B) vәtәndaşlıgın anadangәlmә әldә edilmәsi
C) yaranmış ikili vәtәndaşlıqdan birinin seçilmәsi
D) әrazilәr dәyişәrkәn, hәmin әrazidә yaşayan әhalinin vәtәndaşlıgının müәyyәn olunması
E) vәtәndaşlıgın bәrpası
311) Sual:Müasir hüquq әdәbiyyatında dövlәtin anlayışı necә verilmişdir?
A) siyasi vә iqtisadi birlik
B) bir sinfin digәr sinif içәrisindә hakimiyyәti
C) vәtәndaşların mәnәvi vә әqli maraqlarının birliyi
D) siyasi hakimiyyәtin vә ali hakimiyyәtin müәyyәn әrazidә birliyi
E) müәyyәn mәqsәd üçün insanların birliyi
312) Sual:Dövlәtin funksiyaları hansılardır?
A) ictimai tәşkilatların fәaliyyәti
B) dövlәt hakimiyyәtinin icrası metodları
C) dövlәtin sosial tәyinatı, onun fәaliyyәtinin xarakterinin vә mәzmununun ifadәsi
D) dövlәt fәaliyyәtinin növlәri
E) dövlәtin sәlahiyyәtinәdә olan mәsәlәlәrin hәlli
313) Sual:İmpiçment nәdir?
A) әdalәt mühakimәsinin hәyata keçirilmәsi
B) prezidentin sәlahiyyәt müddәtinin uzadılması
C) tәqsirlәndirmә dövlәtin vәzifәli şәxslәrinin xәyanәt vә digәr ağır cinayәtlәri üzrә parlament mәhkәmәsi icraatı
D) hökumәtin istefası
E) növbәdәn kәnar seçkilәr
314) Sual:Hökumәt müvafiq seçkilәrdә qәlәbә çalmış partiyalarldan tәşkil olunur. Bu hansı idarәetmә formasına aid edilir?
A) parlamentli monarxiya
B) mütlәq monarxiya
C) mәhdud monarxiya

D) prezidentli respublika
E) dualistik monarxiya
315) Sual:İnsan vә vәtәndaş hüquqlarının vә azadlıqlarının pozulması ilә әlaqәdar mübahisәlәri hansı orqan hәll edir?
A) Mәhkәmәlәr
B) Prezident
C) Ombudsman
D) Yuxarı icra orqanları
E) prokurorluq orqanlaı
316) Sual:Konstitusiya öz xarakterinә görә hansı aktlara aiddir?
A) fәrdi xarakterli aktdır
B) yalnız siyasi aktdır
C) hüquqisiyasi aktdır
D) yalnız hüquqi aktdır
E) ictimaisiyasi aktdır
317) Sual:Konstitusiya sözünü geniş mәnası nәyi ifadә edir ?
A) Qanunların yazılı şәkildә mәcmusu demәkdir
B) Konstitusiyadakı fikirlәrin cәmı demәkdı
C) Konstitusiya hüquq normalarının cәmidir
D) Konstitusiyanın qanunvericiliyi demәkdir
E) Qanunların tәrkib hissәlәrinә ayrılmasıdır
318) Sual:Konstitusiya, qanun vә qanunqüvvәli aktların hüquqi qüvvәyә görә ardıcıllığı necәdir?
A) әlifba sırasındakı yerә görә düzülmәlidirlәr
B) onların ardıcıllığının heç bir fәrqi yoxdur
C) Konstitusiya,qanunlar, qanunqüvvәli aktlar
D) qanunlar, Konstitusiya,qanunqüvvәli aktlar
E) qanunlar, qanunqüvvәli aktlar, Konstitusiya

319) Sual:Konstitusiyanın 48ci maddәsindә nәzәrdә tutulan vicdan azadlığı, digәr hansı normativ aktla tәnzimlәnir?
A) Respublika Prezidentinin fәrmanları ilә
B) Dini etiqad azadlığı haqqında qanun ilә
C) mәhkәmәlәr vә hakimlәr haqqında qanunla
D) Nazirlәr kabinetinin sәrәncamları ilә
E) Adәt,әnәnә,ictimai vә әxlaq normaları ilә
320) Sual:Konstitusiyanın hansı funksiyaları mövcuddur?
A) yalnız hüquqi mәsuliyyәtdәn azad etmә funksiyası
B) idarәçiliyi hәyata keçirmә ilә bağlı funksiyası
C) hüquqi, sosial, siyasi vә tәrbiyәvi funksiyalar
D) cәrimәni müәyyәn etmә vә cәzavermә funksiyaları
E) yalnız hüquqi tәrbiyә vermә vә siyasi funksiya
321) Sual:Konstitusiyanın legitimliyi özündә hansı әlamәtlәri birlәşdirir?
A) konstitusiyanın rәsmi orqanlarda dәrc edilmәsi
B) konstitusiyanın başqa dövlәtlәr tәrәfindәn bәyәnilmәsi
C) konstitusiyanın notarial qaydada tәsdiq edilmәsi
D) Konstitusiyanın xalq tәrәfindәn seçilmiş ali nümayәndәli hakimiyyәt orqanı tәrәfindәn qәbul edilmәsi, ümumxalq sәsvermәsi yolu ilә qәbul
edilmәsi, xüsusi tәsis yığıncağı tәrәfindәn qәbul edilmәsi
E) konstitusiyanın mәhkәmә qәrarı ilә tәsdiq edilmәsi
322) Sual:Azәrbaycan Respublikası idarәetmә formasına görә hansı növә aiddir?
A) parlamentli respublikadır
B) idarәçiliyin qarışıq formasıdır
C) prezidentli respublikadır
D) yarımparlamentli respublikadır
E) yarımprezidentli respublikadır
323) Sual:Hüquq sistemi cәmiyyәtә nә cür tәsir edir
A) tәnzimlәyici, qoruyucu, normativ

B) tәnzimlәyici vә fәrdi hüquqi nizamasalma;
C) sosial vә qoruyucu nizamasalma;
D) normativ, siyasi vә tәrbiyәvi nizamasalma;
E) normativ vә fәrdi hüquqi nizamasalma;
324) Sual:Aşağıda göstәrilәn subyektlәrdәn hansı qanunvericilik tәşәbbüsünә malik deyil
A) Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Mәclisi
B) Azәrbycan Respublikası Prezidenti
C) Milli Mәclisin deputatları
D) Azәrbycan Respublikası Baş Prokuroru
E) Daxili İşlәr Naziri
325) Sual: Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorunu vәzifәyә kim tәyin edir
A) Azәrbycan Respublikası Ali Mәhkәmәsinin sәdri
B) Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Mәclisinin sәdri
C) Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş Naziri
D) Azәrbycan Respublikası Baş Prokurorunun tәqdimatı ilә Azәrbycan Respublikası Prezidenti
E) Azәrbycan Respublikası Baş Prokuroru
326) Sual:Azәrbycan Respublikasının neçә yaşlı vәtәndaşı hakim ola bilәr
A) 30 yaş
B) 25 yaş
C) 27 yaş
D) 28 yaş
E) 29 yaş
327) Sual:Aşağıda göstәricilәrdәn hansı Azәrbycan Respublikası Milli Mәclisinin hәll etdiyi mәsәlәyә aiddir
A) vәtәndaşlıq mәsәlәlәri
B) amnistiya
C) Azәrbycan Respublikası Milli Mәclisinә seçkilәri tәyin etmәk
D) siyasi sığınacaq verilmәsi mәsәlәlәri

E) әfv etmәk
328) Sual:Qanunvericilik prosesi hansı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir
A) qanun layihәsinin yalniz deputatlar tәrәfindәn tәklif edilmәsi, promulqasiya
B) qanunvericilik tәşәbbüsü, qanun layihәsinә parlament komissiyalarinda baxilması, qәbul edilmәsi, sanksiyalaşdırılması, promulqasiya vә dәrc
edilmәsi
C) qanun tәklifinin verilmәsi, qәbul edilmәsi, rәsmi dәrc edilmәsi
D) qanun tәklifinin verilmәsi, qәbul edilmәsi, rәsmi dәrc edilmәsi, hüquqi qüvvәyә minmәsi
E) qanunvericilik tәşәbbüsü, müzakirәsi, qәbul edilmәsi
329) Sual:Qәbul olunmuş qanun layihәlәri nә vaxt qüvvәyә minir?
A) sәsvermәdәn sonra
B) qәbul edildiyi andan;
C) prezident tәrәfindәn imzalandıqdan sonra;
D) dәrc edildikdәn sonra;
E) sanksiyalaşdırdiqdan sonra;
330) Sual:AR Prezidenti ona tәqdim olunmuş qanunları neçә gun әrzindә imzalayır
A) 60 gün
B) 14 gün
C) 30 gün
D) 46 gün
E) 56 gun
331) Sual:AR Konstitusiyasinin 126 cı maddasinә görә kimlәr hakim ola bilәrlәr
A) 35 yaşı tamam olmuş, mәhkumlugu olmayan, hüquqşünas, AR vәtәndaşları
B) yaşı 35dәn yuxarı, hüquqşünas ixtisası üzrә 5 il stajı olan ARnın vәtәndaşları
C) 35 yaşı tamam olmuş, hüquqşünas ixtisası olan, siyasi vә pedoqoji fәaliyyәtlә mәşgul olan AR vәtәndaşları
D) 30 yaşı tamam olmuş, mәhkumlugu ola bilәn, hüquqşünas AR
E) 30 yaşı tamam olmuş, 5 il hüquqşünas ixtisası üzrә işlәmiş, siyasi fәaliyyәtlә mәşgul olmayan AR vәtәndaşları

332) Sual:İnzibati hüquq әsasәn ………. istifadә edir:
A) mәhdudiyyәtlәr vә icazәlәrdәn
B) icazә vә qadağalardan
C) qayda vә qadağalardan
D) icazә vә qaydalardan
E) icazәlәrdәn
333) Sual:İnzibati hüquq:
A) dövlәt vә xüsusi şirkәtlәrin fәaliyyәtinin idarәedilmәsi üzrә mәsәlәlәri öyrәnir
B) dövlәt orqanları vә tәşkilatlarında idarәetmә sistemi mәsәlәlәrini öyrәnir
C) ictimai vә dini birliklәrin idarәedilmәsini üzrә mәsәlәlәri öyrәnir
D) qeyrihökumәt tәşkilatlarının idarәedilmәsi üzrә mәsәlәlәri öyrәnir
E) dövlәtin hakimiyyәt (tabeçilik), icra orqanları vә siyasi partiyalarının idarәedilmәsi üzrә mәsәlәlәri öyrәnir
334) Sual:İnzibati hüququn xüsusi hissәsinә daxildir:
A) inzibati mәcburetmә üzrә münasibәtlәri tәnzim edәn normalar
B) ayrıayrı idarәetmә sahәlәrindәki ictimai münasibәtlәri tәnzim edәn normalar
C) dölәt qulluğu vә inzibati mәcburetmә üzrә münasibәtlәri tәnzim edәn normalar
D) inzibati mәsuliyyәt vә inzibati proses üzrә münasitәlәri tәnzim edәn normalar
E) inzibati hüququn müxtәlif subyektlәrinin hüquqi statusunu müәyyәn edәn münasitәlәri tәnzimlәyәn normalar
335) Sual:İnzibati hüququn metodunu tәşkil edir:
A) inzibati hüquq nәzәriyyәsinә әsasәn nәzәrdә tutulmayıb
B) dispozitiv metod
C) yalnız imperativ metod
D) imperativ vә dispotizitiv metod
E) dispozitiv, istisna hallarda imperativ metod
336) Sual:İnzibati hüququn sistemi ibarәtdir:
A) ümumiyyәtlә bölünmür
B) ümumi vә xüsusi hissәdәn

C) ümumi vә ixtisaslaşmış hissәdәn
D) xüsusi vә ixtisaslaşmış hissәdәn
E) ümumi vә yarımsahәlәrdәn
337) Sual:AR inzibati hüququn predmetini tәşkil edir:
A) dövlәt idarәçiliyinin tәşkili vә fәaliyyәti sahәsindә yaranan münasibәtlәr
B) mәhkәmә sisteminin tәşkili ilә bağlı münasibәtlәr
C) yerli özünüidarәetmә ilә bağlı ictimai münasibәtlәr
D) dövlәt idarәetmәsi vә icra hakimiyyәti orqanlarının tәşkili vә fәaliyyәti ilә bağlı ictimai münasibәtlәr
E) dövlәtin hüquqmühafizә orqanlarının fәaliyyәtinin tәşkili ilә bağlı ictimai münasibәtlәr
338) Sual:Aşağıda sadalanan hüquq sahәlәrindәn hansı daha çox inzibati hüququa yaxındır?
A) mәhkәmәicra hüququ
B) әmәk hüququ
C) mülki hüquq
D) cinayәt hüququ
E) konstitusiya hüququ
339) Sual:Aşağıda sadalananlardan hansı inzibati hüquq normaları ilә tәnzimlәnir?
A) alqısatqı müqavilәsinin bağlanması
B) intizam mәsuliyyәtinә cәlb edilmә
C) işdәn azad edilmә
D) avtomobilin icarәsi
E) tәşkilatların vә digәr hüquqi şәxslәrin qeydiyyatı
340) Sual:İnzibati hüququn anlayışı.
A) İnzibati hüquqhüquq sisteminin müstәqil sahәsi olub, yerli özünüidaretmә sahәsindә yaranan ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyir
B) İnzibati hüquq – digәr hüquq sahәlәrindәn fәrqlәnәn vә şәxsi vә qeyrişәxsi münasibәtlәri nizamlayan hüquq normalarının mәcmusudur
C) İnzibati hüquq  dövlәt idarәetmә sistemindә icra hakimiyyәtinin hәyata keçirilmәsi prosesindә yaranan, dәyişәn vә xitam olunan ictimai
münasibәtlәri nizama salan, hüquq normaları mәcmuәsindәn ibarәt olan Azәrbaycan Respublikasının hüquq sisteminin sahәsidir
D) İnzibati hüquq – ayrıca bir hüquq sahәsidir ki, o Nazirlәr Kabinetinin fәaliyyәti sahәsindә yaranan ictimai münasibәtlәri nizamlayır

