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1. Mülki hüquq hansı münasibətləri tənzim edir?

• işçi ilə işəgötürən rasında əmlak münasibətlərini
√ tərəflərin hüquq və bərabərliyinə əsaslanan əmlak və şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərini
• bankla müştəri arasında kredit münasibətlərini
• vergidən yayınma nəticəsində vurulmuş zərərin ödənilməsinə dair münasibətləri
• bir tərəfin digər tərəfə tabelyinə əsaslanan əmlak münasibətlərini

2. Aşağıdakılardan hansı əşyalara aid deyil

• Qiymətli kağızlar
• Pullar
• Fiziki obyektlər
√ Əmlak hüquqları
• Torpaq sahələri

3. Ailə,əmək münasibətləri,təbii ehtiyaclardan istifadə,ətraf mühitin mühafizəsi,müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlarla bağlanmaları şamil
edilirmi,,,

• şamil edilir

√ adı çəkilən münasibətləri tənzimləyən qanun vericilikdə ayrı qayda yoxdursa mülki qanunvericilik normasına da bu münasibətlərə
tədbiq edilir.

• heç bir halda tədbiq olunmur
• onlar başqa hüquqi aktları ilə tənzimlənir;
• tərəflərin razılığı ilə tədbiq olunur;

4. Zərər nədir

√ real zərər və əldən çıxmış fayda
• pul zərəri
• mənəvi zərər
• əldən çıxmış fayda
• real zərər

5. Şərəfi, ləyaqəti və ya işgüzar nüfuzu ləkələyən məlumatların yayılması deyiləndə nə
başa düşülür?

• belə məlumatın yalnız internetdə yayılması
• yalnız hər hansı yığıncaq və ya toplantıda səsləndirilməsi
• məlumatın ona aid olan şəxsə təklikdə bildirilməsi yetər ki, belə məlumat yayılmış hesab olunsun
√ məlumatın başqa şəxsə və yaxud qeyri-müəyyən şəxslər dairəsinə istənilən formada bildirilməsi
• belə məlumatın yalnız KİV orqanlarında yayılması

6. Aşağıdakılardan hansı mülki hüquqla əlaqəsi olan ayrıca hüquq sahəsidir

• siğorta hüququ
• vərəsəlik hüququ
√ sahibkarliq hüququ
• müqavilə hüququ
• delikt hüququ

7. Azərbaycan Respublikasının Mülki hüququ dünyanın hansı hüquq sisteminin tərkib
hissəsidir?

• müsəlman hüquq sisteminin
• ingilis-Amerika hüquq sisteminin
• sovet hüquq sisteminin
√ roma-alman hüquq sisteminin
• patriarxal hüquq sisteminin



8. Düzgün cavabı seçin

√ mülki hüququn sistemi ümumi və xüsusi kimi hissələrdən ibarətdir
• mülki hüququn sistemi əşya hüququ və öhdəlik hüququ institutlarından ibarətdir
• mülki hüququn sistemi şəxslər ,əşyalar və öhdəlik hüququndan ibarətdir
• mülki hüququn sistemi üç hissədən ibarətdir
• mülki hüququn sistemi maddi hüquqdan və mənəvi hüquqdan ibarətdir;

9. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı biri mülki hüququn prinsipi deyil

√ təqsirsizlik prezumpsiyasi
• dövriyyə iştirakçilarinin əmlak müstəqilliyi
• mülkiyyətin toxunulmazliği
• müqavilələr azadlığı
• hüquq subyektlərinin iradə sərbəstliyi

10. Mülki hüququn predmetini hansı münasibətlər təşkil edir

• əmlak münasibətləri
• müqavilədən əmələ gələn münasibətlər
√ əmlak və şəxsi qeyri əmlak münasibətləri
• əmlak və əmlakla əlaqədar olan şəxsi qeyri əmlak münasibətləri
• şəxsi qeyri əmlak münasibətləri

11. Mülki hüquq hansı hüquq sahəsinə aiddir?

• ümumi hüquq
• beynəlxalq hüquq
• qarışıq
• konstitusiya hüququ
√ xüsusi hüquq

12. Aşağıda sadalanan hansı müdafiə forması mülki hüquqların əsas müdafiə forması
hesab edilir?

• Hüquq mühafizə orqanlarına müraciət
• Hüquq pozana qarşı zor tətbiq etmə
• inzibati qaydada müdafiə
√ mülki hüquqların məhkəmə müdafiəsi
• zəruri müdafiə və son zərurət

13. Əmlakla əlaqədar olmayan şəxsi qeyri-əmlak münasibətləri.Aşağıda sadalanan hansı
hallarda mülki hüquqla tənzim edilir?

√ yalnız mülki qanunvericilikdə birbaşa nəzərdə tutulduqda
• qanunvericilikdə nəzərdə tutulmadıqda hüququn analogiyası qaydasında
• qanunvericilikdə nəzərdə tutulmadıqda qanunun analogiya qaydasında
• həmin münasibətlərin tənzimi məhkəmə qərarı ilə zəruri hesab edildikdə
• qanunvericilikdə nəzərdə tutulmasada ona zidd olmayan faktlardan yarandıqda

14. Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq sistemi ümumilikdə hansı müasir hüquq
sisteminə aiddir?

• institutsion hüquq sisteminə
• anqlo-saksonq sisteminə
• dini-ənənəvi hüquq sisteminə
• yaxın şərq hüquq sisteminə
√ roman-german sisteminə



15. Aşağıda sadalanan hansı funksiya mülki hüququn funksiyası hesab edilir?

√ tənzimetmə
• sistemləşdirmə
• cəza vermə
• xəbərdaretmə
• stabilləşdirmə

16. Ümumi və xüsusi hüquq bölgüsü aşağıda sadalanan hansı hüquq sistemiə aiddir?

