
05.05.2017

1/85

1

2

3

4

5

6

7

1710_Az_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 1710 Mülki_hüquq

Aşağıdakılardan hansı әşyalara aid deyil

Ailә,әmәk münasibәtlәri,tәbii ehtiyaclardan istifadә,әtraf mühitin mühafizәsi,müәlliflik hüququ vә әlaqәli
hüquqlarla bağlanmaları şamil edilirmi,,,

Zәrәr nәdir

Şәrәfi, lәyaqәti vә ya işgüzar nüfuzu lәkәlәyәn mәlumatların yayılması deyilәndә nә başa düşülür?

Aşağıdakılardan hansı mülki hüquqla әlaqәsi olan ayrıca hüquq sahәsidir

Azәrbaycan Respublikasının Mülki hüququ dünyanın hansı hüquq sisteminin tәrkib hissәsidir?

Düzgün cavabı seçin

Torpaq sahәlәri
Әmlak hüquqları•
Fiziki obyektlәr
Pullar
Qiymәtli kağızlar

tәrәflәrin razılığı ilә tәdbiq olunur;
adı çәkilәn münasibәtlәri tәnzimlәyәn qanun vericilikdә ayrı qayda yoxdursa mülki qanunvericilik normasına da
bu münasibәtlәrә tәdbiq edilir.

•
heç bir halda tәdbiq olunmur
onlar başqa hüquqi aktları ilә tәnzimlәnir;
şamil edilir

pul zәrәri
real zәrәr vә әldәn çıxmış fayda•
real zәrәr
әldәn çıxmış fayda
mәnәvi zәrәr

mәlumatın ona aid olan şәxsә tәklikdә bildirilmәsi yetәr ki, belә mәlumat yayılmış hesab olunsun
belә mәlumatın yalnız internetdә yayılması
yalnız hәr hansı yığıncaq vә ya toplantıda sәslәndirilmәsi
belә mәlumatın yalnız KİV orqanlarında yayılması
mәlumatın başqa şәxsә vә yaxud qeyrimüәyyәn şәxslәr dairәsinә istәnilәn formada bildirilmәsi•

müqavilә hüququ
sahibkarliq hüququ•
vәrәsәlik hüququ
siğorta hüququ
delikt hüququ

romaalman hüquq sisteminin•
sovet hüquq sisteminin
ingilisAmerika hüquq sisteminin
patriarxal hüquq sisteminin
müsәlman hüquq sisteminin

mülki hüququn sistemi ümumi vә xüsusi kimi hissәlәrdәn ibarәtdir•
mülki hüququn sistemi әşya hüququ vә öhdәlik hüququ institutlarından ibarәtdir
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Aşağıdakı prinsiplәrdәn hansı biri mülki hüququn prinsipi deyil

Mülki hüququn predmetini hansı münasibәtlәr tәşkil edir

Mülki hüquq hansı hüquq sahәsinә aiddir?

Aşağıda sadalanan hansı müdafiә forması mülki hüquqların әsas müdafiә forması hesab edilir?

Әmlakla әlaqәdar olmayan şәxsi qeyriәmlak münasibәtlәri.Aşağıda sadalanan hansı hallarda mülki
hüquqla tәnzim edilir?

Azәrbaycan Respublikasının mülki hüquq sistemi ümumilikdә hansı müasir hüquq sisteminә aiddir?

Aşağıda sadalanan hansı funksiya mülki hüququn funksiyası hesab edilir?

mülki hüququn sistemi şәxslәr ,әşyalar vә öhdәlik hüququndan ibarәtdir
mülki hüququn sistemi üç hissәdәn ibarәtdir
mülki hüququn sistemi maddi hüquqdan vә mәnәvi hüquqdan ibarәtdir;

tәqsirsizlik prezumpsiyasi•
mülkiyyәtin toxunulmazliği
müqavilәlәr azadlığı
dövriyyә iştirakçilarinin әmlak müstәqilliyi
hüquq subyektlәrinin iradә sәrbәstliyi

әmlak vә şәxsi qeyri әmlak münasibәtlәri•
müqavilәdәn әmәlә gәlәn münasibәtlәr
şәxsi qeyri әmlak münasibәtlәri
әmlak münasibәtlәri
әmlak vә әmlakla әlaqәdar olan şәxsi qeyri әmlak münasibәtlәri

xüsusi hüquq•
ümumi hüquq
konstitusiya hüququ
beynәlxalq hüquq
qarışıq

Hüquq pozana qarşı zor tәtbiq etmә
zәruri müdafiә vә son zәrurәt
inzibati qaydada müdafiә
mülki hüquqların mәhkәmә müdafiәsi•
Hüquq mühafizә orqanlarına müraciәt

hәmin münasibәtlәrin tәnzimi mәhkәmә qәrarı ilә zәruri hesab edildikdә
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmadıqda hüququn analogiyası qaydasında
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmasada ona zidd olmayan faktlardan yarandıqda
yalnız mülki qanunvericilikdә birbaşa nәzәrdә tutulduqda•
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmadıqda qanunun analogiya qaydasında

institutsion hüquq sisteminә
diniәnәnәvi hüquq sisteminә
anqlosaksonq sisteminә
romangerman sisteminә•
yaxın şәrq hüquq sisteminә

sistemlәşdirmә
tәnzimetmә•
cәza vermә
stabillәşdirmә
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Ümumi vә xüsusi hüquq bölgüsü aşağıda sadalanan hansı hüquq sistemiә aiddir?

Aşağıda qeyd olunan hansı müqavilә növündә müqavilә azadlığı prinsipi tәtbiq olunmur

Müqavilә azadlığı prinsipi nәyi ehtiva edir

Aşağıda qeyd olunan hansı müqavilә növündә müqavilә azadlığı prinsipi tәtbiq olunmur

Mülki hüquqla tәnzimlәnәn şәxsiqeyri әmlak hüquqlarının fәrqlәndirici әlamәtlәri hansılardır?

Әmlak münasibәtlәri dedikdә nә başa düşülür

Әmlak anlayışı hüquqda nәyi ifadә edir

xәbәrdaretmә

diniәnәnәvi hüquq sisteminә
romangekrman hüquq sisteminә•
anqlosakson hüquq sisteminә
sosialist hüquq sisteminә
müsәlman hüquq sisteminә

әvәzsiz müqavilәlәrdә
birtәrәfli müqavilәlәrdә
ümumi vә ya qoşulma müqavilәlәrdә•
çoxtәrәfli müqavilәlәrdә
qarışıq müqavilәlәrdә

mülki hüquqi müqavilәlәri bağlayıb bağlamamaqda, müqavilә üzrә kontragent seçimindә, müqavilә şәrtlәrini
müәyyәn etmәklә müqavilә növünü seçmәkdә tәrәflәrin hüququnu

•
müqavilә şәrtlәrinin sәrbәst müәyyәn etmәk,müqavilәdәn irәli gәlәn hüquqlar pozulduğu tәqdirdә mәhkәmәyә
müragiәt etmәk hüququnu, müqavilә üzrә sәrbәstkontragent seçimini
mülki hüquqi müqavilә bağlayıb bağlamamaqda, vahid iqtisadi mәkanın müәyyәn olunmasında, müqavilә
növünü seçmәkdә sәrbәstliyi
mülkihüquqi müqavilәlәrdәn irәli gәlәn hüquqları mәneәsiz hәyata keçirmәkdә, müqavilә növünü seçmәk,
müqavilәlәrdәn irәli gәlәn hüquqlar pozulduqda mәhkәmәyә müraciәt etmәk hüququnu
müqavilә tәrәflәrinә şәrtlәri müәyyәn etmәkdә bәrabәr imkanlar yaratmaq, müqavilәnin icrasından bir tәrәfli
imtinanın yolverilmәzliyini, müqavilә növünü seçmәkdә sәrbәst seçim imkanlarını

әvәzsiz müqavilәlәrdә
ümumi vә ya qoşulma müqavilәlәrdә•
birtәrәfli müqavilәlәrdә
çoxtәrәfli müqavilәlәrdә
qarışıq müqavilәlәrdә

bu hüquqların müdafiә olunması yalnız qeyriәmlak xarakterli sanksiyalarda ifadә oluna bilәr
bu hüquqların dәyәri pulla ifadә oluna bilәr
bu hüquqların hәyata keçirilmәsi hәmişә әvәzli xarakterlidir
iqtisadi mәzmundan mәhrumdur•
bu hüquqların hәyata keçirilmәsi digәr tәrәfin müәyyәn әmlak vәzifәlәri ilә müşahidә olunur

insanın әmlaka olan münasibәti
maddi vә qeyrimaddi nemәtlәrin müәyyәn şәxslәrә mәxsusluğunu vә dövriyyәsini müәyyәn edәn iradәvi
münasibәtlәr

•
insanın әşyaya olan münasibәti
әşyaların vә әmlakların bir yerә toplanması ilә әlaqәdar münasibәtlәr başa düşülür
әşyalar arasında әlaqә

mәnzil,torpraq, tikili vә qurğular
istәnilәn әşyaların vә qeyri maddi әmlak nemәtlәrinin toplusunu•
yalnız daşınmaz әşyaları
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Mülki hüquq hüququn bir sahәsi olmaqla

Haqqında şәrәfini, lәyaqәtini vә ya işgüzar nüfuzunu lәkәlәyәn mәlumatlar yayılmış fiziki şәxsin tәlәb
etdiyi zәrәrә nәlәr daxildir?

Adsız vә ya tәxәllülә dәrc edilәn yazılarda şәrәfi, lәyaqәti vә ya işgüzar nüfuzu lәkәlәyәn mәlumatlar
olduqda buna görә kimlәr cavabdehlik daşıyır?

Fiziki şәxsin şәrәfini, lәyaqәtini, işgüzar nüfuzunu lәkәlәyәn vә ya şәxsi hәyat sirrinә qәsd edәn
mәlumatlar rәsmi sәnәdә daxil edilmişdirsә, hәmin sәnәdin taleyi necә hәll olunur?

Hüququ pozulmuş şәxs ona vurulmuş zәrәrin әvәzinin tam ödәnilmәsini hansı hallarda tәlәb edә bilәr?

Mülki hüquq hansı münsibәtlәri tәnzim edir?

Hüquqi nәticәyә sәbәb olan hüquqi faktlar hansıdır?

mülkiyyәtçiyә mәxsus qiymәtli әşyaları
ayrıayrı daşınar әşyaların mәcmusunu

vergi
әmlak vә şәxsi qeyriәmlak•
tәşkilati inzibati münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüquq normalarının mәcmusudur
әmlak vә әmәk
maliyyә

onların yayılması nәticәsindә vurulmuş yalnız mәnәvi zәrәrin әvәzini tәlәb edә bilәr
onların yayılması nәticәsindә vurulmuş yalnız әldәn çıxmış faydanı tәlәb edә bilәr
onların yayılması nәticәsindә vurulmuş maddi zәrәri әldәn çıxmış faydanı vә mәnәvi zәrәrin ödәnilmәsini tәlәb
edә bilәr

•
onların yayılması nәticәsindә vurulmuş maddi zәrәri vә әldәn çıxmış faydanı tәlәb edә bilәr
onların yayılması nәticәsindә yalnız maddi zәrәrin ödәnilmәsini tәlәb edә bilәr

hәmin mәlumatları dәrc edәn KİVin müvafiq şöbәsinin rәhbәri
hәmin mәlumatların dәrc olunduğu KİV orqanının çıxmasına mәsul olan şәxs
hәmin mәlumatları dәrc edәn KİV•
hәmin mәlumatları dәrc edәn KİVin tәsisçisi
hәmin mәlumatları dәrc edәn KİVin redaktoru

hәmin sәnәdlәr dәyişdirilir vә maraqlı şәxslәrә mәlumat verilir•
hәmin sәnәdlәr mәhv edilir vә maraqlı şәxslәrә mәlumat verilir
hәmin sәnәdlәrә düzәliş edilir vә maraqlı şәxsdәn üzr istәnilir
hәmin sәnәdlәr sәnәdlәr paketi içәrisindәn çıxarılır vә maraqlı şәxslәrә mәlumat verilir
hәmin sәnәdlәrә fiziki şәxsin şәrәfini, lәyaqәtini, işgüzar nüfuzunu lәkәlәyәn vә şәxsi hәyatının sirrinә qәsd edәn
mәlumatları tәkzib edәn mәlumatlar әlavә edilir

qanunda vә ya müqavilәdә zәrәrin әvәzinin daha az miqdarda ödәnilmәsi nәzәrdә tutulmayan hallarda•
heç bir halda
bütün hallarda
yalnız kobud ehtiyatsızlıq nәtidәsindә vurulmuş zәrәrin әvәzinin tam tam ödәnilmәsini tәlәb edә bilәr
yalnız qәsdәn vurulmuş zәrәrin әvәzinin tam ödәnilmәsini tәlәb edә bilәr

tәrәflәrin hüquq vә bәrabәrliyinә әsaslanan әmlak vә şәxsi qeyriәmlak münasibәtlәrini•
vergidәn yayınma nәticәsindә vurulmuş zәrәrin ödәnilmәsinә dair münasibәtlәri
bankla müştәri arasında kredit münasibәtlәrini
işçi ilә işәgötürәn rasında әmlak münasibәtlәrini
bir tәrәfin digәr tәrәfә tabelyinә әsaslanan әmlak münasibәtlәrini

hüquq yaradan, hüquq dәyişәn, xitamverici hüquqi faktlar•
hüquq yaradan hüquqi faktlar
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Oxşar münasibәtlәri tәnzimlәyәn mülki hüquq normaları olmadıqda tәrәflәrin hüquq vә vәzifәlәrinin
mülki qanunvericilik prinsiplәri әsas götürülmәklә tәnzimlәnmәsi adlanır:

Mülki hüquq münasibәtlәri qanunvericiliklә vә ya tәrәflәrin razılaşması ilә birbaşa tәnzimlәnmәdikdә vә
onlara tәtbiq edilә bilәn işgüzar adәt olmadıqda hәmin münasibәtlәrә tәtbiq edilir:

Sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәr hansı sahәsindә tәşәkkül tapan vә geniş tәtbiq edilәn, qanunvericilikdә
nәzәrdә tutulmayan davranış qaydası adlanır:

Mülki hüququn mәnbәlәrinә aid deyil:

Azәrbaycan Respublikası Mülki Mәcәllәsinin vәzifәlәrinә aid deyil:

Mülki qanunvericiliyin aytentik tәfsiri nәdir

Düzgün cavabı seçin

xitamverici hüquqi faktlar
hüquq dәyişәn hquqi faktlar
hüquq pozan hüquqi faktlar

heç biri
hüququn analogiyasi•
qanunun analogiyasi
müqavilә
mәhkәmә presedenti

müqavilә
hüququn analogiyasi
qanunun analogiyasi•
mәhkәmә presedenti
heç biri

heç biri
işgüzar adәtlәr•
mәhkәmә presedenti
mülki – hüquqi prinsiplәr
analogiya

beynәlxalq aktlar
mәhkәmә presedenti•
işgüzar adәtlәr
qanunlar
konstitusiya

iqtisadi sahәdә cinayәtlәrin qarşisini almaq•
mülki dövriyyәni tәmin etmәk
sahibkarliq fәaliyyәtini dәstәklәmәk
fiziki şәxslәrin işgüzar nüfuzunu qorumaq
fiziki şәxslәrin şәrәfini qorumaq

hüquq normasinin mәzmununun istәnilәn dövlәt orqani tәrәfindәn verilәn tәfsiri
hüquq normasinin mәzmununun hüquq alimi tәrәfindәn tәfsiridir
müvafiq normanın mәzmununun onu tәtbiq edәn mәhkәmә tәrәfindәn tәfsiridir
hüquq normasinin mәzmununun onu qәbul edәn orqan tәrәfindәn tәfsiri•
hüquq normasinin mәzmununun mәntiqi nöqteyi nәzәrdәn izahidir

mülki qanunvericilik Azәrbaycan әrazisindә qeydiyyatı olan hüquqi vә fiziki şәxslәr üçün qüvvәdәdir

•
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Mülki qanunvericilik nizama salır

Mülki hüququqn mәnbәlәri hansılardır

Әgәr qanunda ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa Azәrbaycan Respublikasının qanunu hansı әrazidә
qüvvәdәdir?

Hansı normativ akt mülki hüququn mәnbәyi hesab olunmur?

Mülki qanunvericilik normalarının geriyә qüvvәsi varmı?

Hansı hüquq sahәsindә analogiyaya yol verilir?

Qanunun analojiyası nәdir?

mülki qanunvericilik azәrbaycan respublikasi әrazisindә fәaliyyәt göstәrәn bütün fiziki vә hüquqi şәxslәr üçün
qüvvәdәdir

•
mülki qanunvericilik azәrbaycan respublikasi әrazisindә fәaliyyәt göstәrәn bütün fiziki şәxslәr üçün qüvvәdәdir
mülki qanunvericilik azәrbaycan respublikasinin әrazisindә olan vәtәndaşlari üçün qüvvәdәdir
mülki qanunvericilik azәrbaycan respublikasinin vәtәndaşlari vә azәrbaycan respublikasi әrazisindә qeydiyyatdan
keşmiş hüquqi şәxslәr üçün qüvvәdәdir

mülki hüquq subyektlәrinin qanunauyğun xarakterli әmlak vә şәxsi qeyriәmlak münasibәtlәrini
mülki hüquq subyektlәrinin yalniz qanunauyğun xarakterli әmlak münasibәtlәrini
mülki hüquq subyektlәrinin әmlak vә şәxsi qeyriәmlak münasibәtlәrini•
mülki hüquq subyektlәrinin әmlak münasibәtlәrini
mülki hüquq subyektlәrinin şәxsi qeyriәmlak münasibәtlәrini

mәhkәmә tәcrübәsi
qanunlar,qanun qüvvәli aktlar vә işgüzar adәtlәr•
yalniz qanunlar
yalniz qanunlar vә qanun qüvvәli aktlar
yalniz müqavilәlәr

yalnız respublikanın paytaxtında
azәrbaycan respublikasının bütün әrazisindә•
azәrbaycan respublikasının bәzi әrazilәrindә
azәrbaycan respublikasının sәrhәdlәri daxilindә olan әrazidә
yalnız muxtar qurumların әrazisindә

yerli özünüidarә orqanlarının normativ hüquqi xarakterli qәrarı
prezidentin normativ xarakterli fәrmanı
prezidentin fәrdi sәrәncamı•
nazirlәr kabinetinin normativ xarakterli qәrarı
beynәlxalq konvensiyalar

qanunla birbaşa nәzәrdә tutulduqda ola bilәr;•
mәsuliyyәti yüngüllәşdirdiyi halda geriyә qüvvәsi var;
heç bir halda yoxdur;
müqavilәdә birbaşa nәzәrdә tutulduqda ola bilәr;
hәr bir halda geriyә qüvvәsivar;

mülki hüquqda•
mülki prosesual hüquqda
cinayәt hüququnda
vergi hüququnda
cinayәt prosesual hüquqünda

qanunvericilik, tәrәflәrin razılaşması vә ya işgüzar adәtlәr olmadıqda mülki hüquq münasibәtlәrinin onların
mahiyyәtinә zidd olmayanoxşar münasibәtlәri tәnzimlәyәn qanunvericilik nomaları ilә nizamlanması

•
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Yuxarıda göstәrilәnlәrdәn hansı Azәrbaycan Respublikasının mülki hüququnun mәnbәyi sayılmır?

Mülki Mәcәllәnin mәqsәdi

Aşağıdakılardan hansı mülki hüquq münasibәtlәrinin obyektlәrinә aid edilir?

Maddi mәzmununa görә mülki hüquq münasibәtlәri hansı növlәrә bölünür?

Mülki hüquq münasibәtlәrinin subyektlәri kimlәr ola bilәr ?

Aşağıda nәzәrdә tutulan hüquqi faktlardan hansı mülki hüquq münasibәtinin yaranma әsası sayılmır

Aşağıdakılardan hansı mülki hüquq münasibәtlәrinә aid deyil, inzibati hüquqa xasdıra

oxşar münasibәtlәri tәnzimlәyәn mülki qanunvericilik normalarının tәtbiqi
tәrәflәrin razılaşması ilә münasibәtlәrin hәll olunması
mülki qanunvericilik prinsiplәrinin tәtbiqi
işgüzar adәtlәr әsasında münasibәtlәrin nizama salınması

işgüzar adәtlәr
qanunlar
qanunlardan aşağı qüvvәli normativ aktlar
beynәlxalq müqavilәlәr
mәhkәmә presedentlәri•

beynәlxalq hüquqi aktların tәtbiqinә şәrait yaratmaq
üçüncü şәxslәrin hüquqlarına xәlәl gәtirmәdәn mülki dövriyyәnin azadlığını onun iştirakçılarının bәrabәrliyi
әsasında tәmin etmәk

•
mülki dövriyyә iştirakçılarının iradә ifadәsi üçün şәrait yaratmaq
insan hüquq vә azadlıqlarını müdafiә etmәk
maddi vә qeyri maddi nemәtlәri qorumaq

yaradıcılıq fәaliyyәtinin nәticәlәri, işlәr vә xidmәtlәr
әşyalar, qeyrimaddi nemәtlәr
әşyalar, qeyrimaddi nemәtlәr, yaradıcılıq fәaliyyәtinin nәticәlәri, işlәr vә xidmәtlәr•
xidmәtlәr
işlәr

әmlak münasibәtlәrinә vә şәxsi qeyriәmlak münasibәtlәrinә•
mütlәq hüquq münasibәtәlrinә
öhdәlik hüquq münasibәtlәrinә
tәşkilati hüquq münasibәtlәrinә
nisbi hüquq münasibәtlәrinә

14 yaşına çatmış şәxslәr
istәnilәn şәxslәr ola bilәr•
yalnız yetkinlik yaşına çatmış şәxslәr
tam fәaliyyәt qabiliyyәtli şәxslәr
7 yaşına çatmış şәxslәr

faktorinq müqavilәsi
әmәk müqavilәsi•
әmlaka ziyan vurulması
insanın şәrәf vә lәyaqәtinin pozulması
konsessiya müqavilәsi

subordinasiya•
әvәzlilik
iradә sәrbәstliyi
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Aşağıdakılardan hansı qeyri maddi nemәtlәrә aid deyil

Aşağıdakılardan hansı mülki hüquq münasibәtlәrinin obyektlәri deyil

Mülki hüquq münasibәtlәrinin obyektlәri ola bilmәz

Mәnәvi zәrәrin ödәnilmәsi hansı qaydada hәyata keçirilir

Mәnәvi zәrәrin ödәnilmәsi hansı qaydada hәyata keçirilir

Mәnәvi sarsıntı dedikdә nә başa düşülür ?

Mәlumat nә zaman yayılmış hesab olunur ?

dispozitivlik
tәrәflәrin bәrabәrliyi

insanin hәyat vә sağlamliq hüququ
izlәmә hüququ•
şәxsi vә ailә sirri
şәxsi toxunulmazliq hüququ
insanin şәrәf vә lәyaqәti

İşlәr vә xidmәtlәr
Dövlәt sirri•
Әşyalar
Pullar vә qiymәtli kağızlar
Yaradıcılıq fәaliyyәtinin nәticәlәri

әşyalar
vergilәr•
mallar
işlәr
xidmәtlәr

cavabdehin üzәrinә müәyyәn vәzifәlәr (tәkzib edilmısi, üzr istәnilmәsi) qoymaqla ödәnilә bilәr
bir qayda olaraq pul ilә müәyyәn edilir
bir qayda olaraq pul ilә müәyyәn edilir vә ödәnilir, hәmçinin cavabdehin üzәrinә müәyyәn vәzifәlәr (tәkzib
edilmısi, üzr istәnilmәsi) qoymaqla ödәnilә bilәr

•
zәrәr çәkmiş şәxsin kütlәvi informasiya vasitәlәrindә öz cavabını dәrc etdirmәsi ilә
yalnız naturada ödәnilir

onun sağlamlığının pozulması nәticәsindә fiziki әzab çәkmәsi
şәxsә qarşı törәdilәn qanunsuz hәrәkәtin vә ya hәrәkәtsizliyin onun şüurunda mәnfi psixi reaksiyaya sәbәb olması•
şәxsin qeyrimaddi xarakterli mәhrumiyyәtlәrә mәruz qalması
şәxsin әmlak xarakterli itkilәrә mәruz qalması
şәxsin qeyriәmlak xarakterli itkilәrә mәruz qalması

şәxsin qeyrimaddi xarakterli mәhrumiyyәtlәrә mәruz qalması
şәxsә qarşı törәdilәn qanunsuz hәrәkәtin vә ya hәrәkәtsizliyin onun şüurunda mәnfi psixi reaksiyaya sәbәb olması•
onun sağlamlığının pozulması nәticәsindә fiziki әzab çәkmәsi
şәxsin qeyriәmlak xarakterli itkilәrә mәruz qalması
şәxsin әmlak xarakterli itkilәrә mәruz qalması

mәlumatın ona aid olan şәxsә tәklikdә bildirilmәsi
mәlumat qısa xarakterli olduqda
mәlumat hәqiqәtә uyğun olmadıqda
mәlumat şәxsi tam olaraq xarakterizә etdikdә
mәlumat başqa şәxsә, bir neçә vә yaxud qeyrimüәyyәn şәxslәr dairәsinә bildirildikdә•
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Necә xarakterli mәlumatlar şәrәf vә lәyaqәti lәkәlәyәn mәlumat kimi qiymәtlәndirilir ?

Mülki hüquq münasibәtlәrinin obyektlәri hesab edilmirlәr

Hansı hüquq münasibәtlәri nisbi hüquq münasibәtlәridir?

Hansı hüquq münasibәtlәri әmlak hüquq münasibәtlәri adlanır?

Mülki hüquq münasibәtlәrinin subyektlәri ola bilәrlәr

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn kimlәr mülki hüquq münasibәtlәrinin subyektlәridir?

Ölmüş elan edilmiş şәxs gәlib çıxdıqdan sonra başqa şәxsә verilmiş hansı әmlakının qaytarılmasını tәlәb
edә bilәr?

әgәr mәlumat әxlaq prinsiplәrinә ziddirsә, istehsaltәsәrrüfat, xidmәt vә içtimai fәaliyyәtlә әlaqәdar cәmiyyәt,
kollektiv vә yaxud ayrıayrı şәxslәr arasında vәtәndaş barәsindә mәnfi rәy yaratdığı tәqdirdә

•
mәlumat әxlaq prinsiplәrinә zidd olsada, aid olan şәxsә tәklikdә bildirilmişdir
mәlumat әxlaq prinsiplәrinә zidd olsada hәqiqәtә uyğundur, istehsaltәsәrrüfat, xidmәt vә içtimai fәaliyyәtlә
әlaqәdar cәmiyyәt, kollektiv vә yaxud ayrıayrı şәxslәr arasında vәtәndaş barәsindә mәnfi rәy yaratdığı tәqdirdә
mәlumat әxlaq prinsiplәrinә zidd olsada, istehsaltәsәrrüfat, xidmәt vә içtimai fәaliyyәtlә әlaqәdar cәmiyyәt,
kollektiv vә yaxud ayrıayrı şәxslәr arasında vәtәndaşı xarakterizә edәn mәlumatları әks etdirmirsә
mәlumat әxlaq prinsiplәrinә zidd olsada, istehsaltәsәrrüfat, xidmәt vә içtimai fәaliyyәtlә әlaqәdar cәmiyyәt,
kollektiv vә yaxud ayrıayrı şәxslәr arasında vәtәndaş barәsindә mәnfi rәy yaratmadığı tәqdirdә

әşyalar
әqli fәaliyyәtin nәticәlәri
pul
fiziki şәxslәr•
qeyrimaddi nemәtlәr

hansilar ki, sәlahiyyәtli şәxsә qarşi ciddi müәyyәnlәşdirilmiş borclu şәxs durur•
hansilar ki, sәlahiyyәtli şәxsә qarşi borclu subyektlәrin qeyri müәyyәn dairәsi durur
hansilar ki, sәlahiyyәtli şәxsә qarşi hәm ciddi müәyyәnlәşdirilmiş borclu şәxs, hәm dә borclu subyektlәrin qeyri
müәyyәn dairәsi dura bilәr
hansilar ki, subyektin әmlak vәziyyәtinin statistikasini (sükunәt halini)tәsbit edir
hansilar ki, subyektin әmlak vәziyyәtinin dinamikasini (hәrәkәtini) ifadә edir

hansılar ki, obyektlәrini әqli fәaliyyәtin nәticәlәri tәşkil edir
Hansılar ki, onların obyektlәri maddi nemәtlәrdir vә әmlakın müәyyәn şәxsә mәxsus olmasını, yaxud da әmlakın
keçmәsini nәzәrdә tutur

•
hansılar ki, obyektlәrini mәnәvi hüquqlar tәşkil edir vә onların müәyyәn şәxsә mәxsus olmasını, yaxud da
keçmәsini nәzәrdә tutur
hansılar ki, obyektlәrini şәrәf vә lәyaqәt tәşkil edir
hansılar ki, obyektlәrini şәxsi әmlak hüquqları tәşkil edir

ancaq fiziki şәxslәr
fiziki vә hüquqi şәxslәr – Azәrbaycan Respublikasının rezidentlәri•
istәnilәn fiziki vә hüquqi şәxslәr, hәmçinin hüququn xüsusi subyektlәri kimi dövlәt vә bәlәdiyyәlәr
öz orqanları vasitәsilә dövlәt
ancaq hüquqi şәxslәr

yerli özünüidarә oorqanları
hüquqi şәxslәr
dövlәt hakimiyyәt orqanları
fiziki şәxslәr
hamısı•

әvәzsiz olaraq başqa şәxsә verilmiş әmlakın qalan hissәsini•
yalnız daşınar әmlakını
yalnız daşınmaz әmlakını
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Xәbәrsiz itkin düşmә haqqında mәhkәmә qәrarı qüvvәyә mindikdәn sonra әmlakı kim idarә edir?

Fiziki şәxsin üzәrindә patronaj tәyin edilmәsi kimin tәşәbbüsü ilә hәyata keçirilir?

Patronaj kimin üzәrindә tәyin edilir?

7 yaşınadәk yetkinlik yaşına çatmayanların fәaliyyәt qabiliyyәti varmı?

Şәxsin birdәn çox yaşayış yeri ola bilәrmi?

Fiziki şәxsin yaşayış yeri hara sayılır?

Hansı halda şәxs xәbәrsiz itkin düşmüş elan olunur?

bütün әmlakını
Yalnız şәxsi geyim, bәzәk әşyalarını

hәmin şәxsin qanuni vәrәsәlәri•
nikahdadırsa, arvadı
yetkinlik yaşına çatmayıbsa, qanuni nümayәndәlәri, qәyyumu vә ya himayәçisi
qәyyumluq vә himayәçilik orqanı
әn yaxın qonşusu

qanunda göstәrilәn bütün maraqlı şәxslәrin tәşәbbüsü ilә
qәyyumluq vә himayәçilik orqanının tәşәbbüsü ilә
hәmin fiziki şәxsin xahişi ilә•
qanuni nümayәndәnin xahişi ilә
Qohumlarının xahişi ilә

7 yaşınadәk azyaşlılar üzәrindә
sağlamlıq vәziyyәtinә görә müstәqil surәtdә hüquqlarını hәyata keçirmәyә vә müdafiә etmәyә, vәzifәlәrini icra
etmәyә qadir olmayan yetkinlik yaşına çatmış fәaliyyәt qabiliyyәtli fiziki şәxslәr üzәrindә

•
fәaliyyәt qabiliyyәti mәhdudlaşdirilan istәnilәn şәxslәr üzәrindә
sağlamlıq durumuna görә müstәqil surәtdә hüquqlarını hәyata keçirmәyә vә müdafiә etmәyә, vәzifәlәrini icra
etmәyә qadir olan yetkinlik yaşına çatmış fәaliyyәt qabiliyyәtli şәxslәr üzәrindә
sağlamlıq durumuna görә müstәqil surәtdә hüquqlarmı hәyata keçirmәyә vә müdafiә etmәyә, vәzifәlәrini icra
etmәyә qadir olmayan yetkinlik yaşına çatmış fәaliyyәt qabiliyyәtsiz fiziki şәxslәr üzәrindә

var, yalnız hәdiyyә aldıqları әşyalarla әlaqәdar әqdlәri bağlaya bilәrlәr
xeyr•
bәli
var, yalnız xırda mәişәt әqdlәri bağlaya bilәrlәr
var, yalnız 100 manatadәk dәyәri olan әqdlәri bağlaya bilәrlәr

bәli•
xeyr
şәxsin yaşadığı yerlә işlәdiyi yer arasında uzun mәsafә varsa, şәxsin birdәn çox yaşayış yeri ola bilәr
şәxsin yalnız iki yaşayış yeri ola bilәr
bәzi istisnalarda xeyr

işlәdiyi yer
adәtәn yaşadığı yer•
daimi qeydiyyatda olduğu yer
daimi yaşadığı yer
әmlakının әsas hissәsi olan yer

әgәr fiziki şәxsin olduğu yer mәlum deyildirsә vә bir il әrzindә o, yaşayış yerindә görünmәmişsә, maraqlı şәxslәrin
әrizәsinә әsasәn mәhkәmә fiziki şәxsi xәbәrsiz itkin düşmüş hesab edә bilәr
әgәr fiziki şәxsin olduğu yer mәlum deyildirsә vә iki il әrzindә o, yaşayiş yerindә görünmәmişsә, maraqli şәxslәrin
әrizәsinә әsasәn mәhkәmә fiziki şәxsi xәbәrsiz itkin düşmüş hesab edә bilәr

•
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7 yaşından 14 yaşınadәk olan şәxslәrin aşağıdakı hәrәkәtlәri müstәqil şәkildә hәyata keçirmәyә ixtiyarı
vardır

Hansı yaşdan etibarәn şәxslәr delikt qabiliyyәtli sayılır?

Fiziki şәxsin mülki fәaliyyәt qabiliyyәti nә vaxt tam hәcmdә әmәlә gәlir?

Mülki fәaliyyәt qabiliyyәti nәdir?

Düzgün cavabı seçin

әgәr fiziki şәxsin olduğu yer mәlum deyildirsә vә üç il әrzindә o, yaşayiş yerindә görünmәmişsә, maraqli şәxslәrin
әrizәsinә әsasәn mәhkәmә fiziki şәxsi xәbәrsiz itkin düşmüş hesab edә bilәr
әgәr fiziki şәxsin olduğu yer mәlum deyildirsә vә beş il әrzindә o, yaşayiş yerindә görünmәmişsә, maraqli şәxslәrin
әrizәsinә әsasәn mәhkәmә fiziki şәxsi xәbәrsiz itkin düşmüş hesab edә bilәr
әgәr fiziki şәxsin olduğu yer mәlum deyildirsә vә on il әrzindә o, yaşayiş yerindәgörünmәmişsә, maraqli şәxslәrin
әrizәsinә әsasәn mәhkәmә fiziki şәxsi xәbәrsiz itkin düşmüş hesab edә bilәr

xirda mәişәt әqdlәrnii; әvәzsiz olaraq fayda götürmәyә yönәldilmiş elә әqdlәr ki, onlardan әmәlә gәlәn hüquqların
notariat qaydasında tәsdiqlәnmәsi vә ya dövlәt qeydiyyatına alınması tәlәb olunmur; qanuni nümayәndәnin
özünün vә ya onun razılığı ilә üçüncü şәxsin müәyyәn mәqsәd üçün vә ya sәrbәst istifadә üçün verdiyi vәsait
barәsindә sәrәncam üzrә әqdlәr; elm, әdәbiyyat vә ya incәsәnәt әsәrinin, ixtiranın vә ya qanunla qorunan digәr
әqli fәaliyyәt nәticәsinin müәllifi hüquqlarını hәyata keçirsin
xirda mәişәt әqdlәrnii; әvәzsiz olaraq fayda götürmәyә yönәldilmiş elә әqdlәr ki,onlardan әmәlә gәlәn hüquqlarin
notariat qaydasinda tәsdiqlәnmәsi vә ya dövlәt qeydiyyatina alinmasi tәlәb olunmur; qanuni nümayәndәnin
özünün vә ya onun raziliği ilә üçüncü şәxsin müәyyәn mәqsәd üçün vә ya sәrbәst istifadә üçün verdiyi vәsait
barәsindә sәrәncam üzrә әqdlәr

•

yalniz xirda mәişәt әqdlәrini
qanuni nümayәndәnin özünün vә ya onun raziliği ilә üçüncü şәxsin müәyyәn mәqsәd üçün vә ya sәrbәst istifadә
üçün verdiyi vәsait barәsindә sәrәncam üzrә әqdlәri
әvәzsiz olaraq fayda götürmәyә yönәldilmiş elә әqdlәr ki, onlardan әmәlә gәlәn hüquqlarin notariat qaydasinda
tәsdiqlәnmәsi vә ya dövlәt qeydiyyatina alinmasi tәlәb olunmur

Anadan olandan sonra
14 yaşına çatandan sonra•
18 yaşına çatandan sonra
7 yaşına çatandan sonra
16 yaşına çatandan sonra

fiziki şәxsin mülki fәaliyyәt qabiliyyәti anadan olduğu gündәn yaranir
fiziki şәxsin mülki fәaliyyәt qabiliyyәti, o, yetkinlik yaşina, yәni on sәkkiz yaşina çatdiqda tam hәcmdә әmәlә
gәlir

•
fiziki çәxsin mülki fәaliyyәt qabiliyyәti tam hәcmdә 16 yaşından yaranır
fiziki şәxsin mülki fәalyyәt qabiliyyәti tam hәcmdә 14 yaşindan yaranir
fiziki şәxsin mülki fәaliyyәt qabiliyyәti hüquq qabiliyyәti ilә eyni gündә tam hәcmdә yaranir

fiziki şәxsin mülki hüquq fәaliyyәt qabiliyyәti şәxsin öz hәrәkәtlәri ilә mülki vәzifәlәr yaratmaq vә icra etmәk
qabiliyyәtidir
fiziki şәxsin mülki hüquq fәaliyyәt qabiliyyәti şәxsin öz hәrәkәtlәri ilә mülki hüquqlar әldә etmәk vә hәyata
keçirmәk qabiliyyәtidir
fiziki şәxsin mülki hüquq fәaliyyәt qabiliyyәti insanin mülki hüquqlara malik olmaq vә mülki hüquq vәzifәlәri
daşimaq qabiliyyәtidir
fiziki şәxsin mülki hüquq fәaliyyәt qabiliyyәti şәxsin öz hәrәkәtlәri ilә istәnilәn cür әqdlәr bağlamaq
qabiliyyәtidir
fiziki şәxsin mülki hüquq fәaliyyәt qabiliyyәti şәxsin öz hәrәkәtlәri ilә mülki hüquqlar әldә etmәk vә hәyata
keçirmәk, özü üçün mülki vәzifәlәr yaratmaq vә icra etmәk qabiliyyәtidir

•

yetkinlik yaşına çatmış fiziki şәxs üzәrindә qәyyumluq vә ya himayәdarlıq müәyyәn olunan hallarda o,hüquq
qabiliyyәtindәn müvәqqәti olaraq mәhrum olur
fiziki şәxs üzәrindә qәyyumluq vә ya himayәdarliq müәyyәn olunan hallarda hüquq qabiliyyәtindәn müvәqqәti
olaraq mәhrum olur
fiziki şәxs hüquq qabiliyyәtindәn mәhrum oluna bilmәz•
fiziki şәxs mülki fәaliyyәt qabiliyyәtini itirәndә mülki hüquq qabiliyyәtindәn dә mәhrum olur
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Fiziki şәxsin mülki hüquq qabiliyyәti nә vaxt xitam olur?

Düzgün cavabı tapın

Fiziki şәxsin mülki hüquq qabiliyyәti nәdir?

Fiziki şәxsin mülki hüquq qabiliyyәti ümumi qaydada nә vaxtdan әmәlә gәlir?

Yanlış cavabı tapın

Fiziki şәxsin mülki hüquq subyektliliyi nәdir?