E) İnzibati hüquq – müxtәlif sahәlәrdә yaranan idarәetmә münasibәtlәrdәn ibarәtdir
341) Sual:İnzibati hüququn predmeti.
A) Cәmiyyәtdә yaranan ictimai münasibәtlәr
B) İcra hakimiyyәti orqanının fәaliyyәti prosesindә yaranan mülki münasibәtlәr
C) İcra hakimiyyәtinin tәşkili vә fәaliyyәti prosesindә yaranan, dәyişәn vә xitam olunan ictimai münasibәtlәrinin mәcmusundan ibarәtdir
D) İdrәçilik münasibәtlәridir
E) İcra fәaliyyәti prosesindә yaranan idarәetmә münasibәtlәri
342) Sual:İnzibati hüququn sistemi.
A) Әsas vә yardımcı hissәlәr
B) Ümumi, xüsusi vә tәminedici
C) Ümumi vә xüsusi hissәlәr
D) Birinci vә ikinci hissә
E) Xüsusi vә tәminedici hissәlәr
343) Sual:İnzibati hüququn prinsiplәri.
A) Sosialsiyasi; sosialmәdәni vә ictimaitәşkilati
B) Qanunçuluq; humanizm; demokratizm, qanun qarşısında bәrabәrlik prinsiplәri
C) Ümumi vә xüsusi prinsiplәr
D) Әlverişli prinsip; fәrdi; xüsusi vә şәxsi prinsip
E) Mәsuliyyәtin labüdlüyü prinsiplәri, mәsuliyyәtin fәrdiliyi prinsiplәri
344) Sual:İnzibati hüququn Konstitusion (ümumi) prinsiplәri.
A) Qanunçuluq; demokratizm; humanizm; vәtәndaşların qanun vә hüquq tәtbiqedici qarşısında bәrabәrliyi; dövlәt vә şәxsiyyәtin qarşılıqlı
mәsuliyyәti; insan vә vәtәndaş hüquqlarına vә azadlıqlarına hörmәt edilmәsi; tәqsirsizlik prezumpsiyası; әdalәtlilik,dövlәt qulluğunun keçirilmәsi,
inzibati mәsuliyyәt, inzibati xәtalar haqqında işlәrin icraatı prinsiplәri vә s.
B) Qanunçuluq; demokratizm; humanizm; vәtәndaşların qanun vә hüquq tәtbiqedici qarşısında bәrabәrliyi; dövlәt vә şәxsiyyәtin qarşılıqlı
mәsuliyyәti; insan vә vәtәndaş hüquqlarına vә azadlıqlarına hörmәt edilmәsi; tәqsirsizlik prezumpsiyası; әdalәtlilik,dövlәt qulluğunun keçirilmәsi vә
s.
C) Qanunçuluq; demokratizm; humanizm; vәtәndaşların qanun vә hüquq tәtbiqedici qarşısında bәrabәrliyi; dövlәt vә şәxsiyyәtin qarşılıqlı
mәsuliyyәti; insan vә vәtәndaş hüquqlarına vә azadlıqlarına hörmәt edilmәsi; tәqsirsizlik prezumpsiyası; әdalәtlilik vә s.

D) Qanunçuluq; demokratizm; humanizm; vәtәndaşların qanun vә hüquq tәtbiqedici qarşısında bәrabәrliyi; dövlәt vә şәxsiyyәtin qarşılıqlı
mәsuliyyәti; insan vә vәtәndaş hüquqlarına vә azadlıqlarına hörmәt edilmәsi; tәqsirsizlik prezumpsiyası; әdalәtlilik, inzibati mәsuliyyәt prinsiplәri vә
s.
E) Qanunçuluq; demokratizm; humanizm; vәtәndaşların qanun vә hüquq tәtbiqedici qarşısında bәrabәrliyi; dövlәt vә şәxsiyyәtin qarşılıqlı
mәsuliyyәti; insan vә vәtәndaş hüquqlarına vә azadlıqlarına hörmәt edilmәsi; tәqsirsizlik prezumpsiyası; әdalәtlilik, inzibati mәsuliyyәt, inzibati
xәtalar haqqında işlәrin icraatı prinsiplәri vә s.
345) Sual:İnzibati hüququn xüsusi prinsiplәri.
A) İnsan vә vәtәndaş hüquqlarına vә azadlıqlarına hörmәt edilmәsi; inzibati mәsuliyyәt prinsiplәri; inzibati xәtalar haqqında işlәrin icraatı prinsiplәri
vә s.
B) Qanunçuluq;demokratizm; dövlәt qulluğunun keçirilmәsi prinsiplәri;inzibati mәsuliyyәt prinsiplәri
C) Dövlәt qulluğunun keçirilmәsi; inzibati mәsuliyyәt;inzibati xәtalar haqqında işlәrin icraatı prinsiplәri vә s.
D) Demokratizm; humanizm; inzibati mәsuliyyәt prinsiplәri; inzibati xәtalar haqqında işlәrin icraatı prinsiplәri vә s.
E) Qanunçuluq; demokratizm;humanizm; inzibati xәtalar haqqında işlәrin icraatı prinsiplәri vә s.
346) Sual:İnzibati hüququn metodları.
A) Aktları qәbul etmә; idarәetmә metodları; psixoloci metodlar
B) Sәrәncam vermә; qadağan etmәmә; cәzalandırma
C) Qadağan etmә; sәrәncam vermә; icazә vermә
D) Qadağan etmә; icazә vermәmә; tәltif etmә
E) Mәslәhәt vermә; tәklif etmә; göstәriş vermә
347) Sual:İnzibati hüququn funksiyaları.
A) Hüquqyaratma; hüquqicraetmә; әlaqәlәndirmә; hüquqmühafizәetmә funksiyaları
B) Hüquqicraetmә; hüquqyaratma; hüquqmühafizәetmә funksiyaları
C) Hüquqicraetmә; hüquqyaratma; tәşkiletmә; әlaqәlәndirmә; hüquqmühafizәetmә funksiyaları
D) Hüquqicraetmә; hüquqyaratma; tәşkiletmә funksiyaları
E) Hüquqyaratma; hüquqicraetmә; hüquqmühafizәetmә funksiyaları
348) Sual:İnzibati hüququn mәnbәlәri.
A) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanunları

B) Konstitusiya vә qanunlar
C) İnzibati hüquqi normalarını özündә әks etdirәn müxtәlif normativhüquqi aktlar
D) Göstәrişlәr, әmrlәr vә sәrәncamlar
E) Tәlimatlar, qәrarlar vә sәrәncamlar
349) Sual:әmәk hüququnun predmetini nә tәşkil edir?
A) әmәk mәcәllәsi
B) iş vaxtı, istirahәt vaxtı, әmәk mәcәllәsi
C) әmәk mәcәllәsi, әmәk müqavilәsi
D) işçi ilә işәgötürәn arasında yaranan münvsibәtlәr, әmәk mәcәllәsi
E) işçi ilә işәgötürәn arasında yaranan muzdlu münsibәtlәr, әmәyin mühfizәsi
350) Sual: әmәk hüququnun mәnbәyini nә tәşkil edir?
A) ARnın Konstitusiyası, әmәk mәcәllәsi
B) ARnın Konstitusiyası
C) qanunlar, әmәk müqavilәsindә nәzәrdә tutulan şәrtlәr
D) müәssisәdaxili nizamintizam qaydaları
E) әmәk hüququnun predmeti
351) Sual: İş vaxtı nәdir?
A) әmәk fәaliyyәtinә sәrf olunan zaman
B) hәr kәsin öz әmәk qabiliyyәtini hәyata keçirdiyi zamandır
C) yetkinlik yaşına çatanların әmәk funkysiyasını yerinә yetirmәsi üçün müәyyәn edilmiş zamandır
D) işәgötürәnin işçi üçün әmәk yunksiyasını yerinә yetirmәk üçün müyyәn etdiyi zamandır
E) müddәti qanunla nәzәrdә tutulmuş, işçilәrin әmәk funksiyalarını yerinә yetirmәsi üçün müәyyәn edilmiş zamandır
352) Sual:İstirahәt vaxtı nәdir?
A) göstәrilәnlәrin hamısı
B) bayram günlәri
C) hәmin müddәt әrzindә işdәn azad edilmә
D) nahar etmәk üçün fasilә

E) işçinin әmәk öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsindәn azad edilmәsi, bazar günlәri, fasilә
353) Sual:Vәtәndaş neçә yaşından etibarәn әmәk müqavilәsinin tәrәfi kimi çıxış edә bilәr?
A) 18 yaş
B) 14 yaş
C) 15 yaş
D) 16 yaş
E) 17 yaş
354) Sual:әmәk hüququ vәtәndaşların hansı hüquq vә azdlıqlarının kateqoriyasına aiddir?
A) mülki
B) sosial iqtisadi
C) siyasi
D) mәdәni
E) şәxsi
355) Sual:Müәssisәlәrdә әmәyin mühafizәsinә görә mәsuliyyәti kim daşıyır
A) işçi
B) әmәk qanunvericiliyi;
C) hәmkarlar ittifaqları tәşkilatları;
D) müdiriyyәt;
E) müvafiq icra hakimiyyәti orqanı;
356) Sual:İşәgötürәn әmәk intizamını tәşkil edәrkәn hansı tәdbirlәri ğörә bilәr?
A) istirahәtә göndәrmә
B) әmәk müqavilisinә xitam vermә;
C) töhmәt, әmәk haqqının saxlanılması;
D) mükafatlandırma vә tәnbeh;
E) dövlәt tәltifinә tәqdim olunma;
357) Sual:әmәk müqavilәsinin baglanma forması

A) yazılıŞ 1 nüsxәdә, notariat qaydasında
B) sifahi;
C) yazılı, 1 nüsxәdә;
D) nüsxәdә, notariat qaydaında;
E) yazılı, 2 nüsxәdә, işәgötürәnin әmri ilә;
358) Sual:İstirahәt vaxtı
A) nahar fasilәsi, bayram günlәri
B) bayram günlәri, matәm günlәri, fasilә, bazar günlәri
C) bayram günlәri, fasilә, bazar günlәri
D) bayram günlәri, matәm günlәri, mәzuniyyәt
E) bazar günlәri, mәcburi mәzuniyyәt
359) Sual:Cinayәt nәdir?
A) ictimai tәhlükәli әmәlin (hәrәkәt vә ya hәrәkәtsizliyin ) zәruri müdafiә vәziyyәtindә törәdilmәsi
B) İctimai tәhlükәli әmәlin (hәrәkәt vә ya hәrәkәtsizliyin ) törәdilmәsi;
C) ictimai tәhlükәli әmәlin (hәrәkәt vә ya hәrәkәtsizliyin ) tәqsirli olaraq törәdilmәsi
D) istәnilәn әmәlin (hәrәkәt vә ya hәrәkәtsizliyin ) törәdilmәsi
E) qadağan olunmuş istәnilәn ictimai tәhlükәli әmәlin (hәrәkәt vә ya hәrәkәtsizliyin ) tәqsirli olaraq törәdilmәsi
360) Sual:Tәsnifatına görә cinayәtlәr:
A) az ictimai tәhlükә törәdәn, yüngül, xüsusilә ağır cinayәtlәrә bölünür
B) yüngül, az ağır vә xüsusilә ağır cinayәtlәrә
C) böyük ictimai tәhlükә törәtmәyәn, yüngül, ağır vә xüsusilә ağır cinayәrlәrә
D) böyük ictimai tәhlükә törәtmәyәn, az ağır, agır vә xüsusilә ağır cinayәrlәrә
E) az ictimai tәhlükә törәdәn, yüngül, ağır vә xüsusilә ağır cinayәtlәrә
361) Sual:Tәqsir dedikdә nә başa düşülür?
A) Ictimai tәhlükәli әmәlin ehtiyatsızlıq dan törәdilmәsi
B) Cinayәtin ictimai tәhlükәli edilmәsi
C) Cinayәt törәdildiyi anda öz hәrәkәtlәrinin mәnasını başa düşmәk vә öz hәrәkәtlәrinә rәhbәrlik etmәk

