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1. Bunlardan hansı ekoloji böhrandan çıxmağın istiqaməti deyil?

√ maddi
• inzibati
• iqtisadi
• texnoloji
• ekoloji-maarifçilik

2. Təbiət obyektlərinin dəyəri?

√ mövcud deyildir
• çox aşağıdır
• təxminidir
• normaldır
• çox yüksəkdir

3. Ekoloji münasibətlər neçə qrupa bölünür

• mürəkkəb; qarışıq
• kompleks; mürəkkəb
√ sahəvi; kompleks
• kompleks; ekologiyalaşdırılmış
• sahəvi; ekologiyalaşdırılmış

4. Cəmiyyətin və təbiətin qarşılıqlı əlaqəsi haqqında ilk konsepsiya hansıdır?

• İstehlakçı
√ Naturalist
• Ekoloji böhranın səbəbləri
• İnkişafın hədləri
• Qlobal idarəetmə

5. «Hüquqi-ekologiya» nədir?

√ təbiət və cəmiyyət arasında münasibətləri tənzimləyən normalar sistemi;
• ekoloji təhlükəsizliyi tənzimləyən normalar sistemi;
• təbiətdən istifadəni tənzimləyən normalar sistemi;
• təbii resurslardan istifadəni tənzimləyən normalar sistemi;

6. «Ekologiya hüququ»nu hansı elm sahəsinə birbaşa aidiyyatı yoxdur?

√ xüsusi ekologiya;
• hüquqi ekologiya;
• təbiətdən istifadə hüququ.
• sosial ekologiya;
• ümumi ekologiya;

7. Təbiətdən istifadənin tənzimlənməsində istifadə olunmayan üsullar:

√ statistika, informativ;
• bütün cavablar doğrudur
• inzibati-hüquqi, informativ;
• inzibati-hüquqi, iqtisadi;

8. Təbiətdən istifadənin hüquqi tənzimlənməsinin predmetini təşkil etmir:

√ AR dövləti ilə müvafiq dövlət orqanları arasında yaranan münasibətlər;
• təsərrüfat subyektlərinin daxilində və özləri arasında yaranan münasibətlər;



• dövlət orqanları ilə təsərrüfat subyektləri arasında yaranan münasibətlər;
• bütün cavablar doğrudur

9. Təbiətdən istifadənin tənzimlənməsi sahəsində dövlət orqanları hansı funksiyaları icra edir?

√ bütün bəndlər birlikdə
• heç biri
• idarəetmə
• planlaşdırma
• uçot və nəzarət

10. . Təbiətdən istifadənin hüquqi tənzimlənməsinin predmetinə hansı münasibətlər daxildir?

√ təsərrüfat subyektlərinin öz arasında yaranan münasibətlər, dövlət orqanları ilə təsərrüfat subyektləri arasında yaranan münasibətlər
• bütün bəndlər birlikdə
• dövlət orqanları arasında yaranan münasibətlər
• dövlət orqanları ilə təsərrüfat subyektləri arasında yaranan münasibətlər
• təsərrüfat subyektlərinin öz arasında yaranan münasibətlər

11. Müvafiq dövlət orqanları təbiətdən istifadənin tənzimlənməsində hansı metodlardan istifadə edir?

√ inzibati, iqtisadi, hüquqi, informativ
• bütün bəndlər
• statistik, informativ
• hüquqi, informativ
• inzibati, iqtisadi

12. Bu ifadələri genişliyindən asılı olaraq ardıcıllıqla düzün?

√ ümumi ekologiya; sosial ekologiya; ekologiya hüququ
• ümumi ekologiya; ekologiya hüququ; sosial ekologiya
• Sosial ekologiya; ekologiya hüququ; ümumi ekologiya
• Ekologiya hüququ; sosial ekologiya; ümumi ekologiya
• Sosial ekologiya; ümumi ekologiya; ekologiya hüququ

13. Ekologiyalaşdırma metodunun məzmununu neçə element təşkil edir?

√ 5.0
• 7.0
• 6.0
• 3.0
• 4.0

14. Təbiət obyektləri ətraf mühitdən hansı formada ayrılır?

• müvəqqəti ayrılır
• daimi ayrıla bilməz
√ ayrılmazdır
• nisbi ayrılandır
• qismən ayrılandır

15. Təbiətə müdaxilə etməmə konsepsiyasının tərəfdarlarının fikirlərinə görə nə mümkündür

√ təbiətdə səhv və çatışmazlıqlar yoxdur və ola bilməz
• təbiətdəki səhvləri dövlətlər birlikdə düzəltməlidirlər
• təbiətdəki səhvləri insanlar düzəltməlidir
• təbiətdə səhvlər var
• gələcək nəsillər təbiətin səhvlərini düzəldəcəklər

16. Ekoloji böhran neçə hissədən ibarətdir?



√ 2.0
• 5.0
• 1.0
• 3.0
• 4.0

17. Təbiətdən istifadənin tənzimlənməsi sahəsində qanunvericilik sisteminə daxildir:

• AR Prezidentinin sərəncamları;
• Nazirlər Kabinetinin qərarları
√ bütün cavablar doğrudur
• AR Konstitusiyası, AR Prezidentinin fərmanları, Nazirlər Kabinetinin qərarları;
• Milli Məclisin qərarları, yerli və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının qəbul etdiyi normativ aktlar;

18. Dövlət idarəetmə orqanlarının təbiətdən istifadə sahəsində vəzifələri:

• nəzarət;
• planlaşdırma;
• idarəetmə;
• uçot;
√ bütün cavablar doğrudur

19. Təbiətdən istifadənin idarə edilməsi hansı prinsiplər əsasında həyata keçirilir?

√ bütün cavablar doğrudur
• sahəvi idarəetmə;
• ərazi idarəetməsi;
• qanunilik;

20. Təbiətdən istifadənin tənzimlənməsi hüquqi mexanizminin formalaşmasında dövlət istinad etmir:

√ Beynəlxalq təşkilatların normalarına;
• milli qanunvericilik sisteminə;
• bütün variantlar doğrudur
• Milli Məclisin qərarlarına;
• AR Prezidentinin tapşırıq və göstərişlərinə;

21. Qanunvericiyliyə əsasən təbiətdən istifadənin tənzimlənməsində dövlət ildarəetməsi formaları hansılardır?

• maddi vasitələr;
• texniki vasitələr;
• idarəetmə aktları;
√ bütün cavablar doğrudur
• inzibati sazişlər;

22. Qanunvericiyliyə əsasən təbiətdən istifadənin tənzimlənməsində əsas dövlət orqanları hansıdır?

• Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi;
• Fövqəladə Hallar Nazirliyi;
√ bütün cavablar doğrudur
• Kənd təsərrüfatı Nazirliyi;
• Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi;

23. Təbiətdən istifadənin tənzimlənməsi sahəsində qanunvericilik sisteminə daxildir

√ bütün bəndlər birlikdə
• yerli və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktları
• AR Prezidentinin fərmanları, Nazirlər Kabinetinin qərarları
• AR Konstitusiyası,;



• ilk iki bənd

24. Dövlət tərəfindən təbiətdən istifadənin tənzimlənməsi hansı prinsiplərə əsaslanır?

√ bütün bəndlər
• sahəvi idarəetmə
• heç biri
• qanunilik
• regional idarəetməsi

25. Təbiətdən istifadə sahəsində hüquqi mexanizminin formalaşmasında əsas nə sayılır?

• milli qanunvericilik sistemi
• heç biri
√ bütün bəndlər birlikdə
• AR Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlərı
• AR Prezidentinin fərmanlərı

26. İstehlakçı konsepsiyalar nəyi əks etdirir?

√ insanın təbiət üzərində ağalığını
• cəmiyyətin məhv olacağını
• cəmiyyətin və təbiətin uyğunlaşdırılmasını
• cəmiyyətin və təbiətin bərabərliyini
• təbiətin insan üzərində ağalığını

27. Bunlardan hansı daha geniş anlayışdır?

√ ətraf təbii mühit
• ətraf mühit
• təbiət
• təbiət kompleksləri
• təbii ehtiyatlar

28. Ekologiya hüququnda norma prioritetlərin neçə növü fərqləndirilir?

√ sahəvi, sahələrarası və ümumekoloji
• sahəvi, kompleks, ümumekoloji
• sahəvi, sahələrarası
• sahələrarası, ümumekoloji
• sahəvi, kompleks

29. Bütün ekoloji münasibətlərdə hansı xüsusi subyekt təmsil olunur?

√ dövlət
• vətəndaşlar
• hüquqi şəxslər
• hüquq mühafizə orqanları
• bələdiyyə

30. Bütün alarmist konsepsiyalar neçə yerə bölünür?

√ Pessimist konsepsiyalar; optimist konsepsiyalar
• İstehlakçılıq konsepsiyaları; optimist konsepsiyalar
• Təbiətə müdaxilə etməmə konsepsiyası;darvinizm konsepsiyası
• Qlobal idarəetmə konsepsiyası; inkişafın hədləri konsepsiyası
• Pessimist konsepsiyalar; istehlakçılıq konsepsiyaları

31. Cəmiyyətin və təbiətin hansı qarşılıqlı əlaqə formaları var?



• Ekoloji; mədəni estetik
• Sosial; iqtisadi
• Sosial; mədəni estetik
• Müalicə-sağlamlaşdırıcı; ekoloji
√ İqtisadi; ekoloji

32. Təbii mühitə qarşı insanın zərərli fəaliyyəti obyektiv cəhətdən bir-birinə qarşılıqlı əlaqə və təsirdə olan neçə formada təzahür edir?

√ ətraf təbii mühitin çirklənməsi; təbii ehtiyatların tükənməsi; təbii mühitin dağılması
• təbii ehtiyatların tükənməsi; təbii mühitin dağılması
• təbii mühitin dağılması; ətraf təbii mühitin çirklənməsi
• ətraf təbii mühitin çirklənməsi; təbii mühitin korlanması; təbii mühitin dağılması
• ətraf təbii mühitin çirklənməsi; təbii ehtiyatların tükənməsi

33. Tədiətdən istifadə hüququ ilə hüquq arasında əlaqələr necə səciyyələnir?

√ hüquqla təbiətdən istifadə hüququ qarşılıqdı əlaqədədirlər;
• hüquq təbiətdən istifadə hüququnu istiqamətləndirir;
• hüquqla təbiətdən istifadə hüququ arasında heç bir əlaqə yoxdur;
• təbiətdən istifadə hüququ hüquqa birtərəfli təsir göstərir.
• təbiətdən istifadə hüququ tam sərbəst fəaliyyət göstərir;

34. Tədiətdən istifadə hüququnda əsas predmeti nədir?

√ təbiət və cəmiyyət arasında münasibətlərin tənztmlənməsi
• insanın təbiətdən istifadə prosesi;
• təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə prosesi;
• insanın səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi.
• təbiətin qorunması sahəsində yaranan münasibətlər

35. Tədiətdən istifadə hüququnda metodoloji əsasın işlənib hazırlanmasında neçə müddəa qəbul edilib?

√ 5.0
• 6.0
• 7.0
• 8.0
• 4.0

36. İnsanın ətraf mühitə mənfi təsiri neçə istiqamətdə baş verir?

√ 5.0
• 4.0
• 6.0
• 3.0
• 2.0

37. Tədiətdən istifadə hüququnun insanlara təsiri necə xarakterizə edilir?

√ insanların fəaliyyət istiqamətini mümüəyyən edir;
• insanlar arasında bərabərlik yaradır;
• insanlar arasında diskriminasiya yaradır;
• insanları mənfi təsirlərdən qoruyur.
• insanların hüquqi statusunu mümüəyyən edir

38. Təbiətdən istifadənin tənzimlənməsi sahəsində dövlət hansı fəaliyyətləri həyata keçirir?

√ bütün variantlar düzgündür
• inzibati-siyasi;
• sosial mədəni;
• ideolji-tərbiyəvi



• sosial-iqtisadi;

39. Təbiətdən istifadə sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunlarının rolu:

√ təbiətdən istifadənin huquqi tənzimlənməsində əsas mənbə sayılır;
• regionlarda yerli icra hakimiyyəti orqanların fəaliyyət istiqamətini müəyyənləşdirir;
• dövlətin fəaliyyətində proritet istiqamətləri müəyyənləşdirir;
• bütün cvablar düzdür
• təbiətdən istifadədə dövlət orqanlarına xüsusi səlahiyyətlər verir;

40. Təbiətdən istifadə sahəsində hansı mülkiyyət fomaları mövcuddur?

√ ümumi, xüsusi, bələdiyyə;
• bələdiyyə;
• xüsusi
• qarışıq.
• ümumi;

41. Təbiətdən istifadə sahəsində normativ aktlardan dövlət iqtisadiyyatın tənzimlənməsində necə istifadə edir?

√ hüquqi tənzimləmə mexanizmini yaradır.
• regional səviyyədə planlar qəbul edir;
• mikrosəviyyədə tənzimləmədə istifadə edir;
• mikrosəviyyədə və makrosəviyyədə tədbirlər işləyib hazırlayır;
• makrosəviyyədə poqnozlar işləyib hazırlayır;

42. İqtisadi tənzimləmə sistemində təbiətdən istifadəyə hansı səviyyələrdə yanaşma düzgündür?

√ makrosəviyyədə, mikrosəviyyədə və regional səviyyədə.
• regional səviyyədə;
• mikrosəviyyədə;
• mikrosəviyyədə və makrosəviyyədə;
• makrosəviyyədə;

43. İnsanınla ətraf mühit arasında münasibətlərin səmərəli tənzimlənməsində əsas nə sayılır?

√ normativ xarakterli hüquqi aktları;
• AR məcəllələri və qanunları ;
• AR Prezidentinin və Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi normativ aktlar;
• müvafiq dövlət icra hakimiyyəti orqanlarının normativ xarakterli hüquqi aktları
• AR Konstitusiyası və məcəllələri;

44. Təbiətdən istifadə hüququnu yaradır:

• Milli Məclisin qərarları;
√ təbiətdən istifadə sahəsində normalar sistemi;
• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları;
• Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları;

45. Təbiətdən istifadə hüquqnun hansı növləri var?

• torpaqdan istifadə, yerin təkindən istifadə hüquqları;
√ bütün cavablar doğrudur
• meşədən istifadə, heyvanlar aləmindən istifadə hüququ;
• sulardan istifadə hüququ;

46. Qanunvericiliyə əsasən təbiətdən istifadəçilər kimlər ola bilər?

√ bütün cavablar doğrudur
• daimi və müvəqəti istifadəçilər;



• fiziki və hüquqi şəxslər;

47. Təbiətdən istifadə sahəsində sahibkarlıq fəaliyyəti üçün xüsusi icazəni verir:

• Milli Məclis;
• Nazirlər Kabineti;
√ müvafiq dövlət orqanı;
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi;

48. Təbiətdən istifadə sahəsində fəaliyyət üçün xüsusi razılq (lisenziya) ilə yanaşı daha
hansı sənəd tələb edilir?

• İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin əmri;
√ müqavilə;
• Milli Məclisin qərarı;
• Nazirlər Kabinetinin razılığı;

49. Təbiətdən istifadə sahəsində müqavilə kimlər arasında bağlanır?

√ müvafiq icra hakimiyyəti orqanıilə istifadəçi arasında;
• Nazirlər Kabineti ilə icra hakimiyyəti orqanı arasında;
• Nazirlər Kabineti ilə istifadəçi arasında;
• torpaq sahibi ilə istifadəçi arasında;

50. Ekoloji-hüquqi mexanizmin üçüncü həlqəsi necə adlanır?

√ təminatlar
• Ekoloji hüquq normaları
• Həvəsləndirici normalar
• Təbiəti mühafizə edən hüquq münasibəti
• Ekoloji hüquq münasibətləri

51. Ekoloji-hüquqi mexanizmin ikinci həlqəsi necə adlanır?

√ Ekologiyalaşmış hüquq normaları və normativləri
• Təbiəti mühafizə edən hüquq normaları
• İmperativ normalar
• Qayda normalar
• Prinsip normalar

52. Ekoloji-hüquqi mexanizmin birinci həlqəsi nədən ibarətdir?

√ Təbiəti mühafizə edən hüquq normalarından
• Ekologiyalaşmış hüquq normaları
• Təminatlardan
• Qanunvericiliyin ekologiyalaşdırılması
• Təbiəti mühafizə edən hüquq münasibətlərindən

53. Təbii sərvətlər bir neçə subyekt tərəfindən istifadə edildikdə ekologiyadan istifadə hüququ necə adlanır?

√ birgə istifadə
• daimi istifadə
• tənzimlənən istifadə
• ümumi istifadə
• kompleks istifadə

54. Ekologiyadan istifadə hüququnun əldə edilmə ardıcıllığına görə hansı növləri var?

√ ilkin və təkrar
• xüsusi və təkrar



• birlikdə və ayrıca
• fərdi və daimi
• kompleks və fərdi

55. İnsanın təbii ehtiyatlardan faktiki istifadənin hüquqi tənzimləmə dərəcəsindən və bu istifadənin tənzimi üsullarından asılı olaraq,
ekologiyadan istifadənin hansı növləri var?

√ İnsanın təbii mövcudluq şəraiti; təbii ehtiyatlardan ictimai istifadə hüququ; tənzimlənən ekologiyadan istifadə hüququ
• İnsanın təbii mövcudluq şəraiti; təbii ehtiyatlardan ictimai istifadə hüququ; tənzimləyən ekologiyadan istifadə hüququ
• Tənzimləyən ekologiyadan istifadə hüququ; kompleks istifadə; ümumi istifadə
• Kompleks istifadə; bircinsli istifadə; xüsusi istifadə
• Təbii ehtiyatlardan xüsusi istifadə hüququ; tənzimləyən ekologiyadan istifadə hüququ; insanın təbii mövcudluq şəraiti

56. Obyektlərindən asılı olaraq ekologiyadan istifadənin hansı növləri var?

√ ümumi və xüsusi
• birgə və kompleks istifadə
• ictimai istifadə və tənzimlənən istifadə
• Bircinsli və kompleks istifadə
• fiziki və hüquqi şəxslərin istifadəsi

57. Təbiətdən istifadə hüququnun neçə növü mövcuddur?

√ 5.0
• 4.0
• 3.0
• 6.0
• 2.0

58. Təbiətdən istifadə hüququ dedikdə başa düşülür:

√ təbiətdən istifadə sahəsində normalar sistemi;
• AR Konstitusiyasının təbiətdən istifadəyə həsr edilmiş müddəaları;
• AR Prezidentinin imzaladığı fərman və sərəncamlar;
• bütün cavablar doğrudur

59. Təbiətdən istifadənin tənzimlənməsi prosesində neçə funksiya yerinə yetirilir?

√ 7.0
• 5.0
• 4.0
• 6.0
• 8.0

60. Təbiətdən istifadənin tənzimlənməsinin metod və formaları hansı vasitələrlə reallaşdırılır?

√ idarəetmə funksiyalarla;
• xüsusi mexanizmlərlə;
• normativ-hüquqi aktlarla;
• xüsusi sanksiyalarla;

61. Təbiətdən istifadənin hüquqi tənzimləmə metodlarına aiddir:

√ məcburi göstəriş, tövsiyyə;
• isenziyalaşdırma, məhdudlaşdırma;
• hamısı
• heç biri

62. Təbiətdən istifadənin hüquqi tənzimləmə metodlarının sayı:



√ 4.0
• 5.0
• 2.0
• 6.0
• 3.0

63. Təbiətdən istifadənin tənzimlənməsinin hüquqi formalarının neçə növü mövcuddur?

√ 3.0
• 2.0
• 4.0
• 6.0
• 5.0

64. Təbiətdən istifadənin tənzimlənməsinin hüquqi formalarına aid deyil:

√ təsərrüfatın operativ idarə edilməsi;
• hüquq yaradıclığı;
• hüquq mühafizə və hüquqtətbiqetmə;
• heç biri

65. Təbiətdən istifadənin tənzimlənməsinin neçə forması mövcuddur?

√ 2.0
• 5.0
• 4.0
• 6.0
• 3.0

66. Təbiətdən istifadənin tənzimlənməsinin qeyri-hüquqi formasının neçə növü mövcuddur?

√ 2.0
• 5.0
• 4.0
• 6.0
• 3.0

67. «Ekologiyadan istifadə hüququ» termininin hansı tərkib elementləri var?