Fiziki şәxsin dairәsinә dair düzgun cavabı seçin

fiziki şәxs qanunla nәzәrdә tutulmuş bәzi hallarda mәhkәmә qaydasinda mülki hüquq qabiliyyәtindәn mәhrum
oluna bilәr

fiziki şәxsin mülki fәaliyyәt qabiliyyәti dayandirildiği gündә
fiziki şәxsin ölümü ilә•
fiziki şәxsin mülki hüquq qabiliyyәti heç vaxt xitam olmur
fiziki şәxs mәhkәmә qaydasinda mülki fәaliyyәt qabiliyyәtsiz elan edildikdә
fiziki şәxsin mülki fәaliyyәt qabiliyyәti mәhdudlaşdirilanda

fiziki şәxsin istәnilәn әqdi bağlamaq üçün mülki hüquq qabiliyyәtli olmasi kifayәtdir
fiziki şәxsin istәnilәn әqdi bağlamaq üçün onun tam fәaliyyәt qabiliyyәtli olmasi vacibdir•
fiziki şәxsin bütün әqdlәri bağlamaq üçün onun 18 yaşına çatması vacibdir
fiziki şәxsin bәzi әqdlәri bağlamasi üçün onun 18 yaşina çatmasi kifayәtdir
fiziki şәxsin bәzi әqdlәri müstәqil bağlamasi üçün onun 5 yaşina çatmasi kifayәtdir

fiziki şәxsin mülki hüquq qabiliyyәti insanin mülki hüquqlara malik olmaq qabiliyyәtidir
fiziki şәxsin mülki hüquq qabiliyyәti insanin mülki hüquqlara malik olmaq vә mülki hüquq vәzifәlәri daşimaq
qabiliyyәtidir

•
fiziki şәxsin mülki hüquq qabiliyyәti şәxsin özü üçün mülki vәzifәlәr yaratmaq vә icra etmәk qabiliyyәti başa
düşülür
fiziki şәxsin mülki hüquq qabiliyyәti şәxsin öz hәrәkәtlәri ilә mülki hüquqlar әldә etmәk vә hәyata keçirmәk
qabiliyyәtidir
fiziki şәxsin mülki hüquq qabiliyyәti insanin mülki hüquq vәzifәlәri daşimaq qabiliyyәtidir

fiziki şәxsin doğulduğu andan•
fiziki şәxsin18 yaşina çatdiği vaxtdan etibarәn
maya bağlandiği vaxtdan
7 yaşindan
14 yaşindan

mülki hüquqda fiziki şәxs insan fәrdidir
fiziki şәxs hәm vәtәndaş, hәm әcnәbi, hәmçinin vәtәndaşlığı olmayan şәxsdir
azәrbaycan respublikasinda bütün vәtәndaşlar, azәrbaycan respublikasinin әrazisindә daimi yaşayan vә ya
müvәqqәti qalan әcnәbilәr vә vәtәndaşliği olmayan şәxslәr fiziki şәxslәrdir
fiziki şәxs hüquq münasibәtlәrindә öz adindan iştirak edәn insan fәrdidir
mülki hüquqda fiziki şәxs canli insan fәrdi vә qanunda nәzәrdә tutulan bәzi hallarda meyit dә sayila bilәr•

fiziki şәxsin öz adindan mülki münasibәtlәrdә iştirak etmәsi qabiliyyәti
fiziki şәxsin tam fәaliyyәt qabiliyyәtli olmasi
fiziki şәxsin öz hәrәkәtlәri ilә mülki hüquq әldә etmәsi vә vәzifә icra etmәsi qabiliyyәti
fiziki şәxsin hüquq vә vәzifәlәri öz adi ilә әldә etmәsi vә hәyata keçirmәsi qabiliyyәti
fiziki şәxsin hüquq vә fәaliyyәt qabiliyyәti•

Azәrbaycan Respublikası әrazisindә qeydiyyatda olan istәnilәn insan fәrdi fiziki şәxsdir
Azәrbaycan Respublikasında bütün vәtәndaşlar vә Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә daimi yaşayan vә
çalışan vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr fiziki şәxslәrdir

•
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Fiziki şәxs üzәrindә patronaj tәyin edilmәsi onun fәaliyyәt qabiliyyәtini mәhdudlaşdırırmı?

7 yaşından 14 yaşınadәk olan fiziki şәxslәr hansı әqdlәri müstәqil bağlaya bilәrlәr?

Fiziki şәxslәr yaşayış yerini seçmәkdә sәrbәstdirlәrmi?

Fiziki şәxs mәhkәmә tәrәfindәn ölmüş elan edildikdә ölüm günü hansı gün hesab edilir?

Fiziki şәxs hüquq qabiliyyәtindәn mәhrum edilә bilәrmi?

Hansı fiziki şәxslәr üzәrindә qәyyum tәyin oluna bilәr?

Fiziki şәxsin neçә yaşayış yeri ola bilәr?

Azәrbaycan Respublikasında bütün vәtәndaşlar, Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә daimi yaşayan vә ya
müvәqqәti qalan әcnәbilәr vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr fiziki şәxslәrdir

•
Azәrbaycan vәtәndaşları fiziki şәxslәrdir
Azәrbaycan Respublikasında bütün vәtәndaşlar, Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә daimi yaşayan әcnәbilәr
vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr fiziki şәxslәrdir

qismәn mәhdudlaşdırır
tamamilә mәhdudlaşdırır
fәaliyyәt qabiliyyәtindәn mәhrum edir
mәhdudlaşdır
mәhdudlaşdırmır•

daşınmaz әmlakın alqısatqısı ilә bağlı әqdlәri
istәnilәn әqdlәr
notariatda tәsdiq olunmalı vә dövlәt qeydiyyatına alınmalı olan, lakin әvәzsiz fayda götürmәyә imkan verәn
әqdlәr
әmlak kirayә müqavilәsi
xırda mәişәt xarakterli әqdlәr•

qanunda nәzәrdә tutulan hallarda sәrbәstdirlәr
qismәn sәrbәstdirlәr
sәrbәstdirlәr•
sәlahiyyәtli orqanın razılığı olduqda sәrbәstdirlәr
sәrbәst deyillәr

mәhkәmә qәrarlarının elan olunduğu
onun haqqında axırıncı mәlumat alındığı gün
fiziki şәxsin xәbәrsiz itkin düşdüyü gündәn sonrakı gün
ölmüş elan olunma haqqında mәhkәmәyә müraciәt edildiyi gün
mәhkәmә qәrarının qüvvәyә mindiyi vә ya mәhkәmә qәrarında nәzәrdә tutulan gün•

edilә bilmәz•
qismәn edilә bilәr
edilә bilәr
müәyyәn yaş hәddindә mәhrum edilә bilәr
mәhkәmә qәrarı ilә mәhrum edilә bilәr

14 yaşına çatmayan fiziki şәxslәr üzәrindә•
әlillәr vә qocalar üzәrindә
14 yaşından 18 yaşınadәk olan fiziki şәxslәr üzәrindә
fәaliyyәt qabiliyyәti mәhkәmә tәrәfindәn mәhdudlaşdırılan şәxmlәr üzәrindә
16 yaşında olan fiziki şәxmlәr üzәrindә

daimi yaşadığı yer
bir yaşayış yeri
ancaq qeydiyyatda olduğu yaşayış yeri

•
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Fiziki şәxsin hüquq qabiliyyәti hansı vaxtdan yaranır?

Xәbәrsiz itkin düşmә haqqında mәhkәmә qәrarı qüvvәyә mindikdәn sonra onun әmlakını kim idarә edir?

Hansı hallarda mәhkәmә fiziki şәxsi xәbәrsiz itkin düşmüş hesab edә bilәr?

Fәaliyyәt qabiliyyәti mәhdudlaşdırılan şәxslәr himәyәçi tәyin edilә bilәrmi?

Himayәçilikdә olanların adından zәruri әqdlәri kim bağlayır?

Qәyumluqda olanların adından zәruri әqdlәri kim bağlayır?

14 yaşı tamam olmayan yetkinlik yaşına çatmayanlar üzәrindә hansı hallarda qәyyumluq tәyin edilir?

bir neçә yaşayış yeri•
faktiki yaşadığı yer

18 yaşına, yәni yetkinlik yaşına çatdıqda
anadan doğulduğu andan•
16 yaşında fiziki şәxslәrin
ana bәtnindә olduqda
nikaha daxil olduqda

nigahlıdırsa arvadı
yetkinlik yaşına çatmayıbsa qanuni nümayәndәlәri,qәyumu vә himayәçisi
qәyumluq vә himayәçilik orqanı
hәmin şәxsin qanuni vәrәsәlәri•
hәmin şәxsin kreditorları

fiziki şәxsin olduğu yer mәlum deyildirsә iki il әrzindә o,yaşayış yerindә görünmәmişsә•
fiziki şәxsin oldubu yer mәlum deyildirsә vә bir il әrzindә o, yaşayış yerindә görünmәmişsә
fiziki şәxsin olduğu yer mәlum olsa da, yeddi il әrzindә o,yaşayış yerindә görünmәmişsә
fiziki şәxsin olduğu yer mәlum olsa da, beş il әrzindә o, yaşayış yerindә görünmәmişsә
fiziki şәxsin olduğu yer mәlum deyildirsә vә üç il әrzindә o,yaşayış yerindә görünmәmişsә

qәyumluq vә himayәçilik orqanları razılıq verdikdә ola bilәr
xeyr•
bәli
yaxın qohumlarına münasibәtdә ola bilәrlәr
şәxsin fәaliyyәt qabiliyyәtinin mәhdudlaşdırılması ilә bağlı mәhkәmә qәtnamәsindә qadağa yoxdursa ola bilәr

bütün hallarda himayәçilәr
bütün hallarda özlәri
daşınmaz әmlakla bağlı olduqda onların razılığı ilә himayәçilәr
bütün hallarda himayәçilәrin razılığı ilә özlәri•
bütün hallarda onların razılığı ilә himayәçilәr

bütün hallarda onların razılığı ilә qәyumlar
daşınmaz әmlakla bağlı әqdlәri qәyumlar
daşınmaz әmlakla bağlı әqdlәri özlәri
bütün hallarda qәyyumun razılığı ilә özlәri
bütün hallarda qәyyumlar•

bütün hallarda•
14 yaşı tamam olmayan xәstәdirsә ,tәyin edilir
heç bir halda
14 yaşı tamam olmayan әlildirsә müәyyәn edilir
mәhkәmәnin tәşәbbüsü ilә bәzi hallarda
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Fiziki şәxsin hüquq qabiliyyәti vә fәaliyyәt qabiliyyәti mәhdudlaşdırıla bilәrmi?

Valideynlәr tam fәaliyyәt qabiliyyәtli sayılmış yetkinlik yaşına çatmayanın ziyan vurması nәticәsindә
әmәlә gәlmiş öhdәliklәrә görә mәsuliyyәt daşıyırlarmı?

16 yaşı tamam olmayanlar әmәk müqavilәsi üzrә işlәyirsә, tam fәaliyyәt qabiliyyәtli sayıla bilәrmi?

7 yaşınadәk olan yetkinlik yaşına çatmayanların fәaliyyәt qabiliyyәti varmı?

Mülkü hüquq fәaliyyәt qabiliyyәti tam hәcmdә nә vaxtdan yaranır?

Fiziki şәxsin mülkü hüquq fәaliyyәt qabiliyyәti nәdir?

Fiziki şәxs hansı qaydada hüquq qabiliyyәtindәn mәhrum edilir?

Mülki hüquq qabiliyyәti hansı andan yaranır?

heç bir halda mәhdudlaşdırıla bilmәz
yalnız qanunla müәyәn edilmiş hallarda vә qahdada mәhdudlaşdırıla bilәr•
yalnız mәhkәmәnin qәrarı ilә mәhdudlaşdırıla bilәr.
yalnız bәzi şәxslәrin sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olması mәhdudlaşdırıla bilәr
yalnız qәyyumluq vә himayәçilik orqanının qәrarı ilә mәhdudlaşdırıla bilәr

bәli
ziyan kobud ehtiyatsızlıq üzündәn vurulsad, daşıyırlar
XEYR•
subsidiar (әlavә) mәsuliyyәt daşıyırlar
ziyan qәsdәn vurulduqda daşıyırlar

bәli bir şәrtlә ki, valideynlәrin razılığı olsun
bәli, bir şәrtlә ki, mәhkәmәnin qәrarı olsun
bәli
xeyr•
bәli, bir şәrtlә ki, qәyyumluq vә himayәçilik orqanı razılıq versin

var,yalnız hәdiyyә aldıqları әşyalarla bağlı әqdlәri bağlaya bilәrlәr
VAR
var,yalnız xırda mәişәt әqdlәri bağlaya bilәrlәr
yoxdur•
müәyәn mәqsәd üçün vә ya sәrbәst istifadә verdiyi vәsait barәsindә sәrәncam verә bilәr

14 yaşundan
18 yaşından•
16 yaşından
15 yaşından
doğulduğu andan

insanın mülkü hüquq vәzifәlәri daşıması
şәxsin öz hәrәkәtlәri ilә mülkü hüquqlar әldә etmәsi vә hәyata keçirilmәsi,özü üçün mülkü vәzifәlәr yaratmaq vә
icra etmәk qabiliyyәti

•
insanın mülkü hüquqlarının olması vә insanın mülkü hüquq vәzifәlәri daşıması
şәxsin öz hәrәkәtlәri ilә mülkü hüquq vәzifәlәri yaratması
şәxsin öz hәrәkәtlәri ilә mülkü hüquqlar әldә etmәsi

xüsusilә ağır cinayәtlәrә cörә mәhkum olduqda mәhkәmә hökmü ilә
fiziki şәxs hüquq qabiliyyәtindәn mәhrum edilә bilmәz•
şәxs ruhi xәstәliyә düçar olduqda mәhkәmә qәtnamәsi ilә
şәxsin özünün qәtnamәsi ilә
maraqlı şәxslәrin tәlәbi ilә mәhkәmә qәtnamәsi ilә
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Fiziki şәxsin mülkü hüquq qabiliyәti nәdir?

Fiziki şәxslәr kimlәrdir?

Qәyyumluqda vә ya himayәdә olanın daşınar vә qiymәtli daşınmaz әmlakının daimi idarә edilmәsi hansı
qaydada hәyata keçirilir?

Fiziki şәxsin tam hәcmdә mülki hüquq qabiliyyәti nә vaxt yaranır?

Fiziki şәxsin hüquq qabiliyyәti nә vaxt xәtm edilir?

Fiziki şәxsin hüquq qabiliyәti nә vaxt yaranır?

16 yaşa çatdıqda
doğulduğu andan•
14 yaşına çatdıqda
23 yaşa çatdıqda
18 yaşa çatdıqda

insanınmülkü hüquq vәzifәlәri olması
insanın mülkü hüquqlarının olması
insanın mülki hüquqlarının olması vә insanın mülki hüquq vәzifәlәri daşıması•
şәxsin öz hәrәkәtlәri ilә mülkü hüquqlar әldә etmәsi vә hәyata keçirmәsi
şәxsin öz hәrәkәtlәri ilә mülkü vәzifәlәr yaratması vә icra edilmәsi

Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları vә әcnәbilәr
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları,Azәrbaycanda daimi yaşayan әcnәbilәr vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları,әcnәbilәr,vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr•
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr
Azәrbaycan Respublikasının bütün vәtәndaşları

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;
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.
bunun üçün qәyyumluq vә himayәçilik orqanının qabaqcadan icazәsi alınır vә qәyyum vә ya himayәçi hәmin
әmlakı daimi idarә edir;
qәyyumluq vә himayәçilik orqanı özünün müәyyәnlәşdirdiyi idarәçi ilә hәmin әmlakın etibarnamә ilә idarә
edilmәsinә dair müqavilә bağlayır;

•
qәyyumluqda vә ya himayәdә olanın müәyyәnlәşdirdiyi idarәçi ilә hәmin әmlakın idarә edilmәsinә dair
qәyyumluq vә himayәçilik orqanı müqavilә bağlayır

16 yaşina çatdiqda
18 yaşa çatdıqda•
14 yaşına çatdıqda
әmәk fәaliyyәtinә başladıqda
bu haqda mәhkәmә qәrari olduqda

beyin fәaliyyәtinin dayanmasi ilә•
müvafiq icra hakimiyyәti orqaninin qәrari ilә
heç biri
mәhkәmәnin qәrari ilә
ürәyin fәaliyyәtinin dayanmasi ilә

14 yaşina çatdıği an
doğulduğu an•
heç biri
mәhkәmә tәrәfindәn tәsdiq edildiyi an
16 yaşina çatdıği an
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Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikası Mülki Mәcәllәsinә görә fiziki şәxs sayılmır?

Girov predmeti olan әşyanın mülkiyyәtçisi әslindә başqa şәxs olduqda vә bu әsasla hәmin әşya girov
qoyandan alındıqda hansı nәticәlәr yaranır?

Mülki qanunvericilikdә hüquqi şәxsin xitamının hansı qaydası göstәrilir?

Hüquqi şәxsin olduğu yer hara sayılır

Kooperativlәr aşağıda göstәrilәn hansı qaydada yaradılırlar?

Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtin ali orqanı necә adlanır?

Ümumi әsaslarla yanaşı aşağıdakı sadalanan hansı hallardla tam ortaqlıq lәğv edilir?

Aşağıda sadalanan hansı hallarda komandit ortaqlıq (şirkәt) lәğv edilir?

14 yaşina çatmayan şәxslәr
әcnәbilәr
azәrbaycan respublikasi vәtәndaşları
hüquqi şәxsin nümayәndәliklәri•
vәtәndaşliği olmayan şәxslәr

yalnız daşınar әmlak barәsindә girova xitam verilir.
bu әmlak barәsindә girova xitam verilir;•
girova yalnız müqavilәdә belә hal nәzәrdә tutulduqda xitam verilir;
girova bütün hallarda xitam verilir;
girov qoyulmuş әşya bu әsasla girov qoyandan alına bilmәz;

yenidәn tәşkiletmә, tәsviyyә (lәğvetmә)•
tәsviyyә (lәğvetmә)
yenidәn tәşkiletmә
birlәşmә
qoşulma

hüquqi şәxsin rәhbәrinin qeydiyyatda olduğu yer
hüquqi şәxsin nizamnamәsindә göstәrilәn yer
daimi fәaliyyәt göstәrәn orqanın yerlәşdiyi yer•
hüquqi şәxsin әmlakının әksәriyyәtinin yerlәşdiyi yer
hüquqi şәxsin rәhbәrinin doğulduğu yer

dövlәt tәrәfindәn yaradılır
beşdәn az olmayan fiziki vә ya hüquqi şәxs tәrәfindәn yaradılır•
üçdәn az olmayan fiziki vә hüquqi şәxs tәrәfindәn yaradılır
dövlәt vә bәlәdiyyә orqanları tәrәfindәn birgә yaradılır
bәlәdiyә orqanları tәrәfindәn yaradılır

ümumi yığıncaq•
idarә heyәti
kollegiya
direktorlar şurası
ali şura

tam ortaqlığın iştirakçılarının yarıdan çox ortaqlıqdan çıxdıqda
idarә heyәtinin qәrarı olduqda
ortaqlığın iştirakçılarının sayı maksimum hәddi keçdikdә
tam ortaqlığın iştirakçılarının üçdәn biri ortaqlıqdan çıxdıqda
tam ortaqlıqdan bütün iştirakçılar ortaqlıqdan çıxdıqda•

•
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Şәxs neçә tam ortaqlığın (şirkәtin) iştirakçısı ola bilәr?

Fiziki şәxsin şәrәf, lәyaqәt vә işgüzar nüfuzunu lәkәlәyәn mәlumatların yayılması hansı hallarda maddi
ziyanın ödәnilmәsinә sәbәb olur?

Aşağıda sadalanan hansı qurumlar sәhmdar cәmiyyәt hesab edilir?

Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtdә mәnfәәt iştirakçılar arasında hansı orqanın qәrarı ilә bölüşdürülür?

Aşağıda adı çәkilәn hansı qurumlar kommandit ortaqlıq hesab edilir?

Aşağıdakı hansı qurumlar tam ortaqlıq hesab edilir?

Hüquqi şәxsin öhdәliklәri üçün tәsisçilәr mәsuliyyәt daşıyırmı?

tam orqaqdan bütün maya qoyulanlar çıxdıqda•
tam ortaqlıqdan maya qoyanların biri çıxdıqda
ortaqlıqdan tam ortaqların yarısı çıxdıqdan
ortaqlıqdan maya qoyanların yarısı çıxdıqda
ortaqlıqda bir maya qoyan vә bir tam ortaq qaldıqda

istәrnilәn sayda ortaqlığın
iki vә daha çox
beş ortaqlığın
üç ortaqlığın
bir ortaqlığın•

hәr bir halda
qanunda göstәrilәn halda•
heç bir halda
mәhkәmә qәrarı aldıqda
ziyan çәkәn şәxsin arzusu olduqda

nizamnamә kapitalı müәyyәn sayda sәhm formasında olan paylardan ibarәt qurumlar•
iştirakçıların üzvlüyünә әsaslanan vә onların paylarından ibarәt olan qurumlar
nizamnamә kapitalı adsız qiymәtli kağızlardan ibarәt olan qurumlar
iştirakçıları quruma qoyduqları paylara bәrabәr öz әmlakı ilә әlavә mәsuliyyәt daşıyan qurumlar
nizamnamә kapitalı nizamnamә ilә müәyyәnlәşdirilmiş miqdarda paylara bölünәn qurumlar

idarә heyәti tәrәfindәn
cәmiyyәtin ümumi yığıncağı tәrәfindәn•
mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtin sәdri (rәhbәri) tәrәfindәn
direktorlar şurası tәrәfindәn
mәhkәmәnin qәrarı ilә

üzvlüyә әsaslanmayan yalnız iştiraksıların әmlakın birlәşdirilmәsindәn yaranan qurumlar
iştirakçıları qurumun adından sahibkarlıq fәaliyyәtini hәyata keçirәn qurumun öhdәliklәri üzrә әmlakı ilә
mәsuliyyәt daşıyan qurumlar
iştirakçıları yalnız qoyduqları mayaya görә mәnfәәt әldә edәn qurumlar
qurumun adından sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan qurumun öhdәliklәri üzrә әmlakı ilә tam mәsuliyyәt
daşıyan iştirakçılarla yanaşı qurumun fәaliyyәti ilә bağlı zәrәr üçün qoyduqları maya mәblәğindә risk daşıyan
iştirakçılardan ibarәt qurumlar

•

maya qoyanları ortaqlığın öhdәliklәri üçün qismәn mәsuliyyәt daşıyan qurumlar
iştirakçıları ortaqlıq adından sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan ortaqlığın öhdәliklәri üzrә öz әmlakı ilә tam
mәsuliyyәt daşıyan qurumlar

•
iştirakçıları ortaqlığa qoyduqları maya hәddindә mәsuliyyәt daşıyan qurumlar
iştirakçıları ortaqlığın öhdәliklәri üçün qismәn mәsuliyyәt daşıyan qurumlar
iştirakçıları ortaqlığın öhdәliklәri üçün mәsuliyyәt daşımayan qurumlar
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Hüquqi şәxs öz öhdәliklәri üçün ona mәxsus olan bütün әmlaki ilә cavabdehdirmi?

İdarә:

Aşağıda göstәrilәn hansı şәxslәr hüquqi şәxs hesab edilir?

Numayәndәliklәr vә filiallar

Hüquqi şәxsin filialı dedikdә nә başa düşülür

Hüquqi şәxsi nümayәndәliyi dedikdә nә başa düuşülür

öz әmlakı ilә mәsuliyyәt dayşır
qanunda vә nizamnamәdә nәzәrdә tutulan hallarda mәsuliyyәt daşıyır•
mәsuliyyәt daşıyır
mәsuliyyәt daşımır
qismәn mәsuliyytә daşıyır

bir qismi ilә cavabdehdir
cavabdehdir•
mәhkәmә qәrarır idә müәyyәn edildikdә
razılaşdırıldıqda cavabdehdir
cavabdeh deyil

hüquqi şәxs deyildir•
qismәn hüquqi şәxsdir
nümayәndәlikdir
tam sәrbәst tәşkilatdır
hüquqi şәxsdir

vәzifәli
dövlәt qeydiyyatından keçmiş vә qanunda göstәrilәn әlamәtlәrә malik olan qurumlar•
nümayәndәlәr
idarәlәr
filiallar

hüquqi şәxs sayılırlar vә tәsdiq olunmuş әsasnamә üzrә fәaliyyәt göstәrirlәr
hüquqi şәxs deyildirlәr vә hüquqi şәxsin tәsdiq etdiyi әsasnamә üzrә fәaliyyәt göstәrirlәr•
müvafiq icra hakimiyyәtinin icazәsi ilә hüquqi şәxs sayıla bilәrlәr
nümayәndәliklәr vә filialların iştirakçılarının ümumi yığıncağının qәrarı ilә hüquqi şәxs sayıla bilәr
hüquqi şәxsin tәsisçilәrinin ümumi yığıncağının qәrarı әsasında hüquqi şәxs sayıla bilәrlәr

hüquqi şәxsi olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn mәhkәmәdә onun mәnafelәrini müdafiә edәn ayrıca bölmәsi
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә onun funksiyalarının hamısını vәya bir hissәsini, o cümlәdәn
nümayәndәlik funksiyalarının hәyata keçirәn ayrıca bölmәsi başa düşülür

•
hüquqi şәxzsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә hüquqi şәxsin mәnafelәrini tәmsil edәn ayrıca bölmәsi
hüquqi şәxsi tәhkim edilmiş әmlak barәsindә qanunla müәyyәn edilmiş hәdlәr daxilindә sәrәncam verәn bölmәsi
hüquqi şәxsin sosial mәdәni vә digәr qeyrikommersiya hәmçinin kommersiya mәqsәdlәrinin hәyata keçirilmәsi
mәqsәdilә yaratdığı bölmәsi

hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә hüquqi şәxsin mәnafelәrini tәmsil vә müdafiә edәn ayrıca
bölmәsi

•
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn mәhkәmәdә onun mәnafelәrini müdafiә edәn ayrıca bölmәsi
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә hüquqi şәxsin işgüzar nüfuzunu vә firma adını müdafiә edәn
ayrıca bölmәsi
hüquqi şәxsin idarәetmә, sosialmәdәni vә ya digәr qeyrikommersiya xarakterli funksiyasını hәyata keçirәn
bölmәsi
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә onun funksiyalarının hamısını vә ya bir hissәsini hәyata keçirәn
ayrıca bölmәsi
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Hüquqi şәxsin yenidәn tәşkilinin formaları hansılardır?

Hüquqi şәxs nә zaman müflis olma nәticәsindә lәğv edilir

Hüquqi şәxsin lәğvi haqqında qәrarı kim qәbul edir

Hüquqi şәxslәrin hüquq qabiliyyәtinә nә zaman xitam verilir

Hüquqi şәxsin lәğvi dedikdә

Hüquqi şәxslәrin hüquq qabiliyyәti

Әsas mәqsәdi mәnfәәt götürmәkdәn ibarәt olmayan vә götürülәn mәnfәәti iştirakçıları arasında
bölüşdürülmәyәn qurumlar necә adlanır?

yanaşma, mәnimsәmә,bölünmә, çevrilmә ,ayrılma
birlәşmә, qoşulma,ayrılma,müflis olma çevrilmә
yanaşma, birlәşmә, qoşulma, müflis olma çevrilmә
birlәşmә, qoşulma, bölünmә,ayrılma, çevrilmә•
birlәşmә, mәnimsәmә, qoşulma,bölünmә,ayrılma

nizamnamә mәqsәdlәrinә zidd fәaliyyәtlә müntәzәm mәşğul olduqda
hüquqi şәxsin әmlakının dәyәri kreditorların tәlәblәrinin ödәnilmәsi üçün yetәrli deyildirsә•
hüquqi şәxsin tәsisçilәri öz әmlak paylarını geri tәlәb etdikdә
hüquqi şәxsin tәsisçilәri hüquqi şәxsin tәrkibindәn çıxdıqda
qanunla qadağan edilmiş fәaliyyәti hәyata keçirdikdә

tәsisçilәr nizamnamә ilә vәkil edilmiş orqanı vә mәhkәmә•
müvafiq dövlәt vә yerli özünü idarә orqanı
yalnız mәhkәmәnin
tәsisçilәri
tәsisçilәrin vә ya nizamnamә ilә vәkil edilmiş orqanı

hüquqi şәxs yenidәn tәşkil edildikdә
lәğv etmә komissiyasının tәyin olunduğu zaman
lәğv etmә barәdә qeydin hüquqi şәxslәrin dövlәt reyestrinә daxil edildiyi anda•
lәğv etmә komissiyası müvafiq mәtbuat orqanlarında onun lәğv edilmәsi vә kreditorların tәlәblәrinin bildirilmәsi
qaydası vә müddәti haqqında mәlumat dәrc etdirdiyi anda
hüquqi şәxsin kreditorları tәlәb hüququnun irәli sürdüyü anda

onun mövcudluğuna vә fәaliyyәtinә hüquq vә vәzifәlәri hüquqi varislik qaydasında başqa şәxslәrә keçmәklә
xitam verilmәsi demәkdir
onun mövcudluğuna vә fәaliyyәtinә hüquq vә vәzifәlәri hüquq varisliyi qaydasında başqa hüquqi şәxslәrә
keçmәdәn xitam verilmәsi demәkdir

•
onun tәşkilati – hüquqi formasının dәyişmәsi başa düşülür
onun kreditorlarının tәlәblәrinin ödәnilmәsi başa düşülür
lәğv etmә barәdә qeydin hüquqi şәxslәrin dövlәt reyestrinә daxil edilmәsi başa düşülür

hәm xüsusi , hәmdә mәqsәdli xarakterlidir
hәm xüsusi,hәm dә ümumi xarakterli ola bilәr•
yalnız ümumi xarakterlidir
yalnız xüsusi xarakterlidir
mәqsәdli xarakterlidir

kooperativlәr
qeyrikommersiya hüquqi şәxslәri•
unitar müәssisәlәr
ictimai birliklәr vә fondlar
tәsәrrüfat ortaqlıqları vә xeyriyyә cәmiyyәtlәri
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Әsas mәqsәdi mәnfәәt götürmәkdәn ibarәt olan qurumlar necә adlanır?

Bәlәdiyyәlәr mülki hüquq münasibәtlәrindә

Mülki hüquq münasibәtlәrindә Azәrbaycan Respublikasının sәlahiyyәtlәrini.....

Azәrbaycan Respublikası mülki hüquq münasibәtlәrindә

Hüquqi şәxs hansı andan mülki hüquqlara malikdir vә mülki vәzifәlәr daşıyır

Aşağıdakılardan hansıları hüquqi şәxsin mahiyyәti haqqında әsas tәlimlәrә aiddir

Tәsәrrüfat ortaqlıqları vә cәmiyyәtlәri hansı halda başqa tәsәrrüfat ortaqlığına vә cәmiyyәtinә çevrilә
bilәr

Sәhmdar cәmiyyәtdә direktorlar şürası nә zaman yaradılır

sahibkarlıq qurumları
kommersiya hüquqi şәxslәri•
tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri
qeyrikommersiya hüquqi şәxslәri
tәsәrrüfat ortaqlıqları

yalnız müvafiq icra hakimiyyәtinin icazәsi olduqdan sonra iştirak edә bilәr
eynilә digәr hüquqi şәxslәr kimi iştirak edә bilәr•
iştirak edә bilmәz
bәlәdiyyә üzvülәri vasitәsilә iştirak edirlәr
yalnız yaratdıqları hüquqi şәxslәr vasitәsilә iştirak edirlәr

onun hüquqi şәxslәr olmayan orqanları hәyata keçirir•
yerli icra hakimiyyәti orqanları hәyata keçirir
onun hüquqi şәxslәr olan orqanları hәyata keçirir
nazirlәr kabineti hәyata keçirir
onun nazirliklәri hәyata keçirir

eynilә digәr hüququ şәxslәr kimi iştirak edir•
tәsis edildikdәn vә nizamnamәsinin hazırladığı andan iştirak edir
әdliyyә nazirliyindә qeydiyyatdan keçdikdәn sonra iştirak edir
iştirak edir
iştirak etmir

tәsis edildiyi vә dövlәt qeydiyyatına alındığı andan•
tәsisçilәrin ümumi yığıncağının qәrarı qeydiyyat orqanuna tәqdim olunduğu andan
dövlәt qeydiyyatına alındığı andan
hüquqi şәxsin nizamnamә kapitalı formalaşdığı andan
hüquqi şәxs sәlahiyyәtli dövlәt orqanlarından müvafiq icazә aldıqdan sonra

kollektiv maraqlar,şәxsi birlik,tәbii şәrait
şәxsi sәlahiyyәt, qarşılıqlıanlaşma, sosial zәrurәt nәzәriyyәlәri
yaxınlaşma, şәxsi birlik vә reallıq
qarşılıqlı anlaşma, müdirlәr vә sosial zәrurәt
fiksiya, reallıq vә kollektiv maraqlar•

müşahidә şürasınnın qәrarı ilә
iştirakçılarının ümumi yığıncağının qәrarı ilә•
tәsisçilәrin vәkil etdiklәri orqanın qәrarı ilә
mәhkәmәnin qәrarı ilә
müvafiq icra hakimiyyәti orqanının qәrarı ilә
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Sәhmdar cәmiyyәtin ali idarә etmә orqanı

Sәhmdar cәmiyyәtin sәhmdarları dedikdә kimlәr başa düşülür

İştirakçıları onlara mәxsus sәhmlәri digәr sәhmdarların razılığı olmadan özgәninkilәşdirә bilirlәrsә bu
cür cәmiyyәt

Komandit ortaqlıq nә zama lәğv olunur

Maya qoyanların aşağıdakı hüquqları vardır

Tam ortaqlığın iştirakçısı şәrikli kapitaldakı payını ortaqlığın başqa iştirakçısına vә ya üçüncü şәxsә verә
bilәrmi ?

Komandit ortaqlar kimlәrdir ?

sәhmdarların sayı yetmişdәn çox olduqda
sәhmdarların sayı әllidәn çox olduqda•
sәhmdarların sayı otuzdan çox olduqda
sәhmdarların sayı qırxdan çox olduqda
sәhmdarların sayı yüzdәn çox olduqda

onun kollegial orqanlarının ümumi yığıncağııdır
onun müşahidә şurasının ümumi yığıncağıdı
onun sәhmdarlarının ümumi yığınçağıdır•
onun icra orqanınin yığıncağıdır
onun tәftiş komissiyasının ümumi yığincağıdır

sәhmdar cәmiyyәtin bir vә ya daha çox sayda sәhmlәrinin istifadәçisi olan fiziki vә ya hüququ şәxslәr
sәhmdar cәmiyyәtin bir vә ya daha çox sayda sәhmlәrinin Mülki Mәcәllә ilә müәyyәn edilmiş qaydada
mulkiyyәtçisi olan fiziki vә ya hüququ şәxslәr

•
sәhmdar cәmiyyәtin bir vә ya daha çox sayda sәhmlәrini müqavilә ilә müәyyәn edilmiş qaydada depozitә qoyan
fiziki vә ya hüququ şәxslәr
sәhmdar cәmiyyәtin bir sayda sәhminin Mülki Mәcәllә ilә müәyyәn edilmiş qaydada mulkiyyәtçisi olan fiziki vә
ya hüququ şәxslәr
sәhmdar cәmiyyәtin bir vә ya daha çox sayda sәhmlәrini әldә tutan fiziki vә ya hüququ şәxslәr

mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt adlanır
qapalı sәhmdar cәmiyyәt adlanır
әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәt adlanır
açıq sәhmdar cәmiyyәt adlanır•
istehlak koopertivi adlanır

komandit ortaqlıqda azı bir tam ortaq vә bir maya qoyan qaldıqda
maya qoyanların hamısı ortaqlıqda çıxdıqda•
komandit ortaqlıqda azı bir tam ortaq qaldıqda
komandit ortaqlıqda azı bir maya qoyan qaldıqda
komandit ortaqlıqda azı iki maya qoyan qaldıqda

ortaqlığın illik hesabatları vә balansları ilә tanış olmaq•
ortaqlığın idarә edilmәsindә iştirak etmәk
ortaqlığın işlәrin aparılmasında iştirak etmәk
ortaqlığın kreditorlarına qarşı etiraz etmәk
ortaqlığın adından etibarnamәsiz çıxış etmәk

qalan iştirakçıların razılığını soruşmadan da verә bilәr
qalan iştirakçıların razılığı ilә verә bilәr•
tәrәflәr arasında razılaşmada ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa verә bilmәz
digәr iştirakşıların satın almaqda üstünlük hüququnu nәzәrә almaqla verә bilәr
verә bilmәz
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Tam ortaqlığın iştirakçıları ortaqlıqdan çıxmaq istәyini nә zaman bildirmәlidir ?

Tam ortaqlığın fәaliyyәti nәticәsindә әldә olunmuş әmlak mülkiyyәt hüququ әsasında kimә mәxsusudur

Hüquqi şәxs lәğv edilәrkәn birinci növbәdә hansı kreditorların tәlәblәri ödәnilir

Lәğv edilәn hüquqi şәxsin kreditorlarının tәlәblәri ödәnildikdәn sonra hüquqi şәxsin qalan әmlakının
taleyi necә olur ?

Hüquqi şәxs kimin qәrarı ilә lәğv edilir?

Hüquqi şәxsin yenidәn tәşkilinin hansı formaları hüquq vә vәzifәlәrin bölünmә balansına uyğun olaraq
keçmәsini nәzәrdә tutur ?

ortaqlığın fәaliyyәti ilә bağlı zәrәr üçün onlara mәnsub әmlakla mәsuliyyәt daşıyan vә ortaqlığın sahibkarlıq
fәaliyyәtindә iştirak edәn bir vә ya bir neçә iştirakçı
ortaqlığın işlәrini etibarnamә ilә idarә edәn şәxs
ortaqlığın fәaliyyәti ilә bağlı zәrәr üçün qoyduqları mayaların mәblәğindә itki riski daşıyan vә ortaqlığın
sahibkarlıq fәaliyyәtindә iştirak edәn bir vә ya bir neçә iştirakçı
ortaqlığın fәaliyyәti ilә bağlı zәrәr üçün onlara mәnsub әmlakla mәsuliyyәt daşıyan vә ortaqlığın sahibkarlıq
fәaliyyәtindә iştirak etmәyәn bir vә ya bir neçә iştirakçı
ortaqlığın fәaliyyәti ilә bağlı zәrәr üçün qoyduqları mayaların mәblәğindә itki riski daşıyan vә ortaqlığın
sahibkarlıq fәaliyyәtindә iştirak etmәyәn bir vә ya bir neçә iştirakçı

•

cıxmasına әn geci iki ay qalmış
cıxmasına әn geci üç ay qalmış
cıxmasına әn geci altı ay qalmış•
cıxmasına әn geci beş ay qalmış
cıxmasına әn geci bir ay qalmış

әgәr nizamnamәdә vә iştirakşıların digәr razılaşmasında ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, sәhmdarlara
әgәr nizamnamәdә vә iştirakşıların digәr razılaşmasında ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, onun iştirakşılarına
onların şәrikli kapitaldakı payına mütәnasib surәtdә

•
әgәr nizamnamәdә vә iştirakşıların digәr razılaşmasında ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, onun iştirakşılarının
sayına uyğun olaraq bölüşdürülür
iştirakşıların razılaşmasında ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, onun iştirakşıları arasında bәrabәr paylarla
bölüşdürülür
әgәr nizamnamәdә vә iştirakşıların digәr razılaşmasında ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, maya qoyulanlara

lәğv edilәn hüquqi şәxsin әmlakının girov qoyulması ilә tәmin edilmiş öhdәliklәr üzrә kreditorların tәlәblәri•
dövlәt büdcәsinә vә büdcәdәnkәnar dövlәt fonduna mәcburi dövlәt sosial sığorta haqları üzrә dövlәtin tәlәblәri
işdәn çıxarma müavinәtlәri vә әmәk haqqı üzrә işçilәrin tәlәblәri
hәyat vә sağlamlığa zәrәr vurulması ilә әlaqәdar fiziki şәxslәrin tәlәblәri
müәllif müqavilәlәri üzrә tәlәblәr

dövlәt büdcәsinә keçirilir
sinqulyar hüquqi varislik qaydasında yeni yaranan hüquqi şәxsә keçir
әgәr hüquqi şәxsin nizamnamәsindә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, onun tәsisçilәrinә verilir•
әgәr hüquqi şәxsin nizamnamәsindә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, onun imtiyazlı sәhm sahiblәrinin
mülkiyyәtinә verilir
mәhkәmәnin qәrarı ilә onun tәsisçilәrinә verilir

onun tәsisçilәrinin ümumi yığıncağının qәrarı ilә
yalnız müvafiq dövlәt vә yerli özünüidarә orqanın tәlәbi әsasında mәhkәmәnin qәrarı ilә
yalnız onun tәsisçilәrinin vә ya hüquqi şәxsin nizamnamә ilә vәkil edilmiş orqanının qәrarı ilә
onun tәsisçilәrinin vә ya hüquqi şәxsin nizamnamә ilә vәkil edilmiş orqanının vә ya müvafiq dövlәt vә yerli
özünüidarә orqanın tәlәbi әsasında mәhkәmәnin qәrarı ilә

•
hüquqi şәxsin ortaqlarının qәrarı ilә

qoşulma vә bölünmә
bölünmә vә ayrılma•
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Hüquqi şәxsin yenidәn tәşkilinin hansı formaları hüquq vә vәzifәlәrin tәhvil aktına uyğun olaraq
keçmәsini nәzәrdә tutur ?