D) Şәxsin törәtdiyi ictimai tәhlükәli әmәlә vә onun nәticәlәrinә qәsd vә ya ehtiyatsızlıq formasında psixi münasibәtlәr
E) Ictimai tәhlükәli әmәlin bibaşa qәsdlә törәdilmәsi
362) Sual: Cinayәtin obyektiv cәhәtlәrininә aiddir:
A) dolayı qәsd
B) cinayәtin mәqsәdi
C) cinayәtin motivi
D) birbaşa qәsd
E) cinayәtkarların hәrәkәt vә hәrәkәtsizliyi
363) Sual:Hansı әmәllәr (hәrәkәt vә ya hәrәkәtsizlik) cinayәt hesab oluna bilәr ?
A) Ictimai tәhlükәli hesab edildikdә
B) Mәhkәmә qәrarı ilә müәyyәn olunduqda
C) Qeyri qanuni hesab edildikdә
D) Cәzalandırıldıqda
E) subuta yetirildikdә
364) Sual: Cinayәtin ehtiyatsızlıqdan törәdilmәsi әmәlin ....
A) sәhlәnkarlıqdan törәdilmәsi başa düşülür
B) әsәbi gәrginlik vәziyyәtindә törәdilmәsi
C) cinayәtkarcasına özünәqüvәnmә vә ya cinayәtkarcasına etinasızlıqdan törәdilmәsi
D) cinayәtkarcasına qәsdnәn törәdilmәsi
E) cinayәtkarcasına tamah niyyәti ilә törәdilmәsi
365) Sual: Zәruri müdafiyәni nә xarakterizә edir?
A) dövlәtin vә cәmiyyәtin mәnafelәrini ictimai tәhlükәli qәsdәn qoruyarkәn qәsd edәnә zәruri müdafiә hәddini aşmadan zәrәr vurmaq
B) Qәsd edәnә istәnilәn zәrәri vurmaq
C) Müdafiә hәddini tam aşmaq şәrti ilә qәsd edәnә zәrәr vurmaq
D) Qәsdin xarakter vә ictimai tәhlükәlilik dәrәcәsini aşmaq şәrti ilә qәsd edәnә zәrәr vurmaq
E) ictimai tәhlükәlilik dәrәcәsini aşmaq şәrti ilә cinayәt törәtmәk, qәsd edәnә zәrәr vurmaq

366) Sual:Ruhi xәstәlәr, alkaqolizmә vә narkomanlığa düçar olmuş şәxslәr qanuni әsaslarla tutulduqdan sonra dәrhal
A) vәkilin yanına gәtirilir
B) hәkimin yanına gәtirilir
C) mәcburi müalicәyә göndәrilir
D) prokurorun yanına gәtirilir
E) hakimin yanına gәtirilir
367) Sual:Aşağıda sadalanan normalardan hansı müәyyәn hәrәkәtlәrin edilmәsini tәyin edir?
A) qadağanedici
B) mәhdudlaşdırıcı
C) sәlahiyyәtverici
D) hәvәslәndirici
E) icazәverici
368) Sual:Aşağıda sadalanan normalardan hansı müәyyәn hәrәkәtlәrin edilmәsindә mәhdudiyyәtlәri nәzәrdә tutur?
A) icazәverici
B) mәhdudlaşdırıcı
C) sәlahiyyәtverici
D) stimullaşdırıcı
E) [yenstimullaşdırıcı vә stimullaşdırıcı
369) Sual:ARda ölüm cәzası hansı tarixli qanunla lәğv edilib?
A) 30.12.2001ci il
B) 10.02.1998ci il;
C) 30.12.1999cu il;
D) 01.09.2000ci il
E) 29.10.2001ci il;
370) Sual:Cinayәt tәrkibi
A) obyektiv vә subyektiv әlamәtlәr
B) cinayәtkar hәrәkәt vә cinayәtkar hәrәkәtsizlik

C) obyekt vә subyekt;
D) obyekt, obyektiv cәhәt, predmet;
E) obyekt, obyektiv cәhәt, subyekt, predmet;
371) Sual:Cinayәtlәrin növlәri
A) yüngül vә ağır cinayәtlәr
B) az ağır, ağır, böyük ictimai tәhlükә törәdәn, xüsusilә cinayәtlәr ağır ;
C) yüngüi, ağır, xüsusilә ağır cinayәtlәr;
D) böyük ictimai tәhlükә törәtmәyәn, yüngül, ağır cinayәtlәr
E) böyük ictimai tәhlükә törәtmәyәn, az ağır, ağır, xüsusilә ağır cinayәtlәr
372) Sual:Alternativ cavabların hansında cinayәt hüququnda qanunçuluq prinsipi daha dolğun ifadә edilmişdir:
A) qanunçuluq prinsipi – şәxsin törәtdiyi әmәlә görә cinayәt qanununun normasını dәqiq seçilmәsini tәlәb edir.
B) Qanunçuluq prinsipi – әmәlin cinayәt sayılmasını vә belә әmәllәrә görә cәzanın vә digәr cinayәthüquqi xarakterli tәdbirlәrin tәtbiqi Cinayәt
Mәcәllsi ilә müәyyәn edilir;
C) qanunçuluq prinsipi – cinayәt qanununun tәtbiqi ilә bağlı hüquqmühafizә orqanlarının fәaliyyәtinin ancaq qanuna әsaslanmasını müәyyәn edir;
D) qanunçuluq prinsipi – şәxsin cinayәt tәrkibi yaradan әmәlinә görә mәsuliyyәtә alınmasını müәyyәn edir;
E) qanunçuluq prinsipi – hüquq pozuntusuna görә ancaq qanunda nәzәrdә tutalan tәnbeh tәtbiq edilir;
373) Sual:Tәqsirә görә mәsuliyyәt prinsipinә verilәn cavabların hansı doğrudur:
A) tәqsirә görә mәsuliyyәt prinsipi – törәdilәn әmәlin ictimai tәhlükәliliyinin şüurla әhatә olunmasını vә müәyyәn motivlә törәdilmәsini nәzәrdә
tutur.
B) Tәqsirә görә mәsuliyyәt prinsipi – törәdilәn ictimai tәhlükәli әmәlә qәsdәn, yaxud ehtiyatsızlıq formasında psixi münasibәt ifadә edir;
C) tәqsirә görә mәsuliyyәt prinsipi – qanunla cinayәt sayılan әmәlin qәsdәn törәdilmәsini nәzәrdә tutur;
D) tәqsirә görә mәsuliyyәt prinsipi – şәxsin törәtdiyi ictimai tәhlükәli әmәlә ehtiyatsızlıq formasında psixi münasibәtin ifadә edilmәsini nәzәrdә
tutur;
E) tәqsirә görә mәsuliyyәt prinsipi – törәdilәn ictimai tәhlükәli әmәlә vә onun nәticәsinә görә tәqsiri müәyyәn olunmuş şәxs cinayәt mәsuliyyәtinә
cәlb edilә vә cәzalandırıla bilәr;
374) Sual:Aşağıda formula edilәn hansı hal cinayәt hüququnun humanizmini nisbәtәn tam ifadә edir:
A) yetkin yaşına çatmayanların törәtdiyi cinayәtә görә tәtbiq edilәn azadlıq¬dan mәhrum etmәnin müddәti 10 ildәn artıq ola bilmәz.

B) cәzanı ağırlaşdıran qanun geriyә şamil edilmir;
C) bir cinayәtә görә iki dәfә cinayәt mәsuliyyәtinә almağa yol verilmir;
D) cәzanı yüngüllәşdirәn vә әmәlin kriminallığını aradan qaldıran qanun geri şamil edilir;
E) cinayәt Mәcәllsi insanların tәhlükәsizliyini tәmin edir, cinayәtә görә tәtbiq edilәn cәza aismani әzab vermәk, insan lәyaqәtini alçaltmaq mәqsәdi
güdmür;
375) Sual:Cinayәt Mәcәllәsindә dispozisiyanın hansı növlәri nәzәrdә tutulur?
A) blanket, tәsviri, alternativ, qarışıq.
B) sadә, alternativ, tәsviri, blanket;
C) göndәrici, tәsviri, alternativ, blanket;
D) tәsviri, blanket, göndәrici;
E) sadә, tәsviri, göndәrici, blanket;
376) Sual:Qanunda sanksiyanın hansı növlәri nәzәrdә tutulur?
A) göndәrici sanksiya.
B) nisbimüәyyәn sanksiya;
C) mütlәqmüәyyәn sanksiya;
D) mütlәq qeyrimüәyyәn sanksiya;
E) nisbimüәyyәn, alternativ sanksiya;
377) Sual:Hansı cinayәt qanununun geriyә qüvvәsi vardır?
A) cәzanı yüngüllәşdirәn ara qanunlar.
B) qüvvәdә olan qanunu lәğv edәn, yaxud da dәyişdirәn qanun;
C) әmәlin cәzalanmalı olmasını müәyyәn edәn qanunun;
D) cәzanı ağırlaşdıran qanun;
E) әmәlin ictimai tәhlükәliliyini aradan qaldıran, yaxud da cәzanı yüngüllәşdirәn qanunun;
378) Sual:Cavabların hansında cinayәt hüququnun vәzifәlәri daha dolğun ifadә edilmişdir:
A) cinayәt hüququnun vәzifәsi – sülhün vә insanlığın tәhlükәsizliyini tәmin etmәkdәn, insan vә vәtәndaşın hüquq vә vәzifәlәrini, mülkiyyәt, iqtisadi
fәaliyyәt, ictimai qaydanı vә ictimai tәhlükәsizliyi, әtraf mühit, respublikanın konstitusiya quruluşunu cinayәtkar qәsdlәrdәn qorumaq.
B) cinayәt hüququnun vәzifәsi – sülhün vә insanlığın tәhlükәsizliyini tәmin etmәkdәn, ictimai qaydanı vә ictimai tәhlükәsizliyi qorumaqdır;

C) cinayәt hüququnun vәzifәsi – Azәrbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşunu cinayәtkar qәsdlәrdәn qorumaqdır;
D) cinayәt hüququnun vәzifәsi – insan vә vәtәndaşın hüquq vә azadlıqlarını qorumaqdır
E) cinayәt hüququnun vәzifәsi – şәxsiyyәti, onun hәyatını, sәhhәtini, şәrәf vә lәyaqәtini, vәtәndaşların konstitusion hüquqlarını, mülkiyyәti qorumaq;
379) Sual:Cavabların hansında cinayәt hüququnun prinsipinin tәyinatı daha dәqiq müәyyәn edilmişdir:
A) cinayәt hüququnun prinsipi – әmәlin kriminallaşdırılması vә әmәllәrin cinayәt olmasını aradan qaldıran, cinayәt mәsuliyyәtinin diferensasiyası ilә
bağlı fәaliyyәtin rәhbәr istiqamәtlәridir.
B) cinayәt hüququnun prinsipi – cinayәt hüquq normasında tәsbit olunan, cinayәt hüququnun vә onun institutlarının tәbiәtini müәyyәn edәn,
cinayәtkarlıqla mübarizәdә hüquq yaradıcılığının vә hüququn tәtbiqi ilә bağlı fәaliyyәtin әsas istiqamәtlәridir;
C) cinayәt hüququnun prinsipi – cinayәt hüququnun tәtbiqi ilә bağlı rәhbәr ideyalardır;
D) cinayәt hüququnun prinsipi – cinayәtin tövsifi vә cәza tәyini ilә bağlı әsaslardır;
E) cinayәt hüququnun prinsipi – mәsuliyyәtin hәlli ilә cәza tәyini ilә, mәsuliyyәtdәn vә cәzadan azad etmә ilә bağlı rәhbәr ideyalardır
(istiqamәtlәrdir);
380) Sual:Cinayәtin obyektiv cәhәtinin elementi hәrәkәtlә (hәrәkәtsizliklә) yanaşı, hәm dә ictimai tәhlükәli nәticә ilә sәciyyәlәnirsә, belә tәrkib
quruluşuna görә tәrkibin hansı növünә aiddir:
A) formal.
B) sadә;
C) kәsik;
D) mürәkkәb;
E) maddi;
381) Sual:Hansı alternativ cavabda cinayәt hüququnun tәnzim predmeti aydın ifadә edilmişdir:
A) cinayәt hüquq normaları ilә tәnzim edilәn münasibәtlәr.
B) cinayәt hüququnun predmeti – cinayәtin törәdilmәsilә yaranan ictimai münasibәtlәrdir;
C) cinayәt hüququ ilә qorunan ictimai münasibәtlәrdir;
D) cinayәtin törәdilmәsi ilә cinayәt mәsuliyyәti mәsәlәsinin yaranmasının tәnzimi;
E) törәdilәn cinayәtә görә cәzanın tәtbiqilә bağlı mәsәlәlәrin tәnzimi;
382) Sual:Cinayәt huququ nәdir?
A) Cinayәt prosesual hüququn bir hissәsidir.