• Vətəndaşların konstitusion hüququ kimi; hüquq münasibəti kimi
• İstifadə hüququnun dəyişməsi əsası kimi; Ətraf mühitdən istifadə hüququ kimi
• Təbiətdən istifadə hüququ kimi; İstifadə hüququnun xitamı kimi; İstifadə hüququnun yaranması əsası kimi
• Ekoloji hüququ məsuliyyət kimi; təbiətdən istifadə hüququ kimi; hüquq münasibəti kimi
√ Ekologiya hüququnun institutu kimi; ekologiya istifadəçilərinin hüquq və vəzifələrinin məcmusu kimi; hüquq münasibəti kimi

68. Təbii ehtiyatlardan və təbiət obyektlərindən istifadə normativlərinin hansı növləri var?

• istehsal normativləri və xüsusi normativlər
• sanitar və mədəni-estetik
√ ərazi normativləri və istehsal normativləri
• limitlər və xüsusi normativlər
• xüsusi normativlər və ümumi normativlər

69. Ekologiyadan istifadə hüququnun subyektləri kimlər ola bilər?

• AR hüquqi şəxsləri və xarici hüquqi şəxslər
• AR vətəndaşları və əcnəbilər
√ AR vətəndaşları, əcnəbilər, hüquqi şəxslər, o cümlədən xarici hüquqi şəxslər
• AR vətəndaşları və hüquqi şəxsləri
• AR vətəndaşları və xarici hüquqi şəxslər



70. Təbiət obyektlərinin təsərrüfatdaxili idarə edilməsi hüququ kimlərə xasdır?

√ Müxtəlif struktur bölmələrinə malik ekologiya istifadəçisi olan təşkilatlarla
• Əcnəbilər
• Xarici hüquqi şəxslərə
• AR vətəndaşları
• AR vətəndaşları və əcnəbilər

71. Ekologiyadan istifadə hüququnun neçə yaranması əsası var?

√ 4.0
• 3.0
• 2.0
• 6.0
• 5.0

72. Ekologiyadan istifadə hüququnun neçə dəyişməsi əsası var?

√ 4.0
• 2.0
• 6.0
• 3.0
• 5.0

73. Ekoloji-hüquqi mexanizmdə ekologiya ilə iqtisadiyyatın uyğunlaşdırılması məsələsinin həllinin hansı variantları var?

• mənafelərin alternativliyi; mənafelərin üst-üstə düşməsi
• mənafelərin alternativliyi
√ mənafelərin alternativliyi; mənafelərin uyğunlaşdırılması; mənafelərin üst-üstə düşməsi
• hər hansı birinə üstünlük verilməməsi
• mənafelərin alternativliyi; mənafelərin uyğunlaşdırılması; mənafelərin üst-üstə düşməsi

74. Sosial ədalət prinsipi ekologiya hüququnun hansı prinsiplərinə aiddir?

√ Konstitusion prinsiplərə
• Xüsusi hissənin prinsiplərinə
• ümumi hissənin və xüsusi hissənin prinsiplərinə
• Əlahiddə hissənin prinsiplərinə
• ümumi hissənin prinsiplərinə

75. Təbiətdən istifadənin sabitliyi prinsipi ekologiya hüququnun hansı prinsiplərinə aiddir?

√ ümumi hissənin prinsiplərinə
• Xüsusi hissənin prinsiplərinə
• Konstitusion prinsiplərə
• Əlahiddə hissənin prinsiplərinə
• Konstitusion və xüsusi hissənin prinsiplərinə

76. Təbiət obyektləri üzərində mülkiyyət hüququ neçə mənada işlədilir?

√ Mülkiyyət münasibətlərinin bu növünü tənzimləyən hüquq normalarının məcmusu kimi; şəxsin mülkiyyət obyektinə sahiblik, ondan
istifadə və onun barəsində sərəncam vermə hüquqlarının məcmusu kimi

• Mülkiyyət münasibətlərinin bu növünü tənzimləyən hüquq normalarının məcmusu kimi

• mülkiyyətçi və digər hüquqi şəxslər arasında yaranan hüquq münasibətləri kimi; mülkiyyət münasibətlərinin bu növünü tənzimləyən
hüquq normalarının məcmusu kimi

• Şəxsin mülkiyyət obyektinə sahiblik, ondan istifadə və onun barəsində sərəncam vermə hüquqlarının məcmusu kimi; mülkiyyət
münasibətlərinin bu növünü tənzimləyən hüquq normalarının məcmusu kimi

• Mülkiyyətçi və digər şəxslər arasında yaranan hüquq münasibətləri kimi



77. Təbiət obyektləri üzərində mülkiyyət hüququ əmlak üzərində mülkiyyət hüququndan fərqləri neçə qrupa ayırmaq olar?

√ 2.0
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 3.0

78. Təbiətdən istifadə hüququ hansı şərtlərə görə təsnifləşdirilir?

√ bütün cavablar doğrudur
• istifadə qaydalarına görə;
• obyektinə görə;
• müddətinə görə;

79. Təbiətdən ümumi istifadə hüququ nəyi nəzərdə tutmur?

√ təbii mühitdən pulsuz və sərbəst istifadəni;
• təbii sərvətlərdən səmərəli istifadəni;
• təbiətin bütün nemətlərindən pullu əsasda istifadəni;
• bütün cavablar doğrudur

80. Təbiətdən xüsusi istifadə hüququ hansı sənəd əsasında həyata keçirilir?

√ xüsusi hüquqi sənədə əsasən;
• Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən;
• Milli Məclisin qərarına əsasən;
• bütün cavablar doğrudur
• AR Prezidentinin sərəncamına əsasən;

81. Təbiətdən istifadə hüququnun obyektlərinə aiddir:

√ fiziki və hüquqi cəhətdən təsdiq edilmiş təbii ehtiyatların bir hissəsi;
• yeraltı sərvətlər;
• meşə fondu;
• yeraltı sərvətlər, meşə fondu;

82. Təbiətdən istifadə hüququnun subyektlərinə aiddir:

√ fiziki və hüquqi şəxslər;
• dövlət idarələri;
• nazirliklər və dövlət komitələri;
• yerli icra hakimiyyəti orqanları;

83. Xüsusi mülkiyyət hüququ şamil edilir:

√ torpaq sahələrinə,qapalı sututarlara, ağac bitkilərinə;
• meşələrə;
• yeraltı sərvətlərə;
• bütün cavablar doğrudur

84. Təbii ehtiyatlara mülkiyyət hüququ kimə mənsubdur:

√ Azərbaycan Respublikasına;
• torpaq mülkiyyətçisinə;
• Azərbaycan xalqına;
• Azərbaycan hökumətinə.
• Azərbaycan vətəndaşlarına;

85. Təbii ehtiyatlara mülkiyyət hüququ tənzimlənir:



√ bütün cavablar doğrudur
• AR Konstitusiyası ilə;
• AR Mülki Məcəlləsi ilə;
• ekologiya sahəsində qanunvericilik aktlarla;

86. Təbiətdən istifadənin hüquqi tənzimləmə metodları:

√ bütün cavablar doğrudur
• məcburi göstəriş;
• tövsiyyə, sanksiyalaşdırma;
• icazə;

87. Təbiətdən istifadənin idarə olunmasının hüquqi forması neçə əsas növdə ifadə olununr?

• 2.0
• 6.0
• 4.0
√ 3.0
• 5.0

88. Ekoloji-hüquqi mexanizmin səmərəliliyinin hansı mərhələləri var?

√ statik; dinamik; nəticə
• statik; dinamik
• dinamik; nəticə
• nəticə; münasibət
• statik; nəticə

89. Qanunvericiliyin ekologiyalaşmasının neçə metodu var?

√ 2.0
• 4.0
• 3.0
• 5.0
• 6.0

90. Ekologiyadan istifadə hüququnun subyekti statusunu əldə etmək üçün neçə hüquqi aspekt zəruridir?

√ 2.0
• 4.0
• 3.0
• 5.0
• 6.0

91. Ekologiyadan istifadə sahəsində limitlərin neçə növü var?

√ 2.0
• 4.0
• 3.0
• 6.0
• 5.0

92. Təbiət obyektlərindən istifadə müddətindən asılı olaraq ekologiyadan istifadənin hansı növləri var?

√ daimi və müvəqqəti
• qısa müddətli və uzunmüddətli
• müvəqqəti və uzunmüddətli
• müddətsiz və qısa müddətli
• qısa müddətli və daimi



93. Ekoloji sistemlərin və ayrı-ayrı təbiət obyektlərinin faydalı xüsusiyyətlərindən yararlanmanın dərəcəsindən və əhatə dairəsindən asılı
olaraq ekologiyadan istifadə hüququ fərqləndirilir?

√ bircinsli və kompleks istifadə
• ümumi və xüsusi istifadə
• kompleks və xüsusi istifadə
• daimi və müvəqqəti istifadə
• daimi və ödənişsiz istifadə

94. Təbiətdən istifadənin məqsədli təyinatına görə növləri nəyə əsasən müəyyən olunur?

√ müvafiq qanunvericiliyə əsasən.
• Nazirlər Kabinetinin sərəncamına əsasən;
• təbii ehtiyatların xarakterinə görə;
• müvafiq dövlət orqanının bölgüsünə əsasən;
• Milli Məclisin apardığı təsnifata əsasən;

95. Təbiətdən istifadə hüququna nə aiddir?

√ hüquq normaları;
• Nazirlər Kabinetinin normativ aktları;
• dövlət orqanlarının aktları;
• Milli Məclisin qərarları.
• AR Prezidentinin imzaladığı sənədlər;

96. Bunlardan hansı təbiətdən istifadə hüququna aid deyil?

√ kosmosdan istifadə hüququ;
• yerin təkindən istifadə hüququ;
• meşədən istifadə hüququ;
• torpaqdan istifadə hüququ.
• sudan istifadə hüququ;

97. Təbiətdən istifadə sahəsində müqavilə nə üçün bağlanır?

√ təbii obyektin icarəyə verilməsi üçün;
• torpaq sahəsinin alınması üçün;
• təbii obyektin mülkiyyətçisinin dəyişdirilməsi üçün;
• icra orqanından icazə almaq üçün;

98. Təbiətdən istifadə sahəsində xüsusi razılq (lisenziya) neçə fəaliyyət novünə verilir?

√ 3.0
• 12.0
• 1.0
• 6.0
• 8.0

99. Təbiətdən istifadə hüquqnun hansı hissələri mövcuddur?

√ umumi, xüsusi.
• xüsusi;
• inzibati;
• umumi, xüsusi, inzibati;
• umumi;

100. Təbiətdən istifadənin tənzimlənməsində əsas vasitələr hansılardır?

√ hüquqi normalar;



• idarəetmə orqanları;
• inzibati orqanlar;
• ictimai nəzarət;

101. Cinayət Məcəlləsində Ekoloji cinayətlərə həsr edilmiş fəsil hansı maddələri əhatə
edir?

• 245-270
√ 247-261
• 243-261
• 244-281

102. Hüquqi tənzimlənmənin sanksiyalaşdırma metodunun tətbini zamanı idarəetmə qərarını kim qəbul edir?

• Nazirlər Kabineti;
• idarə olunan təşkilat.
√ Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi;
• informasiya təminatını təşkil etmək və həyata keçirmək;
• Fövqəladə Hallar Nazirliyi;

103. Ekoloji təhlükəsizlik sahəsində dövlətin vəzifələrinə hansı aid deyil:

√ ekoloji təhlükəsizliklə bağlı beynəlxalq tədbirləri təşkil etmək, onlarda iştirak etmək;
• müvafiq ərazilərə fövqəladə ekoloji vəziyyət zonası statusunu vermək;
• ekoloji təhlükəsizliklə bağlı dövlət standartları və digər normativləri təsdiq etmək.
• informasiya təminatını təşkil etmək və həyata keçirmək;
• ekoloji təhlükəsizliyə dövlət nəzarətini həyata keçirmək;

104. Ekoloji təhlükəsizlik sahəsində dövlətin hüquqlarına hansı aid deyil?

• vahid dövlət siyasətini müəyyənləşdirmək;
√ təhlükəli ekoloji vəziyyət yaradan halları və hadisələri aşkar etmək və proqnozlaşdırmaq.
• ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi üzrə tədbirlərdə müvafiq dövlət orqanları ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək;
• layihələri və dövlət proqramlarını hazırlamaq və həyata keçirmək;
• müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirmək və bu fəaliyyətə metodiki rəhbərlik etmək;

105. Təbiətdən istfiadəçilərin vəzifələrinə hansı aid deyil?

• dövlət nəzarətini həyata keçirən orqanların tələbi ilə lazımi məlumatı təqdim etmək.
√ ətraf mühitə zərər vurmadan ayrılmış təbii resurslardan qənaətlə istifadə etmək
• təsərrüfat və digər fəaliyyət üçün müəyyən edilmiş ekoloji və texnoloji tələblərə, standartlara riayət etmək;
• ətraf mühitin mühafizəsi və təbii resursların bərpası üzrə tədbirləri müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirmək;
• təbii resurslardan istifadəyə, ətraf mühitin çirkləndirilməsinə görə müəyyən edilmiş ödəniş və cərimələr ödəmək;

106. Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində hansı nəzarət növü həyata keçirilir?

• müəssisə (istehsalat) nəzarəti;
• ictimai nəzarət;
• dövlət nəzarəti;
√ hamısı

107. Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri statusu verilən obyektlərə aid deyil:

• dövlət təbiət qouqları, o cümlədən biosfer qoruqları;
• təbiət abidələri;
√ hamısı aiddir.
• mühafizə sağlamlıq yerləri və kurortlar;
• yasaqlıqlar;

108. Layihələrə aid sənədlərin sifarişçisi və ya hazırlayıcısının vəzifələrinə hansı aid deyil:



• dövlət ekoloji ekspertizasının aparılmasının maliyyələşdirilməsi;
• hamısı aiddir.
• sənədlərin vaxtında dövlət ekoloji ekspertizasına təqdim edilməsi;
• təqdim edilən sənədlərin dövlət ekoloji ekspekrtizasının tələblərinə uyğun şəkildə tərtib edilməsi;
√ dövlət ekoloji ekspertizasının nəticələrinin beynəlxalq ekoloji təşkilatlara təqdim edilməsi;

109. Dövlət ekoloji ekspertizasının obyektləri aşağıdakılardır:

• yeni texnikanın, texnologiyanın, materialların və maddələrin yaradılmasına, dair sənədlər;
• iqtisadiyyat obyektlərinin və komlekslərinin tikintisinin və ləğv olunmasının texnikii qtisadi;
• məhsuldar qüvvələrinin inkişafına və yerləşdirilməsinə dair dövlət və yerli proqramların layihələri;
√ yeni texnikatexnologiyanın, materialların və maddələrin başqa ölkələrə ixrac edilməsinə dair sənədlər

• ətraf mühitin mühaifzəsi haqqında təlimatmetodik
və normativ – texniki sənədlərin layihələri;

110. Ətraf mühitin keyfiyyət normativlərinin əsas göstəricilərinə hansılar aid edilmir:

√ hamısı aid edilir
• zərərli maddələrin miqdarının, səsküyün, vibrasiyanın, elektromaqnit tətbiqinin yol verilə bilən son hədlər,
• mühafizə, sanitariyamühafizə və digər qoruq zonalarının vəziyyəti aid edilir.
• ətraf mühitdə zərərli maddələri konsentrasiyasının yol verilə bilən qatılıq həddi;

111. Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə dövlət fondunun vəsaitləri hansı tədbirlər üçün istfiadə edilir:

• elmi tədqiqat işlərinə, resur qənaətedicivə ekoloji təmiz texnologiyalarının tətbiqinə;
• ekoloji tərbiyə və təhsilə;
√ hamısı üçün.
• mənfi təsirlər nəticəsində ətraf mühitə vurulmuş zərərin bərpasına görə kompensasiyanın verilməsinə;

• təbiətin mühafizəsi obyektlərinin tikintisinin, yenidən qurulmasının
maliyyələşdirilməsinə;

112. Təbiətdən istifadə sahəsində mövcud qanunvericiliyin əsas elementi:

• AR Konstitusiyası;
• mərkəzi, yerli icra və özünüidarə orqanlarının normativ aktları;
√ hamısı.
• AR Prezidenti və Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi normativ aktlar;
• AR qanun və məcəllələri, AR qoşulduğu beynəlxalq müqavilələr;

113. Təbiətdən istifadə sahəsində mövcud mülkiyyət formaları hansı normativ hüquqi aktlarda əks olunmayıb?

• hamısında.
• Mülkiyyət haqqında AR qanunu
√ «Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi haqqında AR Qanunu;
• AR Konstitusiyası;
• AR Mülki Məcəlləsi;

114. Sahəvi normalar nəyi tənzimləyir?

• İnzibati Xətalar Məcəlləsindəki normaları
• Cinayət Məcəlləsindəki normaları
• ayrı ayrı təbiət komplekslərinin istifadəsi və mühafizəsini
√ ayrı ayrı təbiət obyektlərinin mühafizəsini və istifadəsini
• digər hüquq sahələrinin təbii mühitin mühafizəsi tələblərini təsbit edən normaları

115. Prinsip normalar nəyi əks etdirir?

• bir təbiət obyektinin digərinə nisbətən üstünlüyünü əks etdirir
• bir ekologiyadan istifadə növünün digər növə nisbətən üstünlüyünü əks etdirir



√ ətraf təbii mühitin mühafizəsinin əsas müddəalarını təsbit edir
• iqtisadi mənafelərin üstünlüyünü təsbit edir
• təbii ehtiyatlara dair müddəaları əks etdirir

116. Sahələrarası prioritet normalar nəyi əks etdirir?

√ Təbiət obyektlərindən birinin mühafizəsinin digərlərindən üstün olduğunu
• Təbiət obyektlərə dair müddəaları əks etdirir
• Ekologiyadan istifadənin ödənişsiz olduğunu
• ekologiyadan istifadənin ödənişli olduğunu
• Təbiət komplekslərinə dair müddəaları əks etdirir

117. İşlərin yerinə yetirilməsi zamanı ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarını pozmağa görə
Cinayət Məcəlləsinin hansı maddəsində məsuliyyət nəzərdə tutulub

√ 247
• 255
• 251
• 250
• 252

118. Bunlardan hansı qayda normalara aid deyil?

√ kompensasiyaedici
• bərpaedici
• xəbərdaredici
• qadağanedici
• cəzalandırıcı

119. Qüvvəsinə görə normativ hüquqi aktlar hansılara bölünür

•  hamısı düzdür.
• AR Konstitusiyası və AR qanunlarına
• AR qanunları və AR Prezidentinin fərmanlarına
√ qanunlara və digər normativ aktlarara

120. Normativ hüquqi aktlar hansı əlamətlər üzrə təsnifləşdirilir?

√ hamısı düzdür.
• əhəmiyyətinə görə
• tənzimləmə predmetinə görə
• hüquqi qüvvəsinə görə

121. «Normativ hüquqi aktlar haqqında» AR Qanununa əsasən təbiətdən istifadə sahəsində normativhüquqi
aktlar nəyi bildirir?