Hüquqi şәxs nә zaman yalnız müflis olma nәticәsindә lәğv edilә bilәr ?

Qoşulma şәklindә yenidәn tәşkil halı istisna olmaqla, hüquqi şәxs nә zamandan yenidәn tәşkil edilmiş
sayılır

Kommandit ortaqlıqda kimlәr ortaq qola bilәr?

Ortaqlıqdan çıxmış iştirakçı ortaqlığın onun çıxdığı anadәk әmәlә gәlmiş öhdәliklәri üzrә hansı qaydada
vә müddәt әrzindә qalan iştirakçılarla bәrabәr mәsuliyәt daşıyır?

Tam ortaqlığın mәnfәti vә zәrәri onun iştirakçıları arasında necә bölüşdürülür?

•
birlәşmә vә qoşulma
bölünmә vә birlәşmә
ayrılma vә birlәşmә

qoşulma, bölünmә, cevrilmә
qoşulma, ayrılma, çevrilmә
bölünmә, ayrılma, çevrilmә
birlәşmә, bölünmә, çevrilmә
birlәşmә, qoşulma, çevrilmә•

әgәr hüquqi şәxsin әmlakı yalnız әmәk müqavilәsi üzrә işlәyәn şәxslәrin әmәyinin ödәnilmәsi üzrә yetәrli
deyildirsә
yalnız qanunda nәzәrdә tutulduğu halda
әgәr hüquqi şәxsin әmlakı yalnız büdcәyә mәcburi ödәnişlәr vә dövlәt sığorta haqları üzrә borcları bağlamaq üşün
yetәrli deyildirsә
әgәr hüquqi şәxsin әmlakının dәyәri kreditorların tәlәblәrinin ödәnilmәsi üçün yetәrli deyildirsә•
bu barәdә mәhkәmәnin müvafiq qәrarı olduğu halda

әvvәlki hüquqi şәxsin hüquq vә vәzifәlәri tәhvil aktına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şәxsә verildikdә
әvvәlki hüquqi şәxsin fәaliyyәtinә xitam verilmәsi haqqında qeydin hüquqi şәxslәrin dövlәt reyestrinә daxil
edildiyi andan
mәhkәmәnin bu barәdә müvafiq qәrarı olduqda
әvvәlki hüquqi şәxsin hüquq vә vәzifәlәri bölünmә balansına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şәxsә verildikdә
yeni yaranan hüquqi şәxs dövlәt qeydiyyatına alındığı andan•

Sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan fiziki şәxslәr
hәm sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğulolan fiziki şәxslәr hәm dә kommersiya tәşkilatları•
yalnız kommersiya tәşkilatları
istәnilәn hüquqi şәxslәr
istәnilәn fiziki şәxslәr

ortaqlığın,onun çıxdığı il üçün fәaliyyәt barәsindә hesabatın tәsdiq edildiyi gündәn bir il әrzindә qalan
iştirakçılarla bәrabar mәsuliyyәt daşıyır
bu mәsәlә ortaqlığın nizamnamәsindә müәyyәn edilәn qaydada hәll edilir
çıxdığı il üçün ortaqlığın fәaliyyәti barәsindә hesabatın tәsdiq edildiyi gündәn üç il әrzindә qalan iştirakçılarla
bәrabar mәsuliyyәt daşıyır
ortaqlıqdan çıxmış iştirakçı ortaqlığın onun çıxdığı anadәk әmәlә gәlmiş öhdәliklәrinә görә mәsuliyyәt daşımır
çıxdığı il üçün ortaqlığın fәaliyyәti barәsindә hesabatın tәsdiq edildiyi gündәn iki il әrzindә qalan iştirakçılarla
bәrabәr mәsuliyyәt daşıyır

•

iştirakçılar arasında bәrabәr bölüşdürülür
nizamnamәdә vә ya iştirakçıların razılaşmasında ayrı qayda yoxdursa, onların şәrikli kapitaldakı paylarına
mütәnasib surәtdә

•
heç bir istisna nәzәrә alınmadan, şәrikli kapitaldan raylarına mütәnasib surәtdә bölüşdürülür
heç bir istisna nәzәrә alınmadan,onun iştirakçıları arasında bәrabar bölüşdürülür
iştirakçıların diqqәtәlayiq fәaliyәtlr nәzәrә alınmaqla bölüşdürülür
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Tam ortaqlığın hәr bir iştirakçısı hansı hallarda ortaqlığın adından fәaliyәt göstәrә bilәr?

Tam ortaqlıqlarda kimlәr ortaq ola bilәr?

Bir növdәn olan hüquqi şәxs başqa növdәn olan hüquqi şәxsә çevrildikdә (tәşkilatihüquqi formanın
dәyişmәsi),yenidәn tәşkil edilmiş hüquqi şәxsin hüquq vә vәzifәlәri hansı qaydada vә hansı hüquqi şәxsә
(şәxslәrә) keçir?

Hüquqi şәxs bölündükdә onun hüquq vә vәzifәlәri hansı qaydada vә hansı hüquqişәxsә ( şәxslәrә )
keçir?

Hüquqi şәxslәr birlәşdikdә, onlardan hәr birinin hüquq vә vәzifәlәri hansı qaydada vә hansı hüquqi
şәxsә (şәxslәrә) keçir?

Hüquqi şәxsin nizamnamәsindә olan dәyişikliklәr hansı andan üçüncü şәxslәr üçün hüquqa minir?

Kommandit ortaqlığının azı neçә nәfәr iştirakçısı qaldıqda ortaqlıq saxlanıla bilәr ?

tam ortaqlığın iştirakçısı hәr bir әqdi müstәqil surәtdә bağlaya bilәr
nizamnamәdә bütün iştirakçıların işlәri birlikdә aparması vә ya işlәrin aparılmasının ayrı – ayrı iştirakçılara
tapşırılması müәyәnlәşdirilmәyibsә hәr bir iştirakçı ortaqlıq adından fәaliyәt göstәrә bilәr

•
tam ortaqlığın iştirakçısı ortaqlığın adından yalnız nizamnamә ilә ona bu cür sәlahiyyәt verdikdә fәaliyәt göstәrә
bilәr
tam ortaqlığın adından yalnız onun icra orqanları fәaliyәt göstәrә bilәr
tam ortaqlığın iştirakçısı istisnasız olaraq bütün hallarda ortaqlıq adından fәaliyәt göstәrә bilәr

yalnız sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olanfiziki şәxslәr
istәnilәn hüquqi şәxslәr
hәm sahibkarlıq fәaliyәti ilә mәşğul olan fiziki şәxslәr, hәm dә kommersiya tәşkilatları•
yalnız kommersiya tәşkilatları
istәnilәn fiziki şәxslәr

tәhvil aktına uyğun olaraq çevrilәn hüquqi şәxsә keçir
çevrilmә balansına vә tәhvil aktına uyğun olaraq çevrilәn hüquqi şәxsә keçir
çevrilmә balansına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şәxsә keçir
tәhvil aktına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şәxsә keçir•
çevrilmә balansına uyğun olaraq çevrilәn hüquqi şәxsә keçir

tәhvil aktına uyğun olaraq bölünәn hüquqi şәxslәrә keçir
bölünmә balansına vә tәhvil aktına uyğun olaraq bölünәn hüquqi şәxsә keçir
bölünmә balansına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şәxslәrә keçir•
tәhvil aktına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şәxslәrә keçir
bölünmә balansına uyğyn olaraq bölünәn hüquqi şәxslәrә keçir

birlәşmә balansına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şәxsә keçir
tәhvil aktına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şәxsә keçir•
tәhvil aktına vә birlәşmә balansına uyğun olaraq hәr iki birlәşәn hüquqi şәxsә keçir
birlәşmә balansına uyğun olaraq hәr iki birlәşәn hüquqi şәxsә keçir
tәhvil aktına uyğun olaraq hәr iki birlәşәn hüquqi şәxsә keçir

tәsisçilәr dәyişiklik etdiyi andan
dәyişikliklәr dövlәt qeydiyyatına alındığı andan•
dәyişikliklәr barәdә üçüncü şәxslәrә mәlumat verildiyi andan
dәyişikliklәrin dövlәt qeydiyyatına alınması üçün tәqdim edildiyi andan
tәsisçilәrin tәrkibi dәyişdiyi andan

Azı beş nәfәr ortaq vә bir maya qoyanı qaldıqda
azı bir tam ortaq vә bir maya qoyanı qaldıqda ortaqlıq saxlanılır•
azı üç nәfәr iştitrakçısı qaldıqda
nizamnamәdә nәzәrdә tutulan sayda iştirakçısı qaldıqda
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Tam ortaqlığın iştirakçısı kimlәr ola bilәr ?

Hüquqi şәxsin fәaliyyәti mәqsәdindәn asılı olaraq hansı növlәri var ?

Hüquqi şәxs üçün aşağıdakı hüquqlardan biri tanınmır

Hüquqi şәxs üçün aşağıdakı hüquqlardan biri tanınmır

Kimlәr kooperativ üzvü ola bilәr?

Hansı halda sәhmdar cәmiyyәtindә direktorlar şurası (müşahidә şurası) yaradılır?

Lәğvetmә komissiyası hüquqi şәxsin lәğv edilmәsi vә kreditorlarının tәlәblәrinin bildirilmәsi qaydası vә
müddәti haqqında mәlumatı hansı müddәtdә dәrc etdirmәlidir?

kommanditçilәr ortaqlıqdan çıxmamalıdır

fәrdi sahibkarlar vә kommersiya tәşkilatları•
yalnız hüquqi şәxslәr
yalnız tam fәaliyyәt qabiliyyәtli vә fәrdi sahibkar kimi qeydiyyatdan keçmiş şәxslәr
yalnız kommersiya tәşkilatları
istәnilәn fәaliyyәt qabiliyyәtli şәxslәr

tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri vә tәsәrrüfat ortaqlıqları
kommersiya hüquqi şәxslәri vә qeyrikommersiya hüquqi şәxslәri•
sәhmdar cәmiyyәtlәri vә mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәr
mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәr vә tәsәrrüfat ortaqlığı
müәssisәlәr, idarәlәr vә tәşkilatlar

mülkiyyәt hüququ
delikt hüququ
müflis olmaq hüququ
tәlәb etmәk hüququ
vәsiyyәt etmәk hüququ•

mülkiyyәt hüququ
vәsiyyәt etmәk hüququ•
delikt hüququ
müflis olmaq hüququ
tәlәb etmәk hüququ

nizamnamәni qәbul edәn, üzvlük haqqı vә әmlak pay haqqı ödәyәn 18 yaşına çatmış fiziki şәxslәr
nizamnamәni qәbul edәn, üzvlük haqqı vә әmlak pay haqqı ödәyәn 21 yaşına çatmış fiziki şәxslәr
nizamnamәni qәbul edәn, üzvlük haqqı vә әmlak pay haqqı ödәyәn 14 yaşına çatmış fiziki şәxslәr
nizamnamәni qәbul edәn, üzvlük haqqı vә әmlak pay haqqı ödәyәn 15 yaşına çatmışfiziki şәxslәr vә kommersiya
hüquqi şәxslәri
nizamnamәni qәbul edәn, üzvlük haqqı vә әmlak pay haqqı ödәyәn 16 yaşına çatmış fiziki vә hüquqi şәxslәr•

sәhmdarlarının sayı 5000dәn çox olan cәmiyyәtdә
sәhmdarlarının sayı 50dәn çox olan cәmiyyәtdә•
qanunverici belә tәlәb müәyyәn etmәyib
qanunverici yalnız mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәrә münasibәtdә belә tәlәb müәyyәn edib
sәhmdarlarının sayı 100dәn çox olan cәmiyyәtdә

bu müddәt lәğvetmә haqqında mәlumatın dәrc edildiyi gündәn etibarәn iki aydan az ola bilmәz•
bu müddәt lәğvetmә haqqında mәlumatın dәrc edildiyi gündәn etibarәn iki gündәn az ola bilmәz
bu müddәt lәğvetmә haqqında mәlumatın dәrc edildiyi gündәn etibarәn altı aydan az ola bilmәz
bu müddәt lәğvetmә haqqında mәlumatın dәrc edildiyi gündәn etibarәn bir aydan az ola bilmәz
qanunvericilikdә bu barәdә göstәriş olmadığı üçün, lәğvetmә komissiyası hәmin müddәti özü müәyyәn edir
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Hüquqi şәxslәr birlәşdikdә, onlardan hәr birinin hüquq vә vәzifәlәri hansı qaydada vә hansı hüquqi
şәxsә keçir?

Sәhmdar cәmiyyәtinin nizamnamә kapitalının ümumi hәcmindә imtiyazlı sәhmlәrin payı ilә bağlı
qanunvericilik mәhdudiyyәt müәyyәn edibmi?

İmtiyazlı sәhm sahiblәrinin sәhmdar cәmiyyәtinin işlәrinin idarә olunmasında iştirak etmәk hüququ
varmı?

Sәhmdar cәmiyyәtinin xalis mәnfәәti nәdәn ibarәtdir?

QSCnin sәhmlәri sәhmdar olan fiziki şәxslәrin vәrәsәlәrinә vә ya hüquqi şәxsin hüquq varislәrinә hansı
hallarda keçir?

Başqa tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri vә tәsәrrüfat ortaqlıqları sәhmdar cәmiyyәtin iştirakçısı ola bilәrlәrmi?

MMCnin iştirakçısı cәmiyyәtin fәaliyyәtindә iştirak etmәyә borcludurmu?

tәhvil aktına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şәxsә keçir•
birlәşmә balansına uyğun olaraq hәr iki birlәşәn hüquqi şәxsә keçir
heç bir halda keçmir
tәhvil aktına uyğun olaraq hәr iki birlәşәn hüquqi şәxsә keçir
birlәşmә balansına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şәxsә keçir

nizamnamә kapitalının ümumi hәcmindә imtiyazlı sәhmlәrin payı 5 faizdәn çox olmamalıdır;
nizamnamә kapitalının ümumi hәcmindә imtiyazlı sәhmlәrin payı 25 faizdәn çox olmamalıdır.•
nizamnamә kapitalının ümumi hәcmindә imtiyazlı sәhmlәrin payı 20 faizdәn çox olmamalıdır;
nizamnamә kapitalının ümumi hәcmindә imtiyazlı sәhmlәrin payı 15 faizdәn çox olmamalıdır;
nizamnamә kapitalının ümumi hәcmindә imtiyazlı sәhmlәrinin payı 10 faizdәn çox olmamalıdır;

imtiyazlı sәhmlәrin sahiblәri cәmiyyәtin işlәrinin idarә olunmasında digәr sәhmdarlarla eyni hüquqlara malikdirlәr
vә bu hüququn mәhdudlaşdırılmasına yönәlәn nizamnamә müddәası etibarsızdır;
nizamnamәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, yoxdur;•
imtiyazlı sәhmlәrin sahiblәrinin cәmiyyәtin işlәrinin idarә olunmasında iştirak etmәsi onun hәm hüququ, hәm dә
vәzifәsidir.
imtiyazlı sәhm sahiblәrinin cәmiyyәtin işlәrinin idarә olunmasında iştirak etmәk hüququ yoxdur;
imtiyazlı sәhm sahiblәri cәmiyyәtin işlәrinin idarә olunmasında iştirak etmәk hüququ vardır;

mәcburi ödәnişlәr ödәnildikdәn sonra qalan mәblәğdәn;
vergilәr ödәnildikdәn sonra qalan mәblәğdәn;
vergilәr vә başqa mәcburi ödәnişlәr ödәnildikdәn sonra qalan mәblәğdәn;•
dividentlәr ödәnildikdәn sonra qalan mәblәğdәn.
vergilәr vә dividentlәr ödәnildikdәn sonra qalan mәblәğdәn;

sәhmlәr keçә bilmәz, onlara sәhmlәrin dәyәri ödәnilir.
qeydşәrtsiz keçir;
cәmiyyәtin nizamnamәsindә ayrı qayda nәzәrdә tutulmadıqda;
sәhmlәr keçә bilmәz;•
başqa sәhmdarların razılığı ilә keçir;

bir hal istisna olmaqla, ola bilәrlәr. SCnin yeganә iştirakçısı bir şәxsdәn ibarәt başqa tәsәrrüfat cәmiyyәti ola
bilmәz;

•
SCnin yeganә iştirakçısı bir şәxsdәn ibarәt tәsәrrüfat ortaqlığı ola bilmәz;
SCnin yeganә iştirakçısı bir şәxsdәn ibarәt başqa tәsәrrüfat cәmiyyәti ola bilmәz;
istisnasız olaraq bütün tәsәrrüfat ortaqlıqlari vә başqa tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri SCnin tәsisçilәri ola bilәrlәr;
Nizamnamәdә nәzәrdә tutulan hallarda tәsәrrüfat ortaqlıqları vә başqa tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri SCnin tәsisçilәri ola
bilәrlәr.

MMCnin nizamnamәsindә nәzәrdә tutulduqda, borcludur.
bu, onun vәzifәsi yox, hüququdur;•
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MMCnin nizamnamә kapitalındakı paylar cәmiyyәtin iştirakçısı olan fiziki şәxslәrin vәrәsәlәrinә vә
hüquqi şәxslәrin hüquq varislәrinә hansı qaydada keçir?

Bir iştirakçıdan ibarәt MMC tәsәrrüfat cәmiyyәti ola bilәrmi?

Hansı halda tam ortaqlıqda direktorlar şurası (müşahidә şurası) yaradılır?

İştirakçı tam ortaqlıqdan çıxmasını hansı müddәtdә bildirmәlidir?

Tam ortaqlığın iştirakçısı başqa iştirakçıların qәrarı ilә ortaqlıqdan çıxarıla bilәrmi?

Tam ortaqlığın tәsisçisi olmayan iştirakçı ortaqlığa daxil olandan әvvәl әmәlә gәlmiş öhdәliklәr üzrә
mәsuliyyәt daşıyırmı?

•
bu, onun nizamnamә kapitalındakı payından asılı oalraq müәyyәn edilir;
borcludur;
MMCnin nizamnamәsindә ayrı qayda yoxdursa, borclu deyil;

cәmiyyәtin nizamnamәsindә payların onlara yalnız cәmiyyәtin qalan iştirakçılarının razılığı ilә keçmәsi nәzәrdә
tutulduqda.
iştirakçıların razılığının alınması tәlәb olunmur;
paylar keçә bilmәz, onlara payın dәyәri ödәnilir;
paylar keçә bilmәz;
cәmiyyәtin nizamnamәsindә payların onlara yalnız cәmiyyәtin qalan iştirakçılarının razılığı ilә keçmәsi nәzәrdә
tutulmadıqda;

•

Nizamnamәdә nәzәrdә tutulan hallarda tәsәrrüfat cәmiyyәti istәnilәn sayda MMCnin iştirakçısı ola bilәr.
tәsәrrüfat cәmiyyәti yalnız iki MMCnin iştirakçısı ola bilәr;
tәsәrrüfat cәmiyyәti yalnız bir MMCnin iştirakçısı ola bilәr;
bir iştirakçıdan ibarәt tәsәrrüfat cәmiyyәtinin iştirakçısı ola bilmәz;•
bir tәsәrrüfat cәmiyyәti istәnilәn sayda MMCnin tәsisçisi ola bilәr;

qanunverici belә bir tәlәb müәyyәn etmәyib.•
iştirakçıların sayı 40dan çox olan tam ortaqlıqda;
iştirakçıların sayı 30dan çox olan tam ortaqlıqda;
iştirakçıların sayı 25dәn çox olan tam ortaqlıqda;
iştirakçıların sayı 50dәn çox olan tam ortaqlıqda;

faktik çıxmasına әn geci altı ay qalmış.•
faktik çıxmasına әn geci üç ay qalmış;
faktik çıxmasına әn geci iki ay qalmış;
kaftik çıxmasına geci bir il qalmış;
faktik çıxmasına әn geci iki il qalmış;

iştirakçı yalnız onun işlәri ağılla aparmağa qadir olmadığı aşkara çıxdıqda ortaqlıq iştirakçılarının yekdil qәrarı ilә
mәhkәmә qaydasında ortaqlıqdan çıxarıla bilәr.
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;

•
ortaqlığın iştirakçılarının yekdil qәrarı ilә vә bunun üçün ciddi әsaslar olduqda;
ortaqlığın iştirakçısı yalnız özü ortaqlığın iştirakçılığından çıxa bilәr;
iştirakçı yalnız öz vәzifәlәrini kobud surәtdә pozduqda ortaqlıq iştirakçılarının yekdil qәrarı ilә mәhkәmә
qaydasında ortaqlıqdan çıxarıla bilәr;

ortaqlıq iştirakçılarının razılaşması әsasında mәsuliyyәti aradan qaldırıla bilәr.
subsidiar mәsuliyyәt daşıyır;
başqa iştirakçılarla bәrabәr mәsuliyyәt daşıyır;•
yalnız ortaqlığa daxil olduqdan sonra әmәlә gәlmiş öhdәliklәr üzrә mәsuliyyәt daşıyır;
ortaqlıq iştirakçılarının razılaşması әsasında mәhdud mәsuliyyәti aradan qaldırıla bilәr;



05.05.2017

29/85

193

194

195

196

197

198

199

Ortaqlığın nizamnamәsindә onun iştirakçısının mәnfәәt vә zәrәrdә iştirakdan kәnar edilmәsi barәdә
razılaşma nәzәrdә tutula bilәrmi?

Tam ortaqlığın xalis aktivlәrinin dәyәri şәrikli kapitalın miqdarından az olarsa bu, hansı hüquqi nәticәlәr
doğurur?

Tam ortaqlığın iştirakçısı şәrikli kapitala hansı müddәtә qәdәr maya qoymalıdır?

Tam ortaqlığın iştirakçısı ortaqlığın fәaliyyәtindә iştirak etmәyә borcludurmu?

Tam ortaqlıq iştirakçısının neçә sәsi ola bilәr?

Tam ortaqlığın fәaliyyәti hansı qaydada idarә olunur?

Şәxs neçә ortaqlıqda tam ortaq ola bilәr?

belә razılaşma әhәmiyyәtsizdir.•
mәnfәәtlә bağlı mәsәlәdә belә razılaşmaya yol verilmir;
zәrәrdә iştirakdan kәnar edilmәsi barәdә razılaşmanın qüvvәsi yoxdur, mәnfәәtlә bağlı mәsәlәdә belә razılaşmaya
yol verilir;
nizamnamәdә nәzәrdә tutulubsa, buna yol verilir;
zәrәrdә iştirakdan kәnar edilmәsi barәdә razılaşmaya yol verilir;

tam ortaqlığın xalis aktivlәrin dәyәri nizamnamә kapitalının dәyәrindәn az olduqda, ortaqlıq nizamnamә
kapitalının mәblәğinin azaldığını elan etmәyә vә müәyyәnlәşdirilmiş qaydada qeydә aldırmağa borcludur.
qanunvericilik bununla bağlı heç bir qayda müәyyәn etmәyib;
bu mәsәlә tam ortaqlığın nizamnamәsindә nәzәrdә tutulan qaydada hәll edilir;
xalis aktivlәrin dәyәri artıb nizamnamә kapitalının miqdarını örtәnәdәk götürülәn mәnfәәtin yalnız on faizi onun
iştirakçıları arasında bölüşdürülür;
xalis aktivlәrin dәyәri artıb nizamnamә kapitalının miqdarını örtәnәdәk tam ortaqlığın götürdüyü mәnfәәt onun
iştirakçıları arasında bölüşdürülmür;

•

ortaqlığın nizamnamәsindә göstәrilәn qaydada qoymalıdır.
mayanın 50 %ni ortaqlıq qeydә alınana qәdәr, qalan hissәsini isә qeydә alınandan altı ay әrzindә qoya bilәr
mayanın 50 %ni ortaqlıq qeydә alınana qәdәr, qalan hissәsini isә qeydә alınandan üç ay әrzindә qoya bilәr;
ortaqlıq qeydә alınanadәk qoymalıdır;•
mayanın 50 %ni ortaqlıq qeydә alınana qәdәr, qalan hissәsini isә qeydә alınandan bir il әrzindә qoya bilәr;

bu, onun vәzifәsi yox, hüququdur.
nizamnamәdә nәzәrdә tutulan norma dispozitivdir;
nizamnamә şәrtlәrinә uyğun olaraq borcludur;•
nizamnamәdә belә vәzifә nәzәrdә tutulmamışdır;
ortaqlığın nizamnamәsindә ayrı qayda yoxdursa, borclu deyil;

ortaqlığın işlәrinin aparılması tapşırılmış iştirakçının üç sәsi vardır.
iştirakçıların sәslәrinin miqdarı onların nizamnamә kapitalındakı payları ilә müәyyәn olunur;
ortaqlığın işlәrinin aparılması tapşırılmış iştirakçıların iki sәsi vardır;
hәr iştirakçının bir sәsi var;
nizamnamәdә sәslәrin sayını müәyyәnlәşdirmәyin başqa qaydası yoxdursa, tam ortaqlığın hәr iştirakçısının bir
sәsi var;

•

ixtisaslı sәs çoxluğu ilә;
bütün iştirakçıların ümumi razılığı ilә;
nizamnamәdә qәrarın iştirakçıların sәs çoxluğu ilә qәbul olunduğu hallar istisna olmaqla bütün iştirakçıların
ümumi razılığı ilә.

•
ortaqlığın idarәetmә orqanının qәrarı ilә;
iştirakçıların sәs çoxluğu ilә;

yalnız bir tam ortaqlıqda;•
ortaqlıq iştirakçılarının razılığı ilә şәxs istәnilәn ortaqlığın iştiralçısı ola bilәr;
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Tәsәrrüfat ortaqlıqları cәmiyyәtlәrә vә әksinә cәmiyyәtlәr ortaqlıqlara çevrilә bilәrmi?

Lәğvetmә komissiyası hüquqi şәxsin lәğv edilmәsi vә kreditorların tәlәblәrinin bildirilmәsi qaydası vә
müddәti haqqında mәluamtı hansı müddәtdә dәrc etdirmәlidir?

Lәğvetmә komissiyası hüquqi şәxsin lәğv edilmәsi vә kreditorlarının tәlәblәrinin bildirmәsi qaydası vә
müddәti haqqında mәlumatı hansı mәtbuat orqanında dәrc etdirmәlidir?

Lәğv edilәn hüquqi şәxsin әmlakının dәyәri kreditorların tәlәblәrinin ödәnilmәsi üçün yetәrli deyilsә, o,
hansı qaydada lәğv edilә bilәr?

Bölünmә balansı yenidın tәşkil eidlmiş hüquqi şәxsin hüquq varisini müәyyәnlәşdirmәyә imkan
vermirsә, yenidәn tәşkil eidlmiş hüquqi şәxsin öhdәliklәri üçün hansı hüquqi şәsx vә hansı qaydada
mәsuliyyәt daşıyır?

Yenidәn tәşkil edilәn hüquqi şәxsin kreditorlarının yenidәn tәşkil edilәn hüquqi şәxsin borclu olduğu
öhdәliklәrlә bağlı hansı tәlәb hüququ yaranır?

şәxs üçdәn çox ortaqlıqda ortaq ola bilmәz;
şәxs ikidәn çox ortaqlıqda ortaq ola bilmәz;
qanun vericilik bununla bağlı heç bir mәhdudiyyәt müәyyәn etmәyib.

tәsәrrüfat ortaqlıqları tәsәrrüfat cәmiyyәtlәrinә, tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri tәsәrrüfat ortaqlığına çevrilә bilәr.•
tәsәrrüfat ortaqlıqları cәmiyyәtlәrә çevrilә bilmәz;
cәmiyyәtlәr tәsәrrüfat ortaqlıqlarına çevrilә bilmәz;
yalnız tәsәrrüfat ortaqlıqları tәsәrrüfat cәmiyyәtlәrinә çevrilә bilәr;
yalnız tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri tәsәrrüfat ortaqlığına çevrilә bilәr;

bu müddәt lәğvetmә haqqında mәlumatın dәrc edildiyi gündәn etibarәn iki aydan az ola bilmәz;•
qanunvericilikdә bu barәdә göstәriş olmadığı üçün, lәğvetmә komissiyası hәmin müddәti özü müәyyәn edir;
bu müddәt lәğvetmә haqqında mәlumatın dәrc edildiyi gündәn etibarәn altı aydan az ola bilmәz.
bu müddәt lәğvetmә haqqında mәlumatın dәrc edildiyi gündәn etibarәn üç aydan az ola bilmәz;
bu müddәt lәğvetmә haqqında mәlumatın dәrc edildiyi gündәn etibarәn bir aydan az ola bilmәz;

xarici mәtnuat orqanalrında;
hüquqi şәxsin dövlәt qeydiyyatı haqqında mәlumatın dәrc edildiyi mәtbuat orqanlarında;•
qanunvericilikdә bu barәdә göstәriş olmadığı üçün, bu, lәğvetmә komissiyasının vәzifәsi yox, hüququdur;
rәsmi mәtbuat orqanlarında;
istәnilәn mәtbuat orqanlarında.

nizamnamә ilә vәkil edilmiş orqanın qәrarı ilә;
tәsisçilәrin qәrarı ilә;
mәhkәmә qәrarı ilә qeydiyyatın etibarsız sayılması yolu ilә;
lisenziyasız fәaliyyәt göstәrdiyinә görә münsiflәr mәhkәmәsinin qәrarı ilә
müflisolma nәticәsindә•

yeni yaranmış hüquqi şәxsin yenidәntәşkil edilmiş hüquqi şәxsin öhdәliklәri üçün onun kreditorları qarşısında
birgә mәsuliyyәt daşıyırlar;

•
yeni yaranmış hüquqi şәxslәr yenidәn tәşkil edilmiş hüquqi şәxslәrin öhdәliklәri üçün onun kreditorları qarşısında
mәhkәmәnin müәyyәn etdiyi qaydada mәsuliyyәt daşıyırlar
yeni yaranmış hüquqi şәxslәr yenidәn tәşkil olunmuş hüquqi şәxsin öhdәliklәri üçün onun kreditorları qarşısında
mısuliyyәt daşımırlar;
yeni yaranmış hüquqi şәxslәr yenidәn tәşkil edilmiş hüquqi şәxsin öhdәliklәri üçün onun kreditorları qarşısında
subsidiar mәsuliyyәt daşıyırlar;
bölünmә balansı etibarsızdır;

yenidәn tәşkil edilәn hüquqi şәxsin borclu olduğu öhdәliklәrin vaxtından әvvәl icra olunmasını tәlәb etmәk;
yenidәn tәşkil edilәn hüquqi şәxsin borclu olduğu öhdәliklәrә xitam verilmәsini vә ya onların vaxtından әvvәl
icra olunmasını tәlәb etmәk;
yenidәn tәşkil edilәn hüquqi şәxsdәn zәrәrin әvәzinin ödәnilmәsini tәlәb etsin.

•
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Hüquqi şәxsin tәrkibindәn bir vә ya bir neçә hüquqi şәxs ayrıldıqda yenidәn tәşkil edilmiş hüquqi şәxsin
hüquq vә vәzifәlәri hansı qaydada vә hansı hüquqi şәxsә (şәxslәrә) keçir?

Hüquqi şәxs başqa hüquqi şәxsә qoşulduqda qoşulan hüquqi şәxsin hüquq vә vәzifәlәri hansı hüquqi
şәxsә keçir?

Hüquqi şәxs başqa hüquqi şәxsin ona qoşulması şәklindә yenidәn tәşkil edilәrkәn,hansı andan o yenidәn
tәşkil edilmiş sayılır?

İdarә nәdir?

Hansı bölmә hüquqi şәxsin filialı sayılır ?

Hansı bölmә hüquqi şәxsin nümayәndәliyi sayılır?

yenidәn tәşkil edilәn hüquqi şәxsin borclu olduğu öhdәliklәrә xitam verilmәsini vә ya onların vaxtından әvvәl
icra olunmasını vә zәrәrin әvәzinin ödәnilmәsini tәlәb etsin;

•
yenidәn tәşkil edilәn hüquqi şәxsin borclu olduğu öhdәliklәrin vaxtından әvvәl icra olunmasını vә zәrәrin
ödәnilmәsini tәlәb etsin;

mәhkәmә qәrarına uyğun olaraq onalrın hәr birinә keçir;
bölünmә balansına uyğun olaraq tәrkibindәn bir vә ya bir neçә hüquqi şәxs ayrılan hüquqi şәxsә keçir.
tәhvil aktına uyğun olaraq tәrkibindәn bir vә ya bir neçә hüquqi şәxsә ayrılan hüquqi şәxsә keçmir;
bölünmә balansına uyğun olaraq onların hәr birinә keçir;•
tәhvil aktına uyğun olaraq onların hәr birinә keçir;

tәhvil aktına uyğun olaraq qoşulan hüquqi şәxsә keçir;
mәhkәmә qәrarı әsasında әvvәlki hüquqi şәxsә keçir.
tәhvil aktına uyğun olaraq әvvәlki vә qoşulan hüquqi şәxsә keçir;
tәhvil aktına uyğun olaraq әvvәlki hüquqi şәxsә keçir;•
qoşulma balansına uyğun olaraq әvvәlki hüquqi şәxsә keçir;

qoşulan hüquqi şәxsin fәaliyyәtinә xitam verilmәsi haqqında qeydin hüquqi şәxslәrin dövlәt reyestrinә daxil
edildiyi andan;

•
qoşulan hüquqi şәxsin başqa hüquqi şәxsә qoşulması barәdә qәrar qәbul etdiyi andan;
qoşulan hüquqi şәxsin fәaliyyәtinә xitam verilmәsi haqqında mәhkәmә qәrarı qәbul edildiyi andan.
әvvәlki hüquqi şәxsin yenidәn tәşkil edilmәsi barәdә qeydin hüquqi şәxslәrin dövlәt reyestrinә daxil edildiyi
andan;
әvvәlki hüquqi şәxsin fәaliyyәtinә xitam verilmәsi haqqında qeydin hüquqi şәxslәrin dövlәt reyestrinә daxil
edildiyi andan;

idarәçilik sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn hüquqi şәxs;
hüquqi şәxsin idarәetmә ,sosialmәdәni vә ya başqa qeyrikommersiya xarakterli funksiyaların hәyata keçirilmәsi
üçün yaratdığı tәşkilat.

•
sosialmәdәni vә qeyri –kommersiya xarakterli funksiyaların hәyata keçirilmәsi üçün yaradılan hüquqi şәxs;
qeyrikommersiya xarakterli funksiyalarını hәyata keçirilmәsi üçün yaradılan tәşkilat;
idarәetmә vә sosialmәdәni sahәdә fәaliyyәt göstәrәn hüquqi şәxs;

hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn ,hüquqi mәnafelәrini tәmsil edәn vә onun funksiyalarının yalnız bir
hissәsini,o cümlәdәn nümayәndәlik fuksiyalarını hәyata keçirәn ayrıca bölmә;
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn,hüquqi şәxsin mәnafelәrini tәmsil edәn vә hüquqi şәxsin
funksiyalarının yalnız bir hissәsini hәyata keçirәn ayrıca bölmә;
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә nümayәndәlik funksiyaları istisna olmaqla,onun funksiyalarının
hamısını vә ya bir hissәsini hәyata keçirәn ayrıca bölmә.
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә onun funksiyalarının hamısını vә ya bir hissәsini,o cümlәdәn
nümayәndәlik funksiyalarını hәyata keçirәn ayrıca bölmә;

•
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn, hüquqi şәxsin mәnafelәrini müdafiә edәn vә hüquqi şәxsin
funksiyalarının yalnız bir hissәsini hәyata keçirәn ayrıca bölmә;

hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә onun funksiyalarının hamısını hәyata keçirәn ayrıca bölmә.
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә hüquqi şәxsin yalnız mәnafelәrini müdafiә edәn ayrıca bölmә;

•
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Hüquqi şәxsin olduğu yer hara sayılır ?

Hüquqi şәxsin adından çıxış edәn şәxs tәmsil etdiyi hüquqi şәxsә vurduğu zәrәri ödәmәlidirmi?

Hansı sәnәd hüquqi şәxsin tәsis sәnәdidir?

Hüquqi şәxsin hüquq qabiliyyәtinә nә vaxt xitam verilir?

Hüquqi şәxsin tәsisçilәri hüquqi şәxsin dövlәt qeydiyyatına alınmasına qәdәr әmәlә gәlmiş,hüquqi
şәxsin yaradılması ilә bağlı olan qhdәliklәr üzrә mәsuliyyәt daşıyırlarmı?

Hüquqi şәxssin hüquq qabiliyyәti hansı andan yaranır?

Hüquqi şәxslәrin әmәlә gәlmәsinin üsulları hansılardır?

hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә hüquqi şәxsin mәnafelәrini tәmsil vә müdafiә edәn ayrıca
bölmә;

•
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә hüquqi şәxsin yalnız mәnafelәrini tәmsil edәn ayrıca bölmә;
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn,hüquqi şәxsin mәnafelәrini tәmsil edәn vә hüquqi şәxsin
funksiyalarının yaalnız bir hissәsini hәyata keçirәn ayrıca bölmә

hüquqi şәxsin tәrәfdaşlarının daha çox olduğu yer;
daimi fәaliyyәt göstәrәn orqanın yerlәşdiyi yer;•
hüquqi şәxsin әmlakının әksәriyyәtinin yerlәşdiyi yer;
hüquqi şәxsin daşınmaz әmlakının yerlәşdiyi yer;

hüquqi şәxs subsidiyar mәsuliyyәt daşıyır.
hәr bir halda ödәmәlidir;
heç bir halda ödәmәli deyil;
müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa ödәmәlidir;•
tәsisçilәr birgә mәsuliyyәt daşıyırlar;

hüquqi şәxsin tәsisçilәri arasında bağlanmış müqavilә;
hüquqi şәxsin dövlәt qeydiyyatına alınmağı üçün ödәnilәn dövlәt rüsumu haqqında sәnәd;
hüquqi şәxsin tәsisçilәrinin tәsdiq etdiyi nizamnamә.•
hüquqi şәxsin tәsisçilәrinin yığıncağının protokolu;
lisenziya alınması barәdә dövlәt orqanının verdiyi sәnәd;

hüquqi şәxsin lәğvi başa çatdığı andan;•
hüquqi şәxsin hüquqlarının mәhdudlaşdırıldığı andan;
kreditorlara bildiriş göndәrildiyi andan;
hüquqi şәxsin tәsisçilәri lәğvetmә komissiyasını yaratdıqları andan;
hüquqi şәxsin lәğvetmә komissiyası yaratmaq barәdә qәrar qәbul etdiyi andan.

subsidiar mәsuliyyәt daşıyırlar
hüquqi şәxsi dövlәt qeydiyyatından keçirmәyә vәkil edilmiş tәsisçi mәsuliyyәt daşıyır;
mәsuliyyәt daşımırlar;
hüquq varisliyi üzrә yaradılan hüquqi şәxs mәsuliyyәt daşıyır.
birgә mәsuliyyәt daşıyırlar;•

dövlәt qeydiyyatına alındığı andan;•
sәnәdlәrin qeydiyyat üçün dövlәt orqanına verildiyi andan;
ilkin razılaşma әldә olunduğu andan;
xәsis olunduğu andan;
hüquqi şәxs fәaaliyyәtә başladığı andan.

sәrәncam
sәrәncam, icazә, tәqdimedici normativ üsul•
tәqdimedici normativ üsul, sәrәncam
icazә, tәqdimedici normativ üsul



05.05.2017

33/85

219

220

221

222

223

224

Hüquqi şәxsin formalaşması üçün aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansının olması vacibdir?

Hansı halda hüququ şәxsin düzgün anlayışı verilmişdir?