√ roman-gekrman hüquq sisteminə
• dini-ənənəvi hüquq sisteminə
• müsəlman hüquq sisteminə
• sosialist hüquq sisteminə
• anqlo-sakson hüquq sisteminə

17. Aşağıda qeyd olunan hansı müqavilə növündə müqavilə azadlığı prinsipi tətbiq
olunmur

• birtərəfli müqavilələrdə
• əvəzsiz müqavilələrdə
• qarışıq müqavilələrdə
• çoxtərəfli müqavilələrdə
√ ümumi və ya qoşulma müqavilələrdə

18. Müqavilə azadlığı prinsipi nəyi ehtiva edir

• müqavilə şərtlərinin sərbəst müəyyən etmək,müqavilədən irəli gələn hüquqlar pozulduğu təqdirdə məhkəməyə müragiət etmək
hüququnu, müqavilə üzrə sərbəstkontragent seçimini

√ mülki hüquqi müqavilələri bağlayıb bağlamamaqda, müqavilə üzrə kontragent seçimində, müqavilə şərtlərini müəyyən etməklə
müqavilə növünü seçməkdə tərəflərin hüququnu

• müqavilə tərəflərinə şərtləri müəyyən etməkdə bərabər imkanlar yaratmaq,müqavilənin icrasından bir tərəfli imtinanın
yolverilməzliyini, müqavilə növünüseçməkdə sərbəst seçim imkanlarını

• mülki-hüquqi müqavilələrdən irəli gələn hüquqları məneəsiz həyata keçirməkdə,müqavilə növünü seçmək, müqavilələrdən irəli gələn
hüquqlar pozulduqda məhkəməyə müraciət etmək hüququnu

• mülki hüquqi müqavilə bağlayıb bağlamamaqda, vahid iqtisadi məkanın müəyyənolunmasında, müqavilə növünü seçməkdə sərbəstliyi

19. Aşağıda qeyd olunan hansı müqavilə növündə müqavilə azadlığı prinsipi tətbiq
olunmur

• birtərəfli müqavilələrdə
• qarışıq müqavilələrdə
• əvəzsiz müqavilələrdə
• çoxtərəfli müqavilələrdə
√ ümumi və ya qoşulma müqavilələrdə

20. Mülki hüquqla tənzimlənən şəxsi-qeyri əmlak hüquqlarının fərqləndirici əlamətləri
hansılardır?

√ iqtisadi məzmundan məhrumdur
• bu hüquqların dəyəri pulla ifadə oluna bilər

• bu hüquqların həyata keçirilməsi digər tərəfin müəyyən əmlak vəzifələri ilə müşahidə
olunur

• bu hüquqların müdafiə olunması yalnız qeyri-əmlak xarakterli sanksiyalarda ifadə
oluna bilər

• bu hüquqların həyata keçirilməsi həmişə əvəzli xarakterlidir

21. Əmlak münasibətləri dedikdə nə başa düşülür

• əşyaların və əmlakların bir yerə toplanması ilə əlaqədar münasibətlər başa düşülür
• insanın əşyaya olan münasibəti



√ maddi və qeyri-maddi nemətlərin müəyyən şəxslərə məxsusluğunu və dövriyyəsini
müəyyən edən iradəvi münasibətlər

• insanın əmlaka olan münasibəti
• əşyalar arasında əlaqə

22. Əmlak anlayışı hüquqda nəyi ifadə edir

• mülkiyyətçiyə məxsus qiymətli əşyaları
• yalnız daşınmaz əşyaları
√ istənilən əşyaların və qeyri maddi əmlak nemətlərinin toplusunu
• mənzil,torpraq, tikili və qurğular
• ayrı-ayrı daşınar əşyaların məcmusunu

23. Mülki hüquq hüququn bir sahəsi olmaqla

• maliyyə
• təşkilati inzibati münasibətləri tənzimləyən hüquq normalarının məcmusudur
• əmlak və əmək
√ əmlak və şəxsi qeyri-əmlak
• vergi

24. Haqqında şərəfini, ləyaqətini və ya işgüzar nüfuzunu ləkələyən məlumatlar yayılmış fiziki şəxsin tələb etdiyi zərərə nələr daxildir?

• onların yayılması nəticəsində vurulmuş yalnız mənəvi zərərin əvəzini tələb edə bilər
√ onların yayılması nəticəsində vurulmuş maddi zərəri əldən çıxmış faydanı və mənəvi zərərin ödənilməsini tələb edə bilər
• onların yayılması nəticəsində vurulmuş maddi zərəri və əldən çıxmış faydanı tələb edə bilər
• onların yayılması nəticəsində vurulmuş yalnız əldən çıxmış faydanı tələb edə bilər
• onların yayılması nəticəsində  yalnız maddi zərərin  ödənilməsini tələb edə bilər

25. Fiziki şəxsin şərəfini, ləyaqətini, işgüzar nüfuzunu ləkələyən və ya şəxsi həyat sirrinə qəsd edən məlumatlar rəsmi sənədə daxil
edilmişdirsə, həmin sənədin taleyi necə həll olunur?