• heç biri
• Milli Məclisin qərarları
√ özündə hüquq normalarını əks etdirən rəsmi yazılı sənəd
• Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamları

122. Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində ekoloji proqramların və tədbirlərin maliyyələşdirilməsi...

• dövlət büdcəsi və yerli büdcələr;
• ətraf mühitin mühafizəsi fondlarının vəsaitləri;
• hüquqi və fiziki şəxslərin könüllü ianələri.
√ Neft Fondunun hesabına;
• ekoloji sığortanın vəsaitləri hesabına;

123. Ətraf mühitin mühafizəsinin fəaliyyət sahələri və iqtisadi əsaslarına hansı aid deyil:



• ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində iqtisadi maraqlandırma;
√ hamısı aiddir
• ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində tədbirlərin proqnozlaşdırılması və maliyyələşdirilməsi;
• təbiətdən istifadəyə görə ödəmələr;
• ətraf mühitin çirkləndirilməsinə görə ödəmələr və cərimələr;

124. Monitorinq nədir?

• ətraf mühitin tarazlığını və bu tarazlığın pozulmasına təsir edən təbii amilləri və fiziki prosesləri öyrənən elm;
√ ətraf mühitə yayılan zərərli tullantılara kəmiyyət və keyfiyyət cəhətdən nəzarətin elmi əsaslarla həyata keçirilməsi;
• təbii resurslardan israfçılıqla istifadə edilməsi ilə müşayiət olunan fəaliyyət.
• ekoloji tarazlığının pozulmasına yol verilmədən təbii resurslardan səmərəli və qənaətlə istifadə edilməsi;
• ətraf mühitdə təbii mövcud olan maddi varlıqların qorunub saxlanması;

125. Dövlət monitorinqinə aşağıdakılardan hansı aid deyil:

• ətraf mühitin və təbii ehityatların vəziyyəti və onlara antropogen təsir edən mənbələrin üzərində müşahidələr;
• ekzogen proseslərin yayılması, inkişafı və dinamikasını öyrənmək üçün müşahidələr;
√ ekoloji auditor fəaliyyətinin aparılması qaydalarını müəyyən etmək.
• müşahidə obyektlərinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və onların dəyişməsinin araşdırılması;
• ərazilərin seysmik fəallığını öyrənmək və zəlzələlərin proqnozunu vermək üçün müşahidə;

126. Təbiətdən istifadəçilərin vəzifələrinə hansı aid deyil?

• ekoloji tələblərə, qüvvədə olan standartlara və ətraf mühitin kəmiyyət, keyfiyyət normativlərinə riayət etmək;
√ ətraf mühitə zərər vurmadan ayrılmış təbii resurslardan qənaətlə istifadə etmək.
• dövlət nəzarətini həyata keçirən orqanların tələbi ilə lazımi məlumatı təqdim etmək;
• təbii resurslardan istifadə, ətraf mühiti çirkləndirməyə görə müəyyən edilmiş ödəniş və cərimələri vaxtında ödəmək;
• ətraf mühitin mühafizəsi və təbii resursların bərpası üzrə tədbirləri müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirmək;

127. Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində dövlətin vəzifələrinə hansı aiddir?

• ekoloji auditor fəaliyyətinin aparılması qaydalarını müəyyən etmək;
√ heyvanlar və bitki aləmin nadir və yox olması təhlükəsinə məruz qalmış növlərinin dövlət kadastrını aparmaq;
• heç biri
• müqavilələri bağlamaq, limitləri və kvotaları müəyyən etmək, təbiətdən istifadəyə xüsusi icazə vermək;
• zəruri informasiyanın verilməsi və dövlət statistikasının aparılması qaydalarını müəyyən etmək;

128. Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində dövlətin hüquqları:

• ekoloji auditor fəaliyyətinin aparılması qaydalarını müəyyən etmək;
• ətraf mühitin və təbii ehtiyatların dövlət monitorinqinin aparılması qaydalarını müəyyən etmək;
• zəruri informasiyanın verilməsi və dövət statistikasının aparılması qaydalarını müəyyən etmək;
√ ətraf mühitin mühafizəsinə dair dövlət hakimiyyət orqanlarına və təşkilatlarına müraciət etmək;
• ətraf mühitin mühafizəsi və sağlamlaşdırılması sahəsində xərcləri təsdiq etməkdir.

129. İctimai birliklərin ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində hüquqlarına hansı aid deyil?

√ təbii resurslardan istifadə, onların mühafizəsi və bərpası üzrə tədbirləri həyata keçirmək;
• ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində ictimai nəzarəti həyata keçirmək;
• ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində qanun layihələrinin müzakirəsində iştirak etmək.
• ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində dövət orqanları və beynəlxalq təşkilatlar ilə əməkdaşlıq etmək;
• dövlət orqanlarından ətraf mühitin vəziyyətinə və onun bərpasına dair tədbirlər barədə məlumat almaq;

130. Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində vətəndaşların hüquqlarina aşağıda
göstərilənlərdən hansı aid deyil?

√ yığıncaqlarda, mitinqlərdə, piketlərdə, yürüşlərdə və nümayişlərdə, referendumlarda iştirak etmək.
• ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanunvericiliyin pozulması nəticəsində sağlamlığına və əmlakına vurulan zərərə görə ödənc almaq;



• əlverişli ətraf mühitin olması, onun vəziyyətinin yaxşılaşdırılması barədə tədbirlər haqqında dəqiq məlumat almaq;
• saglamlıq və həyan üçün əverişli olan ətraf təbii mühitdə yaşamaq;

• özünün ekoloji proqramlarını işləmək və təbliğ etmək, ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində vətəndaşların hüqülarını və maraqlarını
müdafiə etmək, onları bu işdə fəaliyyətə cəlb etmək;

131. Kodifikasiya olunmuş normativ hüquqi aktlara aid etmək olar:

• AR Prezidentinin və Nazirlər Kabinetinin sərəncamları;
• bütün cavablar doğrudur
• AR Konstitusiyası, AR digər qanunları;
• mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının qərarları, tövsiyyələri;
√ AR Meşə Məcəlləsi, Su Məcəlləsi, Hava Məcəlləsi, Torpaq Məcəlləsi;

132. Ekologiya hüququnda köməkçi normativ hüquqi aktlara aid etmək olar:

• AR Prezidentinin və Nazirlər Kabinetinin sərəncamları;
• bütün cavablar doğrudur
√ məhkəmə orqanlarının qərarları, AR standartları;
• mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının qərarları, tövsiyyələri;

133. Ekologiya hüququnda köməkçi normativ hüquqi aktların rolu ibarətdir:

• dövlət orqanlarının səlahiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi;
√ digər aktların düzgün tətbiqinin asanlaşdırılmasında;
• bütün cavablar doğrudur
• yerli icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyətinin səmərəli olmasında;
• ekologiya sahəsində prqnozların işlənib hazırlanmasında yardımçı olmaq;

134. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi neçə fəsildən ibarətdir?

√ 35
• 59
• 41
• 42
• 31

135. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi neçə hissədən ibarətdir?

√ 2
• 1
• 5
• 4
• 3

136. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi neçə maddədən ibarətdir?

• 531
• 542
√ 458
• 345
• 475

137. Azərbaycan Respublikasının Hava Məcəlləsi neçə fəsildən ibarətdir?

• 22
• 31
• 30
• 29
√ 11



138. Azərbaycan Respublikasının Hava Məcəlləsi neçə maddədən ibarətdir?

√ 155
• 131
• 175
• 145
• 142

139. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi neçə fəsildən ibarətdir?

√ 23
• 12
• 31
• 33
• 24

140. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi neçə hissədən ibarətdir?

• 4
• 5
√ 1
• 2
• 3

141. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi neçə maddədən ibarətdir?

√ 113
• 128
• 111
• 165
• 142

142. «Torpaq icarəsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçə fəsildən ibarətdir?

• 11
√ 5
• 7
• 8
• 9

143. «Torpaq icarəsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçə hissədən ibarətdir?

• 2
√ 1
• 5
• 4
• 3

144. «Torpaq icarəsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçə maddədən ibarətdir

√ 31
• 35
• 41
• 45
• 26

145. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi neçə bölmədən ibarətdir?

• 13
• 14



√ 10
• 11
• 12

146. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi neçə fəsildən ibarətdir?

√ 74
• 114
• 73
• 65
• 62

147. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi neçə hissədən ibarətdir?

√ 2
• 3
• 4
• 5
• 1

148. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi neçə maddədən ibarətdir?

• 1425
√ 1325
• 1285
• 1311
• 1265

149. «Yerin təki haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçə fəsildən
ibarətdir?

√ 7
• 5
• 17
• 4
• 11

150. «Yerin təki haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçə hissədən
ibarətdir? (

• 2
• 5
• 3
• 4
√ 1

151. «Yerin təki haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçə maddədən
ibarətdir?

√ 48
• 45
• 61
• 35
• 55

152. Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi neçə fəsildən ibarətdir?

√ 17
• 14
• 13



• 15
• 21

153. Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi neçə hissədən ibarətdir?

• 2
√ 3
• 4
• 5
• 1

154. Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi neçə maddədən ibarətdir?

√ 105
• 125
• 110
• 85
• 99

155. Tənzimləmə predmetinə görə normativ hüquqi aktlar bölünür

√ ümumi və xüsusi
• ümumi, xüsusi və lokal
• heç biri
• hamısı
• iqtisadi və inzibati

156. Təbiətdən istifadənin tənzimlənməsinin mənbələrinə hansılar aiddir?

• AR Konstitusiyası

√ aidiyyatı üzrə bütün normativhüquqi
aktlar

• heç biri
• bütün bəndlər
• AR Qanunları

157. Azərbaycan Respublikasının «Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yer
quruluşu haqqında» Qanunu neçənci ildə qəbul edilmişdir?

• 1999
√ 1998
• 2002
• 2001
• 2000

158. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi neçənci ildə qəbul edilmişdir?

√ 1999
• 2001
• 2002
• 1998
• 2000

159. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi neçənci ildə yaradılıb?

• 2003
• 2000
√ 2001
• 2002
• 1999



160. Təbiətdən istifadə sahəsində xüsusi aktlara misal göstərmək olar:

• AR Konstitusiyası;
• AR Konstitusiyası AR Hava Məcəlləsi, Torpaq Məcəlləsi;
√ AR Torpaq Məcəlləsi, Meşə Məcəlləsi, Hava Məcəlləsi;
• AR Konstitusiyası, AR Hava Məcəlləsi;

161. Təbiətdən istifadə sahəsində ümumi aktlara misal göstərmək olar:

√ AR Konstitusiyası;
• AR Konstitusiyası AR Hava Məcəlləsi, Torpaq Məcəlləsi;
• AR Torpaq Məcəlləsi, Meşə Məcəlləsi;
• AR Konstitusiyası, AR Hava Məcəlləsi;

162. Qanunvericiliyə əsasən təbii ətraf mühitin keyfiyyət normaları neçə qrupa bölünür?

• 2
• 4
√ 3
• 5

163. Təbiətin qorunması prinsipləri hansı mənbələrə əsasən müəyyənləşir?

• AR Torpaq Məcəlləsi, Meşə Məcəlləsi;
• AR Torpaq Məcəlləsi və Ekoloji təhlükəsizlik haqqında AR Qanunu.
• AR Hava Məcəlləsi, Torpaq Məcəlləsi;
• AR Konstitusiyası;
√ ekoloji hüquq normaları;

164. Ekologiya hüququnun baza rolunu oynayan mənbələr sayılır:

• AR Konstitusiyası və AR Torpaq Məcəlləsi;
• AR Torpaq Məcəlləsi və Ekoloji təhlükəsizlik haqqında AR Qanunu.
√ AR Konstitusiyası və Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında AR Qanunu;
• AR Konstitusiyası, Torpaq Məcəlləsi, Meşə Məcəlləsi;
• AR Konstitusiyası, Hava Məcəlləsi, Torpaq Məcəlləsi;

165. Ekologiya hüququnun mənbələrinin rolu:

• ekoloji proseslərin səmərəliliyini və torpaq bölgüsünü təmin edir;
• su mənbələrinin və hava hövzəsinin qorunmasını təmin edir.
• bütün cavablar doğrudur
√ ekoloji prosesləri tənzimləyir;
• su mənbələrinin və meşə fondunun qorunmasını təmin edir;

166. Xarakterinə görə normativ-hüquqi faktlar təsnifləşir:

√ sistemləşdirilmiş və sistemləşdirilməmiş;
• bütün cavablar doğrudur
• maddi və prosessual;
• inzibati və presessual;

167. Tənzimləmə istiqamətinə görə normativ hüquqi faktlar təsnifləşir:

• inzibati və presessual;
• ekoloji və maddi;
• bütün cavablar doğrudur
√ maddi və prosessual;
• ümumi və lokal;



168. Tənzimləmə predmetinə görə normativ hüquqi faktlar bölünür:

√ ümumi və xüsusi;
• ümumi, xüsusi və lokal;
• inzibati və presessual;
• iqtisadi və inzibati;

169. Təbiətdən istifadə sahəsində normativ hüquqi faktlar qüvvəsinə görə bölünür:

• AR Konstitusiyası və AR qanunlarına;
√ qanunlara və digər normativ aktlarara;
• bütün cavablar doğrudur
• ARnın qanunları və ARnın qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrə;
• AR qanunları və AR Prezidentinin fərmanlarına;

170. Təbiətdən istifadə sahəsində normativ hüquqi faktlar dedikdə başa düşülür:

• rəsmi dövlət orqanı tərəfindən qəbul edilmiş sənədlər;
√ ümumi xarakterli və özündə hüquq normalarını əks etdirən dəfələrlə tətbiqə nəzərdə tutulan rəsmi yazılı sənəd;
• bütün cavablar doğrudur
• Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamları;
• Milli Məclis tərəfindən qəbul edilən aktlar;

171. Təbiətdən istifadənin tənzimlənməsinin hüquqi bazası dedikdə başa düşülür:

√ dövlətin iradəsi əks olunmuş normativhüquqi
aktlar;

• bütün cavablar doğrudur
• AR Prezidentinin fərman və sərəncamları;
• AR Konstitusiyası;
• Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamları;

172. Mülki-hüquqi məsuliyyət yalnız ona xas olan hansı əlamətlərə malikdir?

• Ziyanın tam ödənilməsi; ziyan vurmuş şəxsin ekoloji hüquq pozuntusu törətməkdə təqsirliliyi
• Birlikdə ziyan yetirildikdə birgə məsuliyyət; ziyanın tam ödənilməsi

√ Mülki-hüquqi məsuliyyət hüquq pozuntusuna yol vermiş şəxsin təqsiri olmadan da yaran bilər; Mülki-hüquqi məsuliyyət hüquqa uyğun
əməllərə görə də yarana bilər

• Birlikdə ziyan yetirildikdə birgə məsuliyyət; vurulmuş ziyanın qanunla müəyyən olunmuş müddətlər çərçivəsində ödənilməsi
• Ziyanın tam ödənilməsi; ziyanın qismən ödənilməsi

173. Qəsd obyekti qismində nə çıxış edir?

√ Ətraf mühitin sırf ekoloji elementi
• Bitki və heyvanlar aləmi
• Sosial obyektlər
• Meşələr
• Torpaq sahələri

174. Hüquqi məsuliyyət və ekoloji hüquqi məsuliyyət hansı aspektlərdə nəzərdən keçirilir?

√ dövlət məcburetməsi kimi; hüquq münasibəti kimi; hüquq institutu kimi
• dövlət məcburetməsi kimi; hüquq münasibəti kimi; hüquq məsuliyyəti kimi
• hüquq institutu kimi; hüquq münasibəti kimi
• hüquq məsuliyyəti kimi; dövlət məcburetməsi kimi
• dövlət məcburetməsi kimi; hüquq institutu kimi

175. Ekoloji hüququn əsas mexanizmi sayılmır:



√ iqtisadi stimullaşdırıcı normalar;
• heç biri
• idarəetmə və nəzarət;
• inzibati məsuliyyət və inzibati cəzalanma;

176. Məzmununa görə ekoloji hüquq normalarına aid deyil

√ kompleks normalar;
• heç biri
• qaydalar;
• prioritet normalar;
• kompleks normalar;

177. Ekologiya hüququnun xüsusi hissəsinin prinsiplərinə aid deyil:

• heç biri
• yerin təkindən istifadədə prioritetlik;
√ müvafiq ərazidə yaşayn əhalinin maraqlarının qorunması;
• k\t təyinatlı torpaqların prioritetliliyi;

178. Ekologiya hüququnun ümumi hissəsinin prinsiplərinə aid deyil:

• heç biri
√ yerin təkindən istifadədə prioritetlik;
• təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə;
• hər bir insanın hüquqlarının qorunması;

179. Ekologiya hüququnun metodlarına aid deyil

• heç biri
√ iqtisadi;
• inzibati;
• mülki;

180. Ekologiya hüququnun elementlərini təşkil edir:

• institutlar;
• yarımsahələr;
√ hamısı düzgündür
• normalar;

181. «B» qrupu üzrə şüalanmaya məruz qalmış insanlar il ərzində neçə berrel doza almış olurlar?

• 1
• 2.5
• 1.5
√ 0.5
• 2

182. «A» qrupu üzrə şüalanmaya məruz qalmış insanlar il ərzində neçə berrel doza
almış olurlar?

• 4
• 2
• 3
• 6
√ 5

183. Ətraf mühitin keyfiyyət normativləri hansı normalara aiddir?



√ texniki-iqtisadi;
• iqtisadi;
• texniki;
• hüquqi-iqtisadi.
• hüquqi;

184. Ekoloji hüquq pozuntusu obyektiv cəhətdən hər hansı hüquq pozuntusu kimi?

• Hüquqazidd əməldir
√ Hərəkət yaxud hərəkətsizlik yolu ilə törədilmiş hüquqazidd əməldir
• İctimai təhlükəli əməldir
• Hərəkətsizlik yolu ilə törədilmiş hüquqazidd əməldir
• Hərəkət yolu törədilmiş hüquqazidd əməldir

185. Ekoloji hüquq pozuntusunun obyekti qismində çıxış edir?

• Təbiət obyektləri
• Təbii sərvətlərdən istifadə edilməsi üzrə ictimai münasibətlər
• Təsərrüfat fəaliyyətində təbii sərvətlərdən istifadə qaydası
√ Ekologiyadan səmərəli istifadə və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində ictimai münasibətlər
• Təbii sərvətlərdə maddiləşmiş mülkiyyət münasibətləri

186. Ekologiyadan istifadə sahəsində intizam məsuliyyəti nə zaman yarana bilər?

• İnzibati xətalar görə
• Ekoloji cinayətlərə görə
• İntizam xətalarına görə
• Ekoloji hüquq pozuntularına görə
√ Yalnız işçinin öz əmək vəzifələrini icra etməsi prosesində törətdiyi ekoloji hüquq pozuntularına görə

187. İntizam məsuliyyətinin tətbiqi üçün nə kifayətdir?