B) Bu elm cinayәt hüquqi nәzәriyәlәrin vә ideyaların cinayәin vә cәza haqqında tәssәfürün yaranması onun tarixi inkişafı perspektivlәri vә vәziyyәti
haqqında sistemdir
C) Mülki hüququn bir bölmәsidir;
D) Mәkәmәlәrin qәrarlarıdır;
E) Adәtlәrdir
383) Sual:Cinayәtin törәdildiyi vaxt hansı andan başlayır?
A) Ictimai tәhlükәli әmәlә cәhd edilmәsi anından.
B) Ictimai tәhlükәli nәticәnin baş verdiyi andan;
C) Ictimai tәhlükәli әmәlin törәdildiyi andan;
D) Ictimai tәhlükәli әmәlin törәdilmәsinin mәlum olduğu andan;
E) Ictimai tәhlükәli әmәlin hәyata keçirilmәsi anından;
384) Sual:Cinayәt subyektlәrinin әlamәtlәri hansıdır?
A) anlaqsızlıq
B) Qanunda göstәrilәn yaş hәddinә çatması, anlaqlı vәziyyәtdә olması;
C) Anlaqlı vәziyyәtdә olması;
D) ictimai tәhlükәli әmәlin törәtmәsi;
E) 16 yaşına çatdıqda
385) Sual:Cinayәtin obyekti deyilәndә nә başa düşülür?
A) cinayәt törәdildikdә istifadә olunan әlәt.
B) Cinayәt hüququ tәrәfindәn qorunan ictimai münasibәtlәr mәcmusu;
C) Mәhkәmә qәrarları ilә qorunan ictimai münasibәtlәr mәcmusu;
D) insan vә vәtәndaş hüquq vә azadlıqları, mülkiyyәt vә ictimai qaydalar vә cәza tәhdidi ilә qorunan digәr ictimai münasibәtlәr
E) obyektiv dünyanın predmeti hansına cinayәt törәdildikdә bilavasitә tәsir göstәrilir;
386) Sual:Cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb etmәyә imkan verәn yaş hәddi neçәdir?
A) istәnilәn yaş hәddi
B) 14 yaş
C) 16 yaş

D) 18 yaş
E) 20 yaş
387) Sual:Azәrbaycan Respublikasının cinayәt qanunvericiliyi hansı normativhüquqi aktlardan ibarәtdir?
A) AR Cinayәt Mәcәllәsindәn, mәhkәmә presidentlәrindәn, adәtlәrdәn.
B) AR Konstitusiyasından, AR Cinayәt Mәcәllәsindәn, beynәlxalq hüquq normaları
C) AR Cinayәt Mәcәllәsindәn, beynәlxalq hüquqi normalardan;
D) Yalnız AR Cinayәt Mәcәllәsindәn;
E) AR Cinayәt Mәcәllәsindәn, Prezidentin sәrәncamlarından;
388) Sual:әla alma, sövdәlәşmә ,hәdәqorxu gәlmә ilә cinayәt törәtmәyә sövq edәn şәxs necә adlanır?
A) Tәşkilatçı
B) İcraçı
C) iştirakçı
D) Kömәkçi
E) Tәhrikçi
389) Sual:Cinayәt qanunu nә vaxt qüvvәyә minir?
A) qanun layihәsi Mili Mәclisdә qәbul edildikdәn dәrhal sonra qüvvәyә minir
B) Qanun layihәsi Milli Mәclisdә qәbul edildiyi, Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti tәrәfindәn tәsdiq edildiyi gündәn qüvvәyә minir
C) Qanun layihәsi Milli Mәclisddә qәbul edilәn vә mәtbuatda dәrc edilәn gündәn qüvvәyә minir
D) Qanun layihәsi Milli Mәclisdә qәbul edildikdәn, Prezident tәrәfindәn tәsdiq edildikdәn sonra vә mәlumatda dәrc edilәn gündәn (qanunda başqa
göstәriә yoxdursa) qanun qüvvәyә minmiş hesab edilir
E) qanun layihәsi Mili Mәclisdә qәbul edildikdәn, Prezident tәrәfindәn tәsdiq edildikdәn, habelә mәtbuatda dәrc edildikdәn sonra 24 saat
müddәdtindә qüvvәyә minir
390) Sual:Cinayәt anlayışı AR Cinayәt mәcәllәsinin aşağıda göstәrilәn hansı maddәlәrindә müәyyәn edilib?
A) 41
B) 14
C) 15
D) 24

E) 31
391) Sual:Azәrbaycan Respublikasının Cinayәt Mәcәllәsi neçә maddәdәn ibarәtdir?
A) 200
B) 1325
C) 317
D) 221
E) 353
392) Sual:Azadlıq hüququnun mәhdudlaşdırma metodları hansılardır?
A) tutma, hәbsә alma vә azadlıqdan mәhrum etmә
B) Tutma, azadlıqdan mәhrum etmә, mәcburi qaydada gәtirilmә
C) mәcburi qaydada gәtirilmә, hәbsә alma vә azadlıqdan mәhrum etmә
D) azadlığın mәhdudlaşdırılması, azadlıqdan mәhrum etmә vә hәbsә alma
E) İnzibati qaydada saxlama, hәbsә alma vә azadlıqdan mәhrum etmә
393) Sual:Tutulma vә ya hәbs olunma yolu ilә azadliği mәhdudlasdirilmis sәxs
A) vәkil dәvәt olunmasini tәlәb edә bilәr
B) jurnalistlәrin vә insan huquqlarinin mudeafiyә tәskilatlarinin dәvәt olunmasini tәlәb edә bilәr
C) qohumlarinin vә dostlarinin dәvәt olunmasini tәlәb edә bilәr
D) prokurorunun yanina aparilmasini teleb edә bilәr
E) hakimin yanina aparilmasini teleb edә bilәr
394) Sual:Cinәyәt törәdәrkәn tutulan sәxs nә zaman müdafiәçinin kömәyindәn istifadә edә bilәr
A) barәsindә ittiham aktı tәrtib edildikdәn sonra
B) tutulduqdan sonra
C) prossesual mәcburiyyәt tәdbiri kimi hәbsә alindiqdan sonra
D) ibtidai araşdirma başlandıqdan sonra
E) ibtidai araşdırma tamamlandiqdan sonra
395) Sual:Cinayәt mәsuliyyәti nәdir?

A) şәxsin törәtdiyi әmәlә görә – müstәntiq tәrәfindәn onun müqәssirзiliyә cәlb edilmәsilә bağlı – yaranan cavabdehliyidir;
B) şәxsin törәtdiyi әmәlә görә – barәsindә qәti imkan tәdbiri tәtbiq edilmәsilә bağlı – cavabdehliyinin yaranması;
C) şәxsin törәtdiyi әmәlә görә – mәhkәmә tәrәfindәn dövlәt adından mühakimә edilmәsi vә hökmlә ona cәza tәtbiq edilmәsilә bağlı –
mәhrumiyyәtlәrә mәruz qalmaq cavabdehliyidir.
D) şәxsin törәtdiyi әmәlә görә – istintaq orqanı qarşısında – ifadә vermәk öhdәзiliyidir;
E) şәxsin törәtdiyi әmәlә görә – barәsindә ittiham aktının elan edilmәsi ilә bağlı – yaranan aavabdehlikdir
396) Sual:Cinayәt mәsuliyyәti nәdir?
A) şәxsin törәtdiyi әmәlә görә – mәhkәmә tәrәfindәn dövlәt adından mühakimә edilmәsi vә hökmlә ona cәza tәtbiq edilmәsilә bağlı –
mәhrumiyyәtlәrә mәruz qalmaq cavabdehliyidir.
B) şәxsin törәtdiyi әmәlә görә – barәsindә qәti imkan tәdbiri tәtbiq edilmәsilә bağlı – cavabdehliyinin yaranması;
C) şәxsin törәtdiyi әmәlә görә – istintaq orqanı qarşısında – ifadә vermәk öhdәçiliyidir;
D) şәxsin törәtdiyi әmәlә görә – barәsindә ittiham aktının elan edilmәsi ilә bağlı – yaranan aavabdehlikdir;
E) şәxsin törәtdiyi әmәlә görә – müstәntiq tәrәfindәn onun müqәssirçiliyә cәlb edilmәsilә bağlı – yaranan cavabdehliyidir;
397) Sual:Aşağıda sadalanan hallardan hansı mәsuliyyәtin әsaslarını tam әks etdirir?
A) konkret şәxs tәrәfindәn cinayәtin törәdilmәsi.
B) cinayәtin törәdilmәsindә tәqsirin olması;
C) ictimai tәhlükәli vә qeyrihüquqi әmәlin törәdilmәsi;
D) törәdilәn әmәldә cinayәt qanununda nәzәrdә tutulan cinayәt tәrkibinin bütün әlamәtlәrinin mövaud olması;
E) törәdilәn ictimaitәhlükәli әmәlin tәqsirli vә qeyrihüquqi olması;
398) Sual:Kim şәxsi törәdilәn cinayәtdә tәqsirli sayıb onun barәsindә cәza tәyin edә bilәr:
A) prokuror.
B) konstitusiya mәhkәmәsi;
C) apelyasiya mәhkәmәsi;
D) mәhkәmә;
E) istintaq aparan müstәntiq;
399) Sual:Qüvvәdә olan CMnin hansı maddәsindә cinayәt mәsuliyyәtinin әsasları tәsbit edilmişdir?
A) 24cü maddә.

B) 2ci maddә;
C) 3cü maddә;
D) 7ci maddә;
E) 19cu maddә;
400) Sual:Cinayәt tәrkibi nәdir?
A) ictimaitәhlükәli әmәli cinayәt kimi xarakterizә edәn cinayәt qanununda göstәrilәn obyektiv vә subyektiv әlamәtlәrin cәmidir.
B) sosial mühitdә baş verәn insanın davranış aktıdır;
C) hәr hansı әmәlin tipik әlamәtlәrini müәyyәn edәn, mәntiqihüquqi modeldir;
D) ictimaitәhlükәli әmәlә verilәn hüquqi qiymәtdir;
E) hüquq pozuntusunun bütün faktiki hallarıdır;
401) Sual:Cinayәt tәrkibini hansı әlamәtlәr xarakterizә edir?
A) cinayәtin obyektini vә obyektiv cәhәtini, subyektini vә subyektiv cәhәtini sәciyyәlәndirilәn әlamәtlәr.
B) cinayәtin obyektini sәciyyәlәndirilәn әlamәtlәr;
C) cinayәtin subyektini vә subyektiv cәhәtini sәciyyәlәndirilәn әlamәtlәr;
D) cinayәtin obyektiv cәhәtini sәciyyәlәndirilәn әlamәtlәr;
E) cinayәtin obyektini vә obyektiv cәhәtini sәciyyәlәndirilәn әlamәtlәr;
402) Sual:Cinayәt tәrkibinin elementlәrini göstәrin
A) cinayәt tәrkibinin elementlәri (obyekt, obyektiv aәhәt, subyekt vә subyektiv aәhәt) cinayәtin ideal obrazını yaradır, cinayәt tәrkibinin әlamәtlәri
cinayәtin elementlәrini konkretlәşdirәn qanuna daxil edilәn informasiyalardır.
B) cinayәtin tәrkibinin elementlәri cinayәtin fikrәn parçalanan dörd elementini (obyekti, obyektiv cәhәti, subyekti vә subyektiv cәhәti) nәzәrdә tutur;
C) cinayәtin fikri parçalanan dörd elementi – reallıqda yaşamış hadisәnin hissәlәridir;
D) cinayәt tәrkibinin elementlәri – cinayәt qanununa daxil edilәn, cinayәt hissәlәrinin ideal obrazıdır (anlayışıdır);
E) cinayәt tәrkibinin әlamәtlәri vә cinayәt tәrkibinin elementlәri eyni mәnalı anlayışlardır;
403) Sual:Cinayәt tәrkibinin әlamәtlәri onun ancaq dörd elementini xarakterizә edirsә, belә tәrkib cinayәt tәrkibinin hansı növünә aiddir:
A) maddi tәrkib.
B) mürәkkәb tәrkib;
C) formal tәrkib;

D) alternativ tәrkib;
E) sadә tәrkib;
404) Sual:Cinayәt tәrukibinin elementlәrinin biri, yaxud bir neçәsi zәruri әlamәtlә yanaşı әlavә әlamәtlә xarakterizә olunursa – belә tәrkib,
tәrkiblәrin tәsnifatında hansı növә aid edilir:
A) formal.
B) sadә;
C) maddi;
D) alternativ;
E) mürәkkәb;
405) Sual:Cinayәtin obyektiv cәhәtinin elementi yalnız hәrәkәt, yaxud da hәrәkәtsizlik әlamәti ilә xarakterizә edilirsә – belә cinayәt tәrkibi
quruluşuna görә tәrkibin hansı növünә aiddir:
A) mürәkkәb.
B) maddi;
C) sadә;
D) әsas tәrkib;
E) formal;
406) Sual:Kollektiv müqavilә nәdir?
A) әmәk kollektivlәri ilә hәmkarlar ittifaqı tәşkilatları ilә bağladığı müqavilәdir
B) әmәyin şәrtlәrini, әmәk şәraitinin tәmin edilmәsi ilә bağlı mәsәlәlәri müәyyәn edәn hüquqi aktdır
C) notariat qaydasında tәsdiq edilәn sәnәddir
D) әmәk hüququnun mәnbәyidir
E) işәgötürәnlә әmәk kollektivi vә ya hәmkarlar ittifaqı tәşkilatı arasında yazılı formada bağlanan müqavilәdir
407) Sual:Kollektiv saziş nәdir?
A) müәyyәn peşә, sahә işçilәri üçün әmәk şәraitinin yaradılması, sosial müdafiә üzrә öhdәliklәri әks etdirәn normativ aktdır
B) güzәştli әmәk vә sosial iqtisadi şәrtlәr nәzәrdә tutan hüquqi aktdır
C) әmәyin ödәnilmәsi, mәşğulluq, әmәyin mühafizәsi vә s. şәrtlәri әks etdirәn normativ aktdır
D) kollektiv müqavilәnin bir növüdür