• həmin sənədlər sənədlər paketi içərisindən çıxarılır və maraqlı şəxslərə məlumat verilir

• həmin sənədlərə fiziki şəxsin şərəfini, ləyaqətini, işgüzar nüfuzunu ləkələyən və şəxsi həyatının sirrinə qəsd edən məlumatları təkzib
edən məlumatlar əlavə edilir

• həmin sənədlər məhv edilir və maraqlı şəxslərə məlumat verilir
• həmin sənədlərə düzəliş edilir və maraqlı şəxsdən üzr istənilir
√ həmin sənədlər dəyişdirilir və maraqlı şəxslərə məlumat verilir

26. Hüququ pozulmuş şəxs ona vurulmuş zərərin əvəzinin tam ödənilməsini hansı hallarda tələb edə bilər?

• yalnız qəsdən vurulmuş zərərin əvəzinin tam ödənilməsini tələb edə bilər
√ qanunda və ya müqavilədə zərərin əvəzinin daha az miqdarda ödənilməsi nəzərdə tutulmayan hallarda
• bütün hallarda
• heç bir halda
• yalnız kobud ehtiyatsızlıq nətidəsində vurulmuş zərərin əvəzinin tam tam ödənilməsini tələb edə bilər

27. Mülki qanunvericiliyin autentik təfsiri nədir?

• hüquq normasinin məzmununun istənilən dövlət orqani tərəfindən verilən təfsiri
• müvafiq normanın məzmununun onu tətbiq edən məhkəmə tərəfindən təfsiridir
• hüquq normasinin məzmununun məntiqi nöqteyi nəzərdən izahidir
• hüquq normasinin məzmununun hüquq alimi tərəfindən təfsiridir
√ hüquq normasinin məzmununun onu qəbul edən orqan tərəfindən təfsiri

28. Qanunun analogiyası nədir?

• işgüzar adətlər əsasında münasibətlərin nizama salınması
• mülki qanunvericilik prinsiplərinin tətbiqi
• tərəflərin razılaşması ilə münasibətlərin həll olunması



√ qanunvericilik, tərəflərin razılaşması və ya işgüzar adətlər olmadıqda mülki hüquq münasibətlərinin onların mahiyyətinə zidd
olmayanoxşar münasibətləri tənzimləyən qanunvericilik nomaları ilə nizamlanması

• oxşar münasibətləri  tənzimləyən mülki qanunvericilik normalarının tətbiqi

29. Hüquqi nəticəyə səbəb olan hüquqi faktlar hansıdır?

• hüquq pozan hüquqi faktlar
√ hüquq yaradan, hüquq dəyişən, xitamverici hüquqi faktlar
• hüquq yaradan hüquqi faktlar
• hüquq dəyişən hquqi faktlar
• xitamverici hüquqi faktlar

30. Oxşar münasibətləri tənzimləyən mülki hüquq normaları olmadıqda tərəflərin hüquq və vəzifələrinin mülki qanunvericilik prinsipləri
əsas götürülməklə tənzimlənməsi adlanır:

• məhkəmə presedenti
• heç biri
√ hüququn analogiyasi
• qanunun analogiyasi
• müqavilə

31.
Mülki hüquq münasibətləri qanunvericiliklə və ya tərəflərin razılaşması ilə birbaşa
tənzimlənmədikdə və onlara tətbiq edilə bilən işgüzar adət olmadıqda həmin münasibətlərə tətbiq
edilir:

• heç biri
• müqavilə
• məhkəmə presedenti
• hüququn analogiyasi
√ qanunun analogiyasi

32. Sahibkarlıq fəaliyyətinin hər hansı sahəsində təşəkkül tapan və geniş tətbiq edilən,
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan davranış qaydası adlanır:

√ işgüzar adətlər
• analogiya
• mülki – hüquqi prinsiplər
• məhkəmə presedenti
• heç biri

33. Mülki hüququn mənbələrinə aid deyil:

√ məhkəmə presedenti
• işgüzar adətlər
• konstitusiya
• beynəlxalq aktlar
• qanunlar

34. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin vəzifələrinə aid deyil:

• fiziki şəxslərin işgüzar nüfuzunu qorumaq
• fiziki şəxslərin şərəfini qorumaq
√ iqtisadi sahədə cinayətlərin qarşisini almaq
• mülki dövriyyəni təmin etmək
• sahibkarliq fəaliyyətini dəstəkləmək

35. Düzgün cavabı seçin

√ mülki qanunvericilik azərbaycan respublikasi ərazisində fəaliyyət göstərən bütünfiziki və hüquqi şəxslər üçün qüvvədədir
• mülki qanunvericilik Azərbaycan ərazisində qeydiyyatı olan hüquqi və fiziki şəxslər üçün qüvvədədir



• mülki qanunvericilik azərbaycan respublikasinin vətəndaşlari və azərbaycan respublikasi ərazisində qeydiyyatdan keşmiş hüquqi şəxslər
üçün qüvvədədir

• mülki qanunvericilik azərbaycan respublikasinin ərazisində olan vətəndaşlari üçün qüvvədədir
• mülki qanunvericilik azərbaycan respublikasi ərazisində fəaliyyət göstərən bütün fiziki şəxslər üçün qüvvədədir

36. Mülki qanunvericilik nizama salır

√ mülki hüquq subyektlərinin əmlak və şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərini
• mülki hüquq subyektlərinin qanunauyğun xarakterli əmlak və şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərini
• mülki hüquq subyektlərinin yalniz qanunauyğun xarakterli əmlak münasibətlərini
• mülki hüquq subyektlərinin şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərini
• mülki hüquq subyektlərinin əmlak münasibətlərini

37. Mülki hüququqn mənbələri hansılardır

• yalniz müqavilələr
• məhkəmə təcrübəsi
√ qanunlar,qanun qüvvəli aktlar və işgüzar adətlər
• yalniz qanunlar
• yalniz qanunlar və qanun qüvvəli aktlar

38. Əgər qanunda ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa Azərbaycan Respublikasının
qanunu hansı ərazidə qüvvədədir?