Mülki hüquqların hәyata keçirilmәsi müddәtlәrinә aiddir

Uzufrukt girov qoyula vә vәsiyyәt edilә bilәrmi ?

Özgә әşyasından aşağıda sadalanan hansı istifadә uzufrukt sayılır ?

Servitutu satmaq, girov qoymaq vә ya icarәyә vermәk olarmı?

icazә

müstәqil әmlak mәsuliyyәti
bütün cavablar düzdür•
mülki dövriyyәdә öz adından çıxış etmәsi
tәşkilati vahidlik
ayrıca әmlaka malik olma

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;
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.

•

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;
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.
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;

imperativ müddәtlәr, kәsici müddәtlәr, pretenziya müddәtlәri
subyektiv hüquqların mövcud olma müddәtlәri, mülki vәzifәlәrin icrası müddәtlәri , pretenziya müddәtlәri
subyektiv hüquqların mövcud olma müddәtlәri, kәsici müddәtlәr, iddia müdәtlәri
subyektiv hüquqların mövcud olma müddәtlәri, kәsici müddәtlәr, pretenziya müddәtlәri•
subyektiv hüquqların mövcud olma müddәtlәri, dispozitiv müddәtlәr, mülki vәzifәlәrin icrası müddәtlәri

mәhkәmәnin qәrarı ilә girov qoyula bilәr
girov qoyula bilәr
yalnız vәsiyyәt edilә bilәr
hәm girov qoyula, hәm dә vәsiyyәt edilә bilәr
girov qoyula vә vәsiyyәt edilә bilmәz•

özgә әşyasından müqavilә üzrә istifadә
özgә әşyasından icarә qaydasında istifadә
özgә әşyasından müvәqqәti vә ya ömürlük istifadә vә fayda götürmә•
özgә әşyasından yalnız istifadә
özgә әşyasından yalnız fayda götürmә

mülkiyyәtçinin razılığı ilә olar
olmaz•
mәhkәmәnin qәrarı ilә olar
qanunda nәzәrdә tutulduqda olar
servituta malik olan şәxs arzu etdikdә olar
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Tikintiyә vәrәsәlik hüququnun yaranma әsasını nә tәşkil edir ?

Qanunda vә müqavilәdә ayrı nәzәrdә tutulmayıbsa müqavilә üzrә әldә edәndә daşınmaz әmlaka
mülkiyyәt hüququ nә vaxt yaranır?

Aşağıda sadalann hansı kağızlar qiymәtli kağız hesab edilir?

Reyestr yazıları hansı halarda lәğv edilir?

Vindikasiya iddiası ilә hansı hüquqlar müdafiә olunur?

Әgәr bir torpaq sahәsindә bütün ağacın budaqları vә köklәri qonşu torpaq mülkiyәtçisinә ziyan vurarsa
qonşu mülkiyәtçi hansı hüquqlara malikdir?

Hansı hallarda mülkiyyәt hüququ mәhdudlaşdırıla bilәr?

notariatda tәsdiq edilmiş vә dövlәt reyestrdә qeydiyyatdan keçmiş yazılı müqavilә
notariatda tәsdiq edilmiş yazılı müqavilә•
qanunun
qanun vә müqavilә
yazılı müqavilә

tәrәflәr müqavilәnin şәrtlәri barәdә razılığa gәldiyi andan
daşınmaz әmlaka mülkiyyәt hüququ onun verilmәsinin daşınmaz әmlakın dövlәt reyestrindә qeydә alındığı andan
әldә edәnә keçir

•
müqavilә bağlandığı andan
müqavilә tәsdiq edildyi andan
daşınmaz әmlak haqqında müqavilә qeydiyyatdan keçdiyi andan

nikah haqqında kağız
order•
etibarnamә
vәsiyyәtnamә
mülk sәnәdi

qeydә alınmış hüquqi şәxs qeydә alındığı gündәn 2 il әrzindә fәaliyyәt göstәrmәmişlәr
qeydә alınmış hüquqi şәxs qeydә alındığı gündәn 1 il әrzindә fәaliyyәt göstәrmәmişsә•
reyestr yazıları heç vax lәğv edilә bilmәz
qeydә alınmış hüquqi şәxs üç il әrzindә fәaliyyәt göstәrmәmişsә
qeydә alınmış hüquqi şәxs qeydә alındığı gündәn beş il әrzindә fәaliyyәt göstәrmәmişsә

müqavilә ilә kirayә verilәn әmlakın geri tәlәb olunması hüququ
şәxsi qeyriәmlak hüquqları
mülkiyyәtçinin iradәsindәn asılı olmayaraq sahiblikdәn çıxan әmlakın geri tәlәb edilmәsi hüququ•
öhdәlik hüququ
әsassız varlanmadan yaranan әmlakın geri tәlәb olunması hüququ

qonşudan hәmin ağacın tam kәsilib mәhv edilmәsini tәlәb etmәk hüququna
budaqları vә köklәri kәsmәk hüququna•
polis orqanlarına müraciәt etmәk hüququna
qonşu torpağın mülkiyyәtçisini mülkiyyәt hüququndan mәrhum etmәk hüququna
qonşu torpaq satılarkәn üstün alıcılıq hüququna

mülkiyyәtçi öz әmlakından tәyinatına uyğun, düzgün istifadә etmәdikdә
inzibati orqanları razılığı ilә
qanunda müәyyәnlәşdirilәn hallarda•
mülkiyyәtçinin razılığı ilә
qonşunun tәlәbi ilә
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Girov saxlayan (ipoteka saxlayan) kimdir ?

Әşyanı girov qoyan (ipoteka qoyan)

Girov hüquq münasibәtlәrinin yaranma әsasları

Mülkiyyәt hüququnun әldә edilmәsinin hansı üsulları vardır?

ARnın Konstitusiyasına әsasәn hansı mülkiyyәt formaları müәyyәnlәşdirilmişdir?

Şәxs dövlәt reestrindә qeydә alınmamış daşınmaz әmlaka hansı halda mülkiyyәtçi kimi qeydә alınmasını
tәlәb edә bilәr?

Daşınmaz әmlaka mülkiyyәt hüququ hansı andan әmәlә gәlir?

borclunun onun qarşısında pul vә ya başqa öhdәliyinin icrasının tәmin edilmәsi üçün girov qoyanın әşyası
barәsindә müqavilәdә vә ya qanunda göstәrilmiş әsaslar üzrә girov vә ya ipoteka hüququ olan şәxsdir
borclunun onun qarşısında pul vә ya başqa öhdәliyinin icrasının tәmin edilmәsi üçün girov qoyanın әşyası
barәsindә müqavilәdә göstәrilmiş әsaslar üzrә girov vә ya ipoteka hüququ olan şәxsdir

•
kreditorun onun qarşısında pul vә ya başqa öhdәliyinin icrasının tәmin edilmәsi üçün girov qoyanın әşyası
barәsindә müqavilәdә göstәrilmiş әsaslar üzrә girov vә ya ipoteka hüququ olan şәxsdir
borclunun onun qarşısında pul vә ya başqa öhdәliyinin icrasının tәmin edilmәsi üçün girov saxlayanın әşyası
barәsindә müqavilәdә göstәrilmiş әsaslar üzrә girov vә ya ipoteka hüququ olan şәxsdir
borclunun onun qarşısında pul vә ya başqa öhdәliyinin icrasının tәmin edilmәsi üçün girov qoyanın әşyası
barәsindә qanunda göstәrilmiş әsaslar üzrә girov vә ya ipoteka hüququ olan şәxsdir

mülkiyyәtçi ilә yanaşı әşyaya müqavilә әsasında malik olan istәnilәn şәxs ola bilәr
yalnız onun mülkiyyәtçisi ola bilәr•
tam fәaliyyәt qabiliyyәtli şәxs ola bilәr
kәnar idarәçi vә ya mülkiyyәtçi ola bilәr
әşyaya mәhdud әşya hüququ әsasında malik olan şәxs ola bilәr

girov hüquq münasibәti yalnız qanun әsasında yaranır
girov hüquq münasibәti müqavilә vә ya qanun әsasında yaranır•
girov hüquq münasibәti yalnız müqavilә әsasında yaranır
girov hüquq münasibәti yalnız әmlakın girovsaxlayana verilmәsi ilә yaranır
girov hüquq münasibәti yalnız әmlakın girovqoyanda saxlanılması şәrti ilә yaranır

müqavilә üzrә mülkiyyәt hüququnun әldә edilmәsi
törәmә üsul
ilkin üsul
mәhkәmә qaydasına әldә edilmәsi
ilkin vә törәmә üsul•

dövlәt mülkiyyәti, bәlәiyyә mülkiyyәti, xüsusi mülkiyyәt•
xüsusi mülkiyyәt
bәlәdiyyә mülkiyyәti
dövlәt mülkiyyәti
şәxsi mülkiyyәt

50 il fasilәsiz vә etirazsız sahiblik etmişsә
30 il fasilәsiz vә etirazsız sahiblik etmişsә•
20 il fasilәsiz vә etirazsız sahiblik etmişsә
10 il fasilәsiz vә etirazsız sahiblik etmişsә
40 il fasilәsiz vә etirazsız sahiblik etmişsә

әşyanın lәvazimatı vә sәnәdlәri verildiyi andan
әmlak verildiyi andan
müqavilә notariatda tәsdiq edildiyi andan
müqavilә bağlandığı andan

•
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Sahib qadağan olunmuş özbaşınalıq zamanı güc işlәdә bilәrmi?

Vicdanlı sahib әmlakı geri qaytarılarkәn әmlakın nәyini özündә saxlaya bilәr?

Mülkiyyәtçi vicdansız sahibdәn әmlakını tәlәb edәrkәn, hәmin şәxsdәn nәyi vә hansı dövrlәr üçün tәlәb
edә bilәr?

Azәrbaycan Respublikasının mülkiyyәtinә nә daxildir?

Qanunla hansı növ mülkiyyәtә üstün hüquq verilәr?

Mülkiyyәtçinin üzәrinә әşyaya qulluq vә ya onu saxlamaq vәzifәsi qoyula bilәrmi?

Aşkar edilәn dәfinә, tarix vә mәdәniyyәt abidәsidirsә, dәfinәnin gizlәdildiyi torpaq sahәlәrinin
mülkiyyәtçisinә hansı miqdarda bәxşiş verilir?

dövlәt reestrindә qeydә alındığı andan•

son zәrurәt halını aşmamaqla bilәr
şәraiti nәzәrә almamaqla әsassız güc hәrәkәtlәrindәn çәkinmәklә, bilәr•
heç bir halda bilmәz
istәnilәn halda bilәr
zәruri müdafiә hәddini aşsa da, bilәr

vicdanlı sahib әmlakı geri qaytarılarkәn heç nәyi özündә saxlaya bilmәz
әmlaka zәrәr yetirmәdәn ondan ayrıla bilәn yaxşılaşdırmaları•
әmlakın ayrıla bilәn öz yaxşılaşdırmalarını
әşyanın lәvazimatını
özünün hәyata keçirdiyi konstruksiyaları

onun әmlaka sahibliyinin qanunsuz olduğunu bildiyi vә bilmәli olduğu vaxtdan vә ya әmlakın qaytarılmasına
dair mülkiyyәtçinin iddiası üzrә çağırış vәrәqәsini aldığı vaxtdan götürdüyü vә ya götürmәli olduğu bütün
gәlinlәrin qaytarılmasını vә ya әvәzinin ödәnilmәsini tәlәb edә bilәr
әmlakın onda olduğu son 3 ay әrzindә onun hәm götürdüyü , hәm dә götürmәli olduğu bütün gәlirlәrin
qaytarılmasını vә ya әvәzinin ödәnilmәsini
әmlakın onda olduğu son 6 ay әrzindә yalnız onun götürdüyü gәlirlәrin qaytarılmasını vә ya әvәzinin
ödәnilmәsini
әmlakın onda oldüğü bütün vaxt әrzindә onun götürdüyü vә ya götürmәli olduğu bütün gәlirlәrin, qaytarılmasını
vә ya әvәzinin ödәnilmәsini, әmlakın onda olması ilә bağlı zәrәrin ödәnilmәsini

•
әmlakın onda olduğu son 1 il әrzindә yalnız onun götürdüyü gәlirlәrin qaytarılmasını vә ya әvәzinin ödәnilmәsini

Azәrbaycan Respublikası әmlak mülkiyyәtçisi ola bilmәz
Azәrbaycan Respublikasına mülkiyyәt hüququ ilә mәnsub olan vә mülkiyyәtçisi mәlum olmayan әmlak
Azәrbaycan Respublikasına mülkiyyәt hüququ ilә mәnsub olan әmlak•
Xәzәr dәnizinin Azәrbaycan sektorunda olan tәbii sәrvәtlәri
qanunda nәzәrdә tutulan mülkiyyәtçisi Azәrbaycan Respulikası olan konkret әmlak

heç bir mülkiyyәt növünә üstün hüquq verilmir•
xüsusi mülkiyyәtә
bәlәdiyyә mülkiyyәtinә
dövlәt mülkiyyәtinә
ictimai qurumların mülkiyyәtinә

әşyaya qulluq olunmaması ictimai mәnafelәrә qәsd edәrsә,belә vәzifә qoyula bilәr
әşyanın tәtbiq edilmәmәsi vә ya ona qulluq olunmaması ictimai mәnafelәrә qәsd edәrsә, belә vәzifә qoyula bilmәz•
heç bir halda qoyula bilmәz
istәnilәn halda qoyula bilәr
әşya mәdәni sәrvәt sayılırsa belә vәzifә qoyula bilәr

verilmir
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Әşyaya sahiblik nәdir?

Mülkiyyәtçi hüquqları әmlaka sahiblik edәnә hansı hallarda mәnsub ola bilәr?

Vicdansız sahib mülkiyәtçidәn nәyi vә hansı dövr üçün tәlәb edә bilәr?

Mülkiyyәtçi vicdanlı sahibdәn әmlakını geri tәlәb edәrkәn hәmin şәxsdәn nәyi vә hansı dövrlәr üçün
tәlәb edә bilәr?

Fiziki vә hüquqi şәxslәrin mülkiyyәtindә olan әmlakın miqdarı vә dәyәri mәhdudlaşdırıla bilәrmi?

Әmlakın tәsadüfәn mәhv olması vә ya tәsadüfәn zәdәlәnmәsi riski kimin üzәrinә düşür?

Daşınmaz әmlaka hansı hüquqlar dövlәt qeydiyyatına alınmalıdır?

dәfinәnin dәyәrinin 80 faizi miqdarında
dәfinәnin dәyәrinin 50 faizi miqdarında•
dәfinәnin dәyәrinin 25 faizi miqdarında
dәfinәnin dәyәrinin 100 faizi miqdarında

әşyadan müvәqqәti istifadә etmәk
әşyanı saxlayan
әşyadan daimi istifadә etmәk
әşyaya faktiki sahibliyә nail olmaq•
әşyanın mülkiyyәtçisi olmaq

mülkiyyәtçi hüquqları әmlaka sahiblik edәnә mәnsubola bilmәz
yalnız müqavilәdә nәzәrdә tutulan әsasla
Mükü Mәcәllәdә nәzәrdә tutulan әsasla
Mülkü Mәcәllәdә vә ya müqavilәdә nәzәrdә tutulan әsasla•
әmlaka uzun müddәtli vә fasilәsiz olaraq vicdanlı surәtdә sahiblik әsasında

vicdansız sahib mülkiyyәtçidәn heç nә tәlәb edә bilmәz
әmlakdan gәlirin mülkiyyәtçiyә düşdüyü vaxtdan sonra әmlaka sәrf etdiyi zәruri xәrclәrin әvәzini•
әmlakdan gәlirin mülkiyyәtçiyә düşdüyü vaxtdan sonra әmlaka sәrf etdiyi zәruri xәrclәrin әvәzini
әmlakdan gәlirin mülkiyәtçiyә düşdüyü vaxtdan 15 gün sonradan әmlaka sәrf etdiyi bütün xәrclәrin әvәzini
әmlakdan gәlirin mülkiyyәtçiüә düşdüyü vaxtdan sonra әmlaka sәrf etdiyi zәruri xәrclәrinin әlli faizinin әvәzini

әmlakın onda olduğu son 3 ildә götürdüyü gәlirlәrin qaytarılmasını vә ya әvәzinin ödәnilmәsini
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

•
әmlakın onda olduğu son 6 ayda yalnız onun götürdüyü gәlirlәrin qaytarılmasını vә ya әvәzinin ödәnilmәsini
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

heç bir halda mәhdudlaşdırıla bilmәz
yalnız qeyri –dövlәt hüquqi şәxslәrdә әmlakının miqdarı vә dәyәri qanunvericiliklә mәhdudlaşdırıla bilәr
Mülki Mәcәllәdә nәzәrdә tutulan mәqsәdlәr üçün qanunvericilik yolu ilә mәhdudlaşdırıla bilәr•
yalnız daşınmaz әmlakın miqdarı vә dәyәri qanunvericilikdә mәhdudlaşdırıla bilәr
dövlәt idarәetmә oqanları vә bәlәdiyyә orqanlarının aktları ilә mәhdudlaşdırıla bilәr

qanunda vә ya müqavilәdә ayrı qayda nәzәdә tutulmayıbsa,hәmin an әmlakın istifadәçisinin
istisnasız olaraq yalnız mülkiyәtçinin
hәmin an әmlakın istifadәçisinin
hamin an mülkiyyәtçinin
qanunda vә ya müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa mülkiyyәtçinin•

girov hüququ
istifadә hüququ

•
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Girovla tәmin edilmiş öhdәlik icra edilmәdikdә girov qoyulmuş әşyanın realizәsi hansı qaydada hәyata
keçirilir?

Aşağıdakı hansı hüquqlar mәhdud әşya istifadә hüququna aiddir?

Hansı әmlak әr – arvadın birgә әmlakı hesab edilir?

Ümumi paylı mülkiyyәtdә olan pay açıq hәrrac halı istisna olmaqla başqa şәxslәrә satılarkәn kimәlәrin
satın almaqda üstünlük hüquqi vardır?

Ümumi paylı mülkiyyәtdә olan әmlak üzәrindә sahiblik vә ondan istifadә sәlahiyyәti necә hәyata
keçirilir?

Aşağıda göstәrilәn hansı halda mülkiyyәtçidәn әmlakın alınması müsadirә hesab edilir?

Әşyanı tapan şәxs әşyanı öz mülkiyyәtinә keçirmәkdәn imtina edәrsә tapıntının taleyi hansı formada
hәll edilir?

mülkiyyәt hüququ, digәr hüquqlar,hüquqların mәhdudlaşdırılması, әmәlә gәlmәsi,başqasına keçmәsi vә xitamı•
icarә hüququ

әşyanı girov qoyan özü satır
әşyanı istәdiyi şәxsә satın vә satış pulunu mәnimsәyir
әşyanı girov saxlayan özünün mülkiyyәtinә keçirir
әşya ixtisaslaşdırılmış tәşkilatlar tәrәfindәn yalnız açıq hәrracda satılır•
әşya banklara tәhvil verilir vә әvәzindә girov saxlayan pul alır

servitut hüququ•
әmlak kirayә müqavilәsi üzrә özgә әşyasından istifadә hüququ
öhdәliyin icrasına tәmin edәn ipoteka hüququ
icarәyә verilәn әşyadan icraçının istiafdә hüququ
saxlama hüququ

әr – arvadın nikah dövründә qazandıqları әmlak
әr – arvadın nigah dövründә nikah kontraktında ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa qazandıqları әmlak•
әrarvadın nikaha qәdәr hәr birinin ayrılıqda qazandıqları әmlak
әr – arvada nikah dövründә hәdiyyә kimi verilәn әmlak
әr – arvadın birgә yaşayış dövründә qazandıqları әmlak

öz payını satan mülkiyyәçinin ailә üzvlәrinin
ümumi mülkiyyәtin digәr iştirakçılarının•
vәrәsәlәrin
öz payını satan mülkiyәtçinin yaxın qohumlarının
sәlahiyyәtli dövlәt orqanının

icra hakimiyyәti orqanının qәrarı ilә
hәr bir payçının öz mülahizәsinә әsasәn
sәlahiyyәtli dövlәt orqanının müәyyәn etdiyi qaydada
digәr payçılara bildirmәklә tәkbahına payçı tәrәfindәn
bütün payçıların razılığı әsasında•

vәtәndaşa mәxmum әmlakın әvәzi ödәnilmәklә mәcburi alınması
şәxsin mülkiyyәtindә qanunla qadağan olunan himin әmlakın satılması
törәdilmiş cinayәtә görә mülkiyyәtçinin әmlakının mәhkәmә qәrarı ilә әvәzsiz alınması•
tәbii fәlakәtlәrin baş vermәsi ilә әlaqәdar sәlahiyyәtli orqan tәrәfinәn dәyәri ödәnilmәklә mülkiyyәtçidәn mәcburi
alınması
öhdәliyin yerinә yetirilmәmәsi ilә әlaqәdar ödәmә yönәldilmiş әmlakın mәhkәmә qәrarı ilә alınması

sәlahiyәtli orqana әvәzsiz verilir

•
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Dövlәt reyestrindә qeydә alınmamış daşınmaz әmlak üzәrindә neçә il müddәtindә sahiblik edildikdә
hәmin әmlak üzәrindә mülkiyyәt hüququ yaranır?

Xüsusi mülkiyyәt hüququnun subyekti kim ola bilәr?

Aşağıdakı sadalanan hansı fiziki şәxslәr mülkiyyәt huququnun subyekti ola bilmәz?

Qanunvericilikdә vә müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa әmlakın tәsadüfәn mәhv olması vә ya
tәsadüfәn zәdәlәnmәsi riski kimin üzәrinә düşür?

Tәyinatına görә sadalnan aşağıdakı әşyalardan hansı istehlak olunan әşya sayılır?

Hansı әşyalar әvәz edilmәz (fәrdәn müәyyәn edilәn) әşya hesab edilir?

Aşağıda sadalanan hansı әşyalar daşınmaz әşyalardır?

sәlahiyyәtli orqan tәrәfindәn auksionda satılır•
dövlәtә verilir
xeyriyyә fondlarına verilir
sәlahiyyәtli orqan tәrәfindәn konkret şәxsә satılır

otuz il müddәtindә•
beş il müddәtindә
on il müddәtindә
iyirmi il müddәtindә
on beş il müddәtindә

hüquqi şәxәlәrin idarәlәri vә filialları
әcnәbilәr vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr
fiziki vә hüquqi şәxslәr•
bәlәdiyyә qurumları
dövlәt qurumları

nisbi fәaliyyәt qabiliyyәtli fiziki şәxslәr
hüquq qabiliyyәti olmayan şәxslәr•
mülki fәaliyyәt qabiliyyәti olan şәxslәr
mәhdud fәaliyyәt qabiliyyәti olan şәxlәr
cinayәt әmәlinә görә mәhkum edilmiş şәxslәr

әmlaka mülkiyyәt hüququ olan şәxsin•
әmlaka qanunsuz sahiblik edәn şәxsin
әmlakdan istifadә edәn şәxsin
әmlaka qanuni sahiblik edәn
әmlaka faktiki sahiblik edәn şәxsin

yerin tәki
qәndә, çay, un, benzin•
masa, kәtil, televizor
bina, qurğu vә nәqliyyat vasitәlәri
qiymәtli kağızlar

100 kiloqram şәkәr tozu
dövlәt qeydiyyatında olan maşın vә digәr nәqliyyat vasitәlәri•
pullar
100 kub metr taxta
10 litr benzin

hava gәmilәri
torpaq vә onunla möhkәm bağlı olan digәr әşyalar•
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Bitkilәr, heyvanlar vә quşlar әşya hesab edilirmi?

Ümumi paylı mülkiyyәtdә olan әşyanı özgәninkilәşdirmәk vә ya yüklü etmәk, habelә onun tәyinatını
dәyişmәk üçün bütün iştirakçıların razılığı tәlәb

Birgә mülkiyyәtdә olan әşyaya dair sәrәncam

Mülkiyyәt hüququnun әldә edilmәsinin ilkin üsullarına aşağıda sadalananlardan hansıları aid etmәk olar

Mülkiyyәt hüququnun әldә olunmasının törәmә üsulu dedikdә nә başa düşülür?

Dövlәt ehtiyacları üçün alınan torpaq sahәsinin satınalma qiymәtini kim müәyyәn edir?

Torpaq sahәsinin dövlәt ehtiyyacları üçün alınması haqqında qırarı kim qәbul edir?

qiymәtli kağızlar
yeri dәyişdirәrkәn tәyinatını dәyişmәyәn әşyalar
nәqliyyat vasitәlәri

bәzәn hesab edilir
hesab edilmir•
hesab edilir
qismәn hesab edilir
әşyanın xüsusi növü hesab edilir

olunur, yalnız kreditorun tәlәbi ilә paya tutma yönәldildikdә
olunur, bu şәrtlә ki, onlar yekdilliklә ayrı qayda barәdә razılaşmasınlar•
olunmur, belә ki, hәr bir mülkiyyәtçi öz payı üzәrindә müstәqil sәrәncam verә bilәr
olunur, әgәr qanunda ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa
olunur, yalnız paylı mülkiyyәtdә olan әmlaka tutma yönәldildikdә

yalnız qanunda nәzәrdә tutulduğu halda mülkiyyәtçilәrdәn biri tәrәfindәn verilә bilәr
bütün mülkiyyәtcilәrin razılığı ilә hәyata keçirilir vә әmlaka dair sәrәncam verilmısi haqqında әqd
mülkiyyәtçilәrdәn hansının bağlamasından asılı olmayaraq bu razılıq ehtimal edilir

•
yalnız bütün mülkiyyәtcilәrin iştirakı ilә hәyata kecirilir
әqdini mülkiyyәtçilәrdәn biri bağlayarsa bu razılıq etibarsızdır
birgә mülkiyyәtin digәr mülkiyyәtçilәri razı olmadıqda belә mülkiyәtçilәrdәn biri tәrәfindәn verilә bilәr

әldә etmә müddәti, dәyişdirmә, tapıntı, dәfinә, emal, nәzarәtsiz heyvanlar
alqısatqı, vәrәsәlik, bağışlama, tapıntı, emal
әldә etmә müddәti, vәrәsәlik, tapıntı, dәfinә, emal, nәzarәtsiz heyvanlar
әldә etmә müddәti, tapıntı, dәfinә, emal, nәzarәtsiz heyvanlar, sahibsiz daşınar әşyaya mülkiyyәtin әldә edilmәsi•
әldә etmә müddәti, bağışlama, tapıntı, dәfinә, emal, nәzarәtsiz heyvanlar

bu cür mülkiyyәt hüququ yalnız әşyaya sahibliklә әlaqәdar yaranır
bu zaman yeni mülkiyyәtçinin hüquqlarının hәcmi әvvәlki mülkiyyәtçinin hüquqlarının hәcmindәn asılıdır•
yeni mülkiyyәtçinin hüquqları әvvәlki mülkiyyәtçinin hüquqlarından asılı deyildir
әşyaya mülkiyyәt hüququ törәmә olaraq yaranır
bu cür mülkiyyәt hüququ yalnız әşyadan istifadә ilә әlaqәdar yaranır

Azәrba ycan Respublikası Nazirlәr Kabineti•
mülkiyyәtçi özü
Dövlәt әmlakının idarә edilmәsi üzrә Dövlәt Komitәsi
İqtisadi İnkişaf nazirliyi
AR Dövlәt Statistika komitәsi

Dövlәt әmlakının idarә edilmәsi üzrә Dövlәt Komitәsi
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabineti•
Mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanı
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Vicdanlı sahib әmlaka sәrf etdiyi zәruri mәsrәflәrin әvәzinin ödәnilmәsini mülkiyyәtcidәn...

Daşınar әşya nә zaman sahibsiz sayılır?

Vicdansız sahib kimdir?

Vindikasiya iddiası dedikdә nә başa düşülür?

Mülki hüquqda әmlak dedikdә nә başa düşülür?

Qәyyum vә himayәçi öz xahişi ilә vәzifәlәrinin icrasından azad edilә bilәrmi

Qәyyumluqda olanların adından zәruri әqdlәri kim bağlayır

İqtisadi inkişaf nazirliyi
Yerli icra hakimiyyәti orqanı

yalnız mәhkәmә qaydasında tәlәb edә bilәr
tәlәb edә bilәr•
әmlakdan gәlirin mülkiyyәtciyә düşdüyü vaxtdan sonra sәrf etdiyi mәsrәflәri tәlәb edә bilәr
yalnız mülkiyyәtçi etiraz etmәdikdә tәlәb edә bilәr
tәlәb edә bilmәz

әgәr daşınar әşyanın mükkiyyәtcisi mәlum deyildirsә vә ya kecmiş mülkiyyәtci mülkiyyәtdәn imtina edәrәk
әşyaya shibliyә xitam verirsә
әgәr daşınar әşyanın mükkiyyәtcisi yoxdursa vә ya mәlum deyildirsә
әgәr daşınar әşyanın mükkiyyәtcisi yoxdursa vә ya mәlum deyildirsә vә ya kecmiş mülkiyyәtci mülkiyyәtdәn
imtina edәrәk әşyaya shibliyә xitam verirsә

•
әgәr daşınar әşyanın mükkiyyәtcisi yoxdursa vә ya kecmiş mülkiyyәtci mülkiyyәtdәn imtina edәrәk әşyaya
shibliyә xitam verirsә
әgәr әşya itirilmişdirsә

әmlaka sahibliyinin qanunsuz olduğunu bilmәyәn vә bilmәli olmayan şәxs
әmlaka sahibliyinin ganunsuz olduğunu bilәn vә ya bilmәli olan şәxs•
әmlaka sahibliyinin ganunsuz olduğunu şәraitә görә bilmәli olmayan şәxs
әmlaka sahibliyinin qanunsuz olduğunu bilmәli olduğu halda öyrәnmәyәn şәxs
әmlakı gizli şәkildә saxlayan şәxs

mülkiyyәtçinin sahiblikdәn mәhrum etmәklә әlaqәdar olmayan hüquqlarını pozan hәrәkәtlәrin aradan qaldırılması
vә qarşısının alınması ilә әlaqәdar tәlәblәri
әmlaka sahibliyi itirmiş mülkiyyәtçinin әmlaka sahiblik edәn qeyrimülkiyyәtçidәn әmlakı geri tәlәb etmәyә
yönәlmiş tәlәbi

•
mülkiyyәtçinin qadağan edilmiş özbaşınalıqdan müdafiә ücün güc işlәtmәk tәlәbi
mülkiyyәtçinin әmlakdan istifadә hüququnun bәrpasına yönәlmiş tәlәbi
mülkiyyәtçinin әmlaka sәrәncam hüququnun bәrpasına yönәlәn tәlәbi

istәnilәn әşyların vә qeyrimaddi әmlak nemәtlәrinin toplusu•
dövlәt reyestrindә qeydiyyata alınmış әşyalar
hüquqi rejimi xüsusi qanunvericiliklә müәyyәn olunan әşyaların toplusu
daşınar vәdaşınmaz әşyaların toplusu
sahibinә maddi fayda vә başqa şәxslәrdәn nәyi isә tәlәb etmәk hüququ vermәk ücün nәzәrdә tutlan tәlәblәrin
toplusu

heç bir halda azad edilә bilmәz
qәyyumluq orqanının qәrarı ilә azad edilә bilәrlәr
mәhkәmә qәrar verdikdә azad edilә bilәrlәr
qanunda göztәrilәn üzrlü sәbәblәr olduqda (xәstәlik vә s.) azad edilә bilәr
bütün hallarda azad edilә bilәrlәr•

yalnız daşınmaz әmlakla bağli әqdlәri qәyyumlar, bütün başqa әqdlәri isә özlәri
bütün hallarda qәyyumlar•
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Himayәçilikdә olanların adından zәruri әqdlәri kim bağlayır?

Daşınmaz әmlakın dövlәt reyestrindә әsassız qeydә alınmış mülkiyyәtçi qeydә alınmanın әsassız
olduğunu bilmәyәrәk ona sahiblik etmişsә hansı müddәtdәn sonar vә hansı halda bu әmlaka mülkiyyәt
hüququ әldә edә bilәr?

Şәxs dövlәt reyestrindә qeydә alınmamış daşınmaz әmlaka hansı halda nıülkiyyәtçi kimi qeydә
alınmasını tәlәb edә bilәr?

Vicdanlı sahib dedikdә nә başa düşülür?

Qanunla hansı növ mülkiyyәtә üstün hüquq verilir?

Әvәzedilmәz әşyalar hansılardır?

Bunlardan hansı әşya hesab olunmur?

•
qәyyumluq vә himayәçilik orqanlarinin raziliği ilә özlәri
bütün hallarda qәyyumun raziliği ilә özlәri
bütün hallarda onlarin raziliği ilә qәyyumlar

bütün hallarda himayәçilәrin razılığı ilә özlәri•
bütün hallarda himayәçilәr
bütün hallarda onların razılığı ilә himayәçilәr
bütün hallarda mәhkәmә
bütün hallarda özlәri

30 il әrzindә ona öz әmlakı kimi vicdanla, açıq vә fasilәsiz sahiblik edәrsә
20 il әrzindә ona öz әmlakı kimi vicdanla, açıq vә fasilәsiz sahiblik edәrsә
10 il әrzindә ona öz әmlakı kimi vicdanla, açıq vә fasilәsiz sahiblik edәrsә•
20 il fasilәsiz vә etirazsız sahiblik etmişsә
5 il fasilәsiz vә etirazsız sahiblik etmişsә

30 il fasilәsiz vә etirazsız sahiblik etmişsә•
20 il fasilәsiz vә etirazsız sahiblik etmişsә
15 il fasilәsiz vә etirazsız sahiblik etmişsә
5 il fasilәsiz vә etirazsız sahiblik etmişsә
10 il fasilәsiz vә etirazsız sahiblik etmişsә

mülkiyyәtçisi mәlum olsa da, әmlaka uzun müddәt sahiblik etmәklә onun qayğısına qalmaq, saxlama xәrclәrini
çәkmәk
әmlakı onu özgәninkilәşdirmәyә hüquq olmayan şәxsdәn әvәzli әldә edildikdә vә әldә edәnin bunu bilmәmәsi vә
bilә bilmәmәsi

•
itirilmiş әşyanı tapan şәxs
mülkiyyәtçisi mәlum olsa da, әmlaka uzun müddәt sahiblik etmәklә onun saxlama xәrclәrini çәkmәk
mülkiyyәtçisi olmayan әmlaka uzun müddәt aşkar şәkildә sahiblik etmәk

bәlәdiyyә mülkiyyәtinә
dövlәt mülkiyyәtinә
heç bir mülkiyyәt növünә üstün hüquq verilmir•
xüsusi mülkiyyәtә
kollektiv mülkiyyәtә

başqa әşyalardan ümumi әlamәtlәrә görә ayrılmış fәrdimüәyyәn әşyalar
başqa әşyalardan yalnız özlәrinә xas әlamәtlәrә görә ayrılmış fәrdimüәyyәn әşyalar•
başqa әşyalardan ümumi әlamәtlәrә görә ayrılmış müәyyәn әşyalar
başqa әşyalardan cins әlamәtlәrinә görә ayrılmış bәzi әşyalar
başqa әşyalardan gözlә görünә bilәn әlamәtlәrә görә ayrılmış fәrdimüәyyәn әşyalar

daşınmaz әmlak
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İpoteka borcu:

Bir neçә ipoteka saxlayan vardırsa, ipoteka ilә yüklü edilmiş obyektin satışından götürülmüş xalis gәlir
ipotela saxlayanlara hansı növbәlik qaydasında ödәnilir?

Hansı halda hәrrac yenidәn keçirilir?

Borclu icrasını tәmin etmәk üçün әşyanın ipotekaya verildiyi öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsini
gecikdirmişsә, ipoteka saxlayan:

Daşınmaz әşyanın dәyәrinin azalması üçün mәsuliyyәt kimin üzәrinә düşür?

Borclu tәminat vasitәsi ipoteka olan әsas öhdәliyi icra etmәdikdә vә ya lazımınca icra etmәdikdә ipoteka
saxlayan:

pullar
fiziki obyektlәr
Heyvanlar vә bitkilәr•
qiymәtli kağızlar

torpaq sahәsinin elә yüklülyüdür ki, xeyrinә yüklülük müәyyәnlәşdirilmiş şәxsin müәyyәn etdiyi 3cü şәxsә
torpaq sahәsi üzrә müәyyәn vaxtaşırı pul mәblәği (ipoteka borcu) verilә bilәr.
istәnilәn daşınmaz әşyanın elә yüklülyüdür ki, xeyrinә yüklülük müәyyәnlәşdirilmiş şәxsin müәyyәn etdiyi 3cü
şәxsә daşınmaz әmlaka görә müәyyәn pul mәblәği (ipoteka borcu) verilә bilәr;
torpaq sahәsinin elә yüklülyüdür ki, xeyrinә yüklülük müәyyәnlәşdirilmiş şәxsә torpaq sahәsi üzrә müәyyәn pul
mәblәği (ipoteka borcu) verilә bilәr;

•
torpaq sahәsinin elә yüklülyüdür ki, xeyrinә yüklülük müәyyәnlәşdirilmiş şәxsin müәyyәn etdiyi 3cü şәxsә
torpaq sahәsi üzrә müәyyәn pul mәblәği (ipoteka borcu) verilә bilәr;
istәnilәn daşınmaz әmlakın elә yüklülyüdür ki, xeyrinә yüklülük müәyyәnlәşdirilmiş şәxsә daşınmaz әmlaka görә
müәyyәn pul mәblәği (ipoteka borcu) verilә bilәr;

daha az mәblәğdә haqqı çatanların növbәliyinә uyğun
daha artıq mәblәğdә haqqı çatanların növbәliyinә uyğun;
ipoteka saxlayanların irәli sürdüyü tәlәblәrin növbәliyinә uyğun;
ipoteka verәnin istәyinә uyğun;
onların hüquqularının qeydiyyat növbәliyinә uyğun;•

birinci hәrracda әşyanın ilkin satış qiymәtinin 70 faizinә çatan tәklif olmazsa.•
birinci hәrracda әşyanın ilkin satış qiymәtinin 40 faizinә çatan tәklif olmazsa;
birinci hәrracda әşyanın ilkin satış qiymәtinin 50 faizinә çatan tәklif olmazsa;
birinci hәrracda әşyanın ilkin satış qiymәtinin 60 faizinә çatan tәklif olmazsa;
tәklif olunan qiymәt tәlәbin ödәnilmәsi üçün yetәrli olmazsa;

ipoteka ilә yüklü edilmiş obyekti açıq hәrracdan sata bilәr;•
tәlәbin 15 tәqvim günü müddәtindә ödәnilmәsini tәlәb edә bilәr;
tәlәbin 30 tәqvim günü müddәtindә ödәnilmәsini tәlәb edә bilәr
ipoteka ilә yüklü edilmiş obyektin satılmasını tәlәb edә bilәr;
ipoteka ilә yüklü edilmiş obyekti qapalı hәrracdan sata bilәr.

dörddә üç hissәsi ipoteka saxlayanın, dörddә bir hissәsi mülkiyyәtçinin.
ipoteka saxlayanın;
daşınmaz әşyanın istifadәçisinin;
mülkiyyәtçinin;•
bәrabәr surәtdә ipoteka saxlayanın vә mülkiyyәtçinin;

daşınmaz әşyanı satır;
tәlәbin 30 tәqvim günü müddәtindә ödәnilmәsini tәlәb edә bilәr;
daşınmaz әşyanı sata bilәr;
daşınmaz әşyanın satılmasını tәlәb edә bilәr;•
tәlәbin 15 tәqvim günü müddәtindә ödәnilmәsini tәlәb edә bilәr.
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İpoteka vә onun әsasında duran tәlәb başqa şәxsә:

İpoteka verәn ipoteka saxlayan qarşısında öz üzәrinә әşyanı özgәninkilәşdirmәmәk, әşyadan istifadә
etmәmәk vә ya onu digәr şәkildә yüklü etmәmәk öhdәliyi götürә bilәrmi?

İpoteka verәnin öz vәzifәlәrini icra edә bilmәdiyi aşkar olarsa, ipoteka saxlayan әşyanın ona verilmәsini
hansı qaydada tәlәb edә bilәr?

Eynibir әşya ipoteka ilә bir neçә dәfә yüklü edilә bilәrmi?

Mülkiyyәtçinin ipotekası nәdir?

Ümumi ipoteka nәdir?