√ İşçidən yazılı izahatın alınması
• İntizam xətasının etirafı
• Tədqiqat
• Sübutların əldə edilməsi
• Müxtəlif sənədlərin tərtib edilməsi

188. Ekoloji hüquq pozuntularına görə intizam məsuliyyəti kim tərəfindən tətbiq edilir?

• Vəzifəli şəxs
• Yuxarı orqanın vəzifəli şəxsi
√ İşəgötürən
• İşçi
• Hakim

189. Qüvvədə olan Cinayət məcəlləsi üzrə ekoloji cinayətləri neçə qrupa bölmək olar

√ ümumi cinayətlər və xüsusi xarakterli cinayətlər
• ümumi xarakterli cinayətlər
• Xüsusi xarakterli cinayətlər
• Qarışıq xarakterli və xüsusi xarakterli cinayətlər
• Qarışıq xarakterli və ümumi xarakterli cinayətlər

190. Xüsusi ekoloji hüquqi məsuliyyət nəyə müvafiq olaraq tətbiq edilir?

• Mülk iprosessual məcəlləyə
• İnzibati prosessual qaydalara
√ Ekologiyadan istifadənin dövlət idarəetməsini həyata keçirən orqanların fəaliyyəti gedişində onların əsasnamə və nizamnamələrinə
• Mülki məcəlləyə



• Cinayə tprosessual qaydalara

191. Xüsusi ekoloji hüquqi məsuliyyət hansı orqanlar tərəfindən həyata keçirilir?

√ Ekologiyadan istifadənin dövlət idarəetməsini həyata keçirən orqanlar
• Məhkəmələr
• Hüquq mühafizə orqanları
• Xüsusi səlahiyyətli dövlət orqanları

192. Ətraf mühitin keyfiyyət normalarının əsas məqsədi:

• beynəlxalq normalara cavab verən fəaliyyət təmin etmək;
√ iqtisadi və ekoloji maraqları uyğunlaşdırmaq.
• təbii sərvətlərdən tam istifadənin təmin edilməsi;
• torpağın, su və hava hövzələrinin düzgün qiymətləndirilməsi və onlardan səmərəli istifadə;
• əhalinin ekoloji cəhətdən təhlükəsizliyinin təmin edilməsi;

193. AR Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əsas vəzifələrinə aid deyil:

√ AR standartlarının işlənib hazırlanması;
• beynəlxalq öhdəliklərin yerinə yetirilməsi.
• su obyektlərinin istifadəsi;
• yerin təkinin geoloji öyrənilməsi;
• bioloji sərvətlərdən səmərəli istifadə;

194. Ekoloji problemlərlə məşğul olan dövlət orqanlarının səlahiyyətlərinə daxil deyil:

• müvafiq proqramların təsdiqi.
• ekoloji nəzarət;
√ ekologiya sahəsində beynəlxalq standartların işlənib hazırlanması;
• ekologiya sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq;

195. AR Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin hüquqlarının əsas qruplarına aid deyil:

• normayaradıcı;
• məlumatverici;
√ stimullaşdırıcı;
• beynəlxalq təmsiledici;
• maarifləndirici

196. Ekoloji hüquqi normalar hansı normativ hüquqi aktlarda əks olunub?:

√ Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında AR Qanunu;
• Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında AR Qanunu.
• AR Mülki Məcəlləsi;
• Ekoloji təhlükəsizlik haqqında AR Qanunu;
• AR Konstitusiyası;

197. Ekoloji hüquqi mexanizmin əsas məqsədi ibarətdir:

• ekoloji vəziyyətin düzgün qiymətləndirilməsi;
• torpağın münbitliyinin artırılması;
• hamısı düzgündür
√ ekoloji hüquqi normaların reallaşdırılması;
• meşə ehtiyatlarından səmərəli istifadə;

198. Təbiətqoruyucu hüquqi normaları bunlardır:

• prioritet normalar;
√ bütün cavablar doğrudur



• prinsip normaları və qarantiya normalar;
• imperativ normalar;

199. Zəmanət (qarantiya) normaların funksiyası:

• ətraf mühitin qorunması üçün bütün fəaliyyət sahələrinə təsir göstərmək;
• ekoloji imperativ normaları konkretləşdirib, digər sahənin fəaliyyəti ilə əlaqələndirmək;
• ekoloji imperativin (məcburi icra) bazasını möhkəmləndirmək;
√ baza hüquq norma və normativlərin yerinə yetirilməsini təmin etmək;

200. Ekologiyaya uyğunlaşmış normalar və normativlərin funksiyası:

• ekoloji imperativin (məcburi icra) bazasını möhkəmləndirmək;
• ətraf mühitin qorunması üçün bütün fəaliyyət sahələrinə təsir göstərmək;
• hamısı düzgündür
• baza hüquq norma və normativlərin yerinə yetirilməsini təmin etmək;
√ ekoloji imperativ normaları konkretləşdirib, digər sahənin fəaliyyəti ilə əlaqələndirmək;

201. Ekoloji hüquqi məsuliyyətin tətbiqini şərtləndirən hüquq pozuntuları hansı sahədə
baş verir?

√ Ətraf təbii mühit
• Bitki və heyvanlar aləmi
√ Ətraf təbii mühit
• Təbiət
• Torpaq
• Meşə
• Meşə
• Torpaq
• Bitki və heyvanlar aləmi
• Təbiət

202. Azərbaycan Respublikasının hava yolu ilə daşınan əmlaka dəyən zərərə görə
məsuliyyət nəyə əsasən müəyyənləşir?

• inzibati qanunvericilik;
• maddi məsuliiyət üzrə qanunvericilik;
• inzibati və cinayət qanunvericilikləri
√ mülki qanunvericilik;
• cinayət qanunvericiliyi;

203. Azərbaycan Respublikasının hava məkanında xarici hava cəmilərinin uçuşu hansı
əsaslarlə həyata keçirilir ?

• xüsusi icazələrə əsasən;
√ beynəlxalq müqavilələrə və xüsusi icazələrə əsasən.
• beynəlxalq normalara əsasən;
• Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əsasən;
• beynəlxalq müqavilələrə əsasən;

204. Azərbaycan Respublikasının Hava Məcəlləsi necə quruluşa malikdir?

• 14 fəsil 118 maddə.
• 21 fəsil 48 maddə;
• 20 fəsil 238 maddə;

205. Azərbaycan Respublikasının Hava Məcəlləsi neçənci ildə qəbul edilmişdir?

• 1999
• 2002



√ 1994
• 1996

206. Ekologiya hüququnun prinsiplərinə hansı əlamətlər xasdır?

• bərabərhüquqlluq və obyektivlik.
√ obyektivlilik və sistemlilik;
• qanunilik və ədalətlilik;
• ədalətlilik və humanizm;
• beynəlmiləlçilik və obyektivlik;

207. Azərbaycan Respublikasının «Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yer
quruluşu haqqında» Qanunu neçənci ildə qəbul edilmişdir?

√ 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002

208. Ekologiya hüququnun tədqiqat obyekti kimi təbii komponentlərə aiddir:

• insan;
√ bütün cavablar doğrudur
• su ehtiyatları və atmosfer havası;
• torpaq və meşə ehtiyatları;

209. Ekoloji sistemin növlərinə aiddir:

√ bütün cavablar doğrudur
• təbii;
• transformasiya olunmuş;
• modifikasiya olunmuş;

210. Ətraf mühitin sərhəd bölgüsünə hansılar aid deyil?

√ coğrafi-ərazi;
• məhəlli;
• yer;
• planetar;

211. Ekologiya hüquq normaları bölünür:

• qaydalar;
• proritet normalar;
• prinsip normaları;
√ bütün cavablar doğrudur

212. Bunlar ekologiya hüququnun prinsiplərinə aid deyil:

√ demokratik mərkəziyyət;
• təbiətdən sərbəst istifadə;
• ətraf mühitə təsirin icazəli qaydası.
• humanistlik;
• ekoloji tarazlığın qorunması;

213. Bunlar ekologiya hüququnun prinsiplərinə aid deyil:

• ekoloji tarazlığın qorunması;
• təbiətdən pullu istifadə;



• ətraf mühit qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət.
√ təbiətdən sərbəst istifadə;
• sağlam ətraf mühitdə hər kəsin yaşaması;

214. Ekologiya hüququnun xüsusi hissəsi ibarətdir:

• təbii ehtiyatlardan istifadəni tənzimləyən normalardan;
√ təbii ehtiyatların ayrı-ayrı növlərinin hüquqi rejimini nizama salan normalardan.
• təbiətdən istifadə normalarından;
• ümumi ekoloji normalardan;
• torpaq və onun təkindən istifadə normalarından;

215. Ekologiya hüququnun ümumi hissəsi ibarətdir:

• torpaq və onun təkindən istifadə normalarından;
√ ekoloji münasibətləri tənzimləyən normalardan.
• təbiətdən istifadə normalarından;
• ümumi ekoloji normalardan;
• təbii ehtiyatlardan istifadəni tənzimləyən normalardan;

216. Ekologiya hüququ bu elementlərdən ibarətdir:

• yarımsahələr;
√ bütün cavablar doğrudur
• hüquqi normalar;
• institutlar;

217. Ekologiya hüququnun predmeti sayılmır:

• heç biri
√ bütün hüquqi münasibətlər;
• təbii ehtiyatlardan istifadə üzrə münasibətlər;
• ətraf təbii mühitin qorunması üzrə münasibətlər;

218. Ekologiya hüququ hesab edilir:

• bütün cavablar doğrudur
• təbiət-hüquqi elm kimi;
• iqtisadi-hüquqi elm kimi;
√ hüquq elmininin xüsusi sahəsi kimi;

219. Ekologiya hüquq normlarına aidir:

• ölkə qanunlarında əks olunan hüquqi normalar;
• bütün hüquqi normalar;
• bütün cavablar doğrudur
√ ekoloji prosesləri tənzimləyən hüquqi normalar;

220. Dövlət ekoloji funksiyalarını yerinə yetirərkən istifadə edir:

• iqtisadi və hüquqi mexanizmdən;
• bütün cavablar doğrudur
√ təşkilati və hüquqi mexanizmdən;
• iqtisadi mexanizmdən;

221. Dünyada hər il adambaşına təxminən tullantı düşür:

• 12 ton;
• 25 ton;
• 30 ton;



√ 20 ton;
• 16 ton;

222. Ekologiyadan istifadənin və ətraf mühitin mühafizəsinin ümumdövlət tənzimlənməsinin üstünlüyü prinsipi aiddir?

• əlahiddə hissənin prinsiplərinə
• ümumi və xüsusi hissənin prinsiplərinə
√ ümumi hissənin prinsiplərinə
• konstitusion
• xüsusi hissənin prinsiplərinə

223. Hansı təbiət obyektləri xüsusi mülkiyyətdə ola bilər?

• Yerin təki, su obyektləri, heyvanlar aləmi obyektləri
• Meşələr, yerin təki, heyvanlar aləmi obyektləri
√ Torpaqlar, su obyektləri, heyvanlar aləmi obyektləri
• Torpaqlar, meşələr, su obyektləri
• Yerin təki, su obyektləri, meşələr

224. Bələdiyyə mülkiyyətinə aşağıdakı torpaqlar aiddir?

• ümumi istifadədə olan torpaqlar; hüquqi və fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan torpaqlar; ehtiyat fondu torpaqları
√ ümumi istifadədə olan torpaqlar; hüquqi və fiziki şəxslərin istifadəsində olan torpaqlar; ehtiyat fondu torpaqları

• ümumi istifadədə olan torpaqlar; hüquqi və fiziki şəxslərin istifadəsində olan torpaqlar; hüquqi və fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan
torpaqlar

• ehtiyat fondu torpaqları; hüquqi və fiziki şəxslərin istifadəsində olan torpaqlar; fiziki şəxslərin icrasında olan torpaqlar
• hüquqi və fiziki şəxslərin istifadəsində olan torpaqlar; hüquqi və fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan torpaqlar; ehtiyat fondu torpaqları

225. Təbii ehtiyatların hansı növləri var?

√ Bərpa olunan təbii ehtiyatlar; bərpa olunmayan təbii ehtiyatlar; bərpa olunmuş təbii ehtiyatlar
• Bərpa olunan təbii ehtiyatlar; bərpa olunmayan təbii ehtiyatlar; qismən bərpa olunan təbii ehtiyatlar
• Bərpa olunan təbii ehtiyatlar; bərpa olunacaq ehtiyatlar; bərpa olunmayan təbii ehtiyatlar
• Qismən bərpa olunan təbii ehtiyatlar; bərpa olunmayan təbii ehtiyatlar
• Bərpa olunmayan təbii ehtiyatlar; bərpa olunan təbii ehtiyatlar

226. Yerin təkindən səmərəli istifadəyə hansı normativ-hüquqi aktın aidiyyatı yoxdur?

√ AR Meşə Məcəlləsi;
• Yerin təki haqqında AR Qnunun;
• AR Mülki Məcəlləsi;
• AR Torpaq Məcəlləsi.
• AR Konstitusiyası;

227. Yerin təkindən səmərəli istifadə üzrə əsas normativ-hüquqi akt hansıdır?

√ Yerin təki haqqında AR Qnunun;
• Ekoloji təhlükəsizlik haqqında AR Qanunu;
• AR Mülki Məcəlləsi;
• AR Torpaq Məcəlləsi.
• Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında AR Qanunu;

228. Yerin təkinin ekoloji-hüquqi rejiminin pozulmasına görə mülki-hüquqi məsuliyyət ümumi şəkildə hansı normativ-hüquqi aktda əks
olununb?

√ Mülki Məcəllə;
• Yerin təki haqqında AR Qnunun;
• İnzibati xətalar Məcəlləsi;
• Cinayət Məcəlləsi.
• AR Konstitusiyası;



229. Yerin təkindən istifadə hüquqnun yaranmasına əsas nə sayılır?

√ AR Prezidentinin sərəncamı;
• Nazirlər Kabinetinin qərarı;
• səlahiyyətli dövlət orqanının xüsusi icazəsi;
• hamısı
• mülkiyyət hüququnun verilməsi;

230. Torpaqların qorunması üzrə tələblərin, qanunvericiliyin pozulması nəyə səbəb olur?

√ hüquqi məsuliyyətin yaranmasına;
• toraqların səmərəliliyinin azalmasına;
• torpağın münbitliyinin azalmasına;
• hamısı

231. Torpaqların qorunması üzrə tələblərin, qanunvericiliyin pozulması nəyə səbəb olur?

√ hüquqi məsuliyyətin yaranmasına;
• toraqların səmərəliliyinin azalmasına;
• torpağın münbitliyinin azalmasına;
• hamısı

232. Torpaqlardan istifadə sahəsində ən mühüm şərt nədir?

√ ekoloji tələbatlara riayət edilməsi;
• suvarma sistemlərinin səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi;
• torpağın münbitliyinin artırılması;
• hamısı

233. Torpaqların hüquqi rejimi nə ilə şərtlənir?

√ məqsədli təyinatı;
• onların münbitliyi;
• hansı mülkiyyət formasına mənsubluğu;
• hamısı

234. Mənimsənilmə dərəcəsinə görə faydalı qazıntı yataqları neçə qruppa bölünür?

√ 4.0
• 6.0
• 5.0
• 3.0
• 2.0

235. «S1» kateqoriyasına hansı faydalı qazıntılar daxil edilməlidir?

√ yatağın keyfiyyət və texnoloji özəlliklərini müəyyən etmək üçün tam öyrənilmiş;
• metallurgiya sənayesini təmin edən tam öyrənilmiş faydalı qazıntılar;
• energetika sənayesini təmin edən texniki xasələri tam öyrənilmiş faydalı qazıntılar;
• hamısı

236. «S2» kateqoriyasına hansı faydalı qazıntılar daxil edilməlidir?

√ işlənmə sahəsi açılmış yataqlardakı faydalı qazıntılar;
• ümumi həcm barədə ətraflı və dəqiq informasiya toplanmalı;
• yatağın əsas faydalı qazıntısı üzrə texniki xassələr və keyfiyyət tam öyrənilməli;
• hamısı

237. Təbii ehtiyatlar üzərində mülkiyyət hüququnun obyekti qismində aşağıdakılar çıxış edə bilər



√ ayrı-ayrı təbiət obyektləri; yalnız qanunla nəzərdə tutulmuş təbiət obyektləri; ətraf mühitlə ekoloji əlaqədə olan təbiət obyektləri
• ayrı-ayrı təbiət obyektləri; qanunla nəzərdə tutulmamış təbiət obyektləri; ətraf mühitlə ekoloji əlaqədə olan təbiət obyektləri
• ekoloji sistem;külək enerjisi;günəş enerjisi
• ayrı-ayrı təbiət obyektləri; ekoloji sistem; təbiət kompleksləri
• təbiət kompleksləri; təbii ehtiyatlar; təbiət obyektləri

238. Təbii ehtiyatlar üzərində sahiblik, istifadə və sərəncam hüquqlarının neçə spesifik xüsusiyyətləri var

√ 2.0
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 3.0

239. İçməli və məişət təyinatlı suların üstünlüyü prinsipi aiddir?

√ xüsusi hissənin prinsiplərinə
• konstitusion
• əlahiddə hissənin prinsiplərinə
• ümumi və xüsusi hissənin prinsiplərinə
• ümumi hissənin prinsiplərinə

240. Faydalı qazıntıların işlənməsi üçün yerin təkindən istifadənin üstünlüyü prinsipi aiddir?

√ xüsusi hissənin prinsiplərinə
• konstitusion
• əlahiddə hissənin prinsiplərinə
• ümumi və xüsusi hissənin prinsiplərinə
• ümumi hissənin prinsiplərinə

241. Qoruyucu təyinatlı meşələrin üstünlüyü prinsipi aiddir?

√ xüsusi hissənin prinsiplərinə
• konstitusion
• əlahiddə hissənin prinsiplərinə
• ümumi və xüsusi hissənin prinsiplərinə
• ümumi hissənin prinsiplərinə

242. Heyvanların təbii sərbəstlik şəraitində yaşamasının üstünlüyü prinsipi aiddir?

√ xüsusi hissənin prinsiplərinə
• ümumi hissənin prinsiplərinə
• əlahiddə hissənin prinsiplərinə
• ümumi və xüsusi hissənin prinsiplərinə
• konstitusion

243. Ekologiya ilə məşğul olan dövlət orqanları ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində həll etdikləri məsələlər neçə qrupp üzrə təsnifləşir?

√ 7.0
• 9.0
• 5.0
• 11.0
• 6.0

244. «B» kateqoriyasına daxil olan faydalı qazıntılar üzrə hansı tələblər ödənilməlidir?

√ yatağın əsas faydalı qazıntısı üzrə texniki xassələr və keyfiyyət tam öyrənilməli
• düzgün cavab yoxdur
• hamısı



• yatağın əsas faydalı qazıntısı üzrə texniki xassələr tam öyrənilməli;
• ümumi həcm barədə ətraflı və dəqiq informasiya toplanmalı;

245. «A» kateqoriyasına daxil olan faydalı qazıntılar üzrə hansı tələblər ödənilməlidir?

√ texniki xassələr tam öyrənilməli;
• əsas daxili komponentlər tam öyrənilməli;
• hamısı
• bütün cavablar səhvdir
• ümumi həcm barədə ətraflı və dəqiq informasiya toplanmalı;

246. Faydalı qazıntılar fiziki əlamətlərinə görə neçə qrupa bölünür?

√ 2.0
• 6.0
• 5.0
• 3.0
• 4.0

247. A kateqoriyasına daxil olan faydalı qazıntı yataqları neçə qrupa bölünür?

√ 2.0
• 6.0
• 5.0
• 3.0
• 4.0

248. İşlənməsi və texniki şəraitinə görə faydalı qazıntı yataqları neçə kateqoriyaya bölünür?