• yalnız muxtar qurumların ərazisində
• yalnız respublikanın paytaxtında
√ azərbaycan respublikasının bütün ərazisində
• azərbaycan respublikasının bəzi ərazilərində
• azərbaycan respublikasının sərhədləri daxilində olan ərazidə

39. Hansı normativ akt mülki hüququn mənbəyi hesab olunmur?

• nazirlər kabinetinin normativ xarakterli qərarı
• yerli özünüidarə orqanlarının normativ hüquqi xarakterli qərarı
√ prezidentin fərdi sərəncamı
• beynəlxalq konvensiyalar
• prezidentin normativ xarakterli fərmanı

40. Mülki qanunvericilik normalarının geriyə qüvvəsi varmı?

• müqavilədə birbaşa nəzərdə tutulduqda ola bilər;
• heç bir halda yoxdur;
• hər bir halda geriyə qüvvəsivar;
√ qanunla birbaşa nəzərdə tutulduqda ola bilər;
• məsuliyyəti yüngülləşdirdiyi halda geriyə qüvvəsi var;

41. Hansı hüquq sahəsində analogiyaya yol verilir?

• mülki prosesual hüquqda
• cinayət hüququnda
√ mülki hüquqda
• cinayət prosesual hüquqünda
• vergi hüququnda

42. Yuxarıda göstərilənlərdən hansı Azərbaycan Respublikasının mülki hüququnun mənbəyi sayılmır?

• qanunlar
• işgüzar adətlər
√ məhkəmə presedentləri
• beynəlxalq müqavilələr



• qanunlardan aşağı qüvvəli normativ aktlar

43. Mülki Məcəllənin məqsədi

√ üçüncü şəxslərin hüquqlarına xələl gətirmədən mülki dövriyyənin azadlığını onun
iştirakçılarının bərabərliyi əsasında təmin etmək

• maddi və qeyri maddi nemətləri qorumaq
• beynəlxalq hüquqi aktların tətbiqinə şərait yaratmaq
• insan hüquq və azadlıqlarını müdafiə etmək
• mülki dövriyyə iştirakçılarının iradə ifadəsi üçün şərait yaratmaq

44. Maddi məzmununa görə mülki hüquq münasibətləri hansı növlərə bölünür?

√ əmlak münasibətlərinə və şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərinə
• öhdəlik hüquq münasibətlərinə
• mütləq hüquq münasibətəlrinə
• təşkilati hüquq münasibətlərinə
• nisbi hüquq münasibətlərinə

45. Mülki hüquq münasibətlərinin subyektləri kimlər ola bilər ?

√ istənilən şəxslər ola bilər
• 14 yaşına çatmış şəxslər
• 7 yaşına çatmış şəxslər
• tam fəaliyyət qabiliyyətli şəxslər
• yalnız yetkinlik yaşına çatmış şəxslər

46. Aşağıda nəzərdə tutulan hüquqi faktlardan hansı mülki hüquq münasibətinin
yaranma əsası sayılmır

• konsessiya müqaviləsi
• faktorinq müqaviləsi
√ əmək müqaviləsi
• əmlaka ziyan vurulması
• insanın şərəf və ləyaqətinin pozulması

47. Aşağıdakılardan hansı mülki hüquq münasibətlərinə aid deyil, inzibati hüquqa xasdıra

• əvəzlilik
• iradə sərbəstliyi
√ subordinasiya
• tərəflərin bərabərliyi
• dispozitivlik

48. Aşağıdakılardan hansı qeyri maddi nemətlərə aid deyil

• şəxsi və ailə sirri
• şəxsi toxunulmazliq hüququ
• insanin şərəf və ləyaqəti
• insanin həyat və sağlamliq hüququ
√ izləmə hüququ

49. Aşağıdakılardan hansı mülki hüquq münasibətlərinin obyektləri deyil

√ Dövlət sirri
• Yaradıcılıq fəaliyyətinin nəticələri
• Pullar və qiymətli kağızlar
• Əşyalar
• İşlər və xidmətlər



50. Mülki hüquq münasibətlərinin obyektləri ola bilməz

√ vergilər
• mallar
• əşyalar
• xidmətlər
• işlər

51. Mənəvi zərərin ödənilməsi hansı qaydada həyata keçirilir

• zərər çəkmiş şəxsin kütləvi informasiya vasitələrində öz cavabını dərc etdirməsi ilə

√ bir qayda olaraq pul ilə müəyyən edilir və ödənilir, həmçinin cavabdehin
üzərinə müəyyən vəzifələr (təkzib edilmısi, üzr istənilməsi) qoymaqla ödənilə bilər

• bir qayda olaraq pul ilə müəyyən edilir
• cavabdehin üzərinə müəyyən vəzifələr (təkzib edilmısi, üzr istənilməsi)qoymaqla ödənilə bilər
• yalnız naturada ödənilir

52. Mənəvi zərərin ödənilməsi hansı qaydada həyata keçirilir

√ şəxsə qarşı törədilən qanunsuz hərəkətin və ya hərəkətsizliyin onun şüurunda mənfi psixi reaksiyaya səbəb olması
• şəxsin qeyri-maddi xarakterli məhrumiyyətlərə məruz qalması
• şəxsin əmlak xarakterli itkilərə məruz qalması
• şəxsin qeyri-əmlak xarakterli itkilərə məruz qalması
• onun sağlamlığının pozulması nəticəsində fiziki əzab çəkməsi

53. Mənəvi sarsıntı dedikdə nə başa düşülür ?

√ şəxsə qarşı törədilən qanunsuz hərəkətin və ya hərəkətsizliyin onun şüurunda mənfi psixi reaksiyaya səbəb olması
• şəxsin qeyri-maddi xarakterli məhrumiyyətlərə məruz qalması
• şəxsin əmlak xarakterli itkilərə məruz qalması
• şəxsin qeyri-əmlak xarakterli itkilərə məruz qalması
• onun sağlamlığının pozulması nəticəsində fiziki əzab çəkməsi

54. Məlumat nə zaman yayılmış hesab olunur ?

• məlumat həqiqətə uyğun olmadıqda
• məlumat qısa xarakterli olduqda
√ məlumat başqa şəxsə, bir neçə və yaxud qeyri-müəyyən şəxslər dairəsinəbildirildikdə
• məlumatın ona aid olan şəxsə təklikdə bildirilməsi
• məlumat şəxsi tam olaraq xarakterizə etdikdə