E) kadr hazırlığı vә ixtisasartırma, işçilәrin sәrbәstlәşdirilmәsini әks etdirәn sәnәddir
408) Sual:Kollektiv sazişin növlәri hansılardır?
A) baş, xüsusi, tarif]
B) baş, sahә, әrazi
C) baş, әlavә
D) peşә, sahә, sosial
E) sahә, әrazi
409) Sual:Mәşğulluq nә demәkdir?
A) vәtәndaşın istehsal vә yaradıcı әmәyә öz qabiliyyәtini sәrf etmәk hüququdur
B) yalnız AR vәtәndaşlarının respublika qanunvericiliyinә zidd olmayan fәaliyyәtidir
C) baş mәşğulluq idarәsindә qeydiyyatda olan vәtәndaşların gәlir gәtirәn faliyyәtidir
D) AR vәtәndaşlarının vә әcnәbilәrin respublika qanunvericiliyinә zidd olmayan qazanc gәtirәn fәaliyyәtidir
E) vәtәndaşların qazanc gәtirәn hәr hansı fәaliyyәtidir
410) Sual:әmәk stajına görә hansı pensiya yaş hәddi müәyyәn edilmişdir?
A) kişilәr 63 yaş 33 il әmәk stajı, qadınlar 57 yaş 15 il әmәk staj
B) kişilәr 65 yaş 30 il әmәk stajı, qadınlar 60 yaş 25 il әmәk stajı
C) kişilәr 62 yaş 32 il әmәk stajı, qadınlar 57 yaş 30 il әmәk stajı
D) kişilәr 65 yaş 20 il әmәk stajı, qadınlar 51 yaş 20 il әmәk stajı
E) kişilәr 63 yaş 25 il әmәk stajı, qadınlar 60 yaş 20 il әmәk stajı
411) Sual:әmәk müqavilәsi nәdir?
A) e) “c” vә “d” bәndlәri
B) a) işәgötürәnlә әmәk kollektivi arasında yazılı formada bağlanan әmәk, sosial, iqtisadi, mәişәt vә digәr mәsәlәlәri tәnzimlәyәn müqavilәdir
C) b) işәgötürәnlә işçi arasında fәrdi qaydada bağlanan, әmәk münasibәtlәrinin әsas şәrtlәrini, hüquq vә vәzifәlәrini әks etdirәn yazılı müqavilәdir
D) c) işәgötürәnlә hәmkarlar ittifaqları tәşkilatı arasında bağlanan, әmәk münasibәtlәrinin әsas şәrtlәrini, hüquq vә vәzifәlәrini әks etdirәn yazılı
müqavilәdir
E) müәyyәn peşә, sahә işçilәri üçün әәk şәraitinin yaradılması üzrә öhdәliklәri әks etdirәn müqavilәdir

412) Sual:әmәk müqavilәsinә xitam verilmәsinin әlavә şәrtlәri hansılardır?
A) işçi tәqüdә çıxdıqda, yeni yaşayış yerinә köçdükdә, tәhsil müәssisәsinә daxil olduqda
B) müqavilәnin müddәti bitdikdә, yeni yaşayış yerinә köçdükdә, tәqaüdә çıxdıqda
C) müәssisәnin mülkiyyәtçisi dәyişdikdә, işçi tәqaüdә çıxdıqda, vәfat etdikdә
D) müәssisә lәğv edildikdә
E) әmәk şәraitinin şәrtlәri dәyişdikdә, işçi vәfat etdikdә
413) Sual:24 saatlıq iş vaxtı işçilәrin hansı kateqoriyasına şamil edilir?
A) xüsusi xarakterli işlәrdә çalışanlara
B) 1618 yaşadәk olan işçilәrә
C) 16 yaşadәk olan işçilәrә
D) I vә II qrup әlillәrә
E) hamilә vә yaşyarımadәk uşağı olan qadınlara, hәkimlәrә, müәllimlәrә
414) Sual:36 saatlıq iş vaxtı işçilәrin hansı kateqoriyasına şamil edilir?
A) tәqaüd yaşına çatmış işçilәrә
B) 1618 yaşadәk olan işçilәrә
C) I vә II qrup әlillәrә, hamilә vә yaşyarımadәk uşağı olan qadınlara, hәkimlәrә, müәllimlәrә, 16  18 yaşları olan işçilәrә
D) xüsusi xarakterli işlәrdә çalışanlara
E) 16 yaşadәk olan işçilәrә
415) Sual:Natamam iş vaxtı işçilәrin hansı kateqoriyasına şamil edilir?
A) hәkimlәrә, müәllimlәrә
B) I vә II qrup әlillәrә, ailә üzvlәrindәn xroniki xәstәliyi olan işçilәrә vә s.
C) 16 yaşadәk olan işçilәrә
D) ailә üzvlәrindәn xroniki xәstәliyi olan işçilәrә, 1416 yaşadәk әlil uşağı olan qadınlara
E) elektrotexniki qurğularda, cihazlarda işlәyәnlәrә
416) Sual:İstirahәt günlәrinin növlәri hansılardır?
A) fasilә, sosial mәzuniyyәt, bayram günlәri
B) bayram günlәri, mәcburi, әmәk vә analıq mәzuniyәti

C) fasilә, bayram vә bazar günlәri, mәzuniyyәt
D) mәcburi vә analıq mәzuniyyәtlәri
E) fasilә, mәcburi vә analıq mәzuniyyәtlәri
417) Sual:әmәk qanunvericiliyi maddi mәsuliyyәtin hansı növünü nәzәrdә tutur?
A) tam vә qismәn
B) tam ödәnilmәsi
C) qismәn ödәnilmәsi
D) әvvәlcәdәn müәyyәn olunmuş qaydada
E) mәhkәmә tәrәfindәn müәyyәn edilmiş qaydada
418) Sual:әmәk mübahisәlәrini hansı әsaslara görә tәsniflәşdirmәk olar?
A) mübahisәnin motivinә görә
B) mübahisә edәn subyektlәrә görә
C) mübahisәnin xarakterinә görә
D) mübahisәnin obyektinә görә
E) mübahisә edәn subyektlәrә, mübahisәnin xarakterinә vә mübahisәnin obyektinә görә
419) Sual:Subyektlәrinә görә әmәk mübahisәlәrinin hansı növlәri vardır?
A) fәrdi vә kollektiv әmәk mübahisәlәri
B) fәrdi әmәk mübahisәlәri
C) kollektiv әmәk mübahisәlәri
D) tәşkilati әmәk mübahisәlәri
E) idarәçilik üzrә yaranan әmәk mübahisәlәr
420) Sual:Xarakterinә görә әmәk mübahisәlәrinin hansı növlәri vardır?
A) iddia vә qeyriiddia әmәk xarakterli mübahisәlәri
B) fәrdi әmәk mübahisәlәri
C) kollektiv әmәk mübahisәlәri
D) tәşkilati әmәk mübahisәlәri
E) idarәçilik üzrә yaranan әmәk mübahisәlәri

421) Sual:Hüquqi tәbiәtinә görә aşağıdakılardan hansı iddia xarakterli әmәk mübahisәlәridir?
A) fәrdi vә kollektiv әmәk mübahisәlәri
B) fәrdi әmәk mübahisәlәri
C) kollektiv әmәk mübahisәlәri
D) tәşkilati әmәk mübahisәlәri
E) idarәçilik üzrә yaranan әmәk mübahisәlәr
422) Sual:Hüquqi tәbiәtinә görә aşağıdakılardan hansı qeyriiddia xarakterli әmәk mübahisәlәridir?
A) fәrdi vә kollektiv әmәk mübahisәlәri
B) fәrdi әmәk mübahisәlәri
C) kollektiv әmәk mübahisәlәri
D) yeni әmәk şәrtlәri müәyyәn edildikdә vә ya mövcud әmәk şәrtlәri dәyişdirildikdә yaranan әmәk mübahisәlәri
E) idarәçilik üzrә yaranan әmәk mübahisәlәri
423) Sual:Fәrdi әmәk mübahisәlәrinin tәrәflәri kimlәrdir?
A) işәgötürәn vә razılaşdırıcı komissiya
B) işçi vә işәgötürәn
C) işәgötürәn vә әmәk kollktivi vә ya hәmkarlar ittifaqı
D) işәgötürәn vә işçinin nümayәndәsi
E) işәgötürәn vә ARnın Hәmkarlar İttifaqı Konfederasiyasır
424) Sual:Qısaldilmış iş vaxtı işcilәrin hansı kateqoriyasına şamil edilir?
A) ailә üzvlәrindәn xroniki xәstәliyi olanlara, 1416 yaşadәk әlil uşagı olan qadınlara
B) әmәk şәraiti insan saglamlıgı üçün zәrәrli olan istehsalatda çalışanlara
C) 12ci qrup әlillәrә,
D) 16 yaşı tamam olmayanlara
E) hәkimlәrә, müәllimlәrә
425) Sual:Obyektinә görә әmәk mübahisәlәrinin hansı növlәri vardır?
A) iddia vә qeyriiddia әmәk xarakterli mübahisәlәri

B) pul tәlәblәri ilә bağlıolan әmәk mübahisәlәri
C) müәyyәn hәrәkәtlәrin yerinә yetirilmәsi ilә bağlı olan әmәk mübahisәlәri
D) pul tәlәblәri vә müәyyәn hәrәkәtlәrin yerinә yetirilmәsi ilә bağlı olan әmәk mübahisәlәri
E) idarәçilik üzrә yaranan әmәk mübahisәlәri
426) Sual:Kollektiv sazişlәrlә bağlı әmәk mübahisәlәrinin tәrәflәri kimlәrdir?
A) işәgötürәn vә razılaşdırıcı komissiya
B) işәgötürәnlәrin birliklәri, hәmkarlar ittifaqı vә müvafiq icra hakimiyyәti orqanları
C) işәgötürәn vә әmәk kollktivi vә ya hәmkarlar ittifaqı
D) işәgötürәn vә işçinin nümayәndәsi
E) işәgötürәn vә ARnın Hәmkarlar İttifaqı Konfederasiyası
427) Sual:Kollektiv әmәk mübahisәlәrinin tәrәflәri kimlәrdir?
A) işәgötürәn vә razılaşdırıcı komissiya
B) işçi vә işәgötürәn
C) işәgötürәn vә әmәk kollktivi vә ya hәmkarlar ittifaqı
D) işәgötürәn vә işçinin nümayәndәsi
E) işәgötürәn vә ARnın Hәmkarlar İttifaqı Konfederasiyası
428) Sual:Zәrәrli vә tәhlükәli işlәrdә çalışmağa neçә yaşdan sonra yol verilir?
A) 22
B) 18;
C) 19
D) 20
E) 21
429) Sual: Maddi mәsuliyyәt işçinin üzәrinә hansı qaydada qoyulyr
A) mәhkәmәnin müәyyәn etdiyi qaydada
B) müvafiq icra hakimiyyәti orqanının müәyyәn etdiyi qaydada
C) tam ödәmә;
D) qismәn ödәmә;

E) tam vә qismәn ödәmә;
430) Sual:İstirahәt vaxtının növlәri
A) bayram vә bazar günlәri, sosial mәzuniyyәt
B) bayram günlәri, mәcburi vә әmәk mәzuniyyәtlәri
C) fasilә, bayram vә bazar günlәri, mәzuniyyәt
D) mәcburi vә yaradıcılıq mәzuniyyәtlәri
E) fasilә, mәcburi vә analıq mәzuniyyәtlәri
431) Sual: İşә qәbul edilmәdikdә hansı sәbәb әsas göstәrilir?
A) siyasi baxışlarından
B) yaşı, yaşayış yeri
C) işi bilmәk keyfiyyәtlәri, yaşayış yeri;
D) dini baxışları;
E) işi bilmәk keyfiyyәtlәri;
432) Sual:Mülkiyyәtçinin iradәsi nәdә ifadә olunur
A) vicdanlı sahiblikdә
B) mülkiyyәt hüququnun xitamında;
C) maddi nemәtlәrin istehsalı, bölğüsü, dәyişmәsindә;
D) sahiblik, istifadә, sәrәncamda;
E) әmlakı mühafizә etmәkdә;
433) Sual:ARnın Konstitusiyasına әsasәn hansı mülkiyyәt formaları müәyyәnlәşdirilmişdir?
A) dövlәt mülkiyyәti, bәlәiyyә mülkiyyәti, xüsusi mülkiyyәt
B) dövlәt mülkiyyәti
C) bәlәdiyyә mülkiyyәti
D) xüsusi mülkiyyәt
E) şәxsi mülkiyyәt
434) Sual:Dövlәt ehtiyacları üçün mülkuyyәtin özgәninkilәşdirilmәsinә hansı şәrtlә yol verilә bilәr