√ 4.0
• 6.0
• 5.0
• 3.0
• 2.0

249. Balans ehtiyatlarına daxil olan faydalı qazıntılara aiddir;

√ işlənməsi əlverişli olan və müəyyən edilən ölçülərə uyğun gələn;
• yerin səthinə yaxın olanlar;
• qızıl ehtiyatları
• mineral sular
• böyük həcmə malik olanlar;

250. Faydalı qazıntılar mahiyyətinə görə neçə qruppa bölünür?

• 3.0
• 4.0
• 6.0
• 5.0
√ 2.0

251. Faydalı qazıntıların uçotunun əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?

√ faydalə qazıntıların kəşf edilmə dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi, faydalə qazıntıların mənimsənmə üçün hazırlanması barədə dəqiq
informasiya əldə etmək

• faydalı qazıntıların dəyərinin müəyyənləşdirilməsi;
• faydalı qazıntıların kəşf edilmə dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi;
• faydalı qazıntıların mənimsənilmə üçün hazırlanması barədə dəqiq informasiya əldə etmək;
• faydalı qazıntıların həcminin müəyyənləşdirilməsi;



252. Mineral ehtiyatlar necə qruplaşdırılır?

√ geoloji ehtiyatlar, kəşf edilmiş və iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilmiş ehtiyatlar
• kəşf edilməmiş ehtiyatlar;
• kəşf edilmiş, iqiqtisadi dövriyyəyə cəlb edilmiş ehtiyatlar;
• kəşf edilmiş ehdiyatlar
• geoloji ehtiyatlar;

253. Dünya təcrübəsində təbii ehtiyatlar qiymətləndirilərkən istifadə olunan göstricilər hansılardır?

√ bütün cavablar düzdür
• keyfiyyət dəyəri;
• topdansatış qiymətlər;
• hasilat dəyəri;
• konsepsus;

254. Milli sərvətin tərkibində təbii ehtiyatların uçotu hansı ölçü vahidi ilə aparılır?

√ natural və dəyər ölçülərlə;
• şərti-natural ölçülərlə;
• dəyər ölçülərlə;
• bütün cavablar düzdür
• natural ölçülərlə;

255. Təzələnməyən təbii ehtiyatlara aiddir:

√ mineral resurslar, yeraltı sərvətlər
• yeraltı sərvətlər;
• atmosfer havası;
• bütün cavablar səhvdir
• mineral resurslar;

256. Təbiət obyektləri üzərində dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyət hüququ institutu ekologiya hüququnun hansı hissəsinə aiddir?

√ ümumi hissəyə
• əlahiddə hissəyə
• qarışıq hissəyə
• kompleks hissəyə
• xüsusi hissəyə

257. Təbiət obyektlərindən məqsədli istifadə prinsipi aiddir?

√ ümumi hissənin prinsiplərinə
• xüsusi hissənin prinsiplərinə
• əlahiddə hissənin prinsiplərinə
• ümumi və xüsusi hissənin prinsiplərinə
• konstitusion

258. Meşələr hansı mülkiyyətdə ola bilər?

√ dövlət
• dövlət; bələdiyyə
• bələdiyyə; xüsusi
• dövlət; bələdiyyə; xüsusi
• dövlət; xüsusi

259. Torpaqlar üzərində hansı mülkiyyət növləri var?

√ dövlət; bələdiyyə; xüsusi
• dövlət; bələdiyyə



• dövlət; xüsusi
• bələdiyyə; xüsusi
• dövlət

260. Yerin təki üzərində hansı mülkiyyət növləri var?

√ dövlət
• dövlət; bələdiyyə
• dövlət; xüsusi
• bələdiyyə; xüsusi
• dövlət; bələdiyyə; xüsusi

261. Heyvanlar aləmi obyektləri üzərində hansı mülkiyyət növləri var?

√ dövlət; bələdiyyə; xüsusi
• dövlət; bələdiyyə
• dövlət; xüsusi
• bələdiyyə; xüsusi
• dövlət

262. Su obyektləri üzərində hansı mülkiyyət növləri var?

√ dövlət; bələdiyyə; xüsusi
• dövlət; xüsusi
• bələdiyyə; xüsusi
• dövlət
• dövlət; bələdiyyə

263. Azərbaycan Respublikasının «Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında» Qanunu hansı quruluşa malikdir?

√ 14 fəsil 82 maddə;
• 24 fəsil 38 maddə.
• 21 fəsil 48 maddə;
• 21 fəsil 48 maddə;
• 25 fəsil 38 maddə;

264. Azərbaycan Respublikasının «Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında» Qanunu neçənci ildə qəbul edilmişdir?

• 1998.0
• 2002.0
√ 1999.0
• 2000.0
• 2001.0

265. Təzələnə bilən təbii ehtiyatlara aid deyil

√ mineral ehtiyatlar;
• heç biri
• heyvanlar aləmi;
• atmosfer havası;

266. Təzələnə bilən təbii ehtiyatlara aid deyil

√ karbohidrogen ehtiyatları;
• bitkilər aləmi;
• heç biri
• su ehtiyatları;

267. Təzələnə bilən təbii ehtiyatlara aid deyil



• meşə fondu;
• heç biri
• su ehtiyatları;
√ torpaq;

268. Təbii ehtiyatlar statistikasının topladığı informasiyalar harada istifadə edilir?

√ təbiətqoruma üzrə müvafiq dövlət siyasətinin işlənməsində;
• təbii-resurs potensialının genişləndirilməsində;
• hamısı
• ölkə üzrə təbii resursların daha ətraflı öyrənilməsində;
• təbii ehtiyatların istehsala cəlb edilməsi işində;

269. Təbii resurslar statistikası göstəricilər sisteminə aid deyil:

• təbii resursların bütün növlərinin istifadəsi və qorunması haqqında məlumat
√ təbii ehtiyatlardan istifadənən səmərəliliyinin yüksəldilməsi barədə hesablamalar;
• təbii resurs potensialını əks etdirən göstəricilər;
• sənaye və məişət tullantılarının yaranması barədə məlumat;
• təbii ehtiyatların qorunması vəziyyəti barədə məlumat.

270. Təbii ehtiyatlara mülkiyyət hüquq formaları:

√ xüsusi, dövlət və bələdiyyə;
• bələdiyyə.
• xüsusi və dövlət;
• dövlət və bələdiyyə;
• dövlət və xüsusi;

271. Təbii ehtiyatlar statistikasının vəzifələrinə aid deyil:

√ təbii ehtiyatlardan istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi;
• ekoloji təyinatlı məsrəflərin səmərəliliyini səciyyələndirmək.
• təbiətqoruyucu tədbirlərin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi;
• təbii mühitdə baş verən dəyişiklikləri təhlil etmək;
• təbii ehtiyatlar əks etdirən göstəricilər sisteminin hazırlanması;

272. Təbii ehtiyatlar statistikasının predmetini təşkil edir:

√ hamısı
• təbii ehtiyatların istifadəsində yaranan münasibətlər;
• təbii ehtiyatların tərkibinin, onlardan istifadənin səmərəliliyinin öyrənilməsi;
• təbii resursların mənimsənilməsi ilə əlaqədar məsrəflərin öyrənilməsi;

273. Təbii ehtiyatlar statistikasının obyektini təşkil edir:

√ təbii ehtiyatlar;
• hamısı
• torpaq, meşə, su ehtiyatları;
• torpaq və onun elementləriə meşə fondları;
• təbii ehtiyatların istifadəsində yaranan münasibətlər;

274. Təbii ehtiyat dedikdə başa düşülür:

• iqtisadi dövriyyəyə cəlb olunan təbii resurslar;
• hamısı
• yerin təki, su və meşə fondları;
√ istehsal olunmayan təbii resurslar;
• təbiətdə bərpa olunan təbii sərvətlər;



275. Atmosfer havasının mühafizəsi sahəsində dövlət nəzarətinin vəzifələrinə daxil deyil?

√ Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında qanunvericilik pozulduqda məsuliyyət tətbiq etmək
• Atmosfer havasına atılan zərərli maddələrin atmosfer mənbəyi olan obyektlərin sanitar-mühafizə rejiminə əməl edilməsini təmin etmək
• Atmosfer havasına mühafizəsinə dair məqsədli dövlət proqramlarının və tədbirlərin həyata keçirilməsinə əməl edilməsini təmin etmək

• Nəqliyyat və digər səyyar vasitələri üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş atılmanın texniki normativlərinə riayət olunmasına əməl
edilməsini təmin etmək

• Atmosfer havasına atılan zərərli maddələrə və onların zərərli fiziki təsirlərinə verilən xüsusi icazənin şərtlərinə əməl edilməsini təmin
etmək

276. Bunlardan hansı atmosfer havasının mühafizəsinə nəzarətin növlərinə aid deyil?

• dövlət nəzarəti
• ictimai nəzarət
√ fərdi nəzarət
• istehsalat nəzarəti
• müəssisə nəzarəti

277. Hər bir xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin və obyektlərinin kadastr məlumatı neçə ildən bir təqdim edilir?

√ 5.0
• 10.0
• 8.0
• 15.0
• 7.0

278. Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin təşkili, mühafizəsi və istifadəsinin prinsiplərinə aid deyil?

√ ov yerlərinin təşkili
• beynəlxalq əməkdaşlıq
• xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin mühafizəsi sahəsində əhalinin və ictimai birliklərin iştirakı
• xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri sahəsində dövlət tənzimlənməsi və nəzarət
• bioloji müxtəlifliyin və təbii ekoloji sistemin qorunub saxlanılması

279. Hansı kateqoriya xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri bələdiyyə mülkiyyətinə verilə bilər?

√ yerli əhəmiyyətli
• beynəlxalq
• bölgə
• ittifaq
• respublika

280. Təbiət parklarının ərazilərində hansı fəaliyyət zonaları müəyyən edilmir?

√ Vəhşi fauna növlərinin təsərrüfat məqsədilə istifadəsi zonaları
• İstirahət zonaları
• Tarix-mədəniyyət komplekslərinin və obyektlərinin mühafizə zonaları
• Rekreasiyaya xidmət göstərilən zonalar
• Xüsusi mühafizənin hüquqi rejimi tətbiq edilən zonalar

281. Respublika və bölgə əhəmiyyətli təbiət parkları necə təşkil edilir?

√ Nazirlər Kabineti tərəfindən
• Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən
• Milli Məclis tərəfindən
• Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən
• Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

282. Milli parkların ərazilərində hansı fəaliyyət zonaları müəyyən edilmir?



√ Peşəkar ov zonaları
• Təsərrüfat fəaliyyətinin tənzimlənən rejimi tətbiq edilən zonalar
• Turizm və istirahət zonaları
• Turistlərə və başqalarına xidmət göstərilən zonalar
• Xüsusi mühafizənin hüquqi rejimi tətbiq edilən zonalar

283. Milli parklar necə təşkil edilir?

√ Prezident tərəfindən
• Milli Məclis tərəfindən
• Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən
• Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən
• Nazirlər kabineti tərəfindən

284. Dövlət təbiət qoruqlarının əraziləri hansı kateqoriyaya aiddir?

√ respublika
• bölgə
• yerli
• region
• beynəlxalq

285. Bunlardan hansı xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin növlərinə aid deyil?

√ ciddi mühafizə olunan ərazilər
• milli parklar
• təbiət parkları
• zooloji parklar
• dövlət təbiət qoruqları

286. Azərbaycan Respublikasında xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektlərinin kateqoriyasına aid deyil?

√ region
• respublika
• bölgə
• yerli
• beynəlxalq

287. Dövlət təbiət yasaqlıqlarının yaradılmasında məqsəd deyil?

√ ödənişli xidmətin təşkili
• təbiət komplekslərinin və ya onların komponentlərinin qorunması və bərpası
• ekoloji tarazlığın saxlanılması

• yaranma profilindən asılı olaraq torpaq mülkiyyətçiləri, istifadəçiləri və icarəçiləri tərəfindən təsərrüfat fəaliyyətində müəyyən edilmiş
məhdudiyyətlərə əməl edilməsini təmin etmək

• elmi, mədəni, tədris və məhdud təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirmək

288. Dövlət təbiət yasaqlıqları hansı kateqoriyalara aid ola bilərlər?

√ respublika və ya bölgə əhəmiyyətli
• beynəlxalq və ya respublika əhəmiyyətli
• bölgə və ya yerli əhəmiyyətli
• beynəlxalq və ya bölgə əhəmiyyətli
• respublika əhəmiyyətli

289. Təbii ehtiyatlardan istifadə nə əsasında aparılır?

• müvafiq qanun qəbul edilməsi;
• müvafiq dövlət orqanının razılığı;
• Nazirlər Kabinetinin sərəncamı;



√ müqavilə bağlanması;
• Milli Məclisin qərarı.

290. Təbii ehtiyatların monitorinqi nə məqsədlə aparılır?

• təbii ehtiyatlara nəzarət etmək;
• təbii ehtiyatların hasilatının planlaşdırılması
√ təbii ehtiyatlardan istifadənin tənzimlənməsi;
• təbii ehtiyatların həcminin müəyyənləşdirilməsi;
• təbii ehtiyatların qorunması;

291. Ekoloji monitorinqin qaydaları hansı sənədə əsasən təsdiqlənib?

√ AR Nazirlər Kabinetinin Qərarı;
• AR Milli Məclisinin Qərarı;
• Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Qərarı.
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Qərarı;
• AR Prezidentinin Sərəncamı;

292. Ekoloji auditin istiqamətlərinə aid deyil

• ərazinin ekoloji yoxlanılması və ekoloji konsaltinq;
• heç biri
√ təbii ehtiyatlardan istifadənin durumunun öyrənilməsi;
• istehsal müəssisələrinin fəaliyyətinin yoxlanılması;

293. Ekoloji nəzarətin neçə forması vardır?

√ 3.0
• 2.0
• 4.0
• 6.0
• 5.0

294. Ekoloji nəzarətin məqsədi:

• dövlət orqanlarının işinə göməklik göstərilməsi;
• hamısı
√ ətraf mühitin qorunması;
• təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadənin təmin edilməsi;
• təbii ehtiyatlardan istifadə sahəsində sahibkarların fəaliyyətlərinə nəzarətin təmin edilməsi;

295. Ekoloji sertifikatlaşdırmanın əsas məqsədi:

• məhsulların təhlükəsizliyinə nəzarət;
• istehlakçılara köməklik göstərilməsi;
• sahibkarların fəaliyyətləri üçün əlverişli şərait yaratmaq;
√ hamısı

296. Ekoloji qəza zamanı həyat və sağlamlığa dəyən zərərlə bağlı iddia müddəti nə qədərdir? Hadisə baş verən gündən:

• 5 il.
• 3 il;
√ 2 il;
• 4 il;
• 1 il;

297. Ekoloji sığortanın hüquqi əsası hansıdır?

• AR Mülki Məcəlləsi;



• Ekoloji təhlükəsizlik haqqında AR Qanunu;
√ Məcburi ekoloji sığorta haqqında AR Qanunu.
• Sıgorta fəaliyyəti haqqında AR Qanunu;
• AR Konstitusiyası;

298. Dövlət ekoloji ekspertizasının sifarişçisi kimi çıxış edir:

√ müvafiq dövlət icra orqanı;
• hamısı
• hüquqi şəxslər;
• təbii ehtiyatların yerləşdiyi ərazinin dövlət icra orqanı;
• AR Nazirlər Kabineti;

299. Ətraf mühitin mühafizəsi fondunun istifadəsi üzrə illik hesabat hansı dövlət qurumuna təqdim olunur?

√ Maliyyə Nazirliyinə.
• AR Nazirlər Kabinetinə;
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə;
• AR Nazirlər Kabinetinin qərarı;
• Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə;

300. Ətraf mühitin mühafizəsi fondu hansı normativ hüquqi akt əsasında yaradılıb?

√ AR Nazirlər Kabinetinin qərarı;
• AR Nazirlər Kabinetinin sərəncamı.
• AR Prezidentinin fərmanı;
• AR Prezidentinin sərəncamı;
• AR Milli Məclisin qərarı;

301. Qanunvericiliklə ekoloji tədbirlərin maliyyələşmə mənbələri:

√ təbiətdən istifadənin ödənişli sistemi;
• hamısı
• ictimai birliklərin vəsaiti;
• müvafiq nazirliklərin maliyyə vəsaitləri;
• Dövlət büdcəsinin vəsaitləri;

302. Qanunvericiliklə ətraf mühitin mühafizəsinin ictimai fondu maliyyələşmə mənbələrinə aid deyil

√ Dövlət büdcəsi ;
• fiziki və hüquqi şəxslərin ianələri;
• ictimai birliklərin vəsaiti;
• heç biri

303. Qanunvericiliklə ətraf mühitin mühafizəsi üzrə dövlət fondu hansı dövlət qurumu nəzdində yaradılır?

√ Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi;
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi;
• Maliyyə Nazirliyi;
• Dövlət büdcəsi.
• AR Nazirlər Kabineti;

304. Qanunvericiliyə görə ətraf mühitin çirklənməsinə görə ödəmələrə aid deyil

√ inzibati sanksiyalar;
• kopensasiya edici və stimullaşdırıcı;
• iqtisadi səmərəyə görə;
• heç biri

305. Qanunvericiliyə görə ətraf mühitin çirklənməsinə görə neçə cür haqq alınır?



√ 3.0
• 6.0
• 8.0
• 4.0
• 9.0

306. Hər bir təbiət parkının əsasnaməsi hansı orqan tərəfindən təsdiq olunur?

√ Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
• Milli Məclis
• Fövqəladə Hallar Nazirliyi
• Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən
• Nazirlər kabineti

307. Dövlət təbiət yasaqlıqları hansı orqan tərəfindən yaradılır?

√ Nazirlər Kabineti
• Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
• Fövqəladə Hallar Nazirliyi
• Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi
• Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

308. Dövlət təbiət yasaqlıqlarının hər birinin əsasnaməsi hansı orqan tərəfindən təsdiq edilir?

√ Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən
• Fövqəladə Hallar Nazirliyi
• Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
• Milli Məclis
• Nazirlər Kabineti

309. Ekologiya hüququnun neçə konstitusion Prinsipi var?

√ 11.0
• 9.0
• 7.0
• 5.0
• 8.0

310. Ekologiya hüququnun ümumi hissəsinə neçə prinsip aiddir?

√ 9.0
• 11.0
• 7.0
• 6.0
• 5.0

311. Humanizm prinsipi ekologiya hüququnun hansı prinsiplərinə aiddir?

√ konstitusion hissənin prinsiplərinə
• ümumi hissənin prinsiplərinə
• əlahiddə hissənin prinsiplərinə
• ümumi və xüsusi hissənin prinsiplərinə
• xüsusi hissənin prinsiplərinə

312. Hakimiyyətin xalqa məxsus olması prinsipi ekologiya hüququnun hansı prinsiplərinə aiddir?

√ konstitusion
• xüsusi hissənin prinsiplərinə
• əlahiddə hissənin prinsiplərinə



• ümumi və xüsusi hissənin prinsiplərinə
• ümumi hissənin prinsiplərinə

313. Qanunçuluq prinsipi ekologiya hüququnun hansı prinsiplərinə aiddir?

√ konstitusion hissənin prinsiplərinə
• xüsusi hissənin prinsiplərinə
• əlahiddə hissənin prinsiplərinə
• ümumi və xüsusi hissənin prinsiplərinə
• ümumi hissənin prinsiplərinə

314. Beynəlmiləlçilik prinsipi ekologiya hüququnun hansı prinsiplərinə aiddir?

√ konstitusion hissənin prinsiplərinə
• xüsusi hissənin prinsiplərinə
• əlahiddə hissənin prinsiplərinə
• ümumi və xüsusi hissənin prinsiplərinə
• ümumi hissənin prinsiplərinə

315. Təbiət obyektləri üzərində bütün mülkiyyət formalarının və bütün təsərrüfatçılıq formalarının bərabər hüquqlu vəziyyəti prinsipi aiddir?