55. Necə xarakterli məlumatlar şərəf və ləyaqəti ləkələyən məlumat kimiqiymətləndirilir ?

• məlumat əxlaq prinsiplərinə zidd olsada həqiqətə uyğundur, istehsal-təsərrüfat,xidmət və içtimai fəaliyyətlə əlaqədar cəmiyyət, kollektiv
və yaxud ayrı-ayrı şəxslərarasında vətəndaş barəsində mənfi rəy yaratdığı təqdirdə

• məlumat əxlaq prinsiplərinə zidd olsada, aid olan şəxsə təklikdə bildirilmişdir

√ əgər məlumat əxlaq prinsiplərinə ziddirsə, istehsal-təsərrüfat, xidmət vəiçtimai fəaliyyətlə əlaqədar cəmiyyət, kollektiv və yaxud ayrı-
ayrı şəxslər arasında vətəndaş barəsində mənfi rəy yaratdığı təqdirdə

• məlumat əxlaq prinsiplərinə zidd olsada, istehsal-təsərrüfat, xidmət vəiçtimai fəaliyyətlə əlaqədar cəmiyyət, kollektiv və yaxud ayrı-ayrı
şəxslər arasında vətəndaş barəsində mənfi rəy yaratmadığı təqdirdə

• məlumat əxlaq prinsiplərinə zidd olsada, istehsal-təsərrüfat, xidmət və içtimai fəaliyyətlə əlaqədar cəmiyyət, kollektiv və yaxud ayrı-
ayrı şəxslər arasında vətəndaşı xarakterizə edən məlumatları əks etdirmirsə

56. Mülki hüquq münasibətlərinin obyektləri hesab edilmirlər

• əqli fəaliyyətin nəticələri
• qeyri-maddi nemətlər
√ fiziki şəxslər
• əşyalar
• pul



57. Hansı hüquq münasibətləri nisbi hüquq münasibətləridir?

√ hansilar ki, səlahiyyətli şəxsə qarşi ciddi müəyyənləşdirilmiş borclu şəxs durur
• hansilar ki, subyektin əmlak vəziyyətinin dinamikasini (hərəkətini) ifadə edir
• hansilar ki, subyektin əmlak vəziyyətinin statistikasini (sükunət halini)təsbit edir

• hansilar ki, səlahiyyətli şəxsə qarşi həm ciddi müəyyənləşdirilmiş borclu şəxs, həm də borclu subyektlərin qeyri müəyyən dairəsi dura
bilər

• hansilar ki, səlahiyyətli şəxsə qarşi borclu subyektlərin qeyri müəyyən dairəsidurur

58. Hansı hüquq münasibətləri əmlak hüquq münasibətləri adlanır?

√ Hansılar ki, onların obyektləri maddi nemətlərdir və əmlakın müəyyən şəxsə məxsusolmasını, yaxud da əmlakın keçməsini nəzərdə
tutur

• hansılar ki, obyektlərini əqli fəaliyyətin nəticələri təşkil edir
• hansılar ki, obyektlərini mənəvi hüquqlar təşkil edir və onların müəyyən şəxsə məxsus olmasını, yaxud da keçməsini nəzərdə tutur
• hansılar ki, obyektlərini şərəf və ləyaqət təşkil edir
• hansılar ki, obyektlərini şəxsi əmlak hüquqları təşkil edir

59. Mülki hüquq münasibətlərinin subyektləri ola bilərlər

√ fiziki və hüquqi şəxslər – Azərbaycan Respublikasının rezidentləri
• istənilən fiziki və hüquqi şəxslər, həmçinin hüququn xüsusi subyektləri kimi dövlət və bələdiyyələr
• öz orqanları vasitəsilə dövlət
• ancaq hüquqi şəxslər
• ancaq fiziki şəxslər

60. Aşağıda göstərilənlərdən kimlər mülki hüquq münasibətlərinin subyektləridir?

• yerli özünüidarə oorqanları
√ hamısı
• fiziki şəxslər
• dövlət hakimiyyət orqanları
• hüquqi şəxslər

61. Ölmüş elan edilmiş şəxs gəlib çıxdıqdan sonra başqa şəxsə verilmiş hansı əmlakınınqaytarılmasını tələb edə bilər?

√ əvəzsiz olaraq başqa şəxsə verilmiş əmlakın qalan hissəsini
• yalnız daşınmaz əmlakını
• bütün əmlakını
• Yalnız şəxsi geyim, bəzək əşyalarını
• yalnız daşınar əmlakını

62. Xəbərsiz itkin düşmə haqqında məhkəmə qərarı qüvvəyə mindikdən sonra əmlakı kim idarə edir?

• ən yaxın qonşusu
• qəyyumluq və himayəçilik orqanı
• nikahdadırsa, arvadı
• yetkinlik yaşına çatmayıbsa, qanuni nümayəndələri, qəyyumu və ya himayəçisi
√ həmin şəxsin qanuni vərəsələri

63. Fiziki şəxsin üzərində patronaj təyin edilməsi kimin təşəbbüsü ilə həyata keçirilir?

√ həmin fiziki şəxsin xahişi ilə
• qanunda göstərilən bütün maraqlı şəxslərin təşəbbüsü ilə
• qanuni nümayəndənin xahişi ilə
• qəyyumluq və himayəçilik orqanının təşəbbüsü ilə
• Qohumlarının xahişi ilə

64. Patronaj kimin üzərində təyin edilir?



√ sağlamlıq vəziyyətinə görə müstəqil surətdə hüquqlarını həyata keçirməyə və müdafiəetməyə, vəzifələrini icra etməyə qadir olmayan
yetkinlik yaşına çatmış fəaliyyət qabiliyyətli fiziki şəxslər üzərində