İpoteka verәn borclu deyildirsә, ipoteka müqavilәsi hansı formada bağlanır?

yalnız eyni vaxtda vә birlikdә verilә bilәr;•
ayrıayrı vaxtda vә ayrılıqda verilә bilәr;
eyni vaxtda verilsә dә, birlikdә verilmәyә bilәr;
verilә bilmәz;
eyni vaxtda verilsә dә, birlikdә verilmәsi mәcburi deyil.

bәli;
xeyr;•
üçüncü şәxsin zәmanәti ilә götürә bilәr;
ipoteka verәnin ipoteka ilә tәmin edilmiş öhdәliyi icra etmәmәsinә yetәrli әsaslar olduqda, götürә bilәr;
ipoteka verәnin ipoteka ilә tәmin edilmiş öhdәliyi icra etmәsinә yetәrli әsaslar olduqda, götürә bilәr.

maliyyә orqanlarının qәrarı ilә.
15 tәqvim günü qabaqcadan xәbәrdar etmәklә, şifahi bildiriş qaydasında;
15 tәqvim günü qabaqcadan xәbәrdar etmәklә, yazılı bildiriş qaydasında;
mәhkәmә qәrarı ilә;•
müqavilәdә nәzәrdә tutulan qaydada;

eyni bir әşya ipoteka ilә bir neçә dәfә yüklü edilә bilmәz;
yalnız 5 dәfә yüklü edilә bilәr.
edilә bilәr;•
yalnız 2 dәfә yüklü edilә bilәr;
yalnız 3 dәfә yüklü edilә bilәr;

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;
bu elә ipotekadır ki, tәmin edilmәsi üçün ipotekanın mövcüd olduğu tәlәb әmәlә gәlir vә ona xitam verilir.
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;

•
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;
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;

bu elә ipotekadır ki, onun predmeti bir daşınmaz әşyadır vә ümumi tәlәbin ödәnilmәsi üçün ondan istifadә edilir.
bu elә ipotekadır ki, onun predmeti bir neçә әşyadır vә ümumi tәlәbin ödәnilmәsi üçün onlardan istifadә
qadağandır;
bu elә ipotekadır ki, onun predmeti bir әşyadır vә ümumi tәlәbin ödәnilmәsi üçün ondan istifadә edilir;
bu elә ipotekadır ki, onun predmeti bir neçә әşyadır vә ümumi tәlәbin ödәnilmәsi üçün әşyaların yalnız birindәn
istifadә edilir;
bu elә ipotekadır ki, onun predmeti bir neçә әşyadır vә ümumi tәlәbin ödәnilmәsi üçün әşyaların hәr birindәn
istifadә edilir;

•

ipoteka verәnin imzaladığı bir sәnәdin tәrtibi yolu ilә;
kreditorun vә borclunun şifahi razılaşması vә ya yazılı formada.
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İpoteka müqavilәsindә:

Sabit girov nәdir?

Pul vәsaitinin girovu nәdir?

Hüququn girovu nәdir?

Girov qoyulmuş әşyanın satışından götürülәn mәblәğ lombardın tәlәblәrinin tam ödәnilmәsi üçün yetәrli
olmadıqda:

Әşyanın lombardda girovu ilә tәmin edilmiş kredit mәblәği müәyyәnlәşdirilmiş müddәtdә
qaytarılmadıqda, lombard:

kreditorun vә borclunun imzaladığı bir sәnәdin tәrtibi yolu ilә;
kreditorun imzaladığı bir sәnәdin tәrtibi yolu ilә;
borclunun imzaladığı bir sәnәdin tәrtibi yolu ilә;•

tәrәflәrin adı vә yaşayış yeri, ipotekanın predmeti göstәrilmәlidir;
tәrәflәrin adı vә yaşayış yeri vә ipoteka ilә tәmin edilmiş öhdәliyin mahiyyәti göstәrilmәlidir.
tәrәflәrin adı vә yaşayış yeri, ipotekanın predmetinin yerlәşdiyi yer göstәrilmәlidir;
tәrәflәrin adı vә yaşayış yeri, ipoteka ilә tәmin edilmiş öhdәliyin mahiyyәti, ölçüsü vә icra müddәti
göstәrilmәlidir;
tәrәflәrin adı vә yaşayış yeri, ipotekanın predmeti, ipoteka ilә tәmin edilmiş öhdәliyin mahiyyәti, ölçüsü vә icra
müddәti göstәrilmәlidir;

•

bu elә girovdur ki, onun predmeti girov saxlayanın qıfılı altında girov qoyanda saxlanılır.
bu elә girovdur ki, onun predmeti girov qoyanın qıfılı altında vә ya girovu ifadә edәn nişanlar vurulmaqla, girov
saxlayanda saxlanılır;
bu elә girovdur ki, onun predmeti girov saxlayanın qıfılı altında vә ya girovu ifadә edәn nişanlar vurmaqla, girov
qoyanın müәyyәnlәşdirdiyi 3cü şәxsdә saxlanır;
bu elә girovdur ki, onun predmeti girov saxlayanın qıfılı altında vә ya girovu ifadә edәn nişanlar vurulmaqla,
girov qoyanda saxlanılır;

•
bu elә girovdur ki, onun predmeti girov qoyanın qıfılı altında vә ya girovu ifadә edәn nişanlar vurulmaqla, girov
saxlayanın müәyyәnlәşdirdiyi 3cü şәxsdә saxlanır;

girov predmeti olan pul vәsaitinin girov qoyanın qıfılı altında girov saxlayanda saxlanılmasıdır.
girov predmeti olan pul vәsaitinin girov saxlayanın müәyyәnlәşdirdiyi 3cü şәxsdә saxlanılmasıdır;
girovun predmeti olan pul vәsaitinin bankın vә ya notariusun depozit hesabında saxlanılmasıdır;•
girov predmeti olan pul vәsaitinin bankın depozit hesabında saxlanılmasıdır;
girovun predmeti olan pul vәsaitinin notariusun depozit hesabında saxlanılmasıdır;

özgәninkilәşdirilә bilәn hüququn, o cümlәdәn torpaq sahәsinin, binanın, qurğuların, yaşayış evinin (mәnzilin)
icarәsi hüququnun, mülkiyyәtdәki pay hüququnun, borc tәlәbinin girovudur;

•
özgәninkilәşdirilә bilmәyәn hüququn, o cümlәdәn borc tәlәbinin girovudur.
özgәninkilәşdirilә bilәn hüququn, borc tәlәbinin vә mülkiyyәtdәki pay hüququnun girovudur;
özgәninkilәşdirilә bilәn vә ya bilmәyәn hüququn, o cümlәdәn borc tәlәbinin girovudur;
özgәninkilәşdirilә bilәn hüququn vә borc tәlәbinin girovudur;

yalnız müqavilәdә nәzәrdә tutulduğu halda lombard girov qoyandan tәlәblәrinin ödәnilmәyәn hissәsini tәlәb edә
bilәr;
belә hallarda lombardın girov qoyana qarşı tәlәblәri lәğv edilir;•
yalnız qanunda nәzәrdә tutulduğu halda lombard girov qoyandan tәlәblәrinin ödәnilmәyәn hissәsini tәlәb edә
bilәr;
qanunda vә ya müqavilәdә nәzәrdә tutulubtutulmamasından asılı olmayaraq, lombard girov qoyandan
tәlәblәrinin ödәnilmәyәn hissәsini tәlәb edә bilәr;
ödәnilmәyәn mәblәğ lombardın tәlәblәrinin 50 faizindәn çox olmadıqda da lәğv edilir

hәmin әşyanı hәrracdan sata bilәr
hәmin әşyanı qapalı hәrracdan sata bilәr;
hәmin әşyanın adi alqısatqı yolu ilә sata bilәr;

•
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Lombard girov qoyulmuş әşyadan istifadә edә bilәrmi?

Lombarda girov qoyulmuş әşyanı sığorta etdirmәk kimin vәzifәsidir?

Әşyanın lombardda girovu müqavilәsi hansı qaydada rәsmilәşdirilir?

Әşyanın lombardda girovu nәdir?

Saxlama girovu nәdir?

Borclu girov predmetinә tutmanın yönәldilmәsinә vә onun satışına xitam verә bilәrmi?

hәmin әşyanı açıq hәrracdan sata bilәr.•

yalnız girovqoyanın mәnafeyi üçün istifadә edә bilәr;
istisnasız olaraq edә bilәr;
müqavilәdә nәzәrdә tutulduqda istifadә edә bilәr.
istisnasız olaraq edә bilmәz;•
qanunda nәzәrdә tutulmuş konkret әşyadan istifadә edә bilәr;

girovqoyanın;
müqavilәdә nәzәrdә tutulan şәxsin;
hәm girovqoyanın, hәm dә lombardın.
lombarda girov qoyulmuş әşyanın sığortası mәcburi deyil;
lombardın;•

notariatın depozitindә yazılmaqla.
notariatda tәsdiq edilmәklә;
lombardın girov bileti vermәsi ilә;•
lombardın daxili reyestrindә yazılmaqla;
Maliyyә nazirliyinin reyestrindә yazılmaqla;

yalnız nәqliyyat vasitәlәrinin fiziki şәxslәrdәn qısamüddәtli kreditlәrin tәmin edilmәsi mәqsәdi ilә sahibkarlıq
fәaliyyәti qaydasında buna xüsusi icazәsi olan ixtisaslaşdırılmış lombardlar tәrәfindәn girov götürülmәsdir.
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;
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;
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;

•
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;

bu elә girovdur ki, onun predmeti girov qoyanın sahibliyindә qalmaqla girov saxlayanın istifadәsinә verilir;
bu elә girovdur ki, onun predmeti girov saxlayanın müәyyәn etdiyi 3cü şәxsin sahibliyinә verilir;
bu elә girovdur ki, onun predmeti girov saxlayanın sahibliyinә verilir;•
bu elә girovdur ki, onun predmeti olan daşınmaz әşya girov qoyanın sahibliyindә qalır.
bu elә girovdur ki, onun predmeti girov qoyanın sahibliyindә qalır;

öhdәliyi vә ya öhdәliyin icrası gecikdirilmiş hissәsini icra edәrәk, girov predmetinә tutmanın yönәldilmәsinә vә
onun satışına istәnilәn halda xitam verә bilәr.

•
heç bir halda verә bilmәz;
öhdәliyi vә ya öhdәliyin icrası gecikdirilmiş hissәsini icra edәrәk, әmlakın 50 faizindәn artıq qaldığı halda xitam
verә bilәr;
bütün hallarda verә bilәr;
öhdәliyi vә ya öhdәliyin icrası gecikdirilmiş hissәsini icra edәcәk әmlakın 40 faizindәn artıq qaldıgı halda xitam
verә bilәr;
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Girov qoyulmuş әşyanın satışından götürülәn mәblәğ girov saxlayanın tәlәbini ödәmәk üçün yetәrli
deyilsә, girov saxlayan nә edә bilәr?

Girov qoyulmuş әşyanın satışından götürülmüş mәblәğ girov saxlayanın tәlәblәrindәn artıqdırsa, artıq
qalan mәblәğin taleyi necә hәll olunur?

Girov qoyulmuş әşyaya tutma yönәldikdә, o, hansı qaydada satılır?

Girov müqavilәsinin bağlanması üçün başqa şәxsin razılığı vә icazәsi tәlәb olunduqda, girov predmetinә
tutma hansı qaydada hәyata keçirilir?

Mәhkәmәyә müraciәt etmәdәn girov saxlayanın tәlәbinin girov qoyulmuş әşya hesabına ödәnilmәsi
mümkündürmü?

Girov qoyulmuş әşyaya tutmanın yönәldilmәsi әsası hansıdır?

Aşağıdakılardan hansı girova xitam verilmәsinin әsası deyil?

girov saxlayan çatışmayan mәblәğin yarısını tәlәb edә bilәr.
istisnasız olaraq girov saxlayan çatışmayan mәblәği borclunun başqa әşyasından ala bilәr;
qanunda ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, girov saxlayan çatışmayan mәblәği borclunun başqa әşyasından ala
bilәr;
müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, girov saxlayan çatışmayan mәblәği borclunun başqa әşyasından ala
bilәr;

•
girov saxlayan çatışmayan mәblәğin riskini özü daşıdığı üçün әlavә heç nә tәlәb edә bilmәz;

girov qoyanla girov saxlayan arasında bölüşdürülür.
girov saxlayana verilir;
girov qoyana verilir;•
müqavilәdә nәzәrdә tutulan qaydada;
qanunda nәzәrdә tutulmuş konkret hallarda, girov qoyana da girov saxlayana da verilә bilәr;

alqısatqı yolu ilә;
girov saxlayanın mülahizәsinә görә istәnilәn qaydada;
yarmarkada satış yolu ilә.
qapalı hәrracdan satış yolu ilә;
açıq hәrracdan satış yolu ilә;•

mәhkәmәyә müraciәt etmәdәn girov saxlayanın tәlәbi ilә;
yalnız mәhkәmә qәrarı ilә;•
mәhkәmәyә müraciәt etmәdәn girov qoyanın tәlәbi ilә.
razılığı vә icazәsi tәlәb olunan şәxsin razılığını almaqla;
bu barәdә girov saxlayanla girov qoyanın notariat qaydasında tәsdiqlәnmiş razılaşması varsa, girov saxlayanın
tәlәbi ilә;

istisnasız olaraq mümkündür;
girov qoyulmuş әşya daşınar әmlakdırsa, mümkündür;
bu barәdә girov saxlayanla girov qoyanın notariat qaydasında tәsdiqlәnmiş razılaşması varsa, mümkündür.•
girov qoyulmuş әşya daşınmaz әmlakdırsa, mümkündür;

borclu girovla tәmin edilmiş öhdәliyi özünün cavabdeh olduğu sәbәblәrdәn lazımınca icra etmәdikdә.
borclu girovla tәmin edilmiş öhdәliyi özünün cavabdeh olduğu sәbәblәrdәn icra etmәdikdә vә ya lazımınca icra
etmәdikdә;

•
borclu girovla tәmin edilmiş öhdәliyi yalnız tamamilә icra etmәdikdә;
borclu girovla tәmin edilmiş öhdәliyi özünün cavabdeh olduğu sәbәblәrdәn asılı olmayaraq tamamilә icra
etmәdikdә;
borclu girovla tәmin edilmiş öhdәliyi özünün cavabdeh olduğu sәbәblәrdәn asılı olmayaraq icra etmәdikdә vә ya
lazımınca icra etmәdikdә;

girov saxlayanın sәhlәnkarlığı nәticәsindә girov qoyulmuş әşyanın mәhv olması tәhlükәsi yarandıqda, girov
qoyanın tәlәbi ilә;
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Girov predmeti onu saxlayan girov qoyanın sahibliyindәn girov müqavilәsinin şәrtlәrinә uyğun
olmayaraq çıxdıqda, girov saxlayanın hansı hüququ var?

Girovla tәmin edilmiş öhdәlik üzrә borc başqa şәxsә keçirildikdә hansı nәticәlәr yaranır?

Girov predmeti cinayәt törәtmәyә görә sanksiya şәklindә girov qoyandan alındıqda hansı nәticәlәr
yaranır?

Girov qoyanın girov qoyulmuş әşyaya mülkiyyәt hüququna dövlәt ehtiyacları üçün satınalma
nәticәsindә xitam verildikdә vә girov qoyana başqa әşya әvәz kimi verildikdә hansı nәticәlәr yaranır?

Gov qoyulmuş әşyaya mülkiyyәt hüququ başqa şәxsә keçәrsә, girov hüququ qüvvәdә qalırmı?

Müqavilә ilә girov saxlayana girov predmetindәn istifadә hüququ verilibsә, o, nәyi tәlәb edә bilәr?

girov saxlayan öz vәzifәlәrini kobudçasına pozaraq girov qoyulmuş әşyanın itirilmәsi vә ya zәdәlәnmәdi
tәhlükәsini doğurduqda, girov qoyanın tәlәbi ilә;
girovla tәmin edilmiş öhdәliyә xitam verildikdә;
girov qoyulmuş әmlak açıq hәrracdan satıldıqda;
girov predmeti onu saxlayan girov qoyanın sahibliyindәn girov müqavilәsinin şәrtlәtinә uyğun olmayaraq
çıxdıqda.

•

girovla tәmin edilmiş öhdәliyin vaxtından әvvәl icrasını tәlәb etmәk;•
girov qoyulmuş әşyanın başqası ilә әvәz edilmәsini tәlәb etmәk;
girov hüququna xitam verilir.
tutmanı girov qoyulmuş әşyaya yönәldә bilәr;
hәmin әşyanın dәyәrindәn öz tәlәbinin üstün ödәnilmәsini tәlәb etmәk;

yalnız daşınar әşya üzәrindә girova xitam verilir.
istisnasız olaraq girova xitam verilir;
girovla tәmin edilmiş öhdәlik üzrә borc başqa şәxsә keçirilә bilmәz;
girov qoyan yeni borclunun әvәzinә cavabdeh olacağı barәdә kreditora razılıq vermәyibsә, girova xitam verilir;•

girov hüququna yalnız müqavilәdә belә hal nәzәrdә tutulduqda xitam verilir;
girov hüququna bütün hallarda xitam verilir;
girov saxlayan girov qoyandan hәr hansı tәlәb hüququnu itirir.
girov saxlayan hәmin әşyanın dәyәrindәn öz tәlәbinin üstün ödәnilmәsi hüququnu әldә edir;•
girov qoyulmuş әşya sanksiya şәklindә girov qoyandan alına bilmәz;

girov hüququna yalnız müqavilәdә belә hal nәzәrdә tutulduqda xitam verilir;
girov hüququna bütün hallarda xitam verilir;
girov hüququ yalnız әvәz kimi verilmiş daşınmaz әşyaya şamil edilir.
girov qoyulmuş әşyaya mülkiyyәt hüququna dövlәt ehtiyacları üçün satınalma nәticәsindә xitam verilә bilmәz;
girov hüququ әvәz kimi verilmiş әşyaya şamil edilir;•

xeyr;
girov qoyulmuş әşyaya mülkiyyәt hüququ başqa şәxsә keçә bilmәz.
daşınmaz әmlakdırsa, qalır;
daşınar әmlakdırsa, qalır;
bәli;•

girovqoyandan onun hüququnun hәr cür pozuntularını, bu pozuntular sahiblikdәn mәhrum etmә ilә bağlı
olmadıqda belә, aradan qaldırmağı;
başqa şәxslәrdәn onun hüququnun hәr cür pozuntularını, bu pozuntular sahiblikdәn mәhrum etmә ilә bağlı
olmadıqda belә, aradan qaldırmağı;
müqavilә üzrә girov saxlayana girov predmetindәn istifadә hüququ verilmişdirsә, girov qoyandan onun sahiblik
hüququnun tәmin edilmәsini tәlәb edә bilәr.
müqavilә ilә girov saxlayana girov predmetindәn istifadә hüququnun verilmәsindәn asılı olmayaraq onun
yuxarıdakılardan heç birini tәlәb etmәk hüququ yoxdur
başqa şәxslәrdәn, o cümlәdәn girov qoyandan onun hüququnun hәr cür pozuntularını, bu pozuntular sahiblikdәn
mәhrum etmә ilә bağlı olmadıqda belә, aradan qaldırmağı

•
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Girov qoyulmuş әşyanı saxlayan vә saxlamalı olan girov saxlayan onu girov qoyanın sahibliyindәn tәlәb
edә bilәrmi?

Girov predmeti mәhv olduqda vә ya zәdәlәndikdә vә ya ona mülkiyyәt hüququna xitam verildikdә girov
qoyan aşağıdakılardan hansı vәzifәni daşıyır?

Girov predmetini girov qoyan dәyişә bilәrmi?

Zәdәlәnmә nәticәsindә girov predmeti tәyinatı üzrә istifadә edilә bilmәyәcәk dәrәcәdә dәyişdikdә, girov
qoyanın aşağıdakılardan hansı hüququ var?

Girov predmeti itәrsә, girov saxlayan hansı mәblәğdә mәsuliyyәt daşıyır?

Girov saxlayan hansı hallarda әşyanın tәsadüfәn mәhv olması, itirilmәsi vә ya tәsadüfәn zәdәlәnmәsinә
görә mәsuliyyәt daşımır?

yalnız qanunda nәzәrdә tutulan konkret hallarda tәlәb edә bilәr;
bütün hallarda tәlәb edә bilәr.•
daşınmaz әmlakdırsa edә bilәr;
daşınar әmlakdırsa edә bilәr;
müqavilәdә nәzәrdә tutulubsa, edә bilәr;

müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, girov predmetini 3 ay әrzindә bәrpa etmәli vә ya eyni dәyәrli başqa
әmlakla әvәz etmәlidir.
müqavilәdә nәzәrdә tutulubtutulmamasından asılı olmayaraq, girov predmetini ağlabatan müddәtdә bәrpa etmәli
vә ya eyni dәyәrli başqa әmlakla әvәz etmәlidir;
müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, girov predmetini aglabatan müddәtdә bәrpa etmәli vә ya eyni
dәyәrli başqa әmlakla әvәz etmәlidir;

•
müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, girov predmetini 1 ay әrzindә bәrpa etmәli vә ya eyni dәyәrli başqa
әmlakla әvәz etmәlidir;
müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, girov predmetini 15 gün әrzindә bәrpa etmәli vә ya eyni dәyәrli
başqa әmlakla әvәz etmәlidir;

girov predmetindәn asılı olmayaraq, istәdiyi vaxt öz mülahizәsinә görә dәyişә bilәr;
müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, girov saxlayanın razılığı ilә dәyişә bilәr.•
girov predmeti daşınar әmlakdırsa, yalnız girov saxlayanın razılığı ilә dәyişә bilәr;
girov predmeti daşınmaz әmlakdırsa, yalnız girov saxlayanın razılığı ilә dәyişә bilәr;
girov predmetindәn asılı olmayaraq, yalnız girov saxlayanın razılığı ilә dәyişә bilәr;

girov qoyan girov predmetindәn imtina edә vә onun itirilmәsi üçün әvәz tәlәb edә bilәr;•
girov qoyan girov predmetini geri ala vә ya onu başqası ilә dәyişdirә vә onun zәdәlәnmәsinә görә dәyәrinin
azaldığı mәblәğdә әvәz tәlәb edә bilәr;
girov qoyan girov predmetinin dәyәrinin iki misli hәcmindә әvәz tәlәb edә bilәr.
girov qoyan girov predmetini geri ala vә onun zәdәlәnmәsinә görә dәyәrinin azaldığı mәblәğdә әvәz tәlәb edә
bilәr;
girov qoyan girov predmetindәn imtina edә vә onun zәdәlәnmәsinә görә dәyәrinin azaldığı mәblәğdә әvәz tәlәb
edә bilәr

girov predmeti ona verildiyi zaman hansı mәblәğdә qiymәtlәndirilibsә, o mәblәğdә;
girov predmeti itәrsә, girov saxlayan vә girov qoyan birgә mәsuliyyәt daşıyırlar.
girov predmeti itәrsә, girov saxlayan mәsuliyyәt daşımır;
girov predmeti ona verildiyi zaman hansı mәblәğdә qiymәtlәndirildiyindәn asılı olmayaraq, müqavilәdә girov
predmetinin itmәsi halında nәzәrdә tutulan mәblәğdә;
girov predmeti ona verildiyi zaman hansı mәblәğdә qiymәtlәndirildiyindәn asılı olmayaraq, girov predmetinin
hәqiqi dәyәri mәblәğindә;

•

girov saxlayan bütün hallarda mәsuliyyәt daşıyır.
müqavilә ilә belә hallarda girov qoyanın mәsuliyyәti nәzәrdә tutulmayıbsa;
girov qoyan girov saxlayanın mәsuliyyәtdәn azad edilә bilәcәyini sübuta yetirmәsә;
girov saxlayan mәsuliyyәtdәn azad edilә bilәcәyini sübuta yetirsә;•
girov saxlayan belә hallarda, ümumiyyәtlә mәsuliyyәt daşımır;
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Girov qoyulmuş әşyanın tәsadüfәn mәhv olması, itirilmәsi vә ya tәsadüfәn zәdәlәnmәsi riski kimin
üzәrinә düşür?

Girovsaxlayanın üzәrinә girov predmetindәn bәhәr vә gәlir götürmәk vәzifәsi qoyula bilәrmi?

Girov qoyan girov qoyulmuş әmlakı vәsiyyәt edә bilәrmi?

Girov qoyan girov predmetini özgәninkilәşdirә, icarәyә vә ya әvәzsiz istifadәyә verә bilәrmi?

Girov qoyan girov predmetindәn tәyinatına uyğun istifadә edә bilәrmi?

Girov qoyan girova vaxtından әvvәl xitam verilmәsini tәlәb edә bilәrmi?

Girov qoyulmuş әşyanın salamatlığının tәmin edilmәsi üçün tәdbirlәr görmәk kimin vәzifәsidir?

Girovda olan әmlak başqa girovun da predmeti ola bilәrmi?

yalnız girov saxlayanın;
müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, girov saxlayanın;
müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, girov qoyanın•
yalnız girov qoyanın

qoyula bilmәz;
müqavilә ilә әsas öhdәliyin ödәnilmәsi vә ya girovqoyanın mәnafelәri üçün qoyula bilәr;•
girov qoyanın tәlәbi ilә istәnilәn halda qoyula bilәr;
yalnız girovsaxlayanın razılığı ilә belә vәzifә qoyula bilәr.
yalnız qanunda nәzәrdә tutulan konkret girov predmetinә münasibәtdә qoyula bilәr;

istisnasız olaraq edә bilәr;•
girovun predmeti daşınmaz әmlakdırsa, bilәr;
müqavilәdә ayri qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, yalnız girov qoyanın razılığı ilә bilәr.
girovun predmeti daşınar әmlakdırsa, bilәr;

istisnasız olaraq bilmәz;
müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, yalnız girov saxlayanın razılığı ilә edә bilәr.•
girovun predmeti daşınmaz әmlakdırsa, bilәr;
girovun predmeti daşınar әmlakdırsa, bilәr;

girovun predmeti daşınmaz әmlakdırsa, edә bilәr;
istisnasız olaraq edә bilmәz;
girovun predmeti daşınar әmlakdırsa, edә bilәr.
müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, edә bilәr;•

girovsaxlayan öz vәzifәlәrini kobudçasına pozaraq girov qoyulmuş әşyanın itirilmәsi vә ya zәdәlәnmәsi
tәhlükәsini doğurduqda tәlәb edә bilәr;

•
girov müqavilәsinin bitmәsinә 3 tәqvim ayı vә girovla tәmin edilmiş öhdәliyin 80 faizi yerinә yetirdikdә tәlәb edә
bilәr.
istisnasız olaraq tәlәb edә bilmәz;
girov müqavilәsinin bitmәsinә 1 tәqvim ayı vә girovla tәmin edilmiş öhdәliyin 75 faizi yerinә yetirdikdә tәlәb edә
bilәr;

müqavilәdә ayrı qayda yoxdursa, әmlakı saxlayan girov qoyanın vә ya girovsaxlayanın;•
bütün hallarda hәm girov qoyanın, hәm dә girovsaxlayanın
müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa yalnız girov qoyanın.
bütün hallarda girovsaxlayanın;
bütün hallarda girov qoyanın;

girovda olan yalnız daşınmaz әmlak başqa girovun predmeti ola bilmәz;
heç bir halda ola bilmәz;
girovda olan yalnız daşınar әmlak başqa girovun predmeti ola bilmәz;

•
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Girov predmeti girov saxlayana müqavilә bağlanana gәdәr verildikdә, girov hüququ nә vaxtdan yaranır?

Girov predmeti girov saxlayanda olmalıdırsa, girov hüququ nә vaxtdan yaranır?

Girov hüququ hansı andan әmәlә gәlir?

Girov müqavilәsi hansı formada bağlanır?

Girov qoyulmuş әmlakdan istifadә nәticәsindә әldә edilmiş bәhәrә vә gәlirә girov hüququ aid edilirmi?

Ümumi birgә mülkiyyәtdә olan әşya girov qoyulan zaman:

İcarә hüququnu girov qoymaq olarmı?

Alimentlәr haqqında tәlәblәr girovun predmeti ola bilәrmi?

әvvәlki girov müqavilәsi ilә qadağan edilmәdiyi hallarda ola bilәr.•

girovla tәmin edilmiş öhdәliyin pozulmağını bilmәli olduğu andan.
girov müqavilәsi dövlәt qeydiyyatına alındığı andan;
müqavilәnin bağlandığı andan;•
girov predmetinin girovsaxlayana verildiyi andan;
girovla tәmin edilmiş öhdәlik pozulduğu andan

girovla tәmin edilmiş öhdәliyin pozulmasını bitmәli olduğu andan.
müqavilәnin bağlandığı andan;
girov predmetinin girovsaxlayana verildiyi andan;•
girov müqavilәsi dövlәt qeydiyyatına alındığı andan;
girovla tәmin edilmiş öhdәlik pozulduğu andan;

girovla tәmin edilmiş öhdәlik pozulduğu andan;
girov müqavilәsinin bağlandığı andan, girov hüququnun dövlәt qeydiyyatına alınmalı olduğu hallarda isә onun
qeydә alındığı andan;

•
bütün hallarda girov hüququ dövlәt qeydiyyatına alındığı andan;
bütün hallarda girov müqavilәsinin bağlandığı andan;
girovla tәmin edilmiş öhdәliyin pozulmasını bilmәli olduğu andan.

mәblәğindәn asılı olmayaraq tәrәflәrin mülahizәsinә görә şifahi vә ya yazılı;
mәblәği 1000 manatdan çox olan girov müqavilәsi yalnız notariatda tәsdiq edilmәlidir;
mәblәği 10000 manatdan çox olan girov müqavilәsi yalnız notariatda tәsdiq edilmәlidir;
tәlәblәrin girov müqavilәsi yazılı, әşyaların girov müqavilәsi şifahi.
mәblәğindәn asılı olmayaraq, yalnız yazılı;•

yalnız qanunda nәzәrdә tutulan halda aid edilir;
müqavilәdә nәzәrdә tutulan halda aid edilir.•
yalnız qanunda nәzәrdә tutulan halda aid edilmir;
istisnasız olaraq aid edilir;

birgә mülkiyyәtdә payı daha çox olan şәxsin razılığı yetәrlidir;
ümumi birgә mülkiyyәtdә payı olan mülkiyyәtçinin razılığı yetәrlidir;
ümumi birgә mülkiyyәtdә payı olan mülkiyyәtçi digәr mülkiyyәtçinin razılığı olmadan әşyanı girov qoya bilir.
ümumi birgә mülkiyyәtdә olan әşya girov qoyula bilmәz;
bütün mülkiyyәtçilәrin yazılı razılığı gәrәkdir;•

heç bir halda qoymaq olmaz;
әşyanın mülkiyәtçisinin razılığı ilә qoymaq olar;•
yalnız 3 ildәn artıq müddәti olan icarә hüququnu girov qoymaq olar.
yalnız daşınar әşyanın mülkiyәtçisinin razılığı olmadan icarә hüququnu qoymaq olar;
hәr bir halda qoymaq olar;
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Girov vә ipotekanın әmәlә gәlmә әsasları hansılardır?

Girov vә ipotekanın fәrqlәri bunlardır:

Girov vә ipoteka hüququ dedikdә?

Daşınmaz әmlakın mülkiyyәtçisi tikintiyә vәrәsәlik hüququ üçün haqq ala bilәrmi?

Tikintiyә vәrәsәlik hüququ haqqında müqavilәyә xitam verildikdә yeni mülkiyyәtçinin vәrәsә
qarşısındakı vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

Tikintiyә vәrәsәlik hüququ haqqında müqavilә hansı formada bağlanmalıdır?

aliment alan tәlәb edirsә, ola bilәr;
xeyr;•
yalnız qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan halda ola bilәr;
girovsaxlayan eyni zamanda aliment alandırsa, ola bilәr.
bәli;

ipoteka müqavilәsi vә qanunda göstәrilәn başqa әsaslar;
girov vә ipoteka müqavilәsi;
yalnız ipoteka müqavilәsi;
girov vә ipoteka müqavilәsi, qanunda göstәrilәn başqa әsaslar.•
girov müqavilәsi vә qanunda göstәrilәn başqa әsaslar;

girov yalnız bütün daşınar әşyalara әşya hüququnun mәhdudlaşdırılması, ipoteka isә yalnız bütün daşınmaz
әşyalara әşya hüququnun mәhdudlaşdırılmasıdır;
girov vә ipoteka arasında heç bir fәrq yoxdur.
girov daşınar әşyalara (ipoteka obyekti olan daşınar әşyalardan başqa) әşya hüququnun mәhdudlaşdırılmasıdır;•
girovun notariatda tәsdiq olunması heç bir halda tәlәb olunmur, ipoteka isә mütlәq notariatda tәsdiq edilmәlidir;
girov yalnız bütün daşınmaz әşyalara әşya hüququnun mәhdudlaşdırılması, ipoteka isә yalnız bütün daşınar
әşyalara әşya hüququnun mәhdudlaşdırılmasıdır

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;
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;

•
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;
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.
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;

ala bilәr•
müqavilәdә nәzәrdә tutulmadıqda ala bilmәz.
qanunla qadağan edilmәdikdә ala bilәr;
ala bilmәz;
müqavilәdә nәzәrdә tutulduqda, ala bilәr;

tikintinin inventar dәyәrindәn az olmamaqla, ödәmәlidir.
ona tәlәb etdiyi kompensasiyanı ödәmәlidir;
ağlabatan kompensasiya ödәmәlidir;•
istәdiyi mәblәği ödәyә bilәr;
heç bir vәzifәsi yoxdur;

şifahi vә ya yazılı formada;
şifahi formada
notarial formada.•
yazılı formada
istәnilәn formada;
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Mülkiyyәtçi torpaq sahәsinin ondan dövlәt ehtiyacları üçün alınması ilә bağlı qiymәtlә razı deyilsә:

Torpaq sahәsinә mülkiyyәt hüququ bu sahәnin sәrhәdlәri daxilindә meşәlәrә dә şamil edilirmi?

Yaşayış binasının tәrkib hissәsindәn istifadә hüququnun әmәlә gәlmәsi, hәyata keçirilmәsi şәrtlәri vә
xitamı hansı qaydada müәyyәnlәşdirilir?

Yaşayış binasında sәnaye istehsalatının yerlәşdirilmәsinә icazә verilirmi?

Vasitәsiz sahiblik nәdir?

Vasitәli sahiblik nәdir?

Mülkiyyәtçi hüquqları әmlaka sahiblik edәnә hansı hallarda mәnsub oal bilәr?

Hansı növ mülkiyyәtdә olan әmlaklar qanunla müәyyәnlәşdirilir?

hәmin qәrarı qәbul etmiş icra hakimiyyәti orqanı mülkiyyәtçiyә 7 gün vaxt vermәklә, torpaq sahәsinin mәcburi
qaydada boşaldılması ilә bağlı mәhkәmәyә müraciәt edә bilәr.
hәmin qәrarı qәbul etmiş icra hakimiyyәti orqanına qarşı mәhkәmәyә iddia verә bilәr;•
hәmin qәrarı qәbul etmiş icra hakimiyyәti orqanı mülkiyyәtçiyә 30 gün vaxt vermәklә, torpaq sahәsinin mәcburi
qaydada boşaldılması ilә bağlı mәhkәmәyә müraciәt edә bilәr;
hәmin qәrarı qәbul etmiş icra hakimiyyәti orqanı torpaq sahәsinin alınması haqqında mәhkәmәyә iddia verә bilәr;
hәmin qәrarı qәbul etmiş icra hakimiyyәti orqanı mülkiyyәtçiyә 15 gün vaxt vermәklә, torpaq sahәsinin mәcburi
qaydada boşaldılması ilә bağlı mәhkәmәyә müraciәt edә bilәr;

qanunla ayrı qayda müәyyәnlәşmәyibsә, edilmir.
qorunmaq şәrti ilә şamil edilir;
heç bir halda edilmir;
bütün hallarda edilir;
qanunla ayrı qayda müәyyәnlәşmәyibsә, edilir;•

mülkiyyәtçi ilә bağlanan notariat qaydasında tәsdiqlәnәn yazılı müqavilә ilә.•
MİSlә bağlanan sadә yazılı müqavilә ilә;
yaşayış binası sakinlәrinin razılaşması ilә
mülkiyyәtçi ilә bağlanan sadә yazılı müqavilә ilә;
icra hakimiyyәtinin müәyyәn etdiyi qaydalarla;

müәyyәn şәrtlәr daxilindә verilir.
xeyriyyә müәssisәlәri üçün icazә evrilә bilәr;
sakinlәr üçün sәsküy yaratmadıqda;
bәli;
xeyr•

әşyanı mәhdud әşya vә ya sahiblik hüququnun hәyata keçirilmәsi üçün alan sahib.•
әşyanı mәhdud әşya vә ya şәxsi sahiblik hüququnun hәyata keçirilmәsi üçün verәn sahib;
әşyanı mәhdud әşya hüququnu hәyata keçirmәk üçün verәn şәxs;
әşyanın mülkiyyәtçisi olan şәxs;

әşyanı mәhdud әşya vә ya şәxsi sahiblik hüququnun hәyata keçirilmәsi üçün alan sahib.
әşyanı sahiblik hüququnu hәyata keçirmәk üçün alan şәxs;
әşyanı mәhdud әşya hüququnu hәyata keçirmәk üçün alan şәxs;
әşyaya faktiki sahiblik edәn;
әşyanı mәhdud әşya vә ya şәxsi sahiblik hüququnun hәyata keçirilmәsi üçün verәn sahib;•

mülkiyyәtçi hüquqları yalnız әmlakın faktiki sahibliyi hәyata keçirәnә mәnsub ola bilәr.
yalnız müqavilәdә nәzәrdә tutulan әsasla;
yalnız MMdә nәzәrdә tutulan әsasla;
MMdә vә ya müqavilәdә nәzәrdә tutulan әsasla;•
mülkiyyәtçi hüquqları әmlaka sahiblik edәnә mәnsub ola bilmәz;
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Mülkiyyәt vә әşya hüquqlarının qabaqcadan qeydiyyatı mümkündürmü?

Maraqlı şәxsin yazılı razılığı olmazsa, uyğun icra hakimiyyәti orqanı dövlәt reyestrindә hansı hallarda
dәyişiklik edә bilәr?

Daşınmaz әmlakın dövlәt reyestrindә qeydiyyat üçün rüsum tutulurmu?

Daşınmaz әmlakın dövlәt reyestrinin tәrtibi ilә bağlı zәrәr üçün mәsuliyyәti kim daşıyır?

Mülkiyyәt hüququ vәtәndaşların hansı hüquq vә azadlıqlarının kateqoriyasına aiddir?

Hüququn yüklülüyü dedikdә nә başa düşülür?

Әşyanın yüklülüyü nәdir?

yalnız bәlәdiyyә vә ya xüsusi mülkiyyәtindә ola bilәn әmlak növlәri qanunla müәyyәnlәşdirilir.
yalnız dövlәt vә ya bәlәdiyyә mülkiyyәtindә ola bilәn әmlak növlәri qanunla müәyyәnlәşdirilir;•
yalnız bәlәdiyyә mülkiyyәtindә ola bilәn әmlak növlәri qanunla müәyyәnlәşdirilir
yalnız dövlәt mülkiyyәtindә ola bilәn әmlak növlәri qanunla müәyyәnlәşdirilir;
yalnız xüsusi mülkiyyәtindә ola bilәn әmlak növlәri qanunla müәyyәnlәşdirilir;

yalnız әşya hüququnun qabaqcadan qeydiyyatına yol verilir.
yalnız qanunda göstәrilәn halda mümkündür•
heç bir halda mümkün deyil
istәnilәn halda mümkündür;
ancaq mülkiyyәt hüququnun qabaqcadan qeydiyyatına yol verilir;

müharibә şәraiti ilә bağlı әmlakın dövlәt mülkiyyәtinә keçirilmәsi haqqında mәrkәzi icra orqanının qәrarı
olduqda.
mәhkәmә qәrarına әsasәn;•
әsaslandırmaqla, müstәsna hesab etdiyi hallarda;
bu barәdә yeni normativ akt qәbul edildikdә;
tәbii fәlakәt nәticәsindә tikili yararsız vәziyyәtә düşdükdә;

yalnız xarici dövlәtlәr vә ya beynәlxalq tәçkilatlar dövlәt rüsumunu ödәyir.
yalnız әcnәbilәr dövlәt rüsumu ödәyir;
bәli;•
xeyr;
yalnız vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr dövlәt rüsumunu ödәyir;

dövlәt.•
notarius;
daşınmaz әmlakı әldә edәn;
daşınmaz әmlakın mülkiyyәtçisi;
icra hakimiyyәti orqanının vәzifәli şәxsi;

mülki
sosialiqtisadi•
şәxsi
siyasi
mәdәni

qanun әsasında әşyaya mülkiyyәt hüquqlarının hәr hansı formada mәhdudlaşdırılması;
qanun vә ya әqd әsasında әşyaya yalnız mülki hüquqların hәr hansı formada mәhdudlaşdırılması;
yalnız әqd әsasında mülki hüquqların vә ya tәlәblәrin hәr hansı formada mәhdudlaşdırılması;
yalnız qanun әsasında mülki hüquqların vә ya tәlәblәrin hәr hansı formada mәhdudlaşdırılması;
qanun vә ya әqd әsasında әşyaya mülki hüquqların vә ya tәlәblәrin hәr hansı formada mәhdudlaşdırılması;•

yalnız qanun әsasında әşyaya sәrәncam hüququnun hәr hansı formada mәhdudlaşdırılması;

•
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Mülki dövriyyәsi mәhdudlaşdırılan әşyalar hansılardır?