A) qabaqcadan onun dәyәrini tam ödәmәk şәrti ilә
B) qabaqcadan onun dәyәrini icra hakimiyyәti orqanlarının müәyyәn etdiyi qiymәtlәrlә ödәmәk şәrti ilә
C) qabaqcadan onun dәyәrini bazar qiymәtlәri ilә ödәmәk şerti ilә
D) qabaqcadan onun dәyәrini әdalәtli ödәmәk şәrti ilә
E) qabaqcadan onun dәyәrini insafla ödәmәk şәrti ilә
435) Sual:Daşınmaz әmlaka olan hansı hüquqlar dövlәt qeydiyyatına alınmalıdır?
A) girov hüququ
B) icarә hüquq
C) mülkiyyәt hüququ, digәr hüquqlar, bu hüquqların mәhdudlaşdırılması, әmәlә gәlmәsi, başqasına keçmәsi vә xitamı
D) istifadә hüququ
E) mülkiyyәt hüququ
436) Sual:әmlakın tәsadüfәn mәhv olması vә ya tәsadüfәn zәdәlәnmәsi riski kimin üzәrinә düşür?
A) qanunda vә ya müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, hәmi an әmlakın istifadәçisinin
B) hәmin an mülkiyyәtçinin
C) hәmin an әmlakın istifadәçisinin
D) istisnasız olraq yalnız mülkiyyәtçinin
E) qanunda vә ya müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, mülkiyyәtçinin
437) Sual:Mülkiyyәtçi vicdanlı sahibdәn әmlakını geri tәlәb edәrkәn hәmin şәxsdәn nәyi vә hansı dövrlәr üçün tәlәb edә bilәr?
A) әmlakın onda oldugu son 3 il әrzindә götürdüyü gәlirlәrin qaytarılmasını vә ya әvәzinin ödәnilmәsini
B) әmlakın onda olduğu bütün vaxt әrzindә onun götürüldüyü vә ya götürmәli olduğu bütün gәlirlәrin qaytarılmasını vә әvәzinin ödәnilmәsini,
әmlakın onda olması ilә bağlı zәrәrin ödәnilmәsini
C) әmlakın onda olduğu son 6 ay әrzindә yalnız onun götürdyü gәlirlәrin qaytarılmasını vә ya әvәzinin ödәnilmәsini
D) әmlakın onda olduğu 3 ay әrzindә onun hәm götürdüyü, hәm dә götürmәli olduğu bütün gәlirlәrin qaytarılmasını vә ya әvәzinin ödәnilmәsini
E) onun әmlaka sahibliyinin qanunsuz olduğunu vә ya bilmәli olduğu vaxtdan vә ya әmlakın qaytarılmasına dair mülkiyyәtçinin iddiası üzrә çağırış
vәrәqәsini aldığı vaxtdan götürdüyü vә ya götürmәli olduğu bütün gәlirlәrin qaytarılmasını vә ya әvәzinin ödәnilmәsini tәlәb edә bilәr
438) Sual:Mülkiyyәtçi hüquqları әmlaka sahiblik edәnә hansı hallarda mәnsub ola bilәr?
A) mülkiyyәtçi hüquqları әmlaka sahiblik edәnә mәnsub ola bilmәz

B) Mülki Mәcәllәdә vә ya müqavilәdә nәzәrdә tutulan әsaslarla
C) MMdә nәzәrdә tutalan әsaslarla
D) yalnız müqavilәdә nәzәrdә tutulan әsaslarla
E) әmlaka uzun müddәt vә fasilәsiz olraq vicdanlı surәtdә sahiblik әsasında
439) Sual:Qanunla hansı növ mülkiyyәtә üstün hüquq verilir?
A) heç bir mülkiyyәt növünә üstün hüquq verilmir
B) dövlәt mülkiyyәtinә
C) bәlәdiyyә mülkiyyәtinә
D) xüsusi mülkiyyәtә
E) ictimai qurumların mülkiyyәtinә
440) Sual:Azәrbaycan Respublikasının mülkiyyәtinә nә daxildir?
A) Azәrbaycan Respublikası әmlak mülkiyyәtçisi ola bilmәz
B) Xәzәr dәnizinin Azәrbaycan sektorunda olan tәbii sәrvәtlәri
C) Azәrbaycan Respublikasına mülkiyyәt hüquqi ilә mәnsub olan әmlak
D) Azәrbaycan Respublikasına mülkiyyәt hüquqi ilә mәnsub olan әmlak vә mülkiyyәtçisi mәlum olmayan әmlak
E) qanunla nәzәrdә tutulan mülkiyyәtçisi olan konkret әmlak
441) Sual:Mülkiyyәtçi vicdansız sahibdәn әmlakını geri tәlәb edәrkәn, hәmin şәxsdәn nәyi vә hansı dövrlәr üçün tәlәb edә bilәr?
A) onun әmlaka sahibliyinin qanunsuz olduğunu bildiyi vә ya bilmәli olduğu vaxtdan vә ya әmlakın qaytarılmasına dair mülikyyәtçinin iddiası üzrә
vәrәqәni aldığı vaxtdan götürdüyü vә ya götürmәli olduğu bütün gәlirlәrin qaytarılmasını vә ya әvәzinin ödәnilmәsini tәlәb edә bilәr
B) әmlakın onda olduğu bütün vaxt әrzindә onun götürdüyü vә ya götürmәli olduğu bütün gәlirlәrinin qaytarılmasını vә ya әvәzinin ödәnilmәsini,
әmlakın onda olması ilә bağlı zәrәrin ödәnilmәsini
C) әmlakın onda olduğu 6 ay әrzindә onun götürdüyü gәlirlәrin qaytarılmasını vә ya әvәzinin ödәnilmәsini
D) әmlakın onda olduğu son 3 ay әrzindәonun hәm götürdüyü, hәm dә götürmәli olduğu bütün gәlirlәrin qaytarılmasını vә ya әvәzinin ödәnilmәsini
E) әmlakın onda olduğu son 1 il әrzindә yalnız onun götürdüyü gәlirlәrin qaytarılmasını vә әvәzinin ödәnilmәsini
442) Sual:Sahib qadağan olunmuş özbaşınalıq zamanı güc işlәdә bilәrmi?
A) son zәrurәt hәddini aşmaqla güc işlәdә bilәr
B) istәnilәn halda güc işlәdә bilәr

C) heç bir halda güc işlәdә bilmәz
D) şәrait nәzәrә alınmaqlavә әsassız güc hәrәkәtlәrindәn çәkinmәklә, güc işlәdә bilәr
E) zәruri müdafiә hәddini aşsada, güc işlәdә bilәr
443) Sual:Şәxs dövlәt reyestrindә qeydә alınmamış daşınmaz әmlaka hansı halda mülkiyyәtçi kimi qeydә alınmasını tәlәb edә bilәr?
A) 50 il fasilәsiz vә etirazsız sahiblik etmişsә
B) 10 il fasilәsiz vә etirazsız sahiblik etmişsә
C) 20 il fasilәsiz vә etirazsız sahiblik etmişsә
D) 30 il fasilәsiz vә etirazsız sahiblik etmişsә
E) 40 il fasilәsiz vә etirazsız sahiblik etmişsә
444) Sual:Göstәrişlәrdәn hansı mülki mәhkәmә icrahatının mәrhәlәlәrinә aid deyildir
A) әlavә kassasiya instansiyalarinda icrahat
B) birinci intansiya mәrkәmәsindә icrahat
C) apellyasiya instansiyasinda icrahat
D) yeni açilmış hallar üzrә icrahat
E) kassasiya instansiyasinda icrahat
445) Sual:Müәssisәnin tәsis sәnәdlәrinin etibarsız hesab edilmәsi haqqında mübahisәlәrә hansı mәhkәmәdә baxılmalıdır
A) vergilәr nazirliyinin kollegiyasinda
B) әrazi üzrә ümumi mәhkәmәdә
C) inzibati iqtisad mәhkәmәsindә
D) Әdliyyә nazirliyini kolleqiyasinda
E) hüquqi şәxslәrin әrazi qeydiyyat orqanlarında
446) Sual:Mülkiyyәtçinin üzәrinә әşyaya qulluq vә ya onu saxlamaq vәzifәsi qoyula bilәrmi?
A) әşyaya qulluq olunmaması ictimai mәnafelәrә qәsd edәrsә,belә vәzifә qoyula bilәr
B) istәnilәn halda qoyula bilәr
C) heç bir halda qoyula bilmәz
D) әşyanın tәtbiq edilmәmәsi vә ya ona qulluq olunmaması ictimai mәnafelәrә qәsd edәrsә, belә vәzifә qoyula bilmәz
E) әşya mәdәni sәrvәt sayılırsa belә vәzifә qoyula bilәr

447) Sual:Vicdanlı sahib әmlakı geri qaytarılarkәn әmlakın nәyini özündә saxlaya bilәr?
A) vicdanlı sahib әmlakı geri qaytarılarkәn heç nәyi özündә saxlaya bilmәz
B) әşyanın lәvazimatını
C) әmlakın ayrıla bilәn öz yaxşılaşdırmalarını
D) әmlaka zәrәr yetirmәdәn ondan ayrıla bilәn yaxşılaşdırmaları
E) özünün hәyata keçirdiyi konstruksiyaları
448) Sual:Sahib qadağan olunmuş özbaşınalıq zamanı güc işlәdә bilәrmi?
A) son zәrurәt halını aşmamaqla bilәr
B) istәnilәn halda bilәr
C) heç bir halda bilmәz
D) şәraiti nәzәrә almamaqla әsassız güc hәrәkәtlәrindәn çәkinmәklә, bilәr
E) zәruri müdafiә hәddini aşsa da, bilәr
449) Sual:Vaxtaşırı icra edilmәli öhdәliklәrdәn irәli gәlәn tәlәblәr üzrә iddia müddәti nә qәdәrdir
A) 10
B) 3
C) 5
D) 6
E) 8
450) Sual:Fiziki şәxs hansı qaydada hüquq qabiliyyәtindәn mәhrum edilir?
A) fiziki şәxs hüquq qabiliyyәtindәn mәhrum edilә bilmәz
B) xüsusilә ağır cinayәtlәrә cörә mәhkum olduqda mәhkәmә hökmü ilә
C) maraqlı şәxslәrin tәlәbi ilә mәhkәmә qәtnamәsi ilә
D) şәxsin özünün qәtnamәsi ilә
E) şәxs ruhi xәstәliyә düçar olduqda mәhkәmә qәtnamәsi ilә
451) Sual:Fiziki şәxsin mülkü hüquq fәaliyyәt qabiliyyәti nәdir?
A) şәxsin öz hәrәkәtlәri ilә mülkü hüquqlar әldә etmәsi vә hәyata keçirilmәsi özü üçün mülkü vәzifәlәr yaratmaq vә icra etmәk qabiliyyәti

B) Fiziki şәxsin mülkü hüquq fәaliyyәt qabiliyyәti nәdir?
C) insanın mülkü hüquqlarının olması vә insanın mülkü hüquq vәzifәlәri daşıması
D) şәxsin öz hәrәkәtlәri ilә mülkü hüquqlar әldә etmәsi
E) şәxsin öz hәrәkәtlәri ilә mülkü hüquq vәzifәlәri yaratması
452) Sual:Mülkü hüquq fәaliyyәt qabiliyyәti tam hәcmdә nә vaxtdan yaranır?
A) 18 yaşından
B) doğulduğu andan
C) 14 yaşundan
D) 15 yaşından
E) 16 yaşından
453) Sual:7 yaşınadәk olan yetkinlik yaşına çatmayanların fәaliyyәt qabiliyyәti varmı?
A) müәyәn mәqsәd üçün vә ya sәrbәst istifadә verdiyi vәsait barәsindә sәrәncam verә bilәr
B) bәli
C) var,yalnız xırda mәişәt әqdlәri bağlaya bilәrlәr
D) yoxdur
E) var,yalnız hәdiyyә aldıqları әşyalarla bağlı әqdlәri bağlaya bilәrlәr
454) Sual:Valideynlәr tam fәaliyyәt qabiliyyәtli sayılmış yetkinlik yaşına çatmayanın ziyan vurması nәticәsindә әmәlә gәlmiş öhdәliklәrә görә
mәsuliyyәt daşıyırlarmı?
A) ziyan kobud ehtiyatsızlıq üzündәn vurulsad, daşıyırlar
B) bәli
C) subsidiar (әlavә) mәsuliyyәt daşıyırlar
D) xeyr
E) ziyan qәsdәn vurulduqda daşıyırlar
455) Sual:Fiziki şәxsin hüquq qabiliyyәti vә fәaliyyәt qabiliyyәti mәhdudlaşdırıla bilәrmi?
A) yalnız mәhkәmәnin qәrarı ilә mәhdudlaşdırıla bilәr
B) heç bir halda mәhdudlaşdırıla bilmәz
C) yalnız qәyyumluq vә himayәçilik orqanının qәrarı ilә mәhdudlaşdırıla bilәr

D) yalnız bәzi şәxslәrin sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olması mәhdudlaşdırıla bilәr
E) yalnız qanunla müәyәn edilmiş hallarda vә qahdada mәhdudlaşdırıla bilәr
456) Sual:Hansı hallarda mәhkәmә fiziki şәxsi xәbәrsiz itkin düşmüş hesab edә bilәr?
A) fiziki şәxsin olduğu yer mәlum olsa da, yeddi il әrzindә o,yaşayış yerindә görünmәmişsә
B) fiziki şәxsin oldubu yer mәlum deyildirsә vә bir il әrzindә o, yaşayış yerindә görünmәmişsә
C) fiziki şәxsin olduğu yer mәlum deyildirsә vә üç il әrzindә o,yaşayış yerindә görünmәmişsә
D) fiziki şәxsin olduğu yer mәlum deyildirsә vә iki il әrzindә o,yaşayış yerindә görünmәmişsә
E) fiziki şәxsin olduğu yer mәlum olsa da, beş il әrzindә o, yaşayış yerindә görünmәmişsә
457) Sual:Hüquqi şәxsin formalaşması üçün aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansının olması vacibdir?
A) bütün cavablar düzdür
B) tәşkilati vahidlik
C) ayrıca әmlaka malik olma
D) müstәqil әmlak mәsuliyyәti
E) mülki dövriyyәdә öz adından çıxış etmәsi
458) Sual:Hüquqi şәxslәrin әmәlә gәlmәsinin üsulları hansılardır?
A) tәqdimedici normativ üsul, sәrәncam
B) sәrәncam
C) icazә
D) sәrәncam, icazә, tәqdimedici normativ üsul
E) icazә, tәqdimedici normativ üsul
459) Sual:Mülki qanunvericilikdә hüquqi şәxsin xitamının hansı qaydası göstәrilir?
A) birlәşmә
B) yenidәn tәşkiletmә
C) tәsviyyә (lәğvetmә)
D) qoşulma
E) yenidәn tәşkiletmә, tәsviyyә (lәğvetmә)