• fəaliyyət qabiliyyəti məhdudlaşdirilan istənilən şəxslər üzərində
• 7 yaşınadək azyaşlılar üzərində

• sağlamlıq durumuna görə müstəqil surətdə hüquqlarmı həyata keçirməyə və müdafiə etməyə, vəzifələrini icra etməyə qadir olmayan
yetkinlik yaşına çatmış fəaliyyət qabiliyyətsiz fiziki şəxslər üzərində

• sağlamlıq durumuna görə müstəqil surətdə hüquqlarını həyata keçirməyə və müdafiə etməyə, vəzifələrini icra etməyə qadir olan
yetkinlik yaşına çatmış fəaliyyət qabiliyyətli şəxslər üzərində

65. 7 yaşınadək yetkinlik yaşına çatmayanların fəaliyyət qabiliyyəti varmı?

• var, yalnız hədiyyə aldıqları əşyalarla əlaqədar əqdləri bağlaya bilərlər
• var, yalnız 100 manatadək dəyəri olan əqdləri bağlaya bilərlər
√ xeyr
• bəli
• var, yalnız xırda məişət əqdləri bağlaya bilərlər

66. Şəxsin birdən çox yaşayış yeri ola bilərmi?

√ bəli
• bəzi istisnalarda xeyr
• şəxsin yalnız iki yaşayış yeri ola bilər

• şəxsin yaşadığı yerlə işlədiyi yer arasında uzun məsafə varsa, şəxsin birdən çox
yaşayış yeri ola bilər

• xeyr

67. Fiziki şəxsin yaşayış yeri hara sayılır?

√ adətən yaşadığı yer
• işlədiyi yer
• əmlakının əsas hissəsi olan yer
• daimi yaşadığı yer
• daimi qeydiyyatda olduğu yer

68. Hansı  halda şəxs xəbərsiz itkin düşmüş elan olunur?

• əgər fiziki şəxsin olduğu yer məlum deyildirsə və on il ərzində o, yaşayiş yerindəgörünməmişsə, maraqli şəxslərin ərizəsinə əsasən
məhkəmə fiziki şəxsi xəbərsiz itkindüşmüş hesab edə bilər

• əgər fiziki şəxsin olduğu yer məlum deyildirsə və bir il ərzində o, yaşayış yerində görünməmişsə, maraqlı şəxslərin ərizəsinə əsasən
məhkəmə fiziki şəxsi xəbərsiz itkindüşmüş hesab edə bilər

√ əgər fiziki şəxsin olduğu yer məlum deyildirsə və iki il ərzində o, yaşayiş yerində görünməmişsə, maraqli şəxslərin ərizəsinə əsasən
məhkəmə fiziki şəxsi xəbərsiz itkindüşmüş hesab edə bilər

• əgər fiziki şəxsin olduğu yer məlum deyildirsə və üç il ərzində o, yaşayiş yerindəgörünməmişsə, maraqli şəxslərin ərizəsinə əsasən
məhkəmə fiziki şəxsi xəbərsiz itkindüşmüş hesab edə bilər

• əgər fiziki şəxsin olduğu yer məlum deyildirsə və beş il ərzində o, yaşayiş yerində görünməmişsə, maraqli şəxslərin ərizəsinə əsasən
məhkəmə fiziki şəxsi xəbərsiz itkindüşmüş hesab edə bilər

69. 7 yaşından 14 yaşınadək olan şəxslərin aşağıdakı hərəkətləri müstəqil şəkildə həyata
keçirməyə ixtiyarı vardır

• əvəzsiz olaraq fayda götürməyə yönəldilmiş elə əqdlər ki, onlardan əmələ gələnhüquqlarin notariat qaydasinda təsdiqlənməsi və ya
dövlət qeydiyyatina alinmasitələb olunmur

•
xirda məişət əqdlərnii; əvəzsiz olaraq fayda götürməyə yönəldilmiş elə əqdlər ki,onlardan əmələ gələn hüquqların notariat qaydasında
təsdiqlənməsi və ya dövlətqeydiyyatına alınması tələb olunmur; qanuni nümayəndənin özünün və ya onunrazılığı ilə üçüncü şəxsin
müəyyən məqsəd üçün və ya sərbəst istifadə üçün verdiyi vəsait barəsində sərəncam üzrə əqdlər; elm, ədəbiyyat və ya incəsənət
əsərinin,ixtiranın və ya qanunla qorunan digər əqli fəaliyyət nəticəsinin müəllifi hüquqlarınıhəyata keçirsin

√
xirda məişət əqdlərnii; əvəzsiz olaraq fayda götürməyə yönəldilmiş elə əqdlər ki,onlardan əmələ gələn hüquqlarin notariat qaydasinda
təsdiqlənməsi və ya dövlət qeydiyyatina alinmasi tələb olunmur; qanuni nümayəndənin özünün və ya onun raziliği ilə üçüncü şəxsin
müəyyən məqsəd üçün və ya sərbəst istifadə üçün verdiyivəsait barəsində sərəncam üzrə əqdlər

• yalniz xirda məişət əqdlərini

• qanuni nümayəndənin özünün və ya onun raziliği ilə üçüncü şəxsin müəyyən məqsədüçün və ya sərbəst istifadə üçün verdiyi vəsait
barəsində sərəncam üzrə əqdləri

70. Hansı  yaşdan etibarən şəxslər delikt qabiliyyətli sayılır?



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

71. Fiziki şəxsin mülki fəaliyyət qabiliyyəti nə vaxt tam həcmdə əmələ gəlir?

√ fiziki şəxsin mülki fəaliyyət qabiliyyəti, o, yetkinlik yaşina, yəni on səkkiz yaşinaçatdiqda tam həcmdə əmələ gəlir
• fiziki çəxsin mülki fəaliyyət qabiliyyəti tam həcmdə 16 yaşından yaranır
• fiziki şəxsin  mülki fəalyyət qabiliyyəti tam həcmdə 14 yaşindan yaranir
• fiziki şəxsin mülki fəaliyyət qabiliyyəti hüquq qabiliyyəti ilə eyni gündə tam həcmdəyaranir
• fiziki şəxsin mülki fəaliyyət qabiliyyəti anadan olduğu gündən yaranir