Әşyalar hansı hallarda sәrbәst surәtdә özgәninkilәşdirilә bilmaz?

Әşyaya sahiblik onun lәvazimatına da aid edilirmi?

Әşyanın lәvazimatı dedikdә nә başa düşülür?

Әşyanın tәrkib hissәsi dedikdә nә başa düşülür?

qanun vә ya әqd әsasında әşyaya mülkiyyәt hüququnun hәr hansı formada mәhdudlaşdırılması;•
yalnız әqd әsasında әşyaya mülkiyyәt hüququnun hәr hansı formada mәhdudlaşdırılması;
yalnız qanun әsasında әşyaya mülkiyyәt hüququnun hәr hansı formada mәhdudlaşdırılması;
yalnız qanun vә ya әqd әsasında әşyaya sahiblik vә ya istifadә hüququnun hәr hansı formada mәhdudlaşdırılması;

dövriyyәnin istәnilәn iştirakçısına mәnsub ola bilәn vә ya dövriyyәdә olmasına xüsusi icazә әsasında yol verilәn
әşyalar.
dövriyyәnin istәnilәn iştirakçısına mәnsub ola bilәn vә ya dövriyyәdә olmasına xüsusi icazә әsasında yol verilәn
әşyalar, qanunda nәzәrdә tutulubtutulmamasından asılı olmayaraq, mülki dövriyyәsi mәhdudlaşdırılan әşyalardır;
yalnız dövriyyәnin müәyyәn iştirakçılarına mәnsub ola bilәn vә ya dövriyyәdә olmasına xüsusi icazә әsasında yol
verilәn, qanunla müәyyәnlәşdirilmiş әşyalar;

•
yalnız dövriyyәsinin müәyyәn iştirakçılarına mәnsub ola bilәn vә ya dövriyyәdә olmasına xüsusi icazә әsasında
yol verilәn әşyalar, qanunda nәzәrdә tutulubtutulmamasından asılı olmayaraq, mülki dövriyyәsi
mәhdudlaşdırılan әşyalar;
dövriyyәnin istәnilәn iştirakçısına mәnsub ola bilәn vә ya dövriyyәdә olmasına xüsusi icazә әsasında yol verilәn,
qanunla müәyyәnlәşdirilmiş әşyalar;

dövriyyәdәn çıxarılıbsa vә ya dövriyyәsi mәhdudlaşdırılıbsa.
dövriyyәsi mәhdudlaşdırılıbsa da, lakin dövriyyәdәn çıxarılmayıbsa;•
yalnız vәrәsәlik qaydasında әldә olunubsa;
әşyanı yalnız dövlәtin әvәzsiz olaraq verdiyi hallarda;
әşya әvәzsiz olaraq verildiyi hallarda;

bu әşyanın daşınar vә ya daşınmaz әmlak olmasından asılıdır.
ayrı razılaşma yoxdursa, aid edilir;•
heç bir halda aid edilmir;
bütün hallarda aid edilir;
ayrı razılaşma yoxdursa, aid edilmir;

ümumi anlamda vә ya әsas әşya mülkiyyәtçisinin aydın iradәsinә әsasәn әsas әşyanın saxlanılması üçün nәzәrdә
tutulan istәnilәn әşya;
ümumi anlamda vә ya әsas әşya mülkiyyәtçisinin aydın iradәsinә әsasәn tәsәrrüfatın daimi aparılması, әsas әşyanın
istifadәsi vә ya saxlanılması üçün nәzәrdә tutulan vә ona uyğunlaşdırılan daşınmaz әşya;
ümumi anlamda vә ya әsas әşya mülkiyyәtçisinin aydın iradәsinә әsasәn tәsәrrüfatın daimi aparılması, әsas әşyanın
istifadәsi vә ya saxlanılması üçün nәzәrdә tutulan vә ona uyğunlaşdırılan daşınar әşya;
ümumi anlamda vә ya әsas әşya mülkiyyәtçisinin aydın iradәsinә әsasәn tәsәrrüfatın daimi aparılması, әsas әşyanın
istifadәsi vә ya saxlanılması üçün nәzәrdә tutulan vә ona uyğunlaşdırılan daşınar әşyalar;

•
ümumi anlamda vә ya әsas әşya mülkiyyәtçisinin aydın iradәsinә әsasәn tәsәrrüfatın daimi aparılması, әsas әşyanın
istifadәsi vә ya saxlanılması üçün nәzәrdә tutulan vә ona uyğunlaşdırılan daşınar vә ya daşınamz әşya;

adi anlamda yalnız daşınar әşyanın tәrkibinә daxil olan vә dağılmadan, zәdәlәnmәdәn vә ya dәyişdirilmәdәn
ondan ayrıla bilәn hәr şey.
adi anlamda yalnız daşınmaz әşyanın tәrkibinә daxil olan vә dağılmadan, zәdәlәnmәdәn vә ya dәyişdirilmәdәn
ondan ayrıla bilmәyәn hәr şey;
adi anlamda әşyanın tәrkibinә daxil olan vә dağıdılmadan, zәdәlәnmәdәn vә ya dәyişdirilmәdәn ondan ayrıla
bilәn hәr şey;
adi anlamda әşyanın tәrkibinә daxil olan vә dağılmadan, zәdәlәnmәdәn vә ya dәyişdirilmәdәn ondan ayrıla
bilmәyәn hәr şey;

•
adi anlamda әşyanın tәrkibinә daxil olan vә dağılmadan, zәdәlәnmәdәn vә ya dәyişdirilmәdәn ondan ayrıla
bilmәyәn hәr şey;

•
adi anlamda yalnız daşınar әşyanın tәrkibinә daxil olan vә dağılmadan, zәdәlәnmәdәn vә ya dәyişdirilmәdәn
ondan ayrıla bilmәyәn hәr şey;
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Mürәkkәb әmlak nәdir?

Әvәzedilәn әşyalar hansılardır?

Әvәzedilmәz әşyalar hansılardır?

Bunlardan hansı әşya hesab olunmur?

Aşağıdakılardan hansı әqli mülkiyyәt hüququnun obyekti deyil

Aşağıdakı tәsnifatlardan hansı yanlışdır

İddia müddәti buraxılıbsa, hüququn müdafiәsi haqqında tәlәbi mәhkәmә baxmağa qәbul etmәlidirmi?

Aşağıdakı tәlәblәrdәn hansına iddia müddәti şamil edilir?

iki ayrıayrı predmetdәn ibarәt olan vahid tam yaradan әmlak.
vahid tam yaradıbyaratmamalarından asılı olmayaraq ümumi tәyinat üzrә istifadә edilәn әşyalar;
ümumi tәyinat üzrә istifadә edilibedilmәmәsindәn asılı olmayaraq müxtәlif növlü vahid tam yaradan әşyalar
bir neçә ayrıayrı predmetdәn ibarәt olan vahid tam yaradan әmlak;
ümumi tәyinat üzrә istifadә edilmәsini nәzәrdә tutan vahid tam yaradan әşyalar;•

növ әlamәtlәrinә görә fәrqlәnәn, dövriyyәdә adәtәn say, ölçü vә ya çәki ilә müәyyәnlәşdirilәn daşınar vә daşınmaz
әşyalar;
növ әlamәtlәrinә görә fәrqlәnmәyәn, dövriyyәdә adәtәn say, ölçü vә ya çәki ilә müәyyәnlәşdirilәn daşınmaz
әşyalar;
növ әlamәtlәrinә görә fәrqlәnmәyәn, dövriyyәdә adәtәn say, ölçü vә ya çәki ilә müәyyәnlәşdirilәn daşınar әşyalar
növ әlamәtlәrinә görә fәrqlәnәn, dövriyyәdә adәtәn say, ölçü vә ya çәki ilә müәyyәnlәşdirilәn daşınar әşyalar•
növ әlamәtlәrinә görә fәrqlәnmәyәn, dövriyyәdә adәtәn say, ölçü vә ya çәki ilә müәyyәnlәşdirilәn daşınar vә
daşınmaz әşyalar;

başqa әşyalaradan gözlә görünә bilәn әlamәtlәr görә ayrılmış fәrdimüәyyәn әşyalar;
başqa әşyalardan ümumi әlamәtlәrinә görә ayrılmayan fәrdimüәyyәn әşyalar.
başqa әşyalardan özlәrinә xas әlamәtlәrә görә ayrılmayan fәrdimüәyyәn әşyalar;
başqa әşyalardan yalnız özlәrinә xas әlamәtlәrә görә ayrılmış fәrdimüәyyәn әşyalar;•
başqa әşyalardan ümumi әlamәtlәrә görә ayrılmış fәrdimüәyyәn әşyalar;

qiymәtli kağızlar.
fiziki obyektlәr
daşınar obyektlәr;
heyvanlar vә bitkilәr;•
pullar;

işgüzar nüfuz•
elm әsәrlәri
sәnaye nümunәsi
faydali model
ixtiralar

daşinar vә daşinmaz әşyalar
adli vә adsiz әşyalar•
әvәzedilәn vә әvәzedilmәz әşyalar
bölünәr vә bölünmәz әşyalar
istehlak olunan vә istehlak olunmayan әşyalar

ümumi iddia müddәti istisna olmaqla digәr iddia müddәtlәri keçibsә qәbul edilmәlidir
ümumi iddia müddәti istisna olmaqla digәr iddia müddәtlәri keçibsә, qәbul etmәmәlidir
qәbul etmәlidir•
qәbul etmәli deyil
müddәt üzürlü sәbәbdәn ötürüldükdә qәbul edilә bilәr

•
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İcra müddәti müәyyәnlәşdirilmәmiş vә ya tәlәbetmә mәqamı ilә müәyyәnlәşdirilmiş öhdәliklәr üzrә
iddia müddәtinin axımı nә vaxtadan başlanır

İcra müddәti müәyyәnlәşdirilmiş öhdәliklәr üzrә iddia müddәtinin axımı nә vaxtdan başlanır?

İddia müddәtinin axımı nә vaxtdan başlanır?

İddiaçı vә cavabdeh harada olduqda iddia müddәtinin axımı dayandırılır?

Aşağıdakı tәlәblәrdәn hansına iddia müddәti şamil edilmir?

İddia müddәtinin axımının kәsilmәsinә sәbәb olan hallar

İddia müddәtinin axımının dayandırılmasına sәbәb olan hallar

borcun qaytarılması üzrә kreditorun borcluya olan tәlәblәrinә•
mülkiyyәtçinin vә ya digәr sahibin onun hüququnun hәr cür pozuntularının aradan qaldırılması haqqında
tәlәblәri, özü dә bu pozuntular sahiblikdәn mәhrumetmә ilә birlәşdirilmiş olmasa belә
fiziki şәxsin hәyatına vә ya sağlamlığına vurulmuş zәrәrin әvәzinin ödәnilmәsi haqqında tәlәblәr
әmanәtlәrin verilmәsi haqqında әmanәtçilәrin banka tәlәblәri
şәxsi qeyriәmlak hüquqlarının vә digәr qeyrimaddi nemәtlәrin müdafiәsi haqqında tәlәblәr

kreditorun öhdәliyi icra etmәk tәlәbini irәli sürmәk hüququnun әmәlә gәldiyi andan•
öhdәlik icra olnmadığı gündәn 7 gün sonradan
öhdәlik icra olnmadığı gündәn 40 gün sonradan
öhdәliyә xitam verildiyi andan
öhdәlik icra olnmadığı gündәn 10 gün sonradan

icra müddәti bitdikdә başlanır•
öhdәliyә xitam verildiyi andan
icra müddәti bitmәmişdәn başlanır
öhdәlik münasibәti yarandığı andan
öhdәlikdә şәxslәr dәyişdiyi andan

şәxsin öz hüququnun pozulduğunu bildiyi vә ya bilmәli olduğu gündәn başlanır•
tәrәflәrdәn biri müqavilәnin icrasından imtina etdiyi andan
müqavilәyә xitam verildiyi andan
müqavilәni bağladıqları andan
şәxsin hüququnun pozulduğu andan başlanır

iddiaçı vә cavabdeh silahlı qüvvәlәrin tәrkibindә olduqda
qeyd olunan bütün hallarda
iddiaçı vә cavabdeh iddia müddәtini sonunçu ilindә mәzuniyyәtdә olduqda
iddiaçı vә cavabdeh iddia müddәtinin sonunçu ilindә tibb müәssisәsindә müalicәdә olduqda
iddiaçı vә cavabdeh hәrbi vәziyyәtә keçirilmiş silahlı qüvvәlәrin tәrkibindә olduqda•

vaxtaşırı icra edilmәli olan öhdәliklәrdәn irәli gәlәn tәlәblәrә
şәxsi qeyriәmlak hüquqlarının vә digәr qeyrimaddi nemәtlәrinin müdafiәsi haqqında tәlәblәrә•
natural öhdәliklәrinin icrası ilә әlaqәdar yaranan tәlәblәr
nikahın mövcud olduğu dövrdә әrlә arvad arasındakı tәlәblәrә
delikt öhdәliklәrdәn irәli gәlәn tәlәblәrә

mülki hüquq münasibәti iştirakçılarının iradәsindәn asılı olmayaraq yaranır
Az.Res.Mülki Prosesual Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuşdur
yalnız mәhkәmә tәrәfindәn müәyyәn olunur
müvafiq icra hakimiyyәti orqanın öhdәliklәrin icrası ilә әlaqәdar möhlәt (moratorium) müәyyәnlәşdirmәsi ilә
әlaqәdar yaranır
mülki hüquq münasibәti iştirakçılarının iradәsindәn asılı olaraq yaranır•

Az.Res.Mülki Prosesual Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuşdur

•
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İddia müddәtinin axımı nә zamandan başlayır?

İddia müddәti vә onun hesablanması qaydası tәrәflәrin razılığı ilә dәyişdirilә bilәr

İddia müddәti dedikdә nә başa düşülür?

Lәngitmә hüququ nәdemәkdir?

Daşınmaz әşyalarla bağlı müqavilә tәlәblәri üzrә iddia müddәti nә qәdәrdir?

Müddәt nәdir?

Başqa şәxsin adından fәaliyyәt göstәrmәk sәlahiyyәti olmadıqda vә ya bu sәlahiyyәtlәr aşıldıqda vә
tәmsil edilәn әqdi sonradan bәyәnmәdikdә:

mülki hüquq münasibәti iştirakçılarının iradәsindәn asılı olmayaraq yaranır•
mülki hüquq münasibәti iştirakçılarının iradәsindәn asılı olaraq yaranır
yalnız mәhkәmә tәrәfindәn müәyyәn olunur
Az.Res.Konstitusiyasında nәzәrdә tutulmuşdur

şәxsin öz hüququnun pozulduğunu bildiyi vә bilmәli olduğu gündәn•
tәrәflәr arasında müqavilәdә nәzәrdә tutulan hadisәnin baş verdiyi andan
iddia tәlәbindә әksini tapan hadisәnin baş verdiyi andan
mәhkәmә qәrarının verildiyi gündәn
iddiaçının mәhkәmәyә müraciәt etdiyi gündәn

heç bir halda dәyişdirilә bilmәz•
hәr bir halda mәhkәmәnin qәrarı ilә dәyişdirilә bilәr
tәrәflәrdәn biri öhdәlik üzrә vәzifәlәrini layiqincә yerinә yetirmәdikdә mәhkәmәnin qәrarı ilә dәyişdirilә bilәr
hәr bir halda dәyişdirilә bilәr
üzürlü sәbәblәr olduqda dәyişdirilә bilәr

hüququ pozulmuş şәxsin iddiası ilә hüququn müdafiәsi ücün qanunla müәyyәn olunan müddәt•
cavabdehin axtarılması ücün qanunla müәyyәn olunan müddәt
öhdәlik icra olunmadığı tәqdirdә kreditorun mәhkәmәyә müraciәt etmәsi üçün müәyyәn olunan müddәt
hüququ pozulmuş şәxsin iddiası ilә hüququn müdafiәsi ücün tәrәflәrin razılığı ilә müәyyәn olunan müddәt
mülki işә mәhkәmәdә baxılması müddәti

müqavilәyә görә borclunun kreditor barәsindә ödәniş müddәti çatmış tәlәbi varsa,öhdәlik icra edilәnәdәk
borclunun öz öhdәliyinin icrasından imtina etmәk;
hüququ pozulmuş borclunun әmlakı vermәyi lәngitmәsi;
MMә vә ya müqavilәyә görә borclunun kreditor baarәsindә hüququ vә ya bununla bağlı ödәniş müddәti çatmış
tәlәbi varsa,öhdәlik icra edilәnәdәk borclunun özöhdәliyinin icrasından imtina etmәsi;

•
qarşılıqlı öhdәliyin icrasınadәk borclunun öhdәliyi icra etmәkdәn imtina etmәsi;
mülki mәcәllәyә görә borclunun kreditor barәsindә hüququ tәlәbi varsa öhdәlik icra edilәnәdәk borclunun öz
öhdәliyinin icrasından imtina etmәsi;

20il
3il
5il
6il•
10il

mülkü hüquq vә vәzifәlәrin әmәlә gәlmәsinin,dәyişdirilmәsinin vә xitam edilmәsinin bağlı olduğu vaxtdır•
mülkü hüquq vә vәzifәlәrin mәhkәmәdә müdafiә edilmәsi üçün vaxtdır
başqa şәxsdәn hәr hansı hәrәkәti yerinә yetirmәyi vә ya yerinә yetirmәkdәn çәkinmәyi tәlәb etmәk üçün vaxtdır
mülkü hüquq vә vәzifәlәrin qüvvәdә olduğu vaxtdır
mülkü hüquqların mövcud olduğuvaxtdır

әqd etibarsız sayılır;

•
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Әqdlәrdә tәmsilçilik:

Şәxsin әqd bağlamaq sәlahiyyәtlәri MMdә müәyyәnlәşdirilәnә vә ya әqdin bağlandığı şәraitә görә
әşkar sayıla bilәnә nisbәtәn mәhdudlaşdırılarsa vә әqd bağlanarkәn şәxs bu mәhdudiyyәtlәrdәn kәnara
çıxarsa, hansı nәticәlәr yaranır?

Fәaliyyәt qabiliyyәtli olsa da, әqd bağlandığı zaman hәrәkәtlәrinin mәnasını başa düşmәdiyi vә ya
onlara rәhbәrlik edә bilmәdiyi fiziki şәxsin bağladığı әqd:

Әqd etibarsız olduqda vә MMdә onun etibarsızlığının ayrı nәticәlәri nәzәrdә tutulmayıbsa, hansı
hüquqi nәticәlәr yaranır?

Tәrәflәrdәn biri әqddәn әmәlә gәlәn hüququn dövlәt qeydiyyatına alınmasından boyun qaçırarsa, qarşı
tәrәfin hansı hüququ var?

tәmsil edilәn yalnız әqdin icrasını vә ya әqd bağlanması nәticәsindә ona dәymiş zәrәrin ödәnilmәsini tәlәb edә
bilәr;

•
tәmsil edilәn yalnız әqdin icrasını tәlәb edә bilәr;
tәmsil edilәn yalnız әqdin bağlanması nәticәsindә ona dәymiş zәrәrin ödәnilmәsini tәlәb edә bilәr;
yalnız tәmsil edilәnin tәlәbi ilә mәhkәmә qaydasında etibarsız sayılır.

bir şәxsin (tәmsilçinin) yalnız qanunun göstәrişinә vә ya buna vәkil edilmiş dövlәt vә ya bәlәdiyyә orqanının
aktına әsaslanan sәlahiyyәtlәrә görә başqa şәxs (tәmsil edilәn) adından bağladığı әqd tәmsil edilәnin mülki hüquq
vә vәzifәlәrini bilavasitә yaradır, dәyişdirir vә onlara xitam verir.
bir şәxsin (tәmsilçinin) etibarnamәyә, qanunun göstәrişinә vә ya buna vәkil edilmiş dövlәt vә ya bәlәdiyyә
orqanının aktına әsaslanan sәlahiyyәtlәrә görә başqa şәxs (tәmsil edilәn) adından bağladığı әqd tәmsil edilәnin
mülki hüquq vә vәzifәlәrini bilavasitә yaradır, dәyişdirir vә onlara xitam verir;

•
bir şәxsin (tәmsilçinin) yalnız etibarnamәyә vә qanunun göstәrişinә әsaslanan sәlahiyyәtlәrә görә başqa şәxs
(tәmsil edilәn) adından bağladığı әqd tәmsil edilәnin mülki hüquq vә vәzifәlәrini bilavasitә yaradır, dәyişdirir vә
onlara xitam verir;
bir şәxsin (tәmsilçinin) etibarnamәyә, qanunun göstәrişinә vә ya buna vәkil edilmiş dövlәt vә ya bәlәddiyә
orqanının aktına әsaslanan sәlahiyyәtlәrә görә öz adından bağladığı әqd tәmsil edilәnin mülki hüquq vә
vәzifәlәrini bilavasitә yaradır, dәyişdirir vә onlara xitam verir;
bir şәxsin (tәmsilçinin) etibarnamәyә, qanunun göstәrişinә vә ya buna vәkil edilmiş dövlәt vә ya bәlәdiyyә
orqanının aktına әsaslanan sәlahiyyәtlәrә görә başqa şәxs (tәmsil edilәn) adından bağladığı әqd tәmsilçinin mülki
hüquq vә vәzifәlәrini bilavasitә yaradır, dәyişdirir vә onlara xitam verir;

әqd yalnız onda iştirak edәn qarşı tәrәfin göstәrilәn mәhdudiyyәtlәri bildiyinin vә ya bilmәli olduğunun sübuta
yetirildiyi halda, mәnafelәri üçün mәhdudiyyәtlәr qoyulmuş şәxs tәrәfindәn mübahisәlәndirilә bilәr;

•
әqd istәnilәn halda mәnafelәri üçün mәhdudiyyәtlәr qoyulmuş şәxsin iddiası ilә mәhkәmә tәrәfindәn etibarsız
sayıla bilәr;
mәnafelәri üçün mәhdudiyyәtlәr qoyulmuş şәxs tәrәfindәn mübahisәlәndirilә bilәr.
mәnafelәri üçün mәhdudiyyәtlәr qoyulmuş şәxs birtәrәfli qaydada onu etibarsız hesab edә bilәr;
әqd avtomatik olaraq etibarsız sayılır;

qәyyumunun iddiası ilә mәhkәmә tәrәfindәn etibarlı sayıla bilәr;
himayә vә qәyyumluq orqanının iddiası ilә mәhkәmә tәrәfindәn etibarsız sayıla bilәr
himayәçisinin iddiası ilә mәhkәmә tәrәfindәn etibarsız sayıla bilәr;
hәmin şәxsin özünün vә ya әqd bağlanması nәticәsindә hüquqları vә ya qanunla qorunan mәnafelәri pozulmuş
başqa şәxslәrin iddiası ilә mәhkәmә tәrәfindәn etibarsız sayıla bilәr;

•
әqd bağlanması nәticәsindә hüquqları vә ya qanunla qorunan mәnafelәri pozulmuş başqa şәxslәrin iddiası ilә
mәhkәmә tәrәfindәn etibarsız sayıla bilәr;

etibarsız әqd üzrә alınanlar mәhkәmәnin qәrarı ilә açıq hәrracdan satıla bilәr, alınanları açıq hәrracdan satmaq
mümkün deyilsә, onun dәyәri tәrәflәrdәn alınıb dövlәt büdcәsinә keçirilә bilәr;
әqdin etibarsızlığını bilәn vә ya bilmәli olan tәrәf әqd üzrә aldıqlarının hamısını qarşı tәrәfә qaytarmalı, alınanları
eyni ilә qaytarmaq mümkün olmadıqda isә onun dәyәrini pulla ödәmәlidir;
әqdin etibarsızlığını bilәn vә ya bilmәli olan tәrәf әqd üzrә aldıqlarının hamısını qarşı tәrәfә qaytarmalı, alınanları
eyni ilә qaytarmaq mümkün olmadıqda isә onun dәyәrini pulla vermәli vә dәymiş zәrәrin әvәzini ödәmәlidir;
etibarsız әqd üzrә alınanlar mәhkәmәnin qәrarı ilә qapalı hәrracdan satıla bilәr, alınanları qapalı hәrracdan satmaq
mümkün deyilsә, onun dәyәri tәrәflәrdәn alınıb dövlәt büdcәsinә keçirilә bilәr.
tәrәflәrdәn hәr biri әqd üzrә aldıqlarının hamısını qarşı tәrәflәrә qaytarmalı, alınanları eyni ilә qaytarmaq mümkün
olmadıqda isә onun dәyәrini pulla ödәmәlidir;

•
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Lәğvedici şәrtlә bağlanmış әqd:

Tәxirәsalıcı şәrtlә bağlanmış әqd deyәndә nә başa düşülür?

Hansı halda etibarnamәdә nәzәrdә tutulan hәrәkәtlәrin yerinә yetirilmәsini başqa şәxslәrә etibar etmәk
olar (etibarnamәni etibar etmә)?

Mülkiyyәtçinin vә digәr qanuni sahiblәrin sahiblikdәn mәhrum edilmәklә әlaqәdar olmayan
pozuntuların aradan qaldırılması tәlәblәrinә iddia müddәti tәtbiq edilirmi?

Hansı etibarnәmәlәrin notariatda vә ya ona bәrabәr tutulan orqanlarda tәsdiq olunması mәcburidir?

Әgәr etibarnamәdә müddәt göstәrilmәyibsә

әqdin etibarsız sayılmasını tәlәb etmәk;
әqddәn әvvәlki vәziyyәtin bәrpasını tәlәb etmәk
qeydiyyat barәdә әrizә ilә mәhkәmәyә müraciәt etmәk;•
әqdin xitamını vә әqddәn әvvәlki vәziyyәtin bәrpasını tәlәb etmәk
әqddәn imtina etmәk vә әqdin qeydiyyatından yayınan tәrәfdәn zәrәrin ödәnilmәsini tәlәb etmәk;

o әqddir ki, hәmin şәrtin baş vermәsi әqdin xitamına sәbәb olsa da, әqd bağlananadәk mövcud olmuş vәziyyәti
bәrpa etmir;
o әqddir ki, hәmin şәrtin baş vermәsi әqdin xitamına sәbәb olur vә әqd bağlananadәk mövcud olmuş vәziyyәti
bәrpa edir

•
o әqddir ki, hәmin şәrtin baş vermәmәsi әqdin xitamına sәbәb olur vә әqd bağlananadәk mövcud olmuş vәziyyәti
bәrpa etmir.
o әqddir ki, hәmin şәrtin baş vermәsi әqdin xitamına sәbәb olmur vә әqd bağlananadәk mövcud olmuş vәziyyәti
bәrpa etmir
o әqddir ki, hәmin şәrtin baş vermәmәsi әqdin xitamına sәbәb olur vә әqd bağlananadәk mövcud olmuş vәziyyәti
bәrpa edir;

әqddә nәzәrdә tutulan hüquq vә vәzifәlәrin әmәlә gәlmәsi gәlәcәkdә gözlәnilәn hadisәdәn asılı olduqda әqd
tәxirәsalıcı şәrtlә bağlanmış sayılır;
әqddә nәzәrdә tutulan hüquq vә vәzifәlәrin әmәlә gәlmәsi namәlum hadisәdәn vә asılı olduqda, әqd tәxirәsalıcı
şәrtlә bağlanmış sayılır.
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;
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;
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;

•

vәkil edilmiş şәxsә bu sәlahiyyәt verildikdә vә ya etibarnamә verәnin mәnafelәrinin qorunması üçün şәraitin
mәcbur etdiyi halda

•
vәkil edilmiş şәxs ezamiyyәtә getdikdә
etibarnamә ilә vәkil edilmiş şәxs arzu etdikdә
etibar edәn xәstәlәndikdә
etibarnamә ilә vәkil edilmiş şәxs xәstәlәndikdә

heç bir halda tәtbiq edilmir
qismәn tәtbiq edilir
tәtbiq edilir
tәtbiq edilmir•
qanunda nәzәrdә tutulan hallarda tәtbiq edilir

birdәfәlik etibarnamәlәr
yalnız müqavilә bağlamaq üçün verilәn etibarnәmәlәr
bütün etibarnamәlәr
yalnız notariat forması tәsbit edәn әqdlәrin bağlanması üçün verilәn etibarnamәlәr•
müәyyәn işlәrin yerinә yetirilmәsi üçün verilәn etibarnamәlәr

•
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Etibarnamә hansı müddәtә verilә bilәr

Tәmsilçi tәmsil edilәn adından şәxsәn özü barәsindә әqdlәr

Etibarnamә dedikdә nә başa düşülür

Vacib әhәmiyyәtli yanılmanın tәsiri altında bağlanmış әqd mübahisәyә mәlum olduğu andan

Mübahisәlәndirilәn әqdlәr üzrә iddia müddәti

Әhәmiyyәtsiz әqd

Başqa әqdi pәrdәlәmәk mәqsәdilә bağlanmış әqd

o bağladığı gündәn bir il әrzindә qüvvәsini saxlayır•
o etibarsızdır
o әhәmiyyәtsizdir
o bağlandığı gündәn bir gün әrzindә qüvvәsini saxlayır
o tәrәflәrdә hüquq vә vәzifә doğurmur

istәnilәn müddәtә•
әn çoxu on il müddәtinә
әn azı beş il müddәtinә
altı ay müddәtinә
üç il müddәtinә

tәrәflәr arasında razılaşmada nәzәrdә tutulubsa bağlaya bilәr
yalnız qanunda nәzәrdә tutulduğu tәqdirdә bağlaya bilәr
tәrәflәr arasında razılaşmada ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa bağlaya bilmәz
bağlaya bilәr
bağlaya bilmәz•

fiziki şәxsin olduğu yerdәn kәnarda onun maraqlarının müdafiәsi üçün üçünxü şәxsә verdiyi vәkalәt
bir şәxsin digәr şәxs qarşısında tәmsilçilik üçün üçüncü şәxsә verdiyi vәkalәt
bir şәxsin üçüncü şәxslәr qarşısında tәmsilçilik üçün başqa şәxs verdiyi yazılı vәkalәt•
sahibkarlıq fәaliyyәti sahәsindә müqavilәçlәr bağlanarkәn sahibkarları daimi vә müstәqil surәtdә tәmsil etmәk
üçün verilәn yazılı vәkalәt
qәyyumun vә himayәçinin qәyyumluqda vә himayәdә olan şәxsi tәmsil etmәk üçün müvafiq icra hakimiyyәti
orqanından olduğu yazılı vәkalәt

on il әrzindә mübahisәlәndirilә bilәr
bir ay әrzindә mübahisәlәndlirilә bilәr•
bir il әrzindә mübahisәlәndirilә bilәr
üç il әrzindә mübahisәlәndirilә bilәr
beş il әrzindә mübahisәlәndirilә bilәr

bir ildir•
on ildir
beş ildir
qeyri mәhduddur
tәrәflәrin razılığı ilә müәyyәn olunur

mübahisәlәndirilәn әqddir
mәhkәmә tәrәfindәn etibarsız sayılıb sayılmamasından asılı olmayaraq özlüyündә etibarsız olan әqddir•
qeyriciddi әqddir
icra edildiyi andan etibarsız hesab edilәn әqddir
mәhkәmә tәrәfindәn etibarsız hesab edilәn әqddir

kommersiya olunmalı әqddir
uydurma әqddir•
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Yalnız görünüş üçün bağlanmış әqd

Ağır şәrtli әqd dedikdә

Vacib әhәmiyyәtli yanılmanın tәsiri altında bağlanmış әqdi mübahisәlәndirәn tәrәf özünә dәymiş real
zәrәrin әvәzini ödәmәyi digәr tәrәfdәn nә zaman tәlәb edә bilәr

Әq әqdi bağlamağa mәcburetmә hәrәkәtlәri hansı hallarda mübahisәlәndirilә bilәr

Aldatma yolu ilә bağlanmış әqd etibarsız sayıldıqda hansı hüquqi nәticәlәr tәtbiq olunur

Şәxs әqd bağlanması mәqsәdilә aldadıldıqda hәmin әqdi

Hansı halda әqd әhәmiyyәtsiz әqd hesab olunur?

•
yalan әqddir
qeyriciddi әqddir
etibarsız әqddir

konversiya olunmalı әqddir
qeyriciddi әqddir
yalnız görüş üçün bağlanmış әqd
etibarsız әqddir
uydurma әqddir•

Mәhkәmә qәrarı ilә şәrtlәri ağır hesab olunan әqd başa düşülür
әqd üzrә tәrәflәrdәn birinin icradan birtәrәfli imtina etdiyi әqd başa düşülür
şәxsin ağır vәziyyәtә düşmәsi vә digәr tәrәfin bundlan istifadә etmәsi nәticәsindә hәmin şәxsin özü üçün son
dәrәcә әlverişsiz şәrtlәr vә bağlamağa mәcbur olduğu әqd başa düşülür

•
әqd hansısa xoşa gәlmәz hadisәnin müәyyәn müddәtdә baş verәcәyi şәrti ilә bağlanması başa düşülür.
әqd üzrә hüquq vә vәzifәlәrin әmәlә gәlmәsi gәlәcәkdә gözlәnilәn namәlum ağır hadisәnin baş vermәsindәn asılı
edilәn әqd başa düşülür

şәxs bağlamağı arzüladığı әqdin mәzmunu barәsindә sәhv etmişdirsә
mübahisәlәndirәn tәrәf yanılmanın digәr tәrәfin tәqsiri üzündәn әmәlә gәldiyini sübuta yetirәrsә•
tәrәf yanılmanın digәr tәrәfin tәqsiri üzündәn әmәlә gәldiyini iddia etdikdә
yanılma hәr iki tәrәfin tәqsiri üzündәn baş verdikdә
әqd predmetinin dәyәri müәyyәnlәşdirilmәdikdә

xaraktercә şәxsә tәsir göstәrә bilәn vә ona şәxsәn özünә,arvadına /әrinә/ digәr ailә üzvlәrinә,yaxın qohumlarına vә
ya әmlakına qarşı real tәhlükә hәdәsi ilә törәdildikdә
şәxsin hәyatına vә sağlamlığına zәrәr vurulduqda
zorakılığın üçüncü şәxs tәrәfindәn törәdildiyi halda•
şәxsin mülkiyyәtinә vә digәr әmlak hüquqlarına qәsd edildikdә
şәxsi yalnız ölüm tәşlükәsi ilә hәdәlәdikdә

tәqsirkar tәrәf sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul ola bilmәk imkanından mәhrum edilir
tәqsirkar tәrәf yalnız vurduğu real zәrәrin әvәzini ödәyir
әqd әhәmiyyәtsiz hesab olunur
tәqsirkar tәrәf cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb olunur
әqli mübahisәlәndirәn tәrәf zәrәrin әvәzinin ödәnilmәni tәlәb etmәklә yanaşı,tәrәflәrdәn hәr biri әqd üzrә
olduqlarının hamısını digәr tәrәfә qaytarmalı

•

etibarsız saya bilәr
tәsis edә bilәr
mübahisәlәndirә bilәr•
icra etmәyә bilәr
müvafiq icra hakimiyyәti orqanına şikayәt edә bilәr

әqd iştirakçılar tәrәfindәn etibarsız sayıldıqda

•
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Etibarsız әqdlәrin hansı növlәri vardır?

Әqdә nәzәrdә tutulan hansı şәrt neqativ şәrt adlanır?

Әqdә nәzәrdә tutulan hansı şәrt pozitiv şәrt adlanır?

Birtәrәfli әqd dedikdә nә başa düşülür?

Bağlandığı tarix göstәrilmәyәn etibarnamә:

Etibarnamәdә müddәt göstәrilmәyibsә:

Hüquqi şәxs adından verilmiş etibarnamә:

әqd mәhkәmә tәrәfindәn etibarsız sayılıbsayılmamasından asılı olmayaraq özlüyündә etibarsız olduqda•
әqd mәhkәmәdә mübahisәlәndirildikdә
әqd aldatma, zorakılıq vә hәdә tәsiri altında bağlandıqda
әqd mәhkәmә tәrәfindәn etibarsız sayıldıqda

mübahisә edilәn vә ya әhәmiyyәtsiz әqdlәr•
mübahisә edilmәyәn vә ya әhәmiyyәtsiz әqdlәr
mübahisә edilәn vә ya әhәmiyyәtli әqdlәr
qarışıq vә ya düzünә әqdlәr
yanakı vә ya koordinasiyon әqdlәr

hansısa hadisәnin müqavilә bağlananadәk baş vermәyәcәyini nәzәrdә tutan şәrt
hansısa hadisәnin müәyyәn müddәtdә baş vermәyәcәyini nәzәrdә tutan şәrt•
hansısa hadisәnin tezliklә baş vermәyәcәyini nәzәrdә tutan şәrt
hansısa hadisәnin müәyyәn müddәtdә baş verәcәyini nәzәrdә tutan şәrt
hansısa hadisәnin müqavilәnin müddәti bitdikdәn sonra baş verәmәyәcәyini nәzәrdә tutan şәrt

hansısa hadisәnin müqavilә bağlananadәk baş verәcәyini nәzәrdә tutan şәrt
hansısa hadisәnin müәyyәn müddәtdә baş verәcәyini nәzәrdә tutan şәrt•
hansısa hadisәnin müәyyәn müddәtdә baş vermәyәcәyini nәzәrdә tutan şәrt
hansısa hadisәnin tezliklә baş verәcәyini nәzәrdә tutan şәrt
hansısa hadisәnin müqavilәnin müddәti bitdikdәn sonra baş verәcәyini nәzәrdә tutan şәrt

bağlanması üçün bir tәrәfin iradә ifadәsinin digәr tәrәfin isә qarşılıqlı hәrәkәtinin zәruri olduğu әqd birtәrәfli
әqddir
birtәrәfli әqddir
bağlanması üçün bir tәrәfin iradә ifadәsinin zәruri vә yetәrli olduğu әqd•
bağlanması üçün bir tәrәfin rәsmi reyestrә müraciәt etmәsinin zәruri vә yetәrli olduğu әqd birtәrәfli әqddir
bağlanması üçün bir tәrәfin iradә ifadәsinin yetәrli olmadığı әqd birtәrәfli әqddir

tәqdim edildiyi gündәn 90 gün әrzindә qüvvәsini saxlayır
әhәmiyyәtsizdir•
qüvvәdә olma müddәtinә qәdәr qüvәsini saxlayır
tәqdim edilәn gündәn 15 gün әrzindә qüvvәsini saxlayır
tәqdim edilәn gündәn 30 gün әrzindә qüvvәsini saxlayır

o, bağlandığı gündәn 5 il әrzindә qüvvәsini saxlayır
o, bağlandığı gündәn 1 il әrzindә qüvvәsini saxlayır•
o, bağlandığı göndәn 2 il әrzindә qüvvәsini saxlayır
o, bağlandığı gündәn 3 il әrzindә qüvvәsini saxlayır
әhәmiyyәtsizdir

bәlәdiyyә orqanları tәrәfindәn tәsdiq edilir
onun rәhbәrinin vә ya nizamnamә ilә buna vәkil edilmiş şәxsin imzası il әvә hәmin tәşkilatın möhürü vurulmaqla
notariatda tәsdiq edilir
hüquqi şәxsin yuxarı orqanı tәrәfindәn tәsdiq olunur
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Yalan әqd:

Uydurma әqd:

Әqd barәdә mübahisә edildikdә, әqd nә vaxtdәn etibarsız sayılır?