460) Sual:Aşağıdakılardan hansı mülki hüquq münasibәtlәrinin obyektlәrinә aid edilir?
A) әşyalar, qeyrimaddi nemәtlәr, yaradıcılıq fәaliyyәtinin nәticәlәri, işlәr vә xidmәtlәr
B) әşyalar, qeyrimaddi nemәtlәr
C) yaradıcılıq fәaliyyәtinin nәticәlәri, işlәr vә xidmәtlәr
D) işlәr
E) xidmәtlәr
461) Sual:İddia müddәti nәdir?
A) şәxsin öz hüquqlarını müdafiә etmәk üçün mәhkәmәyә müraciәt etdiyi vaxtdır
B) mülki hüquq vә vәzifәlәrin qüvvәdә olduğu vaxtdır
C) mülki hüquq vә vәzifәlәrin әmәlә gәlmәsi, dәyişdirilmәsi vә xitamı ilә bağlı olan gün
D) başqa şәxslәrin hәr hansı hәrәkәti yerinә yetirmәyi vә ya yerinә yetirmәkdәn çәkinmәyi tәlәb etmәk üçün vaxtdır
E) mülki hüquq vә vәzifәlәrin mәhkәmәdә müdafiә edilmәsi üçün vaxtdır
462) Sual:әqd barәdә mübahisә edildikdә, әqd nә vaxtdәn etibarsız sayılır?
A) mәhkәmә qәtnamәsi qanuni qüvvәyә mindiyi andan etibarsız sayılır
B) mübahisә yarandığı andan etibarsız sayılır
C) әqdin mübahisә edilmәsi barәdә digәr tәrәfә bildirildiyi andan etibarsız sayılır
D) bu barәdә mәhkәmә qәrarının çıxarıldığı andan etibarsız sayılır
E) Bağlandığı andan etibarsız saylır
463) Sual:Uydurma әqd:
A) qeyriciddi (zarafatla) iradә ifadә edilmiş әqddir
B) başqa әqdi pәrdәlәmәk mәqsәdilә bağlanan әqdlәr
C) әslindә mövcud olmayan әqddir
D) tәbiәtdә mövcud olmayan uydurma predmet üzrә bağlanan әqddir
E) ona uyğun hüquqi nәticәlәr yaratmaq niyyәti olmadan yalnız görünüş üçün bağlanmış әqddir
464) Sual:Yalan әqd:
A) başqa әqdi pәrdәlәmәk mәqsәdi ilә bağlanan әqddir
B) tәrәflәrin vicdanlılıq prinsipini rәhbәr tutmaqla әqdin әsası kimi nәzәrdәn keçirdiyi hal mövcud deyildir

C) әslindә mövcud olmayan әqddir
D) ona uyğun hüquqi nәticәlәr yaratmaq niyәti olmadan yalnız görünüş üçün bağlanmış әqddir
E) tәbiәtdә mövcud olmayan uydurma predmet üzrә bağlanan әqddir
465) Sual:Hüquqi şәxs adından verilmiş etibarnamә:
A) bәlәdiyyә orqanları tәrәfindәn tәsdiq edilir
B) onun rәhbәrinin vә ya nizamnamә ilә buna vәkil edilmiş şәxsin imzası il әvә hәmin tәşkilatın möhürü vurulmaqla notariatda tәsdiq edilir
C) notariat qaydasında tәsdiq edilir
D) hüquqi şәxsin yuxarı orqanı tәrәfindәn tәsdiq olunur
E) onun rәhbәrinin vә ya nizamnamәsi ilә bina vәkil edilmiş şәxsin imzası ilә vә hәmin tәşkilatın möhürü vurulmaqla tәsdiq edilir
466) Sual:Etibarnamәdә müddәt göstәrilmәyibsә:
A) әhәmiyyәtsizdir
B) o, bağlandığı gündәn 1 il әrzindә qüvvәsini saxlayır
C) o, bağlandığı göndәn 2 il әrzindә qüvvәsini saxlayır
D) o, bağlandığı gündәn 3 il әrzindә qüvvәsini saxlayır
E) o, bağlandığı gündәn 5 il әrzindә qüvvәsini saxlayır
467) Sual:Bağlandığı tarix göstәrilmәyәn etibarnamә:
A) tәqdim edildiyi gündәn 90 gün әrzindә qüvvәsini saxlayır
B) әhәmiyyәtsizdir
C) qüvvәdә olma müddәtinә qәdәr qüvәsini saxlayır
D) tәqdim edilәn gündәn 15 gün әrzindә qüvvәsini saxlayır
E) tәqdim edilәn gündәn 30 gün әrzindә qüvvәsini saxlayır
468) Sual:Oferta geri götürülә bilәrmi?
A) ünvan sahibinin aldığı ofertada ayrı qayda şәrtlәndirilmәyibsә, yaxud tәklifin mahiyyәtindәn vә ya verildiyi şәraitdәn ayrı qayda irәli gәlmәyibsә,
onun aksepti üçün müәyyәnlәşdirilmiş müdәt bitmәyibsә, oferta geri götürülә bilmәz
B) istәnilәn vaxt geri götürülә bilәr
C) heç bir halda geri götürülә bilmәz
D) müәyyәn müddәt keçdikdәn sonra geri götürülә bilәr

E) ünvan sahibinin aldığı halda, oferta geri götürülә bilәr
469) Sual:Susmaq aksept sayılırmı?
A) MMdәn, işgüzar adәtlәrdәn vә ya tәrәflәrin әvvәlki işgüzar münasibәtlәrindәn ayrı qayda irәli gәlmirsә, susmaq aksept sayılmır
B) bәli
C) xeyr
D) işgüzar adәtlәrdәn başqa qayda irәli gәlmirsә, susmaq aksept sayılmır
E) yalnız MMdә nәzәrdә tutulan hallarda susmaq aksept sayılmır, digәr hallarda sayılır
470) Sual:Müqavilә şәrtlәrini yerinә yetirmәk üçün hәrәkәtlәr edilmәsi aksept sayılırmı?
A) MMdә vә ya ofertada ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, oferta almış şәxs onun aksepti üçün müәyyәnlәşdirilmiş müddәtdә ofertada göstәrilәn
müqavilә şәrtlәrini yerinә yetirmәk üçün hәrәkәtlәr edәrsә sayılır
B) müyyәn hallarda sayılır
C) bütün hallarda sayılır
D) heç bir halda sayılmır
E) MMdә vә ya ofertada ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, oferta almış şәxs onun aksepti üçün müәyyәnlәşdirilmiş müddәtdәn asılı olmayaraq
ofertada göstәrilәn müqavilә şәrtlәrini yerinә yetirmәk üçün hәrәkәtlәr edәrsә, sayılır
471) Sual:Hәrracda bağlanan müqavilә kimlә bağlanır?
A) hәrracı udan şәxslә
B) hәrracda iştirak edәn istәnilәn şәxslә
C) hәrracda iştirak edәn vә beh ödәyәn şәxslә
D) hәrracda iştirak edәn vә müqavilә bağlamaq üçün ilkin hәrәkәtlәri edәn istәnilәn şәxslә
E) hәrracda iştirak edәn vә müqavilә bağlamaq tәklifini qәbul edәn istәnilәn
472) Sual:Aşağıdakılardan kim hәrracın tәşkilatçısı kimi çıxış edә bilmәz?
A) әmlakın istifadәçisi
B) әmlakın mülkiyyәtçisi
C) әmlakın saxlayıcısı
D) әmlak hüququnun sahibi
E) ixtisaslaşdırılmış tәşkilat

473) Sual:Hәrrac hansı formada keçirilә bilәr?
A) auksion vә ya müsabiqә formasında, o cümlәdәn әmlak mülkiyyәtçisinin vә ya satılan әmlak hüququnun sahibinin istәdiyi digәr formalarda
B) auksion formasında
C) müqavilә formasında
D) reklam formasında
E) auksion vә ya müsabiqә formasında
474) Sual:Aüksion vә müsabiqәlәr hansı formalarda keçirilir?
A) yarımaçıq vә yarımqapalı
B) açıq
C) qapalı
D) qarışıq
E) açıq vә qapalı
475) Sual:Hәrrac keçirilmәdikdә verilәn mәblәğ:
A) qaytarılmır
B) üçqat geri qaytarılır
C) geri qaytarılır
D) ikiqat geri qaytarılır
E) әldәn çıxmış qayda nәzәrә alınmaqla geri qaytarılır
476) Sual:Müqavilәnin standart şәrti müqavilәyә daxil edilibsә, hәmin şәrt etibarsız sayıla bilәrmi?
A) MMyә ziddirsә, sayıla bilәr
B) tәrәflәrin istәyi ilә istәnilәn hallarda sayıla bilәr
C) tәrәflәrin istәyi ilә müәyyәn hallarda sayıla bilәr
D) heç bir halda sayıla bilmәz
E) etimad vә vicdanlılıq prinsiplәrinә zidd olaraq müqavilәnin digәr tәrәfi üçün zәrәrlidirsә, etibarsız sayıla bilәr
477) Sual:Müqavilәnin dәyişdirilmәsi vә lәğv edilmәsi mümkündürm
A) MMdә vә ya müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, tәrәflәrin razılaşması ilә mümkündür

B) yalnüz MMdә nәzәrdә tutulan konkret hallarda mümkündür
C) yalnız müqavilidә nәzәrdә tutulan halda mümkündür
D) yalnız tәrәflәrin razılaşması üçün mümkündür
E) tәrәflәrdәn birinin tәlәbi ilә mümkündür
478) Sual:Öhdәliyin icrasından imtinaya vә ya onun şәrtlәrinin birtәrәfli qaydada dәyişdirilmәsinә yol verilirmi?
A) tәrәflәrin sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olması ilә bağlıdırsa, MMdәn vә ya öhdәliyin mahiyyәtindәn ayrı qayda irәli gәlmirsә, yol verilir
B) bütün hallarda
C) heç bir halda
D) müәyyәn hallarda
E) tәrәflәrin sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olmağı ilә bağlıdırsa, MMdәn vә ya öhdәliyin mahiyyәtindәn ayrı qayda irәli gәlmirsә, müqavilәdә
nәzәrdә tutulan hallarda yol verilir
479) Sual:Öhdәliyin icra edilmәmәsi nәdir?
A) öhdәliyin pozulması vә ya lazımınca icra edilmәmәsi
B) öhdәliyin pozulması
C) öhdәliyin yerinә yetirilmәmәsi
D) öhdәliyin lazımınca icra edilmәmәsi
E) öhdәliyin tam icra edilmәmәsi
480) Sual:Aşağıdakılardan hansı öhdәliyin tәmini üsulu deyil?
A) zaminlik
B) avans
C) beh
D) girov
E) dәbbә pulu
481) Sual:Qәyyumluqda vә ya himayәdә olanın daşınar vә qiymәtli daşınmaz әmlakının daimi idarә edilmәsi hansı qaydada hәyata keçirilir?
A) yalnız qәyyumluqda olanın qiymәtli daşınmaz әmlakının daimi idarә edilmәsi ьзьn qәyyumluq vә himayәзilik orqanı цzьnьn mьәyyәnlәşdirdiyi
idarәзi ilә hәmin әmlakın idarә edilmәsinә dair mьqavilә bağlayır.
B) bunun ьзьn qәyyumluq vә himayәзilik orqanının qabaqcadan icazәsi alınır vә qәyyum vә ya himayәзi hәmin әmlakı daimi idarә edir;