72. Mülki fəaliyyət qabiliyyəti nədir?

√ fiziki şəxsin mülki hüquq fəaliyyət qabiliyyəti şəxsin öz hərəkətləri ilə mülkihüquqlar əldə etmək və həyata keçirmək, özü üçün mülki
vəzifələr yaratmaq və icraetmək qabiliyyətidir

• fiziki şəxsin mülki hüquq fəaliyyət qabiliyyəti şəxsin öz hərəkətləri ilə mülkihüquqlar əldə etmək və həyata keçirmək qabiliyyətidir
• fiziki şəxsin mülki hüquq fəaliyyət qabiliyyəti şəxsin öz hərəkətləri ilə mülki vəzifələryaratmaq və icra etmək qabiliyyətidir
• fiziki şəxsin mülki hüquq fəaliyyət qabiliyyəti şəxsin öz hərəkətləri ilə istənilən cür əqdlər bağlamaq qabiliyyətidir
• fiziki şəxsin mülki hüquq fəaliyyət qabiliyyəti insanin mülki hüquqlara malik olmaqvə mülki hüquq vəzifələri daşimaq qabiliyyətidir

73. Düzgün cavabı seçin

√ fiziki şəxs hüquq qabiliyyətindən məhrum oluna bilməz

• yetkinlik yaşına çatmış fiziki şəxs üzərində qəyyumluq və ya himayədarlıq müəyyən olunan hallarda o,hüquq qabiliyyətindən müvəqqəti
olaraq məhrum olur

• fiziki şəxs üzərində qəyyumluq və ya himayədarliq müəyyən olunan hallarda hüquq qabiliyyətindən müvəqqəti olaraq məhrum olur
• fiziki şəxs qanunla nəzərdə tutulmuş bəzi hallarda məhkəmə qaydasinda mülkihüquq qabiliyyətindən məhrum oluna bilər
• fiziki şəxs mülki fəaliyyət qabiliyyətini itirəndə mülki hüquq qabiliyyətindən dəməhrum olur

74. Fiziki şəxsin mülki hüquq qabiliyyəti nə vaxt xitam olur?

√ fiziki şəxsin ölümü ilə
• fiziki şəxsin mülki hüquq qabiliyyəti heç vaxt xitam olmur
• fiziki şəxs məhkəmə qaydasinda mülki fəaliyyət qabiliyyətsiz elan edildikdə
• fiziki şəxsin mülki fəaliyyət qabiliyyəti məhdudlaşdirilanda
• fiziki şəxsin mülki fəaliyyət qabiliyyəti dayandirildiği gündə

75. Düzgün cavabı tapın

√ fiziki şəxsin istənilən əqdi bağlamaq üçün onun tam fəaliyyət qabiliyyətli olmasi
vacibdir

• fiziki şəxsin bəzi əqdləri müstəqil bağlamasi üçün onun 5 yaşina  çatmasi kifayətdir
• fiziki şəxsin bəzi əqdləri bağlamasi üçün onun 18 yaşina çatmasi kifayətdir
• fiziki şəxsin istənilən əqdi bağlamaq üçün mülki hüquq qabiliyyətli olmasikifayətdir
• fiziki şəxsin bütün əqdləri bağlamaq üçün onun 18 yaşına çatması vacibdir

76. Fiziki şəxsin mülki hüquq qabiliyyəti nədir?

√ fiziki şəxsin mülki hüquq qabiliyyəti insanin mülki hüquqlara malik olmaq və mülki hüquq vəzifələri daşimaq qabiliyyətidir
• fiziki şəxsin mülki hüquq qabiliyyəti insanin mülki hüquqlara malik olmaq qabiliyyətidir
• fiziki şəxsin mülki hüquq qabiliyyəti şəxsin özü üçün mülki vəzifələr yaratmaq və icra etmək qabiliyyəti başa düşülür
• fiziki şəxsin mülki hüquq qabiliyyəti şəxsin öz hərəkətləri ilə mülki hüquqlar əldəetmək və həyata keçirmək  qabiliyyətidir
• fiziki şəxsin mülki hüquq qabiliyyəti insanin mülki hüquq vəzifələri daşimaqqabiliyyətidir

77. Fiziki şəxsin mülki hüquq qabiliyyəti ümumi qaydada nə vaxtdan əmələ gəlir?



• 7 yaşindan
• 14 yaşindan
√ fiziki şəxsin doğulduğu andan
• fiziki şəxsin18 yaşina çatdiği vaxtdan etibarən
• maya bağlandiği vaxtdan

78. Yanlış cavabı tapın

• mülki hüquqda fiziki şəxs insan fərdidir

• azərbaycan respublikasinda bütün vətəndaşlar, azərbaycan respublikasininərazisində daimi yaşayan və ya müvəqqəti qalan əcnəbilər və
vətəndaşliği olmayanşəxslər fiziki şəxslərdir

• fiziki şəxs həm vətəndaş, həm əcnəbi, həmçinin vətəndaşlığı olmayan şəxsdir
• fiziki şəxs hüquq münasibətlərində öz adindan iştirak edən  insan fərdidir
√ mülki hüquqda fiziki şəxs canli insan fərdi və qanunda nəzərdə tutulan bəzi  hallarda meyit də sayila bilər