Bir fiziki şәxs әqd bağlayarkәn onun әvәzindәn başqa şәxs hәmin әqdi imzalaya bilәrmi?

Yazılı әqd necә bağlanılır?

Әqdlәr hansı formada bağlana bilәr?

Birtәrәfli әqd nәdir?

notariat qaydasında tәsdiq edilir
onun rәhbәrinin vә ya nizamnamәsi ilә bina vәkil edilmiş şәxsin imzası ilә vә hәmin tәşkilatın möhürü vurulmaqla
tәsdiq edilir

•

başqa әqdi pәrdәlәmәk mәqsәdi ilә bağlanan әqddir•
ona uyğun hüquqi nәticәlәr yaratmaq niyәti olmadan yalnız görünüş üçün bağlanmış әqddir
әslindә mövcud olmayan әqddir
tәrәflәrin vicdanlılıq prinsipini rәhbәr tutmaqla әqdin әsası kimi nәzәrdәn keçirdiyi hal mövcud deyildir
tәbiәtdә mövcud olmayan uydurma predmet üzrә bağlanan әqddir

qeyriciddi (zarafatla) iradә ifadә edilmiş әqddir
tәbiәtdә mövcud olmayan uydurma predmet üzrә bağlanan әqddir
әslindә mövcud olmayan әqddir
ona uyğun hüquqi nәticәlәr yaratmaq niyyәti olmadan yalnız görünüş üçün bağlanmış әqddir•
başqa әqdi pәrdәlәmәk mәqsәdilә bağlanan әqdlәr

mәhkәmә qәtnamәsi qanuni qüvvәyә mindiyi andan etibarsız sayılır
Bağlandığı andan etibarsız saylır•
mübahisә yarandığı andan etibarsız sayılır
әqdin mübahisә edilmәsi barәdә digәr tәrәfә bildirildiyi andan etibarsız sayılır
bu barәdә mәhkәmә qәrarının çıxarıldığı andan etibarsız sayılır

heç bir halda imzalaya bilmәz
bütün hallarda imzalaya bilәr
fiziki şәxs bәdәn qüsuruna, xәstәliyinә vә ya savadsızlığına görә әqdi imzalaya bilmirsә, başqa şәxs onun
bağladığı әqdi imzalaya bilәr

•
fiziki şәxs savadsızdırsa, başqa şәxs onun bağladığı әqdi imzalaya bilәr
fiziki şәxs fәaliyyәt qabiliyyәtsizdirsә vә ya fәaliyyәt qabiliyyәti mәhdudlaşdırılıbsa, başqa şәxs onun bağladığı
әqdi imzalaya bilәr

onun mәzmununu ifadә edәn vә әqdi bağlayan şәxslәrin lazımınca vәkil etdiklәri şәxslәr tәrәfindәn imzalanmış
sәnәdin tәrtibi yolu ilә bağlanır
onun mәzmununu ifadә edәn vә yalnız әqdi bağlayan şәxslәr tәrәfindәn imzalanmış sәnәdin tәrtibi yolu ilә
bağlanır
onun mәzmununu ifadә edәn müәyyәn sәnәdlәr tәrtibi yolu ilә bağlanılır
onun mәzmununu ifadә edәn vә әqdi bağlayan şәxslәr vә ya onların lazımınca vәkil etdiklәri şәxslәr tәrәfindәn
imzalanmış sәnәdin tәrtibi yolu ilә bağlanır

•
onun mәzmununu ifadә edәn müәyyәn niyyәtin rәsmilәşdirilmәsi yolu ilә bağlanır

yalnız yazılı
yazılı vә ya sadә
mürәkkәb vә ya sadә
şifahi vә ya yazılı•
şifahi vә ya mürәkkәb

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
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Әqd nәdir?

Hüquq yaradıcı müddәtlәrә aiddir

Mülki hüquqda müddәt dedikdә

Hansı tәlәbә iddia müddәti şamil edilir

Ümumi iddia müddәti müәyyәn edilir

Lәngitmә hüququ hansı halda istisna edilir?

Aşağıdakılardan hansına iddia müddәti şamil edilmir?

qanuna uyğun olaraq digәr tәrәfin vә ya soruşulmadan bir tәrәfin iradә ifadәsi ilә bağlanılan әqddir
Mülkü Mәcәllәyә uyğun olaraq bağlanması üçün bir tәrәfin iradә ifadәsi zәruri olan әqddir
tәrәflәrin razılaşmasına uyğun olaraq bağlanması üçün bir tәrәfin iradә ifadәsi zәruri olan әqddir
Mülkü Mәcәllәyә vә ya tәrәflәrin razılaşmasına uyğun olaraq bağlanması üçün bir tәrәfin iradә ifadәsi zәruri vә
yetәrli olan әqddir

•

mülkü hüquq münasibәtinin әmәlә gәlmәsinә, dәyişdirilmәsinә vә ya xitamına yönәldilmiş ikitәrәfli vә ya
soxtәrәfli iradә ifadәsidir
mükü hüquq münasibәtinin әmәlә gәlmәsinә vә ya xitamına yönәldilmiş ikitәrәfli vә ya çoxtәrәfli irada ifadәsidir
mülkü hüquq münasibәtinin әmәlә gәlmәsinә vә ya xitamına yönәldilmiş birtәrәfli vә ya ikitәrәfli iradә ifadәsidir
mülkü hüquq münasibәtinin yaranmasına, dәyişdirilmәsinә vә ya xitamına yönәldilmiş birtәrәfli iradә ifadәsidir
mülkü hüquq münasibәtinin әmәlә gәlmәsinә, dәyişdirilmәsinә vә ya xitamına yönәldilmiş birtәrәfli vә ya
ikitәrәfli iradә ifadәsidir

•

mülki hüquq vә vәzifәlәrin әmәlә gәlmәsinә sәbәb olan müddәtlәr•
impertiv müddәtlәr, dispozitiv müddәtlәr
mülki hüquq vә vәzifәlәrin xitamına sәbәb olan müddәtlәr
qarantiya vә yaralılıq müddәtlәri
pretenziya vә iddia müddәtlәri

şәxsin fәaliyyәt qabiliyyyәtli hesab olunması üçün qanunla müәyyәnlәdirilәn vaxt başa düşülür
mülki hüquq vә vәzifәlәrin әmәlә gәlmәsinin dәyişmәsinin vә xitamının bağlı olduğu vaxt başa düşülür•
hüququ pozulmuş şәxsin iddiası ilә hüququn müdafiәsi üçün müәyyәn olunan vaxt dövrü başa düşülür
tәrәflәr arasında bağlanmış müqavilәnin qüvvәyә minmәsi, qüvvәdә olması vә qüvvәdәn düşmәsini
müәyyәnlәşdirәn vaxt dövrü başa düşülür
normativ aktların qüvvәyә minmәsi, qüvvәdә olması vә qüvvәdәn düşmәsini müәyyәnlәşdirә vaxt dövrü başa
düşülür

şәxsi qeyriәmlak hüquqlarının vә digәr qeyrimaddi nemәtlәrin müdafiәsi ilә bağlı tәlәblәr
müqavilәdәn irәli gәlәn tәlәblәrә•
әmanәtçinin banka olan әmanәtin qaytarılması tәlәbinә
fiziki şәxsin hәyatına vә sağlamlığına vurulmuş zәrәrin әvәzinin ödәnilmәsi ilә bağlı iddialara
mülkiyyәtçinin onun hüquqlarının istәnilәn formada pozulmasına qarşı tәlәblәri, әgәr bu pozuntu sahiblikdәn
mәhrum etmә ilә әlaqәli deyilsә

hәr bir fәrdi hal üçün qanunla müәyyәn edilir
10 il müddәtinә•
altı il müddәtinә
üç il müddәtinә
müqavilә ilә müәyyәn edilir

borclu icranı gecikdirdikdә;
borclu qanunvericiliyin tәlәbini pozduqda;
borclu ödәniş müddәti çatmış tәlәbin icrasını gecikdirdikdә/
borclu hüququ tәlәbin icrasını gecikdirdikdә;
lәngitmә predmeti qanunsuz әldә edildikdә;•
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Aşağıdakılardan hansı iddia müddәtinin axımının kәsilmәsidir?

Aşağıdakılardan hansı iddia müddәtinin axımının dayandırılmasına sәbәb olmur?

İddia müddәti keçibsә, hüququn müdafiәsi haqqında tәlәbi mәhkәmә vaxtında qәbul etmәlidirmi?

Müqavilә tәlәblәri üzrә iddia müddәti nә qәdәrdir?

Ümumi iddia müddәti nә qәdәrdir?

İddia müddәti nәdir?

Vaxt dövrü ilә müәyyәnlәşdirilmiş müddәtin axımı nә vaxtdan başlanır?

şәxsi qeyri әmlak hüquqlarının vә digәr qeyrimaddi nemәtlәrin müdafiәsi haqqında tәlәblәr
bütün variantlar•
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
fiziki şәxsin hәyatına vә ya sağlamlığına vurulmuş zәrәrin әvәzinin ödәnilmәsi haqqında tәlәblәri
әmanәtlәrin verilmәsi haqqında әmanәtçilәrin banka tәlәblәri

müәyәnlәşdirilmiş qaydada iddia irәli sürüldükdә•
müvafiq münasibәtlәri tәnzimlәyәn qanunun vә ya digәr normativ hüquqi aktın qüvvәsi dayandırıldıqda
iddiaçı vә ya cavabdeh hәrbi vәziyyәtә keçirilmiş silahlı qüvvәlәrin tәrkibindә olduqda
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı öhdәliklәrin icrası üçün mghlәt müәyyәnlәşdirdikdә
fәaliyyәt qabiliyәti olmayan şәxsin qanuni tәmsilçisi olmadıqda

iddiaçı vә ya cavabdeh hәrbi vәziyyәtә keçirilmiş silahlı qüvvәlәrin tәrkibindә olduqda
müvafiq icra hakimiyәti orqanı öhdәliklәrin icrası üçün möhlәt müәyyәnlәşdirildikdә
fәaliyyәt qabiliyyәti olmayan şәxsin qanuni tәmsilçisi olmadıqda
müәyyәnlәşdirilmiş qaydada iddia irәli sürüldükdә•
müvafiq münasibәti tәnzimlәyәn qanun vә ya digәr normativ hüquqi aktın qüvvәsi dayandırıldıqda

bәli•
ümumi iddia müddәti istisna olmaqla, digәr iddia müddәtlәri keçibsә qәbul etmәmәlidir
ümumi iddia müddәti istisna olmaqla, digәr iddia müddәtlәri keçibsә qәbul edilmәlidir
müddәt üzürlü sәbәblәrdәn ötürüldükdә qәbul edilә bilәr
xeyr

3 il•
10il
15il
4il
6il

10il•
3 il
15 il
30 il
6 il

mülkü hüquq vә vәzifәlәrin mәhkәmәdә müdafiә edilmәsi üçün vaxtdır
mülkü hüquq vә vәzifәlәrin әmәlә gәlmәsinin, dәyişdirilmәsinin vә xitamının bağlı olduğu vaxtdır
şәxsin öz hüquqlarını müdafiә etmәsi üçün mәhkәmәyә müraciәt etdiyi vaxtdır
başqa şәxsdәn hәr hәnsı hәrәkәti yerinә yetirmәyi vә yerinә yetirmәkdәn çәkinmәyi tәlәb etmәk üçün vaxtdır•
mülkü hüquq vә vәzifәlәrin qüvvәdә olduğu vaxtdır

müәyyәn hadisәnin baş verdiyi gün başlanır
müәyyәn hadisәnin baş vermәsindәn sonrakı gün başlanır
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Aşağıdakılardan hansı öhdәliyin әmәlә gәlmәsi әsası deyil:

Öhdәliyә әsasәn:

Öhdәliyin tәrәflәri hansılardır?

Aşağıdakılardan hansı öhdәliyin anlayışıdır?

Hansı tәlәblәrin güzәşt edilmәsi yol verilmәzdir?

Tәlәbin güzәşti

hökmәn baş vermәli olan hadisәnin göstәrildiyi gündәn sonrakı gün başlanır
tәqvim tarixindә göstәrilәn gündәn başlanır
tәqvim tarixindәn sonrakı gün başlanır•

zәrәr vurulması
mәhkәmә aktı
müqavilә
etibarnamә•
әsassız varlanma

bir şәxs borclu başqa şәxsin (kreditorun) xeyrinә müәyyәn hәrәkәti etmәlidir, kreditorun isә borcludan vәzifәsinin
icrasını tәlәb etmәk hüququ vardır
bir şәxs (borclu) başqa şәxsin (kreditorun) xeyrinә müәyyәn hәrәkәti etmәlidir vә ya müәyyәn hәrәkәtdәn
çәkinmәlidir, kreditorun isә borcludan vәzifәsinin icrasını tәlәb etmә hüququ vardır

•
bir şәxs başqa şәxsin xeyrinә müәyyәn hәrәkәtdәn çәkinmәlidir, kreditorun isә borcludan vәzifәsinin icrasını tәlәb
etmәk hüququ vardır
bir şәxs başqa şәxsin xeyrinә müәyәn hәrәkәtlәrdәn çәkinmәlidir
bir şәxs başqa şәxsin xeyrinә müәyyәn hәrәkәti etmәlidir

kreditor vә borclu•
kreditor, borclu, vәrәsә
kreditor vә akseptor
borclu vә akseptor
kreditor vәz amin

bir şәxsin (borclu)başqa şәxsin (kreditor)xeyrinә müәyyәn hәrәkәt etmәlidir,mәsәlәn, pul ödәmәli, әmlak vermәli,
iş görmәli, xidmәtlәr göstәrmәli vә i.a))vә ya müәyyәn hәrәkәtdәn çәkinmәlidir, kreditorun isә borcludan
vәzifәsinin icrasını tәlәb etmәk hüququ)

•
bir şәxsin (borclu)başqa şәxsin (kreditor) xeyrinә pul ödәmәsi, iş görmәsi,kreditorun isә borcludan vәzifәsinin
icrasını tәlәb etmәk hüququ)
mülki hüquq vә vәzifәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, dәyişdirilmәsi vә ya xitmaı haqqında bir vә ya iki şәxsipn
razılaşması
bir şәxsin borclu başqa şәxsin (kreditor) xeyrinә müәyyәn hәrәkәt etmәsi, kridetorun isә borcludan vәzifәsinin
icrasını tәlәb etmәk hüququ
bir şәxsin başqa şәxsin xeyrinә müәyyәn hәrәkәtlәrdәn çәkinmәsi

Kreditorun şәxsiyyәti ilә qırılmaz bağlı olan, o cümlәdәn alimentlәr haqqında vә hәyata vә ya sağlamlığa vurulan
zәrәrin әvәzinin ödәnilmәsi haqqında tәlәblәrin

•
mülkiyyәtçinin vә ya digәr sahibin onun hüququnun hәr cür pozuntusunun aradan qaldırılması haqqında tәlәblәri
vә ya sağlamlığa vurulan zәrәrin әvәzinin ödәnilmәsi haqqında tәlәblәr vә hüquqlar
sahibinә maddi fayda vә ya başqa şәxslәrdәn nәyi isә tәlb etmәk hüququ verәn tәlәblәrin
әmanәtçilәrin banka olan tәlәblәrinin
güzәşt edilmәsi vә ya girov qoyulması mümkün olan tәlәblәrin

tәlәb sahibinin istәyinә uyğun olaraq sadә yazılı formada hәyata keçirilir
üçüncü şәxsin tәlәbinә uyğun olaraq hәyata keçirilir
müqavilәnin notariat qaydasında tәsdiq olunması ilә hәyata keçirilir
mәhkәmә qәrarı әsasında hәyata keçirilir
tәlәb sahibi ilә üçüncü şәxs arasında bağlanan müqavilә ilә hәyata keçirilir•
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Düzgün cavabı tapın

Öhdәlik üçüncü şәxslәr üçün öhdәliyin bir vә ya hәr iki tәrәfi barәsindә hüquqlar yarada bilәrmi?

Öhdәlik tәrәf kimi onda iştirak etmәyәn şәxslәr (üçüncü şәxslәr) üçün vәzifәlәr yaradırmı?

Müqavilәnin bağlanması üçün neçә tәrәfin iradә ifadәsi zәruridir?

Aşağıdakı müddәalardan biri yanlışdır

AR MM hüquqi nәticә әldә olunması istiqaminә görә müqavilәlәrin 4 qrupunu fәrqlәndirilir, biri
yanlışdır.

MM hüquqi nәticә әldә olunması istiqaminә görә müqavilәlәrin 4 qrupunu fәrqlәndirilir, biri yanlışdır.

öhdәliklәr yalnız müqavilәdәn qanundan vә ziyan /zәrәr/ vurmaqdan әmәlә gәlir•
öhdәliklәr yalnız ziyan /zәrәr/ vurmaq nәticәsindә әmәlә gәlir
öhdәliklәr yalnız hüquqauyğun hәrәkәtәlәrdәn әmәlә gәlir
öhdәlik münasibәtlәri yalnız hüquqazidd hәrәkәtlәrdәn yaranır
öhdәliklәr yalnız müqavilәdәn әmәlә gәlir

tәrәflәr bunu arzu etmәdiklәri halda yarada bilәr
üçüncü tәrәf bunu arzu etdiyi halda yarada bilәr
yalnız qanunda nәzәrdә tutulduğu halda yarada bilәr
yarada bilmәz
tәrәflәrin razılaşmasında nәzәrdә tutulmuş hallarda yarada bilәr•

iştirak etmәyәn tәrәf bunu arzu etmәdikdә yaradır
tәrәflәr bunu arzu etdiklәri halda yaradır
yalnız qanunda nәzәrdә tutulduğu halda yaradır
yaratmır•
yaradır

bir tәrәfin razılaşdırılmış iradә ifadәsi
yalnız üç tәrәfin razılaşdırılmış iradә ifadәsi
yalnız iki tәrәfin razılaşdırılmış iradә ifadәsi
dörd tәrәfin razılaşdırılmış iradә ifadәsi
iki, üç vә ya daha çox tәrәfin razılaşdırılmış iradә ifadәsi•

әvәzli müqavilәlәr odur ki, müqavilәni bağlayan tәrәf öz vәzifәsinin icrasi müqabilindә qarşı tәrәfdәn haqq vә ya
digәr qarşılıqli әvәz alir
real müqavilәlәrin bağlanmış hesab edilmәsi üçün müqavilәnin bütün mühüm şәrtlәri barәdә tәrәflәrin razılığa
gәlmәlәri yetәrlidir

•
qoşulma müqavilәsinin şәrtlәrinin müәyyәn edilmәsindә yalniz bir tәrәf iştirak edir digәr tәrәf müqavilәyә әlavә
vә dәyişiklik etmәk imkanından mәhrumdur vә müqavilә şәrtlәri ilә razilaşmaqla onu imzalayır.
fidusiar müqavilә müqavilә bağlayan tәrәflәrin şәxsi etimad münasibәtlәrinә әsaslanan müqavilә növüdür
ikitәrәfli (sinallaqmatik) müqavilәlәr odur ki, bu cür müqavilәlәrdә hәr tәrәf hәm hüquqlara malik olur, hәm dә
vәzifәlәr daşiyirlar

siğorta fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsinә yönәlәn müqavilәlәr•
әşyanin istifadәyә verilmәsinә yönәlәn müqavilәlәr
әşyanin mülkiyyәtә vә digәr әşya hüququna verilmәsinә yönәlәn müqavilәlәr
iş görülmәsinә yönәlәn müqavilәlәr
xidmәt göstәrilmәsinә yönәlәn müqavilәlәr

iş görülmәsinә yönәlәn müqavilәlәr
siğorta fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsinә yönәlәn müqavilәlәr•
әşyanin mülkiyyәtә vә digәr әşya hüququna verilmәsinә yönәlәn müqavilәlәr
әşyanin istifadәyә verilmәsinә yönәlәn müqavilәlәr
xidmәt göstәrilmәsinә yönәlәn müqavilәlәr
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Tәrәflәrdәn birinin tәlәbi ilә müqavilә dәyişdirilә vәlğv edilә bilәrmi?

Müqavilәnin dәyişdirilmәsi vә lәğv edilmәsi mümkündürmü?

Müqavilәnin standart şәrti müqavilәyә daxil edilibsә, hәmin şәrt etibarsız sayıla bilәrmi?

Hәrrac keçirilmәdikdә verilәn mәblәğ:

Aüksion vә müsabiqәlәr hansı formalarda keçirilir?

Hәrrac hansı formada keçirilә bilәr?

Aşağıdakılardan kim hәrracın tәşkilatçısı kimi çıxış edә bilmәz?

Hәrracda bağlanan müqavilә kimlә bağlanır?

müәyyәn hallarda mümkündür
bütün hallarda mümkündür
digәr tәrәf müqavilәni әhәmiyyәtli dәrәcәdә pozduqda vә bu MMdә nәzәrdә tutulduqda tәrәflәrdәn birinin tәlәbi
ilә mәhkәmә qaydasında dәyişdirilә vә ya lәğv edilә bilәr
digәr tәrәf müqavilәni әhәmiyyәtli dәrәcәdә pozduqda vә ya MMdә vә ya müqavilәdә nәzәrdә tutulan digәr
hallarda tәrәflәrdәn birinintәlәbi ilә mәhkәmә qaydasında dәyişdirilә vә ya lәğv edilә bilәr

•
heç bir halda mümkün deyil

yalnız müqavilidә nәzәrdә tutulan halda mümkündür
yalnüz MMdә nәzәrdә tutulan konkret hallarda mümkündür
MMdә vә ya müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, tәrәflәrin razılaşması ilә mümkündür•
tәrәflәrdәn birinin tәlәbi ilә mümkündür
yalnız tәrәflәrin razılaşması üçün mümkündür

MMyә ziddirsә, sayıla bilәr
tәrәflәrin istәyi ilә istәnilәn hallarda sayıla bilәr
tәrәflәrin istәyi ilә müәyyәn hallarda sayıla bilәr
heç bir halda sayıla bilmәz
etimad vә vicdanlılıq prinsiplәrinә zidd olaraq müqavilәnin digәr tәrәfi üçün zәrәrlidirsә, etibarsız sayıla bilәr•

qaytarılmır
geri qaytarılır•
ikiqat geri qaytarılır
üçqat geri qaytarılır
әldәn çıxmış qayda nәzәrә alınmaqla geri qaytarılır

yarımaçıq vә yarımqapalı
açıq
qapalı
qarışıq
açıq vә qapalı•

auksion formasında
auksion vә ya müsabiqә formasında, o cümlәdәn әmlak mülkiyyәtçisinin vә ya satılan әmlak hüququnun sahibinin
istәdiyi digәr formalarda
müqavilә formasında
reklam formasında
auksion vә ya müsabiqә formasında•

әmlakın saxlayıcısı•
әmlakın mülkiyyәtçisi
ixtisaslaşdırılmış tәşkilat
әmlakın istifadәçisi
әmlak hüququnun sahibi

•
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Müqavilә şәrtlәrini yerinә yetirmәk üçün hәrәkәtlәr edilmәsi aksept sayılırmı?

Susmaq aksept sayılırmı?

Oferta geri götürülә bilәrmi?

Şәxslәrin qeyrimüәyyәn dairәsinә ünvanlanmış tәklifdә bilavasitә ayrı qayda göstәrilmәyibsә, bu tәklif

Müqavilәnin bağlanma anı:

Aksept nәdir?

Oferta nәdir?

hәrracı udan şәxslә•
hәrracda iştirak edәn istәnilәn şәxslә
hәrracda iştirak edәn vә beh ödәyәn şәxslә
hәrracda iştirak edәn vә müqavilә bağlamaq üçün ilkin hәrәkәtlәri edәn istәnilәn şәxslә
hәrracda iştirak edәn vә müqavilә bağlamaq tәklifini qәbul edәn istәnilәn şәxslә

bütün hallarda sayılır
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
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

•
müyyәn hallarda sayılır
heç bir halda sayılmır

bәli
MMdәn,işgüzar adәtlәrdәn vә ya tәrәflәrin әvvәlki işgüzar münasibәtlәrindәn ayrı qayda irәli gәlmirsә, susmaq
aksept sayılmır

•
yalnız MMdә nәzәrdә tutulan hallarda susmaq aksept sayılmır, digәr hallarda sayılır
işgüzar adәtlәrdәn başqa qayda irәli gәlmirsә, susmaq aksept sayılmır
xeyr

istәnilәn vaxt geri götürülә bilәr
ünvan sahibinin aldığı halda, oferta geri götürülә bilәr
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

•
müәyyәn müddәt keçdikdәn sonra geri götürülә bilәr
heç bir halda geri götürülә bilmәz

akseptә dәvәt sayılır
ofertaya dәvәt sayılır•
aksept sayılır
müqavilә bağlamağa dәvәt sayılır
oferta sayılır

müqavilә imzalandığı an
oferta göndәrmiş şәxsin aksepti aldığı an•
müqavilә bağlamaq tәklifinin göndәrildiyi an
müqavilә bağlamaq tәklifinin qәbul edildiyi an
müqavilә şәrtlәrinin razılaşdırıldığı an

müqavilә bağlamaq tәklifinin qәbul edilmәsi
müqavilә şәrtlәrinin müzakirә edilmәsi•
müqavilә şәrtlәrinin ayrıayrılıqda bәyәnilmәklә imzalanması
müqavilәnin razılaşdırılması
müqavilә bağlamaq tәklifi
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Hansı şәrtlәr müqavilәnin mühüm şәrtlәri sayılır?

Müqavilәnin şәrtlәri tәfsir edilәrkәn nәlәr nәzәrә alınır?

Müqavilәnin şәrtlәrini kim tәfsir edir?

İlkin müqavilә ilә nәzәrdә tutulan әsas müqavilә neçә müddәt әrzindә bağlanmalıdır?

İlkin müqavilә hansı formada bağlanır?

İlkin müqavilә nәdir?

müqavilә şәrtlәrini ayrıayrılıqda bәyәnmәklә imzalamaq
müqavilә şәrtlәrinin müzakirә edilmәsi
müqavilә bağlamaq tәklifi
müqavilә bağlamaq tәklifinin qәbul edilmәsi•
müqavilәnin razılaşdırılması

müqavilәdәki predmetinә dair şәrtlәr
müqavilәnin predmeti vә qiymәtinә dair şәrtlәr
tәrәflәrdәn birinin müraciәti ilә barәsindә razılaşma әldә edilmәli olan bütün şәrtlәr
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

•
müqavilәnin qiymәtinә vә icra olunması müddәtinә dair şәrtlәr

müqavilәdәki sözün hәrfi mәnası
söz vә ifadәlәrin hәrfi mәnası,tәrәflәrin iradә ifadәsinin hәqiqi mәnası,bütövlükdә müqavilәnin hәrfi mәnasının
onun digәr şәrtlәri vә mәnası ilә müqayisәsi

•
müqavilәnin hәrfi mәnası ilә onun digәr şәrtlәrinin müqayisәsi
tәrәflәrin iradә ifadәsinin hәqiqi mәnası
müqavilәdәki söz vә ifadәlәrin hәrfi mәnası

mәhkәmә•
tәrәflәr
borclu
barışdırıcı komissiyalar
kreditor

ilkin müqavilәdә göstәrilәn müddәtdә, müddәt göstәrilmәyibsә, ilkin müqavilәnin bağlandığı andan 6 ay әrzindә
ilkin müqavilәnin bağlandığı andan bir il әrzindә
ilkin müqavilәdә göstrilәn müddәtdә, müddәt göstәrilmәyibsә, ilkin müqavilәnin bağlandığı andan bir il әrzindә•
yalnız ilkin müqavilәdә göstәrilәn müddәtdә
ilkin müqavilәdәgöstәrilәn müddәtdә, müddәt göstәrilmәyibsә, ilkin müqavilәnin bağlandığı andan 3 ay әrzindә

yalnız yazılı formada
әsas müqavilә üçün nәzәrdә tutulmuş formada әsas müqavilәnin forması müәyyәnlәşdirilmәdikdә isә yazılı
formada

•
tәrәflәrin mülahizәsinә görә hәm yazılı hәm dә şifahi formada bağlana bilәr
notariatda tәsdiq edilmәklә
yazılı formada vә notariatda tәsdiq edilmәklә

elә müqavilәdir ki, tәrәflәr hәmin müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş şәrtlәrlә әmlakın verilmәsi, işlәrin görülmәsi
barәdә gәlәcәkdә müqavilә (әsas müqavilә) bağlamağı öhdәlәrinә götürürlәr

•
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
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
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
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
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Müqavilә bağlandıqdan sonra qiymәtin dәyişdirilmәsinә yol verilirmi?

Müqavilә öhdәliklәri barәdә qaydalar qeyrimüqavilә öhdәliklәrinә dә tәtbiq edilә bilәrmi?

Müqavilәnin dәyişdirilmәsi vә ya lәğv edilmәsi hansı andan dәyişdirilmiş vә ya lәğv edilmiş sayılır?

Müqavilәnin dәyişdirilmәsi vә ya lәğv edilmәsi tәlәbini tәrәf mәhkәmәdә hansı halda qaldıra bilәr?

Tәrәflәrin müqavilәnin әsasında durmuş tәsәvvürlәrinin yanlış çıxması şәraitin dәyişmәsinә bәrabәr
tutulurmu?

Şәraitin dәyişmәsi ilә bağlı müqavilәnin dәyişdirilmәsinә vә ya lәğv edilmәsinә yol verilirmi?

bütün hallarda yol verilir
tәrәflәrdәn birinin tәlәbi ilә yol verilir
müqavilәdә vә ya Mülkü Mәcәllәdә nәzәrdә tutulmuş hallarda yol verilir•
tәrәflәrdәn birinin diqqәtәlayiq maraqları tәlәb edәrsә, yol verilir
heç bir halda yol verilmir

xeyr
bәli
tәrәflәrin razılaşmasında bu barәdә qeyd şәrt varsa, hәmin qaydalar tәrәflәrin qeyrimüqavilә öhdәliklәrinә dә
tәtbiq edilir
tәrәflәrdәn birinin tәlәbi ilә hәmin qaydalar qeyrimüqavilә öhdәliklәrinә dә tәtbiq edilir
öhdәliyin sәviyyәsindәn ayrı hal irәli gәlmirsә, tәtbiq edilir•

tәrәflәrin razılaşmasının bağlandığı andan
tәrәflәrin razılaşmasının bağlandığı andan, müqavilә mәhkәmә qaydasında dәyişdirildikdә vә ya lәğv edildikdә
isә mәhkәmә qәrarının çıxarıldığı andan;
tәrәflәrin razılaşmasının bağlandığı andan, müqavilә mәhkәmә qaydasında dәyişdirildikdә vә ya lәğv edildikdә
isә mәhkәmә qәrarının qanuni qüvvәyә mindiyi andan;
tәrәflәrin razılaşmasından vә müqavilәnin dәyişdirilmәsi xarakterindәn ayrı qayda irәli gәlmirsә, tәrәflәrin
razılaşmasının bağlandığı andan, müqavilә mәhkәmә qaydasında dәyişdirildikdә vә ya lәğv edildikdә isә
mәhkәmә qәrarının çıxarıldığı andan;
tәrәflәrin razılaşmasından vә müqavilәnin dәyişdirilmәsi xarakterindәn ayrı qayda irәli gәlmirsә, tәrәflәrin
razılaşmasının bağlandığı andan, müqavilә mәhkәmә qaydasında dәyişdirildikdә vә ya lәğv edildikdә isә
mәhkәmә qәrarının qanuni qüvvәyә mindiyi andan;

•

yalnız 30 gün müddәtindә digәr tәrәfin cavabını almadıqda.
yalnız müqavilәni dәyişdirmәk vә ya lәğv etmәk tәklifindәn digәr tәrәfin imtinasını aldıqda;
yalnız tәklifdә göstәrilmiş müddәtdә digәr tәrәfin cavabını almadıqda;
yalnız müqavilәni dәyişdirmәk vә ya lәğv etmәk tәklifindәn imtinanı aldıqda vә ya tәklifdә göstәrilmiş müddәtdә,
müddәt göstәrilmәdikdә isә 30 gün müddәtindә cavab almadıqda;

•
yalnız müqavilәni dәyişdirmәk vә ya lәğv etmәk tәklifindәn digәr tәrәfin imtinasını aldıqda vә ya tәklifdә
göstәrilmiş müddәtdә, müddәt göstәrilmәdikdә isә 15 gün müddәtindә cavab almadıqda;

müqavilәdә nәzәrdә tutulduqda bәrabәr tutulur
bәrabәr tutulmur;
konkret şәraitdәn asılı olaraq bәrabәr tutula bilәr
qanunvericilikdә belә qayda yoxdur;
bәrabәr tutulur;•

müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa vә ya onun mahiyyәtindәn ayrı qayda irәli gәlmirsә, tәrәflәrin
müqavilә bağlayarkәn әsas gәtirdiklәri şәrait әhәmiyyәtli dәrәcәdә dәyişәrsә, yol verilir;

•
müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, yol verilir.
MMdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, tәrәflәr müqavilә bağlayarkәn әsas götürdüklәri şәrait әhәmiyyәtli
dәrәcәdә dәyişәrsә, yol verilir;
yalnız MMdә nәzәrdә tutulan konkret hallarda, yol verilir;
yalnız tәrәflәrin razılaşmasında nәzәrdә tutulubsa, yol verilir;
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Hәrracın predmeti yalnız müqavilә bağlamaqdan ibarәt olmuşsa, tәrәflәrdәn biri müqavilәni
bağlamaqdan boyun qaçırdıqda hansı hüquqi nәticәlәr yaranır?

Müqavilәnin bağlanması haqında edilmiş tәklifdә verilmiş hansı cavab aksept sayılır?

Qeyrimüәyyәn şәxslәr dairәsinә ünvanlanmış reklam oferta hesab edilirmi?

Müqavilәnin bağlanması üçün verilәn tәklif nә zaman oferta hesab edilir?

Müqavilә nәdir?

Tәrәflәrdәn birinin tәlәbi ilә müqavilә hansı hallarda dәyişdirilә vә ya lәğv edilә bilәr?

Müqavilәnin dәyişdirilmәsi vә lәğv edilmәsi hansı halda mümkündür?

müqavilә bağlamaqdan hәrracı udmuş şәxs imtina edirsә, verdiyi mәblәgi itirir vә hәrrac tәşkilatçısına dәyәn
zәrәrin әvәzini ödәyir;
digәr tәrәf müqavilәni bağlamağa mәcbur etmәk, onu bağlamaqdan boyun qaçırılması nәticәsindә vurulan zәrәrin
әvәzini ödәmәk tәlәbi ilә mәhkәmәyә müraciәt edә bilәr;

•
müqavilә bağlamaqdan hәrracın tәşkilatçısı imtina edәrsә, hәrracı udmuş şәxsin verdiyi mәblәgi ikiqat geri
qaytarır vә dәyәn zәrәrin әvәzini ödәyir;
müqavilә bağlamaqdan hәrracın tәşkilatçısı imtina edәrsә, hәrracı udmuş şәxsin verdiyi mәblәgi üçqat geri qaytarır
vә dәyәn zәrәrin әvәzini ödәyir;
müqavilә bağlamaqdan hәrracı udmuş şәxs imtina edirsә, verdiyi mәblәgi itirir.

özündә müqavilәnin adi şәrtlәrini әks etdirәn cavab
ofertaya gec verilmiş cavab
yalnız özündә müqavilәnin mühüm şәrtlәrini әks etdirәn cavab•
hәr bir cavab
yalnız özündә müqavilәnin mühüm şәrtlәrini әks etdirә vә ofertada göstәrilәn müddәtdә verilәn cavab

reklam olunan mәhsulun satış ünvanını vә çeşidini göstәrәn reklam oferta hesab edilir
heç bir halda hesab edilmir
reklam olunan mәhsulun qiymәtini vә keyfiyyәtini әks etdirәn, lakin qeyrimüәyyәn şәxslәrә ünvanlanan reklam
oferta hesab edilir
reklamda ayrı qada nәzәrdә tutulmayıbsa, reklam ofertaya dәvәt sayılır•
reklam konkret şәxsә ünvanlanmışsa oferta hesab edilir

müqavilәnin bağlanması üçün edilәn hәr bir tәklif
bir vә ya bir neçә şәxsә ünvanlanmış bu tәklifdә onu vermiş şәxsin razılıq olduqda, öz tәklifinin icrasına hazır
olduğu ifadә edildikdә

•
әvvәlcәdәn razılaşdırılmış tәkliflәr
müqavailәnin bağlanması üçün konkret şәxsә ünvanlanan, lakin özündә müqavilәnin mühüm şәrtlәrini әks
etdirmәyәn tәklif
müqavilәnin bağlanması üçün konkret şәxsә ünvanlanan hәr bir tәklif

mülki hüquq vә vәzifәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, dәyişdirilmәsi vә ya xitamı haqqında iki vә ya bir neçә şәxsin
razılaşması

•
iki tәrәfin bağladığı әqd
müәyyәn hәrәkәtlәrin yerinә yetirilmәsi üçün mükafat verilәcәyi barәdә şәxsinq verdiyi vәd
iki vә ya daha çox şәxsin qanunda göstәrilәn formaya riayәt etmәdәn bağladığı saziş
iki vә ya daha çox şәxsin hüquqi nәticә yaratmayan sazişi

digәr tәrәfdә eyni tәlәbi irәli sürdükdә
müqavilәnin icrasını tәmin edәn әşya mәhv olduqda
digәr tәrәf müqavilәni hәm әhәmiyyәtli hәmdә әhәmiyyәtsiz dәrәcәdә pozduqda
digәr tәrәf müqavilәni imzalamaqdan imtina etdikdә
yalnız digәr tәrәf müqavilәni әhәmiyyәtli dәrәcәdә pozduqda vә ya Mülki Mәcәllәdә vә ya müqavilәdә nәzәrdә
tutulan digәr hallarda

•

yalnız mәhkәmәnin müvafiq qәrarından sonar
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Müqavilә nә vaxtdan tәrәflәr üçün mәcburi sayılır?

Aşağıda sadalananlardan hansıları mülki hüquqi müqavilәlәrinin növlәrinә aiddir?

Sadә yazılı müqavilә nә zaman bağlanmış hesab olunur?

Müqavilә nә zaman әvәzli sayılır?

Müqavilәlәrә hansı әqdlәr haqqında qaydalar tәtbiq olunur?

Real vә ya konsensual müqavilәlәr

Tәrәflәrin bilavasitә razılaşdıqları şәrt üstündür, yoxsa standart şәrt?

yalnız tәrәflәrin razılaşması ilә
müvafiq icra hakimiyyәti orqanının qәrarı ilә
müqavilә bağlanarkәn tәrәflәrdәn birinin gәlmәdiyi halda
әgәr Mülki Mәcәllәdә vә ya müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa,tәrәflәrin razılaşması ilә•

yazıldığı andan
tәrәflәr müqavilәnin şәrtlәrini icra etmәyә başladıqları andan
tәrәflәr müqavilәyә etiraz etdiklәri andan
tәrtib edildiyi andan
bağlandığı andan•

qarışıq müqavilә, әvәzli vә әvәzsiz müqavilәlәr, ümumi müqavilә, ilkin müqavilә, üçüncü şәxsin xeyrinә
müqavilә

•
son müqavilә, yekun müqavilә, bağlayıcı müqavilә, satılıq müqavilәsi
birja müqavilәsi, әmlak müqavilәsi, bir tәrәfli müqavilә, әmәli tәsir müqavilәsi
sülh müqavilәsi, ictimai müqavilә, әmәk müqavilәsi, mәişәt müqavilәsi
notariat müqavilә, sәrbәst bazar müqavilәsi, ofis müqavilәsi

müqavilә müvafiq qaydada tәrәflәrә tәqdim olunduğu andan
müqavilә müvafiq qaydada dәrc olunduğu andan
müqavilә müvafiq qaydada notariusda tәsdiq olunduğu andan
müqavilә müvafiq qaydada imzalandığı andan•
müqavilә müvafiq qaydada tәrtib edildiyi andan

müqavilәyә görә tәrәf öz vәzifәlәrinin icrası müqabilindә haqq vә ya digәr qarşılıqlı әvәz almalı deyildirsә, hәmin
müqavilә әvәzli sayılır
müqavilәyә görә tәrәf öhdәliyi bir tәrәfli qaydada icra edәrsә, hәmin müqavilә әvәzli sayılır
müqavilәyә görә kreditor öz hüquqlarını digәr şәxsә güzәst edәrsә, hәmin müqavilә әvәzli sayılır
müqavilәyә görә tәrәf öz vәzifәlәrinin icrası müqabilindә haqq vә ya digәr qarşılıqlı әvәz almalıdırsa, hәmin
müqavilә әvәzli sayılır

•
müqavilәyә görә tәrәf öhdәliyin icrasından imtina edәrsә, hәmin müqavilә әvәzli sayılır

әvәzli әqdlәr haqqında qaydalar tәtbiq olunur
iki vә çoxtәrәfli әqdlәrә dair qaydalar tәtbiq edilir•
bir tәrәfli әqdlәr haqqında qaydalar tәtbiq olunur
real әqdlәr haqqında qaydalar tәtbiq olunur
konsesual әqdlәr haqqında qaydalar tәtbiq olunur

Real müqavilәlәrin bağlanması üçün borclu әşyanın verilmәsi öhdәliyini öz üzәrinә götürür
konsensual müqavilә gәlәcәk әmlak barәsindә bağlanmış müqavilәdir, reaal müqavilә isә mövcud әmlak barәsindә
bağlanmış müqavilәdir)
müqavilәnin bağlanması üçün müqavilә konsensual olduqda tәrәflәrin razılığı, real olduqda isә tәrәflәrin razılığı
ilә yanaşı, әşyanın da verilmәsi tәlәb olunur)

•
müqavilәnin konsensual olması notarial qaydada tәsdiq olunmasıdır, müqavilәnin real olması isә mülki vәzifәlәrin
icra edilmәsidir)
mülki fәaliyyәt qabiliyәtli şәxslәrin bağladıqdarı müqavilә real, nümayәndә vasitәsi ilә bağlanan müqaivilә isә
konsensual müqavilәdir)
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Hәrrac keçirilmәdikdә ödәnilәn mәblәğ

Ümumi müqavilә bağlanmasında kimә üstünlük verilir?