√ konstitusion
• xüsusi hissənin prinsiplərinə
• əlahiddə hissənin prinsiplərinə
• ümumi və xüsusi hissənin prinsiplərinə
• ümumi hissənin prinsiplərinə

316. Ekologiya istifadəçilərinin öz hüquq və vəzifələrini lazımi surətdə icra etməsinin stimullaşdırılması prinsipi aiddir?

√ konstitusion
• xüsusi hissənin prinsiplərinə
• əlahiddə hissənin prinsiplərinə
• ümumi və xüsusi hissənin prinsiplərinə
• ümumi hissənin prinsiplərinə

317. Subyektiv anlaqlılıq prinsipi aiddir?

√ konstitusion
• xüsusi hissənin prinsiplərinə
• əlahiddə hissənin prinsiplərinə
• ümumi və xüsusi hissənin prinsiplərinə
• ümumi hissənin prinsiplərinə

318. Ekologiya hüququ münasibətlərinin subyektlərinin hüquq və vəzifələrinin vəhdəti prinsipi aiddir?

√ konstitusion
• xüsusi hissənin prinsiplərinə
• əlahiddə hissənin prinsiplərinə
• ümumi və xüsusi hissənin prinsiplərinə
• ümumi hissənin prinsiplərinə

319. İnandırma və məcburetmənin uzlaşdırılması prinsipi aiddir?

√ konstitusion
• xüsusi hissənin prinsiplərinə
• əlahiddə hissənin prinsiplərinə
• ümumi və xüsusi hissənin prinsiplərinə
• ümumi hissənin prinsiplərinə

320. Aşkarlıq prinsipi aiddir?



√ konstitusion
• xüsusi hissənin prinsiplərinə
• əlahiddə hissənin prinsiplərinə
• ümumi və xüsusi hissənin prinsiplərinə
• ümumi hissənin prinsiplərinə

321. Ekologiya hüquq münasibətlərinin subyektlərinin hüquq və vəzifələrinin vəhdəti prinsipi aiddir?

√ konstitusion
• xüsusi hissənin prinsiplərinə
• əlahiddə hissənin prinsiplərinə
• ümumi və xüsusi hissənin prinsiplərinə
• ümumi hissənin prinsiplərinə

322. İnandırma və məcburetmənin uzlaşdırılması prinsipi aiddir?

√ konstitusion
• xüsusi hissənin prinsiplərinə
• əlahiddə hissənin prinsiplərinə
• ümumi və xüsusi hissənin prinsiplərinə
• ümumi hissənin prinsiplərinə

323. Müvafiq ərazidə yaşayan əhalinin mənafelərinin üstünlüyü və hər bir insanın hüquqlarının müdafiəsi prinsipi aiddir?

√ ümumi hissənin prinsiplərinə
• xüsusi hissənin prinsiplərinə
• əlahiddə hissənin prinsiplərinə
• ümumi və xüsusi hissənin prinsiplərinə
• konstitusion

324. Ekologiyadan istifadənin planlılığı prinsipi aiddir?

√ ümumi hissənin prinsiplərinə
• xüsusi hissənin prinsiplərinə
• əlahiddə hissənin prinsiplərinə
• ümumi və xüsusi hissənin prinsiplərinə
• konstitusion

325. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların üstünlüyü prinsipi aiddir?

• ümumi hissənin prinsiplərinə
√ xüsusi hissənin prinsiplərinə
• ümumi və xüsusi hissənin prinsiplərinə
• əlahiddə hissənin prinsiplərinə
• konstitusion

326. Təbiət obyektlərindən rasional və səmərəli istifadə prinsipi aiddir?

√ ümumi hissənin prinsiplərinə
• ümumi və xüsusi hissənin prinsiplərinə
• əlahiddə hissənin prinsiplərinə
• xüsusi hissənin prinsiplərinə
• konstitusion

327. Təbiət obyektlərindən istifadə zamanı mühafizə tədbirlərinin üstünlüyü prinsipi aiddir?

• konstitusion
• əlahiddə hissənin prinsiplərinə
• ümumi və xüsusi hissənin prinsiplərinə



√ ümumi hissənin prinsiplərinə
• xüsusi hissənin prinsiplərinə

328. Ekologiyadan istifadədə kompleks yanaşma prinsipi aiddir?

√ ümumi hissənin prinsiplərinə
• xüsusi hissənin prinsiplərinə
• əlahiddə hissənin prinsiplərinə
• ümumi və xüsusi hissənin prinsiplərinə
• konstitusion

329. Dövlət təbiət qoruqlarının torpaqları hansı əsasla onlara verilir?

√ daimi istifadəsinə
• qısa müddətli istifadəsinə
• uzun müddətli istifadəsinə
• icarəsinə
• mülkiyyətinə

330. Dövlət təbiət qoruqlarında nələr qadağan edilmir?

√ elmi tədqiqatları təşkil etmək
• ov və balıq ovu
• kolleksiyaların toplanması
• oduncaq tədarükü
• bina və qurğuların tikintisi

331. Milli parkların əraziləri hansı kateqoriyaya aiddir?

√ respublika
• bölgə
• yerli
• region
• beynəlxalq

332. Milli parkların əraziləri hansı əsasla onlara verilir?

√ daimi istifadəyə
• qısa müddətli istifadəyə
• uzun müddətli istifadəyə
• mülkiyyətə
• icarəyə

333. Dövlət təbiət qoruqları necə təşkil edilir?

√ Prezident tərəfindən
• Milli Məclis tərəfindən
• Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən
• Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən
• Nazirlər kabineti tərəfindən

334. Təbiət parklarının hər biri üçün neçə ildən bir pasport hazırlanır?

√ 10.0
• 15.0
• 12.0
• 25.0
• 20.0

335. Təbiət parklarının məqsədlərinə hansılar aid deyil?



√ faydalı qazıntı işlərinin aparılması
• istirahət üçün şərait yaratmaq
• təbiəti mühafizənin effektli metodlarını hazırlamaq
• nəzərdə tutulmuş müddətlərdə ekosistemlərin monitorinqini aparmaq?
• təbii mühiti mühafizə etmək

336. Zooloji parkların təşkili üçün torpaq sahələri onların istifadəsinə verilir?

√ daimi istifadəsinə
• uzunmüddətli istifadəsinə
• icarəsinə
• mülkiyyətinə
• qısa müddətli istifadəsinə

337. Nəbatət bağları və dendroloji parklar hansı kateqoriyaya aid ola bilərlər?

√ respublika və ya bölgə əhəmiyyətli
• beynəlxalq və ya yerin əhəmiyyətli
• respublika və ya yerli əhəmiyyətli
• bölgə və ya yerli əhəmiyyətli
• beynəlxalq və ya respublika

338. Nəbatət bağları və dendroloji parkların təşkili üçün torpaq sahələri verilir?

√ daimi istifadəsinə
• qısa müddətli istifadəsinə
• uzunmüddətli istifadəsinə
• carəsinə
• mülkiyyətinə

339. Nəbatət bağları və dendroloji parklarda yaradılmır?

√ ov yerləri
• tingliklər
• herbarilər
• toxum fondları
• kolleksiya və təcrübə sahələri

340. Nəbatət bağları və dendroloji parklarda bu idarələrin təsərrüfat fəaliyyəti üçün ola bilməz?

• yardımçı təsərrüfatlar
• başqa obyektlər
√ turist zonaları
• emalatxanalar
• bitkilərin satışı üçün ixtisaslaşdırılmış mağazalar

341. Müalicə-sağlamlaşdırma yerləri və kurortlar hansı kateqoriyalara aid ola bilərlər?

√ beynəlxalq, respublika, bölgə və yerli əhəmiyyətli
• respublika, bölgə və yerli əhəmiyyətli
• respublika və bölgə əhəmiyyətli
• bölgə və yerli əhəmiyyətli
• ittifaq, respublika, bölgə və yerli əhəmiyyət

342. Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektlərinin mühafizəsinə, qorunmasına və istifadəsinə dövlət nəzarətini hansı orqan həyata
keçirir?

√ Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
• Səhiyyə Nazirliyi



• Fövqəladə Hallar Nazirliyi
• Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi
• Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

343. Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin və təbiət obyektlərinin mühafizəsi rejimini pozmağa görə məsuliyyət cinayət məcəlləsinin
hansı maddəsində əks olunub?

√ 261.0
• 259.0
• 258.0
• 241.0
• 251.0

344. Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərindən istifadə qaydalarının, həmin ərazilərin mühafizə rejiminin pozulmasına görə inzibati xətalar
məcəlləsinin hansı maddəsində məsuliyyət nəzərdə tutulur?

√ 84.0
• 82.0
• 78.0
• 77.0
• 80.0

345. Atmosfer havasına zərərli təsirlərin dövlət uçotu hansı orqanlar tərəfindən aparılır?

√ Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ,Dövlət Statistika Komitəsi
• Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
• Müəssisənin özü tərəfindən, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
• Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi
• Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi

346. AR Prezidentinin 27.04.98 tarixli Fərmanına uyğun Faydalı qazıntı yataqları kadastrı həyata keçirir:

√ Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi;
• Meliorasiya və Su Təsərüfatı Komitəsi;
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi;
• hamısı
• AR Nazirlər Kabineti;

347. Faydalı qazıntı yataqları kadastrı hansı normativ-hüquqi akta uyğun həyata keçirilir?

√ Yerin təki haqqında AR Qanunu;
• Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında AR Qanunu;
• AR Torpaq Məcəlləsi;
• Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri haqqında AR Qanunu.
• AR Mülki Məcəlləsi;

348. Faydalı qazıntılar kadastrı hansı qanuna uyğun həyata keçirilir?

√ Yerin təki haqqında AR Qanunu;
• Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında AR Qanunu;
• AR Torpaq Məcəlləsi;
• Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri haqqında AR Qanunu.
• AR Mülki Məcəlləsi;

349. Təbii ehtiyatlar kadastrları məcmu halda nəyi yaradır?

√ vahid iqtisadi-hüquqi sxemi.
• vahid texniki-iqtisadi göstəricilər sistemini;
• təbii ehtiyatların itəşkilati-ekoloji mexanizmini;
• vahidtexnoloji inkişaf prqramını;



• vahid tənzimləmə mexanizmini;

350. Ətraf mühitin iqtisadi tənzimlənmə sistemi hansı qanunda əks olununb?

√ Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında AR Qanunu;
• Ekoloji təhlükəsizlik haqqında AR Qanunu;
• AR Torpaq Məcəlləsi;
• Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri haqqında AR Qanunu.
• AR Mülki Məcəlləsi;

351. Ətraf mühitin iqtisadi tənzimlənmə sistemi hansı qanunda əks olununb?

√ Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında AR Qanunu;
• Ekoloji təhlükəsizlik haqqında AR Qanunu;
• AR Torpaq Məcəlləsi;
• Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri haqqında AR Qanunu.
• AR Mülki Məcəlləsi;

352. Təbii ətraf mühitin keyfiyyət normalarını təşkil edən qruplara daxildir:

√ sanitar-gigiyenik, istehsal-təsərrüfat və kompleks normativlər;
• ekoloji, sosial normativlər;
• iqtisadi, texniki normativlər;
• hamısı

353. Ətraf mühitin keyfiyyət normativləri neçə göstəricidən ibarətdir?

• 6.0
• 4.0
√ 3.0
• 9.0
• 8.0

354. Ətraf mühitin keyfiyyət normaları ümumi şəkildə aşağıdakıları təmin edir:

√ təbii şəraiti qorumaq və ondan səmərəli istifadə, ekoloji təhlükəsizlik;
• ətraf mühiti qorumaq və ondan səmərəli istifadə;
• təbii sərvətlərdən qənaətlə istifadə, təbii sərvətlərdn səmərəli istifadə;
• hamısı

355. Ətraf mühitin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün tətbiq olunan üsulu kim tətbiq edir?

√ müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və ictimai təşkilatlar;
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi;
• yerli icra hakimiyyyəti orqanı;
• hamısı
• AR Nazirlər Kabineti;

356. Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında qanun nə vaxt qəbul edilib?

√ 2001-ci il 27 mart
• 2003-cü il 20 may
• 2004-cü il 30 sentyabr
• 2005-ci il 20 oktyabr
• 2002-ci il 30 mart

357. Havanın çirklənməsi hansı amillə şərtlənmir?

√ oksigenin tükənməsi
• atmosferdə oksigen tutumunun azalması



• iqlimin qlobal istiləşməsi
• atmosferin çirkləndirici qatışıqlardan qorunmaq qabiliyyətinin zəifləməsi
• ozon təbəqəsinin tükənməsi

358. Zooloji parkları hansı kateqoriyaya aid ola bilərlər?

√ respublika, bölgə və ya yerli əhəmiyyətli
• beynəlxalq, respublika və ya yerli əhəmiyyətli
• beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli
• respublika və yerli əhəmiyyətli
• beynəlxalq, respublika və ya bölgə əhəmiyyətli

359. Təbiət abidələri hansı kateqoriyalara aid ola bilər?

√ respublika və ya bölgə əhəmiyyətli
• bölgə və ya yerli əhəmiyyətli
• respublika və ya yerli əhəmiyyətli
• beynəlxalq və ya yerli əhəmiyyətli
• beynəlxalq və ya respublika əhəmiyyətli

360. Təbiət abidələri hansı parametrlə xüsusi əhəmiyyəti olmayan təbiət obyektləridir?

√ iqtisadi
• ekoloji
• elmi
• estetik
• mədəni

361. Dövlət təbiət yasaqlıqları bu profilli ola bilməz?

√ qarışıq
• bioloji
• paleontoloji
• hidroloji
• kompleks

362. «Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında» qanun nə vaxt qəbul edilib?

√ 24 mart 2000-ci il
• 22 oktyabr 2002-ci il
• 12 dekabr 2003-cü il
• 14 aprel 2004-cü il
• 30 mart 2001-ci il

363. Təbii ehtiyatlardan və təbiət obyektlərindən pullu istifadə prinsipi aiddir?

√ ümumi hissənin prinsiplərinə
• xüsusi hissənin prinsiplərinə
• əlahiddə hissənin prinsiplərinə
• ümumi və xüsusi hissənin prinsiplərinə
• konstitusion

364. Ekologiyadan istifadə hüququ institutu ekologiya hüququnun hansı hissəsinə aiddir?

√ ümumi hissəyə
• əlahiddə hissəyə
• qarışıq hissəyə
• kompleks hissəyə
• xüsusi hissəyə



365. Azərbaycan Respublikasının «Ekoloji təhlükəsizlik haqqında» Qanunu neçə maddədən ibarətdir?

√ 13.0
• 29.0
• 17.0
• 11.0
• 26.0

366. Azərbaycan Respublikasının «Ekoloji təhlükəsizlik haqqında» Qanunu neçənci ildə qəbul edilmişdir?

• 1998.0
• 2001.0
√ 1999.0
• 2000.0
• 2002.0

367. Ətraf mühitin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün tətbiq olunan üsul:

√ ekoloji ekspertizanın aparılması;
• inzibati nəzarətin həyata keçirilməsi;
• iqtisadi stimullaşdırma;
• sosial tədbirlərin yerinə yetirilməsi;

368. Təbiətdən istifadə müqavilələrininbağlanması üzrə növləri imperativ normalar hansı qanunda əks olunub?

√ Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında AR Qanunu;
• Yerin təki haqqında AR Qnunun;
• AR Mülki Məcəlləsi;
• AR Konstitusiyası.
• Ekoloji təhlükəsizlik haqqında AR Qanunu;

369. Təbiətdən istifadə üzrə xüsusi icazə tələb olunan fəaliyyət növləri imperativ normalar hansı qanunda əks olunub?

√ Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında AR Qanunu;
• Yerin təki haqqında AR Qnunun;
• AR Mülki Məcəlləsi;
• AR Konstitusiyası.
• Ekoloji təhlükəsizlik haqqında AR Qanunu;

370. Təsərrüfat və digər fəaliyətlərə məhdudiyyətlər üzrə imperativ normalar hansı hüquqi aktda əks olunub?

√ Ekoloji təhlükəsizlik haqqında AR Qanunu;
• Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında AR Qanunu;
• AR Mülki Məcəlləsi;
• AR Torpaq Məcəlləsi.
• Yerin təki haqqında AR Qnunun;

371. Səmərəlilik nöqteyi-nəzərindən ekoloji-hüquqi mexanizm neçə hissəyə bölünür?

√ 3.0
• 6.0
• 5.0
• 4.0
• 2.0

372. Zəmanət normaları hansı vasitələrlə həyata keçirilir?

√ hamısı
• hüquqi və sanitar-gigiyenik;
• ekoloji-nəzarət və mədəni-maarifləndirici;



• inzibati və təşkilati;
• iqtisadi və təşkilati;

373. Ətraf mühitin mühaizəsi prinsipləri hansı normativ hüquqi aktda əks olunub?

√ Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında AR Qanunu;
• Yerin təki haqqında AR Qnunun;
• AR Mülki Məcəlləsi;
• AR Torpaq Məcəlləsi.
• Ekoloji təhlükəsizlik haqqında AR Qanunu;

374. Ekoloji-hüquq normaları neçə qrup üzrə təsnifləşib?

√ 4.0
• 6.0
• 5.0
• 3.0
• 2.0

375. Ekoloji-hüquq normaları hansı normativ hüquqi aktda əks olunub?

√ Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında AR Qanunu;
• Yerin təki haqqında AR Qnunun;
• AR Mülki Məcəlləsi;
• AR Torpaq Məcəlləsi.
• Ekoloji təhlükəsizlik haqqında AR Qanunu;

376. Ətraf mühitin ekoloji-hüquq normalarına aiddir:

√ hamısı
• hüquqi təbiətqoruyucu ormalar;
• ekoloji norma və normativlər;
• ekoloji-hüquqi münasibətlər və zəmanət;

377. Ətraf mühitin ekoloji-hüquq mexanizmi neçə hissəyə bölünür?

√ 4.0
• 6.0
• 5.0
• 3.0
• 2.0

378. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi hansı hüquqi akta əsasən yaranmışdır?