C) qәyyumluq vә himayәзilik orqanı цzьnьn mьәyyәnlәşdirdiyi idarәзi ilә hәmin әmlakın etibarnamә ilә idarә edilmәsinә dair mьqavilә bağlayır;
D) qәyyumluqda vә ya himayәdә olanın mьәyyәnlәşdirdiyi idarәзi ilә hәmin әmlakın idarә edilmәsinә dair qәyyumluq vә himayәзilik orqanı
mьqavilә bağlayır;
E) yalnız qәyyumluqda olanın daşınar vә qiymәtli daşınmaz әmlakının daimi idarә edilmәsi ьзьn qәyyumluq vә himayәзilik orqanı цzьnьn
mьәyyәnlәşdirdiyi idarәзi ilә hәmin әmlakın idarә edilmәsinә dair mьqavilә bağlayır;
482) Sual:Qәyyumluqda vә ya himayәdә olanın daşınar vә qiymәtli daşınmaz әmlakının daimi idarә edilmәsi hansı qaydada hәyata keçirilir?
A) yalnız qәyyumluqda olanın qiymәtli daşınmaz әmlakının daimi idarә edilmәsi üçün qәyyumluq vә himayәçilik orqanı özünün müәyyәnlәşdirdiyi
idarәçi ilә hәmin әmlakın idarә edilmәsinә dair müqavilә bağlayır.
B) bunun üçün qәyyumluq vә himayәçilik orqanının qabaqcadan icazәsi alınır vә qәyyum vә ya himayәçi hәmin әmlakı daimi idarә edir;
C) qәyyumluq vә himayәçilik orqanı özünün müәyyәnlәşdirdiyi idarәçi ilә hәmin әmlakın etibarnamә ilә idarә edilmәsinә dair müqavilә bağlayır;
D) qәyyumluqda vә ya himayәdә olanın müәyyәnlәşdirdiyi idarәçi ilә hәmin әmlakın idarә edilmәsinә dair qәyyumluq vә himayәçilik orqanı
müqavilә bağlayır
E) yalnız qәyyumluqda olanın daşınar vә qiymәtli daşınmaz әmlakının daimi idarә edilmәsi üçün qәyyumluq vә himayәçilik orqanı özünün
müәyyәnlәşdirdiyi idarәçi ilә hәmin әmlakın idarә edilmәsinә dair müqavilә bağlayır;
483) Sual:Hüquqi şәxsin adından çıxış edәn şәxs tәmsil etdiyi hüquqi şәxsә vurduğu zәrәri ödәmәlidirmi?
A) hüquqi şәxs subsidiyar mәsuliyyәt daşıyır.
B) hәr bir halda ödәmәlidir;
C) heç bir halda ödәmәli deyil;
D) müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa ödәmәlidir;
E) tәsisçilәr birgә mәsuliyyәt daşıyırlar;
484) Sual:Hüquqqi şәxs başqa hüquqi şәxsin ona qoşulması şәklindә yenidәn tәşkil edilәrkәn,hansı andan o yenidәn tәşkil edilmiş sayılır?
A) qoşulan hüquqi şәxsin fәaliyyәtinә xitam verilmәsi haqqında mәhkәmә qәrarı qәbul edildiyi andan.
B) qoşulan hüquqi şәxsin fәaliyyәtinә xitam verilmәsi haqqında qeydin hüquqi şәxslәrin dövlәt reyestrinә daxil edildiyi andan;
C) әvvәlki hüquqi şәxsin fәaliyyәtinә xitam verilmәsi haqqında qeydin hüquqi şәxslәrin dövlәt reyestrinә daxil edildiyi andan;
D) әvvәlki hüquqi şәxsin yenidәn tәşkil edilmәsi barәdә qeydin hüquqi şәxslәrin dövlәt reyestrinә daxil edildiyi andan;
E) qoşulan hüquqi şәxsin başqa hüquqi şәxsә qoşulması barәdә qәrar qәbul etdiyi andan;
485) Sual:Hüquqi şәxs başqa hüquqi şәxsә qoşulduqda qoşulan hüquqi şәxsin hüquq vә vәzifәlәri hansı hüquqi şәxsә keçir?

A) mәhkәmә qәrarı әsasında әvvәlki hüquqi şәxsә keçir.
B) tәhvil aktına uyğun olaraq qoşulan hüquqi şәxsә keçir;
C) qoşulma balansına uyğun olaraq әvvәlki hüquqi şәxsә keçir;
D) tәhvil aktına uyğun olaraq әvvәlki hüquqi şәxsә keçir;
E) tәhvil aktına uyğun olaraq әvvәlki vә qoşulan hüquqi şәxsә keçir;
486) Sual:Tam ortaqlığın iştirakçısı şәrikli kapitala hansı müddәtә qәdәr maya qoymalıdır?
A) ortaqlığın nizamnamәsindә göstәrilәn qaydada qoymalıdır.
B) ortaqlıq qeydә alınanadәk qoymalıdır;
C) mayanın 50 %ni ortaqlıq qeydә alınana qәdәr, qalan hissәsini isә qeydә alınandan üç ay әrzindә qoya bilәr;
D) mayanın 50 %ni ortaqlıq qeydә alınana qәdәr, qalan hissәsini isә qeydә alınandan altı ay әrzindә qoya bilәr;
E) mayanın 50 %ni ortaqlıq qeydә alınana qәdәr, qalan hissәsini isә qeydә alınandan bir il әrzindә qoya bilәr;
487) Sual:Hansı halda tam ortaqlıqda direktorlar şurası (müşahidә şurası) yaradılır?
A) qanunverici belә bir tәlәb müәyyәn etmәyib.
B) iştirakçıların sayı 40dan çox olan tam ortaqlıqda;
C) iştirakçıların sayı 25dәn çox olan tam ortaqlıqda;
D) iştirakçıların sayı 30dan çox olan tam ortaqlıqda;
E) iştirakçıların sayı 50dәn çox olan tam ortaqlıqda;
488) Sual:MMCnin nizamnamә kapitalındakı paylar cәmiyyәtin iştirakçısı olan fiziki şәxslәrin vәrәsәlәrinә vә hüquqi şәxslәrin hüquq varislәrinә
hansı qaydada keçir?
A) cәmiyyәtin nizamnamәsindә payların onlara yalnız cәmiyyәtin qalan iştirakçılarının razılığı ilә keşmәsi nәzәrdә tutulduqda.
B) paylar keçә bilmәz;
C) paylar keçә bilmәz, onlara payın dәyәri ödәnilir;
D) iştirakçıların razılığının alınması tәlәb olunmur;
E) cәmiyyәtin nizamnamәsindә payların onlara yalnız cәmiyyәtin qalan iştirakçılarının razılığı ilә keçmәsi nәzәrdә tutulmadıqda;
489) Sual:QSCnin sәhmlәri sәhmdar olan fiziki şәxslәrin vәrәsәlәrinә vә ya hüquqi şәxsin hüquq varislәrinә hansı hallarda keçir?
A) sәhmlәr keçә bilmәz, onlara sәhmlәrin dәyәri ödәnilir.
B) sәhmlәr keçә bilmәz;

C) cәmiyyәtin nizamnamәsindә ayrı qayda nәzәrdә tutulmadıqda;
D) qeydşәrtsiz keçir;
E) başqa sәhmdarların razılığı ilә keçir;
490) Sual:Ümumi birgә mülkiyyәtdә olan әşya girov qoyulan zaman:
A) ümumi birgә mülkiyyәtdә payı olan mülkiyyәtçi digәr mülkiyyәtçinin razılığı olmadan әşyanı girov qoya bilir.
B) ümumi birgә mülkiyyәtdә payı olan mülkiyyәtçinin razılığı yetәrlidir;
C) birgә mülkiyyәtdә payı daha çox olan şәxsin razılığı yetәrlidir;
D) bütün mülkiyyәtçilәrin yazılı razılığı gәrәkdir;
E) ümumi birgә mülkiyyәtdә olan әşya girov qoyula bilmәz;
491) Sual:Girov qoyulmuş әmlakdan istifadә nәticәsindә әldә edilmiş bәhәrә vә gәlirә girov hüququ aid edilirmi?
A) müqavilәdә nәzәrdә tutulan halda aid edilir.
B) istisnasız olaraq aid edilir;
C) istisnasız olaraq aid edilmir;
D) yalnız qanunda nәzәrdә tutulan halda aid edilir;
E) yalnız qanunda nәzәrdә tutulan halda aid edilmir;
492) Sual:әşyanın lombardda girovu nәdir?
A) yalnız nәqliyyat vasitәlәrinin fiziki şәxslәrdәn qısamüddәtli kreditlәrin tәmin edilmәsi mәqsәdi ilә sahibkarlıq fәaliyyәti qaydasında buna xüsusi
icazәsi olan ixtisaslaşdırılmış lombardlar tәrәfindәn girov götürülmәsdir.
B) şәxsi istehlak üçün istәnilәn әşyanın fiziki şәxslәrdәn qısamüddәtli kreditlәrin tәmin edilmәsi mәqsәdi ilә sahibkarlıq fәaliyyәti qaydasında buna
xüsusi icazәsi olan ixtisaslaşdırılmış lombardlar tәrәfindәn girov götürülmәsdir;
C) şәxsi istehlak üçün daşınmaz әşyanın fiziki şәxslәrdәn qısamüddәtli kreditlәrin tәmin edilmәsi mәqsәdi ilә sahibkarlıq fәaliyyәti qaydasında buna
xüsusi icazәsi olan ixtisaslaşdırılmış lombardlar tәrәfindәn girov götürülmәsdir;
D) şәxsi istehlak üçün daşınar әşyanın fiziki şәxslәrdәn qısamüddәtli kreditlәrin tәmin edilmәsi mәqsәdi ilә sahibkarlıq fәaliyyәti qaydasında buna
xüsusi icazәsi olan ixtisaslaşdırılmış lombardlar tәrәfindәn girov götürülmәsdir;
E) şәxsi istehlak üçün daşınar әşyanın fiziki şәxslәrdәn uzunmüddәtli kreditlәrin tәmin edilmәsi mәqsәdi ilә sahibkarlıq fәaliyyәti qaydasında buna
xüsusi icazәsi olan ixtisaslaşdırılmış lombardlar tәrәfindәn girov götürülmәsdir;
493) Sual:Hüququn girovu nәdir?
A) özgәninkilәşdirilә bilmәyәn hüququn, o cümlәdәn borc tәlәbinin girovudur.

B) özgәninkilәşdirilә bilәn hüququn, o cümlәdәn torpaq sahәsinin, binanın, qurğuların, yaşayış evinin (mәnzilin) icarәsi hüququnun, mülkiyyәtdәki
pay hüququnun, borc tәlәbinin girovudur;
C) özgәninkilәşdirilә bilәn hüququn vә borc tәlәbinin girovudur;
D) özgәninkilәşdirilә bilәn vә ya bilmәyәn hüququn, o cümlәdәn borc tәlәbinin girovudur;
E) özgәninkilәşdirilә bilәn hüququn, borc tәlәbinin vә mülkiyyәtdәki pay hüququnun girovudur;
494) Sual:İpoteka verәn borclu deyildirsә, ipoteka müqavilәsi hansı formada bağlanır?
A) kreditorun vә borclunun şifahi razılaşması vә ya yazılı formada.
B) ipoteka verәnin imzaladığı bir sәnәdin tәrtibi yolu ilә;
C) kreditorun imzaladığı bir sәnәdin tәrtibi yolu ilә;
D) borclunun imzaladığı bir sәnәdin tәrtibi yolu ilә;
E) kreditorun vә borclunun imzaladığı bir sәnәdin tәrtibi yolu ilә;
495) Sual:Ümumi ipoteka nәdir?
A) bu elә ipotekadır ki, onun predmeti bir daşınmaz әşyadır vә ümumi tәlәbin ödәnilmәsi üçün ondan istifadә edilir.
B) bu elә ipotekadır ki, onun predmeti bir neçә әşyadır vә ümumi tәlәbin ödәnilmәsi üçün әşyaların hәr birindәn istifadә edilir;
C) bu elә ipotekadır ki, onun predmeti bir neçә әşyadır vә ümumi tәlәbin ödәnilmәsi üçün әşyaların yalnız birindәn istifadә edilir;
D) bu elә ipotekadır ki, onun predmeti bir әşyadır vә ümumi tәlәbin ödәnilmәsi üçün ondan istifadә edilir;
E) bu elә ipotekadır ki, onun predmeti bir neçә әşyadır vә ümumi tәlәbin ödәnilmәsi üçün onlardan istifadә qadağandır;
496) Sual:Mülkiyyәtçinin ipotekası nәdir?
A) bu elә ipotekadır ki, tәmin edilmәsi üçün ipotekanın mövcüd olduğu tәlәb әmәlә gәlir vә ona xitam verilir.
B) bu elә ipotekadır ki, tәmin edilmәsi üçün ipotekanın mövcüd olduğu tәlәb әmәlә gәlir, ona xitam verilmir vә ya hәmin tәlәb әşyanın
mülkiyyәtçisinә keçdikdә ipoteka da ona keçir;
C) bu elә ipotekadır ki, tәmin edilmәsi üçün ipotekanın mövcüd olduğu tәlәb әmәlә gәlir, ona xitam verilmir vә ya hәmin tәlәb әşyanın
mülkiyyәtçisinә keçdikdә ipoteka ona keçmir;
D) bu elә ipotekadır ki, tәmin edilmәsi üçün ipotekanın mövcüd olduğu tәlәb әmәlә gәlmir, ona xitam verilir vә ya hәmin tәlәb әşyanın
mülkiyyәtçisinә keçdikdә ipoteka ona keçmir;
E) bu elә ipotekadır ki, tәmin edilmәsi üçün ipotekanın mövcüd olduğu tәlәb әmәlә gәlmir, ona xitam verilir vә ya hәmin tәlәb әşyanın
mülkiyyәtçisinә keçdikdә ipoteka da ona keçir;

497) Sual:Eyni bir әşya ipoteka ilә bir neçә dәfә yüklü edilә bilәrmi?
A) yalnız 5 dәfә yüklü edilә bilәr.
B) edilә bilәr;
C) yalnız 2 dәfә yüklü edilә bilәr;
D) yalnız 3 dәfә yüklü edilә bilәr;
E) eyni bir әşya ipoteka ilә bir neçә dәfә yüklü edilә bilmәz;
498) Sual:Bağışlama müqavilәsi әqdin hansı növünә aiddir?
A) mücәrrәd
B) pozitiv;
C) әvәzli;
D) konstnsual;
E) real;
499) Sual:Qiymәtli kağızların növlәri
A) tәqdimedici, adlı, adsız
B) tәqdimedici, adsız, orderli;
C) adlı, adsız;
D) adlı, adsız, orderli;
E) adlı, orderli;
500) Sual:Restitusiya nәdir?
A) etibarsız sayılmış әqdin tәrәflәrinin әvvәlki vәziyyәtlәrinә qaytarılması
B) hüquqi şәxsin öz nizamnamәsindә müәyyәnlәşdirilmiş fәaliyyәt mәqsәdlәrinә uyğun olmayan әqdin etibarsız sayılması;
C) әqdin etibarsız sayılması;
D) әqdin növü;
E) hüquqi şәxsin müflislәşmәsi;