Әvәzsizmüqavilә

Yeni oferta

Aksept nәdir?

Oferta nәdir?

Nә zaman müqavilә bağlanmış sayılır?

konkret situasiyadan asılı olaraq dәyişir
bilavasitә razılaşdıqları şәrt•
bu müqavilә növlәrindәn asılı olaraq dәyişir
standart şәrt
hәr iki bәrabәrdir

2 qat tayralırı
geri qaytarılır•
3 qat qaytarılır
qaytarılmır
yarısı qaytarılır

fiziki şәxslәrә
qeyri  kommersiya
heç kimә•
dövlәt vә bәlәdiyyә orqanlarının
kommersiya hüquqi şәxslәrә

tәrәflәr birbirinә qarşı pul ödәmәkdәn çәkinir
tәrәflәr birbirinә qarşı xidmәt göstәrmәkdәn çәkinir
Müqavilәyә görә, tәrәf öz vәzifәlәrinin icrası müqabilindә haqq alır
müqavilәyә görә bir tәrәf digәr tәrәfdәn haqq vә ya digәr qarşılıqlı әvәz almadan ona nә isә verir•
tәrәflәr birbirinә qarşı görmәkdәn çәkinir

müqavilә bağlanması haqqında tәklif
oferta üçün gecikmiş aksept•
aksept üçün gecikmiş oferta
iki tәrәfin qarşılıqlı ofertası
İkitәrәfli qarşılıqlı aksepti

müqavilәnin zәruri vә standart şәrtlәrinin mәcmusu
Müqavilәnin zәruri şәrtlәri
Müqavilә bağlanması haqqında tәklif qәbul etmәk•
Ofertanın ünvanlandığı şәxsin ofertanı qәbul etmәk
Müqavilәnin standart şәrtlәri

müqavilә bağlanması haqqında tәklifin qәbulu
müqavilә bağlanması haqqında tәklif•
müqavilәnin mühüm şәrtlәrinin mәcmusu
müqavilә şәrtlәrinin mәcmusu
müqavilәnin zәruri şәrtlәrinin mәcmusu

tәrәflәr muqavilәnin vaxtı barәsindә razılığa gәldikdә
tәrәflәrin müqavilәnin bütün mühüm şәrtlәri barәsindә tәlәb olunan formada razılığa gәldikdә•
tәrәflәrin müqavilәni notariusda tәsdiq etdirdikdә?
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Müqavilәnin anlayışı hansıdır?

Öhdәliyin xitamı edilmәsi әsasına aid deyil

Beh hansı formada bağlanır?

Zaminlik müqavilәsi hansı formada bağlanır?

Dәbbә pulunun növlәri bunlardır

Öhdәliyin tәmini üsullarından deyil

Subsidar mәsuliyyәt nәdir?

tәrәflәrin müqavilә bağlanmaq haqqında razılıq әldә etdikdә
muqavilәnin adi qaydaları ilә әlaqәdar razılığa gәliblәrsә

mülki hüquq vә vәzifәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, dәyişdirilmәsi vә ya xitamı haqqında iki vә ya bir neçә şәxsin
razılaşması)

•
Borclunun kreditorun xeyrinә pul ödәmәk vәzifәsi
Kreditorun borcludan işlәrin görülmәsi, xidmәtlәrin göstәrilmәsini, pulun ödәnilmәsini tәlәb etmәk hüququ
Mülki hüquq vә vәzifәlәrin müәyәnlәşdirilmәsi, dәyişdirilmәsi haqqında iki vә ya bir neçә şәxsin razılaşması)
Mülkihüquq vә vәzifәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi vә xitmaı haqqında iki vә ya bir neçә şәxsin oazılaşması)

icra
qarşılıqlı әvәzlәşdirmә
müddәtin keçmәsi
depozitә qoyma
beh•

yazılı vә şifahi
yazılı•
müqavilәdә nәzәrdә tutulan hallardan başqa şifahi
MMdәç nәzәrdә tutulan hallardan başqa yazılı
şifahi

yazılı•
yazılı, şifahi
MMdә nәzәrdә tutulmuş hallarda yazılı, qalan halda şifahi
MMdә nәzәrdә tutulmuş hallarda şifahi, qalan hallarda yazılı
şifahi

cәrimә, penya vә beh
cәrimә
penya
beh
cәrimә vә penya•

avans•
dәbbә pulu
zaminlik
beh
girov

Kreditor qarşısıqda әsas borclunun vәsaiti çatmadıqda çatmayan hissәnin icrasını üzәrinә götürmüş şәxsin
mәsuliyyәti
bütün әmlakı ilә mәsuliyyәt
bir şәxsin borcu olan digәr şәxxsin mәsuliyyәtinә görә әlavә mәsuliyyәti•
kreditor qarşısında әsas borcu ilә bәrabәr paylarla mәsuliyyәt daşıyan şәxsin mәsuliyyәti
әmlakın bir hissәsi ilә mәsuliyyәt



05.05.2017

77/85

517

518

519

520

521

522

523

524

Öhdәliyin icra edilmәmәsi nәdir?

Öhdәliyin icrası vaxtı müәyyәnlәşibsә, kreditor vaxtından әvvәl icranı tәlәb edә bilәrmi?

Öhdәliklәrin icrası yeri necә müәyyәnlәşir?

Öhdәliyin xitamı üçün әsas olmuş dövlәt vә ya bәlәdiyyә orqanının aktı etibarsız sayıldıqda öhdәlik
bәrpa edilirmi?

Öhdәliklәrin xitamı üçün müddәtin axımı nә vaxtdan başlayır?

Mәhkәmә qәrarına әsasәn әmәlә gәlәn tәlәb hansı müddәtdәn sonra qüvvәsini itirir?

Tәlәblәr hansı müddәtdәn sonra qüvvәsini itirir?

Zaminin borcu ödәnmәkdәn azad edilmәsi әsas borclunu öhdәliyin icrasından azad edirmi?

öhdәliyin yerinә yetirilmәmәsi
öhdәliyin pozulması vә lazımınca icra edilmәmәsi•
öhdәliyin vaxtında icra edilmәmәsi
öhdәliyin pozulması
lazımınca icra edilmәmәsi

xidmәt göstәrilmәsi ilә bağlı olan öhdәliklәrdә tәlәb edә bilәr
yox•
bәzi hallarda tәlәb edilә bilәr
BӘLİ
pul öhdәliklәrindәn başqa digәr öhdәliklәrdә tәlәb edә bilәr

AR MM ilә
inzibati әrazi aidiyyәtinә görә
müqavilә ilә
MMә vә ya müqavilә ilә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa vә ya öhdәliyin mahiyyәtindәn ayrı qayda irәli
gәlmirsә, tәrәflәrin iradәsi ilә

•

tәrәflәrin razılaşmasından ayrı qayda irәli gәlmirsә,bәrpa edilir
tәrәflәrin razılaşmasından vә ya öhdәliyin mahiyyәtindәn ayrı qayda irәli gәlmirsә vә kreditorun icraya marağı
itmәyibsә, bәrpa edilir

•
xeyr
bәli
tәrәflәrin razılaşmasından vә ya öhdәliyin mahiyyәtindәn ayrı qayda irәli gәlmirsә, bәrpa edilir

tәlәbin icra müddәtinin çatması ilә
tәlәbin icra müddәtinin çatması il әvә bu müddәt hesablanarkәn müddәtin başlandığı gün nәzәrә alınır•
tәlәbin icra müddәtinin çatması il әvә bu müddәt hesablanarkәn müddәtin başlandığı gün nәzәrә alınır
tәlәbin yarandığı müddәtin çatması il әvә bu müddәt hesablanarkәn müddәtin başlandığı gün nәzәrә alınır
tәlәbin yarandığı müddәtin çatması ilә vә bu müddәt hesablanarkәn müddәtin başlandığı gün nәzәrә alınır

otuz ildәn sonra•
on ildәn sonra
on beş ildәn sonra
iyirmi ildәn sonra
qırx ildәn sonra

MMdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, on ildәn sonra•
MMdә ayrı qayda müәyyәnlәşdirilmәyibsә, otuz ildәn sonra
MMdә ayrı qayda müәyyәnlәşdirilmәyibsә, iyirmi beş ildәn sonra
MMdә ayrı qayda müәyyәnlәşdirilmәyibsә, iyirmi ildәn sonra
MMdә ayrı qayda müәyyәnlәşdirildmәyibsә, on beş ildәn sonra
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Borcun әsas borcluya bağışlanması zamini dә azad edirmi?

Kreditor borclunu onun üzәrinә düşәn vәzifәdәn azad edә bilәrmi?

İcra predmeti mәhkәmәdә vә ya notariusda neçә müddәt qalır?

Borclu saxlanmağa verdiyi predmeti tәlәb edә bilәrmi?

Öhdәlik predmeti olan daşınar әşya tez xarab olduğuna vә ya saxlanılması tәnasübsüz surәtdә yüksәk
xәrclәrlә bağlı olduğuna görә depozitә qoyulmaq üçün yararlı deyildirsә:

Depozitә qoyma nәticәsindә borclu kreditor qarşısında öhdәlikdәn azad edilirmi?

Pullar vә qiymәtli kağızlar hansı orqanın depozit hesabına qoyulur?

bәli
müqavilәdә ayrı hal nәzәrdә tutulmayıbsa, azad etmir
müqavilәdә ayrı hal nәzәrdә tutulmayıbsa,azad edir
qismәn azad edir
xeyr•

müqavilәdә ayrı hal nәzәrdә tutulmayıbsa, azad etmir
qismәn azadedir
xeyr
bәli•
müqavilәdә ayrı hal nәzәrdә tutulmayıbsa, azad edir

xeyr
digәr borcların razılığı ilәazad edә bilәr
bir şәrtlә ki, hәmin hәrәkәt razılaşma ilә әvvәlcәdәn nәzәrdә tutulsun
bir şәrtlә ki, hәmin hәrәkәt başqa şәxslәrin hüquqlarını pozmasın•
bәli

altı ilәdәk
üç ilәdәk•
beş ilәdәk
on ilәdәk
yeddi ilәdәk

tәlәb edә bilәr
kreditor qәbul edәnә qәdәr tәlәb edә bilәr
kreditor qәbul edәnә qәdәr tәlәb edә bilәr, bu şәrtlә ki, o әvvәldәn qaytarmaqdan imtina etmәsin•
tәlәb edә bilmәz
kreditora bildiriş vermәklә tәlәb edә bilәr

borclu bu barәdә kreditora dәrhal bildiriş verir•
borclu onu yaşadığı yerdә hәrracdan satır, satış pulunu isә depozitә qoyur
borclu onu öhdәliyin icra yerindә hәrracdan satır, satış pulunu isә depozitә qoyur
mәhkәmә onu öhdәliyin icra yerindә hәrracdan satır, satış pulunu isә öz depozitinә götürür
notarius onu öhdәliyin icra yerindә hәrracdan satır, satış pulunu isә öz depozitinә götürür

bәli•
MMdә vә ya tәrәflәrin razılaşmasında ayrı qaydanәzәrdә tutulmayıbsa, azad edilmir
MMdә vә ya tәrәflәrin razılaşmasında ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, azad edilir
tam azad etmir
xeyr

mәhkәmәnin vә ya notariusun
kreditorun
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Alimentlәrin ödәnilmәsi üzrә öhdәliklәr barәsindә novasiyaya yol verilirmi?

Kreditor hansı hallarda öhdәliyin icrasını qәbul etmәyә bilәr?

Kreditor ilә müqavilәyә әsasәn öhdәlik üçüncü şәxsә verilәrsә nә baş verir?

Borclulardan birinin öhdәliyi tam icra etmәsi

Öhdәliyin birgә kreditorlardan birinә tamamilә icra edilmәsi borclunu digәr kreditorlar qarşısında
öhdәliklәrdәn azad edirmi?

Beh haqqında razılaşma hansı formada bağlanır

Beh:

borclunun
notariusun•
mәhkәmәnin

barışıq sazişindә nәzәrdә tutulmayıbsa yol verilmir
nigah müqavilәsindә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, yol verilir
xeyr•
bәli
Nigah müqavilәsindә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, yol verilmir

yuxarıda göstәrilәn halları sübut etmәklә icranı qәbul etmәyә bilәr
icra edilәn lazımi öhdәlik deyilsә
icra tamam olduqda•
o, icra edilmәli deyil, başqası olduqda
icra keyfiyyәtsiz olduqda

әvvәlki borclu üçüncü şәxsin vәsaiti çatmadığı hәddә subsidiar mәsuliyyәt daşıyır
üçüncü şәxs, vәsaiti çatmadığı halda әvvәlki borclunu әvәz edir
üçüncü şәxs әvvәlki borclı ilә birlikdә öhdәliyi icra edir
üçüncü şәxs әvvәlki ğborclunu әvәz edir•
üçüncü şәxs, vәsaiti çatmadığı halda vәsaitin çatmadığı hissәdә әvvәlki borclunu әvәz edir

tam azad etmir
qalan borcluları icradan azad edir•
MMdә vә ya müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, azad etmir
qalan borcluları icradan azad etmir
MMdә vә ya müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa azad edir

tam azad etmir
müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, azad edir
xeyr
bәli•
müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa azad etmir

tәrәflәrin razılığı ilә, әsas müqavilә şifaşi bağlanmışdırsa, şifahi bağlana bilәr
notariatda tәsdiq edilmәklә, yazılı bağlanmalıdır
yazılı formada bağlanmalıdır•
әsas müqavilәnin bağlandığı formada bağlanır
әsas müqavilәnin formasından asılı olmayaraq tәrәflәrin mülahizәsi ilә istәnilәn formada bağlana bilәr

müqavilәnin bağlanmasını tәsdiq etmәk vә icranı tәmin etmәk mәqsәdi ilә razılığa gәlәn tәrәflәrdәn birinin
müqavilә üzrә digәr tәrәfә verәcәyi ödәnişlәr hesabına verdiyi pul mәblәğidir

•
müqavilәnin bağlanmasını tәsdiq etmәk vә icrasını tәmin etmәk mәqsәdi ilә razılığa gәlәn tәrәflәrdәn birinin
müqavilә üzrә tәrәfә verdiyi pul mәblәğidir
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Qarantin qarantiya üzrә öhdәliyi yerinә yetirmәmәsi üçün benefisiar qarşısında mәsuliyyәti:

Hansı hallarda qarant benefisiarın tәlәbini ödәmәkdәn imtina edә bilәr?

Benefisiarın tәlәbinә baxarkәn qarantin vәzifәlәri hansılardır?

Әsas öhdәliyin icrası müddәti göstәrilmәdikdә vә müәyyәnlәşdirilә bilmәdikdә vә ya tәlәbetmә vaxtı ilә
müәyyәnlәşdirilә bildikdә zaminliyә nә vaxt xitam verilir?

Zaminlik müqavilәsindә onun verilmә müddәti tәyin edilmәdikdә zaminliyinә nә vaxt xitam verilir?

Öhdәliyi icra etmiş zamin hansı hüquqları әldә edir?

müqavilәnin bağlanmasını tәsdiq etmәk mәqsәdi ilә razılığa gәlәn tәrәflәrdәn birinin müqavilә üzrә digәr tәrәfә
verdiyi pul mәblәğidir
müqavilәnin bağalanmasını tәsdiq etmәk mәqsәdi ilә razılığa gәlәn tәrәflәrdәnbirinin müqavilә ilә üzrә digәr
tәrәfә verәcәyi ödәnişlәr hesabına verdiyi pul mәblәğidir
müqavilәnin bağlanmasını tәsdiq etmәk mәqsәdi ilә bir tәrәfin digәr tәrәfә verdiyi pul mәblәğidir

müqavilәdә ayrı hal nәzәrdә tutulmayıbsa,qarantiya verilmiş mәblәğlә mәhdudlaşır
MMdә ayrı hal nәzәrdә tutulmayıbsa, qarantiya verilmiş mәblәğlә mәhdudlaşır
qarantiyada ayrı hal nәzәrdә tutulmayıbsa, qarantiya verilmiş mәblәğlә mәhdudlaşmır•
qarantiyada ayrı hal nәzәrdә tutulmayıbsa, qarantiya verilmiş mәblәğlә mәhdudlaşır
MMdә ayrı hal nәzәrdә tutulmayıbsa, qarantiya verilmiş mәblәğlә mәhdudlaşmır

benefisiarın tәlәbi qarantiyada tәyin edilmiş müddәt qurtardıqdan sonra tәqdim edilmişdirsә
benefisiarın tәlәbi vә ya ona qoşulmuş sәnәdlәr qarantiya şәrtlәrinәuyğun deyildirsә vә ya qarantiyada tәyin
edilmiş müddәt qurtardıqdan sonra qaranta tәqdim edilmişdirsә

•
benefisiarın tәlәbi qarantiyada tәyin edilmiş müddәt qurtardıqdan iki il sonra tәqdim edilmişdirsә
benefisiarın tәlәbi qarantiyada tәyin edilmiş müddәt qurtardıqdan bir il sonra qaranta tәqdim edilmişdirsә
benefisiarın tәlәbi vә yaona qoşulmuş sәnәdlәr qarantiya şәrtlәrinә uyğun deyildirsә vә ya qarantiyada tәyin
edilmiş müddәtdәn bir il sonra qaranta tәqdim edilmişdirsә

tәlәbin qarantiya şәrtlәrinә uyğunluğunu yoxlamaq
tәlәbә qarantii yada göstәrilәn müddәtdә baxmaq
yuxarıda göstәrilәn vәzifәlәrin hamısı•
tәlәbә qoşulmuş sәnәdlәrin qarantiya şәrtlәrinә uyğunluğunu yoxlamaq
müddәt göstәrilmәdikdә tәlәbә ağlabatan müddәtdә baxmaq

zaminlik müqavilәsinin bağlandığı gündәn altı il әrzindә
zaminlik müqavilәsinin bağlandığı gündәn üç il әrzindә
zaminlik müqavilәsinin bağlandığı gündәn iki il әrzindә•
zaminlik müqavilәsinin bağlandığı gündәn bir il әrzindә
zaminlik müqavilәsinin bağlandığı gündәn beş il әrzindә

zaminliyin tәmin etdiyi öhdәliyin icrası vaxtının çatdığı gündәn 10 il әrzindә kreditor zaminә qarşı iddia irәli
sürmәzsә
zaminliyin tәmin etdiyi öhdәliyin icrası vaxtının çatdığı gündәn 3 il әrzindә kreditor zaminә qarşı iddia irәli
sürmәzsә
zaminliyin tәmin etdiyi öhdәliyin icrası vaxtının çatdığı gündәn gündәn iki il әrzindә kreditor zaminә qarşı iddia
irәli sürmәzsә
zaminliyin tәmin etdiyi öhdәliyin icrası vaxtının çatdığı gündәn bir il әrzindә kreditor zaminә qarşı iddia irәli
sürmәzsә

•
zaminliyin tәmin etdiyi öhdәliyin icrası vaxtının çatdığı gündәn 6 ay әrzindә kreditor zaminә qarşı iddia irәli
sürmәzsә

yuxarıda göstәrilәn bütün hüquqları•
borcludan kreditora ödәnilmiş faizlәri tәlәb etmәk
kreditorun hüquqları vә girov saxlayan kimi hüquqları
kreditorun hәmin öhdәlik üzrә hüquqlarını
borclunun әvәzinә mәsuliyyәtlә bağlı çәkdiyi zәrәrin әvәzini tәlәb etmәk
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Zamin kreditorun tәlәblәrinә etiraz edә bilәrmi?

Zamin borclu ilә birlikdә kreditor qarşısında hansı mәsuliyyәti daşıyır?

Zaminlik müqavilәsi:

Mәhkәmә dәbbә pulunu azalda bilәrmi?

Kreditor borcluya cәrimә ödәnilmәmәsi tәlәb etdiyini elan edәrsә, öhdәliyin icrasını da tәlәb edә
bilәrmi?

Dәbbә pulu haqqında razılaşma hansı formada bağlanmalıdır?

Dәbbә pulu (cәrimә, penya)

zaminlik müqavilәsindәn ayrı qayda irәli gәlmirsә, etiraz edә bilmәz
zaminlik müqavilәsindәn ayrı qayda irәli gәlmirsә, etiraz edә bilәr•
XEYR
BӘLİ
yalnız borclu ilә birlikdә etiraz edә bilәr

MMdә zaminin birgә mәsuliyyәti nәzәrdә tutulmayıbsa, subsidiar mәsuliyyәt daşıyır
MMdә vә zaminlik müqavilәsindә zaminin subsidiar mәsuliyyәti nәzәrdә tutulmayıbsa, birgә mәsuliyyәt daşıyır•
subsidiar mәsuliyyәt daşıyır
birgә mәsuliyyәt daşıyır
MMdә vә zaminlik müqavilәsindә zaminin birgә mәsuliyyәti nәzәrdә tutulmayıbsa, subsidiar mәsuliyyәt daşıyır

tәrәflәrin razılığı ilә әsas öhdәlik şifahi bağlanmışdırsa, şifahi
notariatda tәsdiq edilmәklә, yazılı formada bağlanmalıdır
yazılı formada bağlanmalıdır•
әsas müqavilәnin bağlandığı formada bağlanmalıdır
әsas müqavilәnin formasından asılı olmayaraq tәrәflәrin mülahizәsi istәnilәn formada bağlana bilәr

kreditorun әmlak mәnafeyini nәzәrә amaqla azalda bilәr
hәddәn artıq yüksәk dәbbә pulunu azalda bilәr
azalda bilmәz
azalda bilәr
kreditorun әmlak mәnafelәrini vә әsaslı mәnafelәrini nәzәrә almaqla azalda bilәr•

müqavilәdә nәzәrdә tutulmayıbsa, tәlәb edә bilmәz
öhdәliyin mahiyәtindәn irәli gәlәrsә , tәlәb edә bilәr
xeyr•
bәli
MMdә nәzәrdә tutulubsa, tәlәb edә bilәr

әsas öhdәliyin formasından asılı olmayaraq yazılı•
әsas öhdәliyin formasından asılı omayaraq istәnilәn formada
әsas öhdәliyin formasından asılı olmayaraq şifahi
әsas öhdәliyi hansı formadadırsa, o formada
tәrәflәrin razılığı ilә, әsas öhdәlik şifahi surәtdә bağlanmışdırsa, şifahi

yalnız MMdә müәyyәnlәşdirilәn, öhdәliyin icra edilmәdiyi vә ya lazımınca icra edilmәdiyi, o cümlәdәn icranın
gecikdirildiyi halda borclunun kreditora ödәmәli olduğu pul mәblәğidir
müqavilә ilә müәyyәnlәşdirilәn, öhdәliyin icra edilmәdiyi vә ya lazımınca icra edilmәdiyi halda borclunun
kreditora ödәmәli olduğu pul mәblәğidir
müqavilә ilә müәhhәnlәşdirilmiş öhdәliyin icra edilmәdiyi vә icranın gecikdirildiyi halda borclunun kreditora
ödәmәli olduğu pul mәblәğidir
müqavilә ilә müәyyәnlәşdirilәn, öhdәliyin icra edilmәdiyi vә ya lazımınca icra edilmәdiyi o cümlәdәn icranın
gecikdirildiyi halda borclunun kreditora ödәmәli olduğu pul mәblәğidir

•
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Öhdәliyin icrası üçün tәminat vermiş şәxs, onu başqa tәminatla әvәz edә bilәrmi?

Әsas öhdәliyin etibarsızlığı:

Öhdәliyin icrasının tәmin7 edilmәsi barәdә razılaşma etibarsız hesab olunarsa:

Aşağıdakılardan hansı öhdәliyin tәmini üsulu deyil?

Borclunun işçilәri öhdәliyi icra etmәmişlәrsә vә ya lazımınca icra etmәmişlәrsә borclu buna görә
mәsuliyyәt daşıyırmı?

Hansı hallarda kreditor tәlәbini subsidiar mәsuliyyәt daşıyan şәxsә qarşı irәli sürә bilәr?

Subsidiar vәziyyәt nәdir?

Öhdәliyin icra edilmәmәsi nәdir?

yalnız borclunun razılığı ilә
kreditorun razılığı vә ya mәhkәmәnin qәrarı ilә
xeyr
bәli
yalnız kreditorun razılığı ilә•

bu, müqavilә ilә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, onu tәmin edәn öhdәliyin etibarsızlığına sәbәb olmur
onu tәmin edәn öhdәliyin etibarsızlığına sәbәb olmur
bu, MMdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, onu tәmin edәn öhdәliyin etibarsızlığına sәbәb olur•
bütün hallarda onu tәmin edәn öhdәliyin etibarsızlığına sәbәb olur
bu, MMdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, onu tәmin edәn öhdәliyin etibarsızlığına sәbәb olmur

bu, әsas öhdәliyin etibarsız lığına yalnız MMdә nәzәrdә tutulan hallada sәbәb olmur
әsas öhdәliyin etibarsızlığına sәbәb olmur•
bu, әsas öhdәliyin etibarsızlığına yalnız MMdә nәzәrdә tutulan hallarda sәbәb olur
әsas öhdәliyin dә etibprsızlığına sәbәb olur
bu, әsas öhdәliyin etibarsızlığına yalnız müqavilәdә nәzәrdә tutulan hallarda sәbәb olur

zaminlik
avans•
beh
girov
dәbbә pulu

MMdә vә ya müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa,daşımır
xeyr
işçilәrlә bәrabar mәsuliyyәt daşıyır
bәli•
MMdә vә ya müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, daşıyır

әsas borclu kreditorun tәlәbini ödәmәkdәn imtina etdikdә vә ya kreditor irәli sürdüyü tәlәb üçün ondan ağlabatan
müddәtdә cavab almadıqda

•
istәnilәn halda
subsidiar mәsuliyyәt daşıyan şәxs әsas borclu ilә bәrabar payda mәsuliyyәt daşıyırsa
heç bir halda
subsidiar mәsuliyyәt daşıyan şәxs әsas borclu ilә hәmrәy mәsuliyyәt daşıyırsa

14 yaşına çatmamış şәxsin hәrәkәtinә görә mәsuliyyәt daşımalı olan şәxsin mәsuliyyәti
bir şәxsin borclu olan digәr şәxsin mәsuliyyәtinә görә daşıdığı әlavә mәsuliyyәt•
kreditor qarşısında әsas borclu ilә bәrabar paylarda mәsuliyyәt daşıyan şәxsin mәsuliyyәti
kreditor qarşısında әsas borclunun vәsaiti çatmadıqda, çatmayan hissәsinin icrasını üzәrinә götürmüş şәxsin
mәsuliyyәti
bir şәxsin borclu olan cigәr şәxslә hәmrәy mәsuliyyәti
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Öhdәliyin icrasından imtinaya vә ya onun şәrtlәrinin birtәrәfli qaydada dәyişdirilmәsinә yol verilirmi?

Ağlabatan müddәtdә icra edilmәmiş öhdәliyi borclu hansı hallarda vә müddәtdә icra etmәlidir?

AR MMә görә zaminliklә bağlı aşağıdakı müddәalardan biri düzgündür

Öhdәliyini icra etmәyәn borclu

İcranı gecikdirmiş borclu hansı hallar üçün kreditor qarşısında mәsuliyyәt daşıyır?

Öhdәliyin icra edilmәmәsi dedikdә nә başa düşülür?

öhdәliyin tam icra edilmәmәsi
öhdәliyin yerinә yetirilmәmәsi
öhdәliyin pozulması
öhdәliyin lazımınca icra edilmәmәsi
öhdәliyin pozulması vә ya lazımınca icra edilmәmәsi•

tәrәflәrin sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olması ilә bağlıdırsa, MMdәn vә ya öhdәliyin mahiyyәtindәn ayrı
qayda irәli gәlmirsә, yol verilir
bütün hallarda
heç bir halda
müәyyәn hallarda
tәrәflәrin sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olmağı ilә bağlıdırsa, MMdәn vә ya öhdәliyin mahiyyәtindәn ayrı
qayda irәli gәlmirsә, müqavilәdә nәzәrdә tutulan hallarda yol verili

•

yalnız MMdәn icranı başqa müddәtdә hәyata keçirmәk vәzifәsi irәli gәlmirsә,on gün müddәtinә
MMdәn, öhdәliyin şәrtlәrindәn, işgüzar adәtlәrdәn vә ya ghdәliyin mahiyyәtindәn icranı başqa müddәtdә hәyata
keçirmәk vәzifәsi irәli gәlmirsә, yeddi gün müddәtindә

•
MMdәn, öhdәliyin şәrtlәrindәn, işgüzar adәtlәrdәn vә ya öhdәliyin mahiyyәtindәn icranı başqa müddәtdә hәyata
keçirmәk vәzifәsi irәli gәlmirsә, on beş gün müddәtinә
yalnız MMdәn icranı başqa müddәtdә hәyata keçirmәk vәzifәsi irәli gәlmirsә,yeddi gün müddәtindә
öhdәliyin şәrtlәrindәn icranı başqa müddәtdә hәyata keçirmәk vәzifәsi irәli gәlmirsә iyirmi gün müddәtindә

zaminlik müqavilәsi gәlәcәkdә yaranacaq öhdәliyin tәmin edilmәsi üçün dә bağalana bilәr•
zaminlik müqavilәsi yazili formada bağlanmaya da bilәr, yәni şifahi fomada da bağlana bilәr
әgәr müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, zaminin borcluya göstәrdiyi xidmәtlәr üçün muzd almaq
hüququ yoxdur
zamin kreditorun tәlәbini ödәyәnәdәk bu barәdә borclunu xәbәrdar etmәyә, zaminә qarşi iddia irәli sürüldüyündә
isә borclunu işdә iştiraka cәlb etmәyә borclu deyil
zaminliklә tәmin edilәn öhdәliyi icra etmiş borclu bu barәdә zaminә dәrhal mәlumat vermәyә dә bilәr

kreditora dәymiş zәrәrin әvәzini ödәmәyә borcludur•
kreditora dәymiş zәrәrin әvәzini ödәmәyә borclu deyildir
kreditorun ailәsinә dәymiş zәrәri ödәmәyә borcludur
kreditorun şәrәf vә lәyaqәtinә vurulmuş zәrәri ödәmәyә borcludur
kreditorun әmlakının mәhv olmasına görә yaranmış zәrәrin әvәzini ödәmәlidir

gecikdirmә nәticәsindә vurduğu zәrәr üçün vә gecikdirmә zamanı tәsadüfәn baş vermiş icra mümkünsüzlüyünün
nәticәlәri üçün

•
gecikdirmә zamanı baş vermiş hadisәlәr üçün
gecikdirmә nәticәsindә müqavilәyә xitam verildiyi üçün
gecikdirmә nәticәsindә kreditorun icraya marağının itirilmәsi üçün
gecikdirmә nәticәsindә әmәlә gәlmiş boşluq üçün

onun pozulması vә ya lazımınca icra edilmәmәsi başa düşülür•
borclunun öhdәlikdәn imtina etmәsi başa düşülür
icranın dondurulması başa düşülür
kreditorun öhdәlikdәn imtina etmәsi başa düşülür
onun yarımçıq qalması başa düşülür
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Pul öhdәliyi nә ilә ifadә olunmalıdır?

Pul öhdәliklәrindә tәlәblәr eyni dәrәcәdә ağırdırsa, hansı tәlәb birinci növbәdә ödәnilir?

Pul öhdәliklәrindә tәlәblәrin icra müddәtlәri eyni vaxtda çatarsa, hansı tәlәb birinci növbәdә
ödәnilmәlidir?

Öhdәliyin qarşılıqlı icrası dedikdә nә başa düşülür?

Әgәr borclu fәrdimüәyyәn әşyanı vermәyә borcludursa, o hansı xüsusiyyәtlәrә malik әşyanı vermәlidir?

Әgәr müqavilәnin predmeti fәrdimüәyyәn әşyadırsa, kreditor dәyәri daha yüksәk başqa әşyanı qәbul
edә bilәrmi?

Әgәr müqavilәnin predmeti әvәz edilә bilәn әşyadırsa (növlü әşya)), borclu öhdәliyi hansı hallarda icra
etmәyә borcludur?

xarici valyutada ifadә olunmalıdır
manatla ifadә olunmalıdır•
cinsәn müәyyәn olunan әşyalarda ifadә olunmalıdır
fәrdәn müәyyәn olunan әşyalarda ifadә olunmalıdır
naturada ifadә olunmalıdır

mәhkәmәnin seçdiyi tәlәb birinci növbәdә ödәnilir
daha az tәmin edilmiş tәlәb birinci növbәdә ödәnilir•
daha çox tәmin edilmiş tәlәb birinci növbәdә ödәnilir
orta sәviyyәdә tәmin olunmuş tәlәb birinci növbәdә ödәnilir
borclunun seçdiyi tәlәb birinci növbәdә ödәnilir

icrası borclu üçün daha ağır olan tәlәb birinci növbәdә ödәnilmәlidir•
icrası borclu üçün orta ağırlıqda olan tәlәb birinci növbәdә icra edilmәlidir
mәhkәmәnin seçdiyi tәlәb birinci növbәdә ödәnilmәlidir
borclunun seçdiyi tәlәb birinci növbәdә ödәnilmәlidir
icrası borclu üçün daha yüngül olan tәlәb birinci növbәdә ödәnilmәlidir

icra zamanı tәrәflәrin ziddiyyәtli mәqamları qarşılıqlı razılaşdırmaları qarşılıqlı icra sayılır
tәrәflәrdәn birinin öhdәliyi icra etmәsi müqavilәyә uyğun olaraq digәr tәrәfin öz öhdәliklәrini icra etmәsi ilә
şәrtlәndirildikdә qarşılıqlı icra sayılır

•
tәrәflәrdәn birinin öhdәliyi icra etmәmәsi müqavilәyә uyğun olaraq digәr tәrәfin öz öhdәliklәrini icra etmәmәsi ilә
şәrtlәndirildikdә qarşılıqlı icra sayılır
tәrәflәrdәn birinin öhdәlikdәn imtina etmәsi müqavilәyә uyğun olaraq digәr tәrәfin öz öhdәliklәrini icra etmәmәsi
ilә şәrtlәndirildikdә qarşılıqlı icra sayılır
mәhkәmәnin icranın mәcburi sayılması barәdә müvafiq qәraı olduqda icra qarşılıqlı sayılır

o, hazırladığı istәnilәn әşyanı vermәlidir
o, orta tipli vә keyfiyyәtli eyni әşyanı vermәlidir•
o, yüksәk keyfiyyәtli әşyanı vermәlidir
o, aşağı keyfiyyәtli әşyanı vermәlidir
o, әmtәә keyfiyyәtinә malik olan әşyanı vermәlidir

qәbul edә bilәr, amma qәbul etmәyә borclu deyildir•
qәbul etmәlidir
tәrәflәrin razılaşmasında nәzәrdә tutulan hallarda qәbul edә bilәr
qanunda nәzәrdә tutulan hallarda qәbul edә bilәr
öhdәliyin mahiyyәtindәn ayrı qayda irәli gәlmirsә qәbul edә bilәr

tәrәflәrin razılaşmasında nәzәrdә tutulan hallarda
hәmişә icra etmәyә borcludur•
heç bir vaxt icra etmәyә borclu deyildir
mәhkәmәnin qәrarında nәzәrdә tutulan hallarda
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Öhdәliyin tәrәflәri sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olduğu tәqdirdә öhdәliyin vaxtından әvvәl icrası
hansı hallarda mümkündür?

Әgәr öhdәliyin icrası müddәti tәyin edilibsә, borclu onu vaxtından әvvәl icra edә bilәrmi?

Paylı mәsuliyyәt

Mәhkәmәlәr şәrәf vә lәyaqәtin müdafiәsi barәdә işlәrә baxarkәn hansı halları

Mәnәvi zәrәrin mәblәği necә müәyyәn olunur?

Mülki hüquqi sanksiya hesab edilmir

qanunda nәzәrdә tutulan hallarda icra etmәyә borcludur

sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu ilә nәzәrdә tutulan hallarda
yalnız öhdәliyin vaxtından әvvәl icrasının mümkünlüyü Mülki Mәcәllәdә nәzәrdә tutlduqda vә ya müvafiq icra
hakimiyyәti orqanının qәrarı olduqda
yalnız öhdәliyin vaxtından әvvәl icrasının mümkünlüyü Mülki Mәcәllәdә vә ya öhdәlik şәrtlәrindә nәzәrdә
tutulduqda vә ya işgüzar dövriyyә adәtlәrindәn vә ya öhdәliyin mahiyyәtindәn irәli gәldikdә yol verilir

•
öhdәlik şәrtlәrindә nәzәrdә tutulduqda vә ya mәhkәmәnin müvafiq qәrarı olduqda
tәrәflәin biri öhdәliyin icrasından әsassız imtuna etdikdә

yalnız tәrәflәrin razılaşmasında nәzәrdә tutulduğu halda icra edә bilәr
edә bilәr•
yalnız müvafiq icra hakimiyyәti orqanının qәrarı olduqda icra edә bilәr
yalnız kreditor etiraz etdiyi tәqdirdә icra edә bilәr
yalnız mәhkәmә qәrarında nәzәrdә tutulduğu halda icra edә bilәr

o demәkdir ki, әsas hüquq pozucusu zәrәr çәkmiş qarşısında olan mәsuliyyәtindәn başqa әlavә mәsuliyyәti dә var
o dümәkdir ki, subyektlәrin mәsuliyyәti paylara bölünür vә bunlardan biri mәcburi qaydada dövlәtin üzәrinә
düşür
o demәkdir ki, zәrәr çәkmiş bütün borclulara birgә tәlәb irәli sürә bilәr
o demәkdir ki, borcluların hәr biri qanunla, yaxud müqavilә ilә dәqiq müәyyәnlәşdirilmiş payda mәsuliyyәt
daşıyırlar

•
o demәkdir ki, ancaq paylı mülkiyyәtçilәr cavabdeh qismindә çıxış edә bilәrlәr

mәlumatın lәkәlәyici olması, mәlumatın doğru olmaması, bu mәlumatların gizli qalması
mәlumatın lәkәlәyici olmaması, mәlumatın doğru olması, bu mәlumatların yayılması
mәlumatın lәkәlәyici olması, mәlumatın doğru olmaması, bu mәlumatların yayılması•
mәlumatın lәkәlәyici olması, mәlumatın doğru olması, bu mәlumatların yayılması
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iddiaçının tәlәbi ilә
cavabdehin әmlak vәziyyәti ilә
mәhkәmәnin mübahisәsinә әsasәn fiziki şәxslәr
qanunvericilikdә belә qayda yoxdur•
cavabdehin razılığı ilә

kompensasiya
hәbs•
peniya
cәrimә
müsadirә