√ AR Prezidentinin fərmanı;
• AR Prezidentinin sərəncamı;
• AR Nazirlər Kabinetinin qərarı;
• AR Nazirlər Kabinetinin sərəncamı.
• AR Milli Məclisin qərarı;

379. Qanunvericiliyə əsasən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tabedir:

√ AR Prezidentinə;
• AR Milli Məclisinə;
• AR Nazirlər Kabinetinə;
• hamısı

380. Yerin təki hansı müddətə istifadəyə verilir?

• Geoloji öyrənmə 10 ilədək; faydalı qazıntıların çıxarılması30 ilədək



• Geoloji öyrənmə 2 ilədək; faydalı qazıntıların çıxarılması 25 ilədək
• Geoloji öyrənmə 3 ilədək; faydalı qazıntıların çıxarılması25 ilədək
• Geoloji öyrənmə 1 ilədək; faydalı qazıntıların çıxarılması 10 ilədək
√ Geoloji öyrənmə 5 ilədək; faydalı qazıntıların çıxarılması 25 ilədək

381. Yerin təkindən istifadəyə görə yer təki istifadəçiləri ödəmirlər?

• minera lxammal bazasının bərpasına ayırmalar
• xüsusi razılığın verilməsinə görə dövlət rüsumu
• mədən vergisi
√ əlavə dəyər vergisi
• yerin təkindən istifadə haqqı

382. Yerin təkindən istifadəyə görə ödənişin hansı forması yoxdur?

√ kommersiya sirri sayılan məlumatların tələb edilməsi
• istifadəçi tərəfindən istehsal olunan məhsulun bir hissəsi
• pul ödənişləri
• xidmət göstərilməsi
• çıxarılan mineral xammalın bir hissəsi

383. AR qanunvericiliyinə əsasən faydalı qazıntılar hansı qruplar üzrə təsnifləşdirilir?

• heç biri
• bərk, maye və qaz halında olan
√ geoloji və geokimyəvi
• karbohidrogen və qeyrikarbohidrogen

384. Yerin təkindən istifadəyə xüsusi razılıq nəyə əsasən verilir?

• Prezidentin xüsusi sərəncamı ilə;
• Milli Məclisin qərarı ilə.
• Nazirlər Kabinetinin sərəncamına;
• müvafiq dövlət orqanının əsasnaməsinə;
√ qanunvericiliyə əsasən müsabiqə yolu ilə;

385. Yerin təki haqqında AR Qanununu pozmağa görə hüquqi və fiziki şəxslər bu hallarda məsuliyyət daşıyırlar:

• torpaq vergisini və aksiz vergilərini vaxtında ödəməzlərsə;
• yerin təkindən özbaşına istifadə edərlərsə, müvafiq ödəniş qaydalarını müntəzəm pozarlarsa;
√ yerin təkini və ətraf mühitin mühafizəsi üzrə standartlara;
• bütün cavablar düzdür
• normalara əməl etməzlərsə

386. Qanunvericiliyə əsasən istifadəçilər yerin təkindən istifadəyə görə (qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla) aşağıdakı
ödənişlər edilir:

• torpaq vergisi, aksiz vergiləri;

• dəniz akvatoriyasından istifadəyə görə, mineralxammal
bazasının bərpasına ayırmalar;

• mədən vergisi
√ bütün cavablar düzdür
• xüsusi razılığa görə dövlət rüsumu, yerin təkindən istifadə hüquqna görə;

387. Qanunvericilklə yerin təkindən istifadə üzrə münasibətlərin dövlət tənzimlənməsinin əsas vəzifələri hansılardır?

• iri xarici şirkətlərə daxili bazarda fəal iştiraka daha əlverişli şəraitin yaradılması;

√ faydalı qazıntıların istehsal həcminin müəyyələşdirilməsi, yerin təkinin geoloji öyrənilməsi, müvafiq standartların hazırlanması və
tətbiqi

• yerin təkinin geoloji öyrənilməsi, müvafiq standartların hazırlanması və tətbiqi;



• faydalı qazıntıların istehsal həcminin müəyyənləşdirilməsi;

388. Qanunvericilklə yerin təkindən istifadə üzrə münasibətlərin dövlət tənzimlənməsinin əsas vəzifələri hansılardır?

√ mineral xamma lixracının müəyyənləşdirilməsi, bazasını yaradılması, ödənişlərin tətbiqi və mineral xammala
qiymətlərin tənzimlənməsi

• ödənişlərin tətbiqi və mineral xammala qiymətlərin tənzimlənməsi;
• mineral xammal ixracının müəyyənləşdirilməsi, mineral xammal bazasının yaradılması;
• digər ölkələrə maksimum həcmdə mineral xammal satışı;

389. Qanunvericiliyə əsasən yerin təkindən istifadə hüququ nə zaman məhdudlaşdırıla və ya dayandırıla bilər?

√ yerin təkinin səmərəli istifadəsinə və mühafizəsinə qoyulan tələblər pozulduqda
• dövlətin maraqlarına xələl gəldikdə;
• yerin təkinin səmərəli istifadəsinə qoyulan tələblər pozulduqda;
• yerin təkinin mühafizəsinətələblər pozulduqda;

390. Yerin təkindən istifadə münasibətlərin dövlət tənzimlənməsi hansı vasitələrlə reallaşır?

• xüsusi razılıq, uçot və nəzarət;
• vergi sitemi vasitəsilə;
√ xüsusi razılıq, uçot və nəzarət, idarəetmə
• idarəetmə;

391. Qanunvericiliyə uyğun olaraq yerin təkindən istifadə hüquqna bu hallarda xitam verilə bilər:

• müvafiq tərəf bu hüquqdan imtina etdikdə və ya hər hansı ciddi fakt meydana çıxdıqda;

√ xüsusi razılığın qüvvədəolma müddəti qurtardıqda, müvafiq tərəf bu hüquqdan imtina etdikdə və ya hər hansı ciddi fakt meydana
çıxdıqda

• xüsusi razılığın qüvvdəolma müddəti qurtardıqda;
• müqavilə müddəti bitdikdə;

392. Qanunvericiliyə əsasən torpaq mülkiyyətçiləri öz torpaqlarında ehtiyaclarını ödəmək üçün neçə metrədək dərinlikdə yeraltı qurğuların
tikintisini apara bilərlər?

• 4
• 7
• 8
• 6
√ 5

393. Qanunvericiliyə əsasən torpaq mülkiyyətçiləri öz torpaqlarında ehtiyaclarını ödəmək üçün neçə metrədək dərinlikdə partlayış
aparmadan faydalı qazıntı çıxara bilərlər?

• 4
√ 5
• 6
• 7
• 8

394. Hansı halda yerin təkindən istifadə zamanı xüsusi razılıq tələb olunur?

√ ümumi yayılmamış faydalı qazıntıların çıxarılması
• Yeraltı suların rejiminə nəzarət
• Arxeoloji tədqiqatların aparılması
• Dövlət proqramlarına əsasən aparılan bütün növ geoloji işlər
• Zəlzələlərin proqnozlaşdırılması

395. Yerin təki istifadəyə hansı əsaslarla verilə bilər?

√ müsabiqə, hərrac və birbaşa danışıqlar



• bağışlama; alqı-satqı, icarə
• icarə; alqı satqı və müsabiqə
• müsabiqə, birbaşa danışıqlar və alqı-satqı

396. Xüsusi razılıq sahibi yerin təkindən istifadədən imtina etdikdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyini nə vaxt xəbərdar etməlidir?

• azı 1 ay əvvəl
• azı 4 ay əvvəl
• azı 2 ay əvvəl
• azı 3 ay əvvəl
√ azı 6 ay əvvəl

397. Bunlardan hansı yerin təkindən istifadə növlərinə aid deyil?

• faydalı qazıntıların çıxarılması
• faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuların tikilməsi və istismarı
• dağ-mədən işləri ilə əlaqədar istehsal tullantılarından istifadə
√ yer quruluşu
• geoloji öyrənmə

398. Yerin təkindən istifadə münasibətlərinin dövlət tənzimlənməsi hansı funksiyalar vasitəsilə həyata keçirilir?

• dövlət balansı, dövlət kadastrı, idarəetmə
• uçot, nəzarət, yer quruluşu, dövlət balansı
• dövlət kadastrı, dövlət monitorinqi, yer quruluşu, idarəetmə
√ idarəetmə, xüsusi razılıq, uçot və nəzarət
• xüsusi razılıq, geoloji öyrənmə, dövlət kadastrı

399. Faydalı qazıntıların hansı növləri var?

√ ümumi yayılmış və az yayılmış
• Balansdan kənar və ümumi yayılmış
• Balansdan kənar və az yayılmış
• Balanslı və ümumi yayılmış
• Balanslı və az yayılmış

400. Yerin təki daimi istifadəyə verilirmi?

• yalnız müvəqqəti verilə bilər
• qısa müddətli verilə bilər
√ verilə bilər
• verilə bilməz

401. Qanununvericiliyi hansı hallarda pozmağa görə məsuliyyət müəyyənləşir?

• torpaq vergisi vaxtında ödənilməzsə
√ yerin təkinindən istifadə üzrə standartlara əməl edilməzsə və yerin təkinindən istifadə üzrə ödəniş qaydaları müntəzəm pozulduqda
• yerin təkinindən istifadə üzrə standartlara əməl edilməzsə
• yerin təkinindən istifadə üzrə ödəniş qaydaları müntəzəm pozulduqda

402. Yerin təkindən istifadəçilər yerin təkindən istifadəyə görə hansı ödənişləri edirlər?

• aksiz vergiləri
√ mədən vergisi, yerin təkindən istifadə hüquqna görə vergilər
• Yerin təkindən istifadəçilər yerin təkindən istifadəyə görə hansı ödənişləri edirlər?
• mədən vergisi,

403. «Yerin təki haqqında» AR Qanununa əsasən yerin təkindən istifadənin tənzimlənməsi sahəsində dövlət vəzifələri hansılardır?

• müvafiq standartların hazırlanması və tətbiqi



• mineral xammal ixracının müəyyənləşdirilməsi və müvafiq standartların hazırlanması və tətbiqi

√
mineralxammal
ixracının müəyyənləşdirilməsi və müvafiq standartların
hazırlanması və tətbiqi

• mineral xammal ixracının müəyyənləşdirilməsi

404. Yerin təkindən istifadənin tənzimlənməsi üzrə dövlətin vəzifələrinə hansılar aiddır?

• digər ölkələrə maksimum həcmdə mineral xammal satışı
• ödənişlərin tətbiqi və mineral xammala qiymətlərin tənzimlənməsi
√ ödənişlərin tətbiqi və mineral xammala qiymətlərin tənzimlənməsi və faydalı qazıntıların istehsal həcminin müəyyənləşdirilməsi
• faydalı qazıntıların istehsal həcminin müəyyənləşdirilməsi
• heç biri

405. «Yerin təki haqqında» AR Qanununa əsasən yerin təkindən istifadə hüququ nə zaman dayandırılır?

• yerin təkinin mühafizəsinə tələblər kobud pozulduqda
• yerin təkindən səmərəli istifadə şərtləri pozulduqda
√ yerin təkinin mühafizəsinə tələblər vəyerin təkindən səmərəli istifadə şərtləri kobud pozulduqda
• təkindən istifadəçilərin maraqları pozulduqda

406. «Yerin təki haqqında» AR Qanununa əsasən yerin təkindən istifadə hüququ nə zaman məhdudlaşdırıllır?

• yerin təkindən səmərəli istifadə şərtləri pozulduqda
• yerin təkinin mühafizəsinə tələblər kobud pozulduqda
√ yerin təkinin mühafizəsinə tələblər və yerin təkindən səmərəli istifadə şərtləri kobud pozulduqda
• təkindən istifadəçilərin maraqları pozulduqda

407. «Yerin təki haqqında» AR Qanununa əsasən yerin təkindən istifadənin tənzimlənməsi necə reallaşır?

√ dövlət orqanlarının idarəetməsi, xüsusi lisenziya verilməsi, uçot və nəzarət
• hamısı
• dövlət orqanlarının idarəetməsi
• xüsusi lisenziya verilməsi, uçot və nəzarət
• kredit sitemi vasitəsilə

408. «Yerin təki haqqında» AR Qanununa əsasən yerin təkindən istifadə hüququna hansı hallarda xitam verilir?

• müqavilə müddəti bitdikdə
√ xüsusi lisenziyanın müddəti bitdikdə, tərəflərdən biri bu hüquqdan imtina etdikdə
• xüsusi lisenziyanın müddəti bitdikdə
• tərəflərdən biri bu hüquqdan imtina etdikdə

409. «Yerin təki haqqında» AR Qanununa əsasən yerin təkindən istifadəyə müddət nə zaman müəyyənləşmir?

• heç biri
√ faydalı qazıntılırlı əlaqəsi olmayan yeraltı qurğuların istismarına
• AR Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə
• AR Prezidentinin Sərəncamı ilə

410. «Yerin təki haqqında» AR Qanununa əsasən yerin təkindən istifadəçilərin hüquqlarına hansılır aiddir?

• çıxarılmış xammallardan istifadə etmək
• öz vəsaiti hesabına yer təkinin öürənilməsi
• yerin təkindən istifadə sahəsində xüsusi razılıqda göstərilən fəaliyyətlə məşğul olmaq
√ hamısı

411. «Yerin təki haqqında» AR Qanununa əsasən xüsusi lisenziya əsasında yerin təkindən istifadə hansı formada təmin edilir?

• birbaşa danışıqlar əsasında konkret razılığa gəlinməklə



• müsabiqə və hərraclar keçirməklə
√ müsabiqə və hərraclar keçirməklə, birbaşa danışıqlar əsasında konkret razılığa gəlinməklə
• müqavilələrin bağlanması

412. «Yerin təki haqqında» AR Qanununa əsasən yerin təkindən istifadəçilərin əsas vəzifələri hansılar sayılır?

√ müvafiq dövlət orqanına yerin təkindən istfadə haqqında məlumat vermək, müvafiq ödənişlərin vaxtında aparılması
• müvafiq dövlət orqanına yerin təkindən istfadə haqqında məlumat vermək
• müvafiq ödənişlərin vaxtında aparılması
• yerli icra hakimiyyəti orqanlarına görülən işlər barədə vaxtaşırı məlumat vermək
• hamısı

413. «Yerin təki haqqında» AR Qanununa əsasən yerin təkindən istifadənin əsasn prinsiplərinə hansılar aid edilir?

• elmilik, məntiqlilik, komplekslilik
√ hamısı
• aşkarlılıq, ardıcıllılıq
• səmərəlilik, stimullaşdırma

414. Yerin təkindən istifadənin nə əhəmiyyəti var?

√ hamısı
• insanlar məhsullarla təmin edilir
• sənayenin inkişafı təmin edilir
• milli iqtisadiyyat inkişaf edir

415. «Yerin təki haqqında» AR Qanununa əsasən «yerin təki» anlayışı nəyi bildirir

• yer səthinin alt qatı
√ yer səthinə yaxın istismara mümkük qat
• heç biri
• yer səthinin üst və alt qatını

416. Hansı hallarda yerin təkindən istifadəyə müddət qoyulmur?

√ faydalı qazıntılırlı əlaqəsi olmayan yeraltı qurğuların istismarına;
• hamıs
• AR Prezidentinin xüsusi Sərəncamı olduqda;
• AR Nazirlər Kabinetinin xüsusi Sərəncamı olduqda;

417. Qanunvericiliyə uyğun olaraq xüsusi razılıq əsasında yerin təkindən istifadə hansı yolla verilir?

• heç biri
√ birbaşa danışıqların aparılması və konkret razılığa gəlinməsi yolu ilə;
• xüsui dövlət ekspertlərinin rəyi əsasında və müqaviləyərin bağlanması yolu ilə;
• hamısı

418. Yerin təkindən istifadə üçün xüsusi razılığa görə dövlət rüsumu kim tərəfindən müəyyənləşir?

• AR Prezidentinin Sərəncamına əsasən;
• xüsusi qanuna əsasən Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
√ müvafiq dövlət icra orqanı tərəfindən;
• yerli icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən;
• AR Nazirlər Kabinetinin Sərəncamına əsasən;

419. Qanunvericiliyə uyğun olaraq xüsusi razılıq əsasında yerin təkindən istifadə hansı yolla verilir?

• heç biri
• hamısı
√ birbaşa danışıqların aparılması və konkret razılığa gəlinməsi yolu ilə;



• xüsui dövlət ekspertlərinin rəyi əsasında və müqaviləyərin bağlanması yolu ilə;

420. Qanunvericiliyə əsasən yerin təki geoloji öyrənilmə və faydalı qazıntı çıxarmaq üçün hansı müddətə istifadəyə verilir?

• 50 ilə
• 40 ilə
√ 30 ilə;
• 35 ilə;

421. Qanunvericiliyə əsasən yerin təkindən istifadəyə icazə verilir

√ ekosistemə ziyan vurularsa;
• heç biri
• hamısı
• bu sahədə istehsalın səmərəliliyi aşağı düşərsə;

422. Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada yerin təkindən istifadəçilərin əsas vəzifələri hesab edilmir

• hamısı

• geoloji məlumatları müvafiq dövlət qurumuna təqdim etmək, dövlət ekolojiya fonduna yerin təkindən istfadə haqqında məlumat
vermək;

• emal məhsullarından və tullantılardan tam istifadə edilməsi;
√ müvafiq dövlət orqanına qarşıda görüləcək işlər barədə vaxtaşırı məlumat təqdim etmək;

423. Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada yerin təkindən istifadəçilərin əsas vəzifələri hesab edilmir

• milli standartlarə riayət etmək, mineral xammal ehtiyatlardan kompleks istifadə, müvafiq sənədləşmənin düzgün aparılması;
• müvafiq ödənişlərin vaxtında aparılması, torpaq sahələrini rekultivasiyasının aparılması;
• heç biri
√ yerli icra hakimiyyəti orqanlarına görülən işlər barədə vaxtaşırı məlumat vermək;

424. Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada yerin təkindən istifadəçilərin əsas hüquqları bunlardır:

• çıxarılmış xammal minerallardan istifadə etmək, xüsusi razılıq verən icra hakimiyyəti orqanına müraciət etmək;
√ hamısı

• yerin təkindən istifadə sahəsində xüsusi razılıqda göstərilən fəaliyyətlə məşğul olmaq, bu sahədə qanuna zidd olmayan hər hansı
fəaliyyət növünü seçmək;

• dağ-mədən işləri ilə əlaqədar istehsal tullantılarından istifadə etmək, öz vəsaiti hesabına yer təkinin öürənilməsi;

425. Yer təkinin geoloji öyrənilməsinə,səmərəli istifadəsinə, mühafizəsinə dövlət nəzarəti hansı orqanlar tərəfindən həyata keçirilir?

• Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
• Səhiyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi
√ Ekologiya və təbii Sərvətlər Nazirliyi, Fövqalədə Hallar Nazirliyi
• Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Fövqalədə Hallar Nazirliyi
• Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

426. Bu hüquqlardan hansı yer təki istifadəçilərinə aid deyil?

√ Yerin təkini icarəyə vermək
• Dağ-mədən işləri ilə əlaqədar istehsal tullantılarından istifadə edilməsi
• çıxarılmış mineral xammaldan istifadə edilməsi
• Xüsusi razılıqda göstərilmiş məqsədə uyğun olaraq yer təki sahəsində hər hansı fəaliyyət formasının sərbəst seçilməsi
• Ayırma hüdudları daxilində yerin təkindən xüsusi razılıqda göstərilmiş fəaliyyət növü üçün istifadə edilməsi

427. Yerin təkindən istifadə üzrə idarəçiliyi hansı orqan həyata keçirir?

√ Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
• Səhiyyə Nazirliyi
• Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi



• Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi
• Fövqalədə Hallar Nazirliyi

428. Hansı dövlət orqanı yerin təkindən istifadə üçün lisenziya verir?

√ müvafiq dövlət orqanı
• heç biri
• yerli icra hakimiyyəti orqanı
• AR Nazirlər Kabineti

429. Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada yerin təkindən istifadəçilər aid deyil:

• xarici ölkələrin fiziki və hüquqi şəxsləri;
• heç biri
• ölkənin fiziki və hüquqi şəxsləri;
√ ölkənin hüquqi şəxsləri;

430. Qanunvericiliyə əsasən yerin təkindən istifadənin əsas növləri sayılmır

• geoloji və geoekoloji işlərin görülməsi;
• heç biri
√ dağ-mədən işləri üzrə plan proqramların tərtibi və icrası;
• faydalı qazıntıların çıxarılması, istehsal tullantılarından istifadə;

431. Qanunvericiliyə əsasən yerin təkindən istifadənin əsas prinsipləri sayılmır

• heç biri
√ elmilik, məntiqlilik və ardıcıllılıq;
• səmərəlilik, komplekslilik və təhlükəsizlik;
• aşkarlılıq və investisiyaların stimullaşdırması;

432. İqtisadi əhəmiyyətinə görə faydalı qazıntılar hansı qruplara bölünür?

• bərk, maye və qaz halında olan;
√ geoloji və geokimyəvi;
• birbaşa istifadə olunan və sənaye emalı zəruri olan.
• karbohidrogen və qeyrikarbohidrogen;
• yerin üst qatında yerləşən və dərin qatlarda yerləşən;

433. Yerin təkindən səmərəli istifadə bəşəriyyətə nə verir?

• insanların zəruri məhsullarla təminatı yaxşılaşır;
√ hamısı
• ölkələrin iqtisadiyyatı güclənir;
• emaledici sənaye xammalla təmin edilir;

434. Qanunvericiliyə əsasən «Yerin təki» anlayışı bildirir:

• hamısı
• yer səthinin üst və alt qatında yerləşən təbii ehtiyatlar;
• yer səthinin üst və alt qatı;
√ yer səthinə yaxın istismara mümkün qat;

435. Ehtiyat fondu torpaqları nədən ibarətdir?

• Xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqlardan
√ Dövlət və Bələdiyyə ehtiyat torpaqlarından
• Bələdiyyə torpaqlarından
• Dövlət torpaqlarından
• Dövlət və xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqlardan



436. Xüsusi qorunan ərazilərin torpaqlarına aiddir?

• ehtiyat torpaqları; sənaye təyinatlı torpaqlar; yerüstü su axınlarının torpaqları; suqoruyucu zonalarının torpaqları
• təbiəti mühafizə təyinatı torpaqlar; müdafiə təyinatlı torpaqlar; sənaye təyinatlı torpaqlar; təhlükəsizlik təyinatlı torpaqlar
• sağlamlaşdırma təyinatlı torpaqlar; təbii qoruq təyinatlı torpaqlar; meşə fondu torpaqları; su fondu torpaqları
• təbii qoruq təyinatlı torpaqlar; tarix mədəniyyət təyinatlı torpaqlar; istirahət təyinatlı torpaqlar; müdafiə təyinatlı torpaqlar

√ təbiəti mühafizə təyinatlı torpaqlar; təbii qoruq təyinatlı torpaqlar; sağlamlaşdırma təyinatlı torpaqlar; istirahət təyinatlı torpaqlar; tarix
mədəniyyət təyinatlı torpaqlar

437. Torpaqların monitorinqi qaydaları nəyə əsasən müəyyənləşir?

√ müvafiq qanunvericilik.
• Prezidentin fərmanı;
• Milli məclisin qərarı;
• dövlət orqanını əsasnaməsi;
• Nazirlər Kabinetinin xüsusi sərəncamı;

438. Torpaq monitorinqi nə məqsədlə aparılır?

• torpaqların satışının təşkil edilməsi;
• torpaqların münbitliyinin hesablanması;
√ torpaqların qiymətləndirilməsi.
• torpaqların sahəsinin müəyyənləşdirilməsi;
• torpaqlar üzərində dövlət nəzarəti;

439. Qanunvericiliyə əsasən torpaqların mühafizəsi və istifadəsi sahəsində dövlət neçə vəzifə yerinə yetirir?

• 15.0
√ 11.0
• 9.0
• 10.0
• 8.0

440. Azərbaycanın torpaq fondu neçə kateqoriya üzrə təsnifləşir?

• 5.0
• 4.0
• 9.0
√ 7.0
• 6.0

441. Torpaq üzərində hansı mülkiyyət növləri mövcuddur?

• qarışıq
√ dövlət, xüsusi və bələdiyyə;
• xüsusi və bələdiyyə;
• dövlət;
• ümumxalq;

442. AR Torpaq Məcəlləsinin quruluşu nədən ibarətdir?

• 25 fəsil 128 maddə;
√ 23 fəsil 113 maddə;
• 21 fəsil 111 maddə;
• 27 fəsil 148 maddə;
• 24 fəsil 88 maddə.

443. Qanunvericilikdə inzibati rayonda torpaq balansı hansı torpaqları əhatə edir?



√ bütün torpaq fondunu;
• k\t-na yararlı torpaqlar;
• xüsusi təyinatlı torpaqlar
• xüsusi torpaqlar
• k\t-na yararsız torpaqlar, xüsusi təyinatlı torpaqlar;

444. İnzibati rayonda torpaqlar bütün mülkiyyətçiləri və istifadəçiləri əhatə etməklə neçə qrupa bölünür?

• 2.0
√ 3.0
• 5.0
• 6.0
• 4.0

445. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan inzibati rayonda torpaq qiymətləndirilməsinin rolu nədən ibarətdir?

√ bütün hallarda
• torpağa mülkiyyət hüququnun müəyyən edilməsində
• istehsal təyinatlı torpaqlardan səmərəli istifadədə, alqı-satqı, girov münasibətlərində ilkin qiymətləndirmə zamanı;
• torpaqların alqı-satqısının həyata keçirilməsində;
• k\t istehsalı ilə məşğul olan təsərrüfatın fəaliyyətinin qiymətləndirilməsində, vergilərin düzgün tətbiqində;

446. Qanunvericilikdə inzibati rayonda torpaqların kəmiyyət uçotu hansı təyinatlar üzrə aparılır?

√ yaşayış məntəqələri
• ümumi istifadəd olan toraqlar, xüsusi təyinatlı torpaqlar, dövlət ehtiyat fondu;
• bütün cavablar düzdür
• digər qeyri-k\t təyinatlı torpaqlar;
• k\t təyinatlı, dövlət meşə, su və ehtiyat fondları, sənaye, nəqliyyat, kurort və qoruq sahələri;

447. Torpaq mülkiyyətçisinin inzibati rayonda qeydiyyatı hansı sənədlə rəsmiləşir?

√ bütün cavablar düzdür
• dövlət reyestri kitabında
• torpaqdan daimi istifadə hüquqna dair şəhadətnamələrin qeydiyyat kitabında;
• Torpağın mülkiyətinə dair şəhadətnamələrin qeydiyyat kitabında;
• torpağa mülkiyyət qeydiyyat kitabında

448. Torpaq sahələri üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı hansı sənədlərdə aparılır?

• dövlət reyestrində;
• düzgün cavab yoxdur
√ dövlət kadastrında və dövlət reyestrində
• dövlət notariusunun aktlarında;
• torpaq kadastrında;

449. Dövlət torpaq kadastrının rolu:

• müvafiq dövlət proqramlarının hazırlanmasında, torpaq vergi dərəcələrinin və icarə ödənişlərinin tətbiqində və s.;
• torpaq münasibətlərini tənzimlənməsi
√ bütün göstərilənlər
• torpaq üzərində mülkiyyət formasının müəyyənləşdirilməsində, torpaqdan istifadənin tənzimlənməsində;
• torpaqdan istifadə sahəsində dövlət siyasətinin işlənməsində, torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsində;

450. Dövlət torpaq kadastrı dedikdə başa düşülür:

• torpaqların iqtisadi qiymətləndirilməsi barədə məlumatların məcmusu;
• torpaq istifadəçisinin dövlət qeydiyyatı
√ bütün cavablar düzdür
• torpaq üzərində mülkiyyət formalaı barədə, torpaqların istifadə vəziyyəti barədə məlumatların məcmusu;



• torpaqların kəmiyyət və keyfiyyəti barədə məlumatların məcmusu;

451. AR Torpaq Məcəlləsinə əsasən torpaqlar aşağıdakı kimi təsnifləşir:

√ bütün cavablar düzdür
• müdafiə təyinatlı torpaqlar
• meşə, su, ehtiyat fondları, xüsusi qorunua ərazilərin torpaqları;
• yaşayış məntəqələrinin torpaqları;
• k\t, sənaye, nəqliyyat, rabitə tətinatlı torpaqlar

452. Torpaqlardan təsərrüfatsızcasına istifadə edilməsinə görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin hansı maddəsində məsuliyyət nəzərdə tutulub?

√ 77.0
• 90.0
• 97.0
• 87.0
• 96.0

453. Torpaqların zibillənməsinə və korlanmasına görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin neçənci maddəsində məsuliyyət nəzərdə tutulub?

• 55.0
• 96.0
√ 86.0
• 88.0
• 76.0

454. Kənd Təsərrüfatı sahələrinə hansı torpaqlar aiddir?

• Kənd Təsərrüfatının aparılması üçün vacib olan tikili və qurğuların altında olan torpaqlar
• altında olan torpaqlar, dincə qoyulmuş torpaqlar, biçənəklər, örüşlər və otlaqlar Sututarların
√ Əkin, çoxillik əkinlərin altında olan torpaqlar
• Kənd Təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün nəzərdə tutulan torpaqlar
• Təsərrüfatdaxili yolların və kommunikasiyaların altında olan torpaqlar

455. Yaşayış məntəqələrinin torpaqları neçənci kateqoriyanı təşkil edir?

• 5.0
• 6.0
√ 2.0
• 3.0
• 4.0

456. Torpaq Məcəlləsinin hansı maddəsində torpaq üzərində mülkiyyət istifadə və icarə hüquqlarının xitamı əsasları nəzərdə tutulub?

• 67.0
• 77.0
√ 73.0
• 63.0
• 71.0

457. Torpaqların mühafizəsi məzmun etibarilə hansı tədbirlər kompleksinə ayrılır?

√ Torpaqların tükənmədən və çirklənmədən qorunması
• Torpaqların tükənmədən mühafizəsi
• Torpaqların bataqlılaşmadan mühafizəsi
• Torpaqların korlanmadan və çirklənmədən mühafizəsi
• Torpaqların zibillənmədən və çirklənmədən qorunması

458. Cinayət Məcəlləsinin hansı maddəsində torpaq üzərində mülkiyyət hüququnu pozmağa görə məsuliyyət nəzərdə tutulub?



√ 188.0
• 176.0
• 178.0
• 183.0
• 158.0

459. Torpaqdan qısa müddətli və uzun müddətli istifadə neçə ilədək müəyyən oluna bilər?

√ Qısa müddətli 15 ilədək və uzun müddətli 15 ildən 99 ilədək
• Qısa müddətli 5 ilədək və uzun müddətli 5 ildən 49 ilədək
• Qısa müddətli 1 ilədək və uzun müddətli 1 ildən 15 ilədək
• Qısa müddətli 25 ilədək və uzun müddətli 25 ildən 99 ilədək
• Qısa müddətli 15 ilədək və uzun müddətli 15 ildən 79 ilədək

460. Bu torpaqlardan hansı xüsusi qorunan ərazilərin torpaqlarına aid deyil?

√ xüsusi qoruyucu torpaqlar
• təbii qoruq təyinatlı torpaqlar
• istirahət təyinatlı torpaqlar
• tarix-mədəniyyət təyinatlı torpaqlar
• təbiəti mühafizə təyinatlı torpaqlar

461. Xaricilərin torpaq üzərində mülkiyyət hüququ hansı əsaslarla yarana bilər?

√ vərəsəlik, bağışlama, girov
• vərəsəlik, bağışlama
• alqı-satqı, torpaq islahatı, bağışlama
• alqı-satqı, girov
• vərəsəlik

462. Torpaqların korlanmasına görə Cinayət məcəlləsinin hansı maddəsində məsuliyyət nəzərdə tutulub?

√ 254.0
• 364.0
• 244.0
• 250.0
• 264.0

463. Mərz nişanlarının məhv edilməsinə görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin hansı maddəsində məsuliyyət nəzərdə tutulub?

√ 89.0
• 95.0
• 98.0
• 109.0
• 99.0

464. Bunlardan hansı torpaq hüquq pozuntuların aid deyil?

√ torpaqların alqı-satqısı
• torpaq sahələrinin özbaşına tutulması
• torpaq sahələrində qanunsuz tikinti aparılması
• torpaqların dövlət uçotundan gizlədilməsi
• torpaqların münbit qatının korlanması

465. Dövlət torpaq kadastrının hüquqi əsası hansı normativ-hüquqi aktda müəyyənləşib?

√ AR Torpaq Məcəlləsində;
• Torpaq icarəsi haqqında AR Qanununda;
• Yerin təki haqqında AR Qanununda;
• belə bir normativ akt yoxdur



• AR Mülki Məcəlləsi;

466. Torpaq qanunvericiliyə əsasən hansı hərəkətlərə görə şəxslər məsuliyyət daşıyır

√ bütün göstərilən hallarda
• torpaqları dövlət qeydiyyatından, uçotundan gizlətdikdə;
• torpaq sahəsini özbaşına tutduqda
• torpağın münbit qatını korladıqda
• torpaq sahəsində qanunsuz tikili aprdıqda;

467. Qanunvericiliyə əsasən torpaq sahələri üzərində icazə hüququ kimə verilə bilər?

• vətəndaşlığı olmayan şəxslərə
• AR vətəndaşları və hüquqi şəxslərinə, beynəlxalq birliklərə və təşkilatlara;
• xarici hüquqi şəxslərə və dövlətlərə;
• əcnəbilərə
√ bütün cavablar düzdür

468. Torpaqdan daimi istifadə hüququnu kim müəyyənləşdirir?

√ bələdiyyələrin və müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarını qərarları ilə
• bələdiyyələrin qərarı ilə;
• müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə;
• Nazirlər Kabinetinin qərarları ilə
• Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi;

469. Torpaqdan müvəqqəti istifadənin müddəti neçə müəyyənləşir?

√ qısamüddətli və uzunmüddətli
• ortamüddətli;
• uzunmüdətli;
• müddətsiz
• qısamüddətli;

470. Torpaqdan müvəqqəti istifadənin son müddəti neçə ildir?

√ 99.0
• 100.0
• 50.0
• 49.0
• 15.0

471. Torpaq sahəsi üzərində istifadə hüququ hansı əsasla həyata keçirilir?

√ Torpaq icarəsi haqqında AR Qanunu ilə, müvafiq müqavilələrlə
• Torpaq icarəsi haqqında AR Qanunu;
• müvafiq müqavilələrlə;
• öhdəlik hüququ ilə
• AR Torpaq Məcəlləsinə;

472. Qanunvericiliyə əsasən k\t təyinatlı torpaqlar aşağıdakı məqsədlərə nəzərdə tutulur:

√ B),C) bəndləri.
• k\t məhsulları istehsalı və emalı;
• kt-da kommunikasiyalar və müvəqqəti qurğuların inşası, elmi-tədqiqat, tədris, təcrübə məqsədləri;
• A),B),C) bəndləri;
• k\t məhsulları istehsalı, k\t-ı sahələri üçün gübrə istehsalı, xidmət sahələri, kənd yerlərində yaşayış evləri üçün;

473. Qanunvericiliyə əsasən k\t təyinatlı torpaqlar aşağıdakı məqsədlərə nəzərdə tutulur:



√ k/t məhsullarının istehsalı və emalı, müvəqqəti qurğuların inşası və s.
• k\t məhsulları istehsalı və emalı;
• kt-da kommunikasiyalar və müvəqqəti qurğuların inşası, elmi-tədqiqat, tədris, təcrübə məqsədləri;
• gübrə istehsalı
• k\t məhsulları istehsalı, xidmət sahələri, kənd yerlərində yaşayış evləri üçün;

474. Vahid torpaq fondunda sənaye, nəqliyyat, rabitə, müdafiə və digər təyinatlı torpaqlar neçənci kateqoriyanı təşkil edir?

√ 3.0
• 4.0
• 8.0
• 7.0
• 6.0

475. Vahid torpaq fondunda yaşayış məntəqələrinin torpaqları neçənci kateqoriyanı təşkil edir?

√ 2.0
• 3.0
• 5.0
• 6.0
• 4.0

476. Bu torpaqlardan hansı dövlət mülkiyyətində saxlanılmır?

√ kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar
• yay və qış otlaqlarının torpaqları
• təbiəti mühafizə təyinatlı torpaqlar
• istirahət təyinatlı torpaqlar
• meşə fondu torpaqları

477. Xaricilər torpaq üzərində mülkiyyət hüququ əldə etdikdə, hansı müddətə onu özgəninkiləşdirməlidirlər?

√ 1.0
• 3.0
• 4.0
• 5.0
• 2.0

478. Bunlardan hansı torpaq fondunun hüquqi rejiminin dövlət tənzimlənməsinin funksiyası deyil?

√ Qeydiyyat
• Plan
• Nəzarət
• Uçot
• Mühafizə

479. Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yer quruluşu haqqında qanun nə vaxt qəbul edilib?

√ 1998-ci il 22 dekabr
• 1993-cü il 2 noyabr
• 1995-ci il 12 sentyabr
• 1999-cu il 18 noyabr
• 1997-ci il 12 dekabr

480. Torpaqların kateqoriyalara keçirilməsinə hansı orqanın qərarı ilə yol verilir?

√ Nazirlər Kabineti
• Kənd Təsərrьfatı Nazirliyinin
• Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
• Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi



• Milli Məclisin

481. Məqsədli təyinatına müvafiq surətdə Azərbaycan Respublikasının bütün torpaqları neçə kateqoriyaya bölünür?

√ 7.0
• 8.0
• 6.0
• 5.0
• 9.0

482. AR Torpaq Məcəlləsinə əsasən «torpaqların hüquqi rejimi» anlayışı nəyi bildirir?

√ bu sahədə qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilmiş qaydaların məcmusu;
• torpaqların uçotu və monitorinqinin həyata keçirilməsi shəsində qanunvericilik aktları;
• şəhərsalma, su, meşə, yerin təki və təbiəti mühafizə haqqında qanunvericilik aktları;
• hamısı
• torpaqların istifadəsi, mühafizəsi sahəsində qanunvericilik aktları;

483. AR Torpaq Məcəlləsi neçə fəsildən ibarətdir?

√ 23.0
• 15.0
• 10.0
• 9.0
• 12.0

484. İlk növbədə torpaq qanunvericiliyi hansı qanunlardan ibarətdir?

√ AR Mülki Məcəlləsi, Mülkiyyət haqqında AR Qanunu;
• AR Torpaq icarəsi haqqında qanunun, Dövlət torpaq kadastrı haqqında Qanunu;
• hamısı
• heç biri

485. AR Torpaq Məcəlləsi neçənci ildə qəbul edilmişdir?

√ 1999-cu il 25 iyun tarixində.
• 1997-ci il 27 dekabr tarixində;
• 1998-ci il 13 fevral tarixində;
• 2000-ci il 24 mart tarixində;
• 1995-ci il 12 noyabr tarixində;

486. Naxçıvan təbii-kənd təsərrüfatı (torpaq) vilayətində neçə kadastr rayonu mövcuddur?

√ 3.0
• 5.0
• 7.0
• 4.0
• 8.0

487. Talış təbii-kənd təsərrüfatı (torpaq) vilayətində neçə kadastr rayonu mövcuddur?

√ 4.0
• 8.0
• 5.0
• 7.0
• 3.0

488. Kür-Araz təbii-kənd təsərrüfatı (torpaq) vilayətində neçə kadastr rayonu mövcuddur?

√ 3.0



• 5.0
• 7.0
• 4.0
• 8.0

489. Kiçik Qafqaz təbii-kənd təsərrüfatı (torpaq) vilayətində neçə kadastr rayonu mövcuddur?

√ 7.0
• 8.0
• 5.0
• 4.0
• 3.0

490. Böyük Qafqaz təbii-kənd təsərrüfatı (torpaq) vilayətində neçə kadastr rayonu mövcuddur?

√ 8.0
• 5.0
• 10.0
• 4.0
• 3.0

491. Qanunvericiliyə əsasən Azərbaycan ərazisində cəmi neçə kadastr rayonu mövcuddur?

√ 25.0
• 15.0
• 10.0
• 30.0
• 20.0

492. Qanunvericiliyə əsasən Azərbaycan ərazisi neçə təbii-kənd təsərrüfatı (torpaq) vilayətinə bölünüb?

√ 5.0
• 2.0
• 3.0
• 6.0
• 4.0