79. Fiziki şəxsin mülki hüquq subyektliliyi nədir?

√ fiziki şəxsin hüquq və fəaliyyət qabiliyyəti
• fiziki şəxsin tam fəaliyyət qabiliyyətli olmasi
• fiziki şəxsin hüquq və vəzifələri öz adi ilə əldə etməsi və həyata keçirməsiqabiliyyəti
• fiziki şəxsin öz adindan mülki münasibətlərdə iştirak etməsi qabiliyyəti
• fiziki şəxsin öz hərəkətləri ilə mülki hüquq əldə etməsi və vəzifə icra etməsi qabiliyyəti

80. Fiziki şəxsin dairəsinə dair düzgun cavabı seçin

√ Azərbaycan Respublikasında bütün vətəndaşlar, Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşayan və ya müvəqqəti qalan əcnəbilər
və vətəndaşlığı olmayan şəxslər fiziki şəxslərdir

• Azərbaycan vətəndaşları fiziki şəxslərdir
• Azərbaycan Respublikası ərazisində qeydiyyatda olan istənilən insan fərdi fiziki şəxsdir

• Azərbaycan Respublikasında bütün vətəndaşlar, Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşayan əcnəbilər və vətəndaşlığı
olmayan şəxslər fiziki şəxslərdir

• Azərbaycan Respublikasında bütün vətəndaşlar və Azərbaycan Respublikasınınərazisində daimi yaşayan və çalışan vətəndaşlığı
olmayan şəxslər fiziki şəxslərdir

81. Fiziki şəxs üzərində patronaj təyin edilməsi onun fəaliyyət qabiliyyətini məhdudlaşdırırmı?

• fəaliyyət qabiliyyətindən məhrum edir
• tamamilə məhdudlaşdırır
• qismən məhdudlaşdırır
√ məhdudlaşdırmır
• məhdudlaşdır

82. 7 yaşından 14 yaşınadək olan fiziki şəxslər hansı əqdləri müstəqil bağlaya bilərlər?

• istənilən əqdlər
• notariatda təsdiq olunmalı və dövlət qeydiyyatına alınmalı olan, lakin əvəzsiz faydagötürməyə imkan verən əqdlər
• əmlak kirayə müqaviləsi
• daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə bağlı əqdləri
√ xırda məişət xarakterli əqdlər

83. Fiziki şəxslər yaşayış yerini seçməkdə sərbəstdirlərmi?

• səlahiyyətli orqanın razılığı olduqda sərbəstdirlər
• qanunda nəzərdə tutulan hallarda sərbəstdirlər
√ sərbəstdirlər
• qismən sərbəstdirlər
• sərbəst deyillər

84. Fiziki şəxs məhkəmə tərəfindən ölmüş elan edildikdə ölüm günü hansı gün hesab
edilir?



• fiziki şəxsin xəbərsiz itkin düşdüyü gündən sonrakı gün
• onun haqqında axırıncı məlumat alındığı gün
√ məhkəmə qərarının qüvvəyə mindiyi və ya məhkəmə qərarında nəzərdə tutulan gün
• məhkəmə qərarlarının elan olunduğu
• ölmüş elan olunma haqqında məhkəməyə müraciət edildiyi gün

85. Fiziki şəxs hüquq qabiliyyətindən məhrum edilə bilərmi?

• müəyyən yaş həddində məhrum edilə bilər
• edilə bilər
√ edilə bilməz
• məhkəmə qərarı ilə məhrum edilə bilər
• qismən edilə bilər

86. Hansı fiziki şəxslər üzərində qəyyum təyin oluna bilər?

√ 14 yaşına çatmayan fiziki şəxslər üzərində
• 16 yaşında olan fiziki şəxmlər üzərində
• fəaliyyət qabiliyyəti məhkəmə tərəfindən məhdudlaşdırılan şəxmlər üzərində
• 14 yaşından 18 yaşınadək olan fiziki şəxslər üzərində
• əlillər və qocalar üzərində

87. Fiziki şəxsin neçə yaşayış yeri ola bilər?

√ bir neçə yaşayış yeri
• ancaq qeydiyyatda olduğu yaşayış yeri
• daimi yaşadığı yer
• faktiki yaşadığı yer
• bir yaşayış yeri

88. Fiziki şəxsin hüquq qabiliyyəti hansı vaxtdan yaranır?

√ anadan doğulduğu andan
• 16 yaşında fiziki şəxslərin
• ana bətnində olduqda
• nikaha daxil olduqda
• 18 yaşına, yəni yetkinlik yaşına çatdıqda

89. Xəbərsiz itkin düşmə haqqında məhkəmə qərarı qüvvəyə mindikdən sonra onun əmlakını kim idarə edir?

• yetkinlik yaşına çatmayıbsa qanuni nümayəndələri,qəyumu və himayəçisi
• qəyumluq və himayəçilik orqanı
√ həmin şəxsin qanuni vərəsələri
• həmin şəxsin kreditorları
• nigahlıdırsa arvadı

90. Hansı hallarda məhkəmə fiziki şəxsi xəbərsiz itkin düşmüş hesab edə bilər?

• fiziki şəxsin olduğu yer məlum deyildirsə və üç il ərzində o,yaşayış yerində görünməmişsə
• fiziki şəxsin olduğu yer məlum olsa da, beş il ərzində o, yaşayış yerində görünməmişsə
• fiziki şəxsin olduğu yer  məlum olsa da, yeddi il ərzində o,yaşayış yerində görünməmişsə
√ fiziki şəxsin olduğu yer məlum deyildirsə iki il ərzində o,yaşayış yerində  görünməmişsə
• fiziki şəxsin oldubu yer məlum deyildirsə və bir il ərzində  o, yaşayış yerində görünməmişsə

91. Fəaliyyət qabiliyyəti məhdudlaşdırılan şəxslər himəyəçi təyin edilə bilərmi?

• yaxın qohumlarına münasibətdə ola bilərlər
• qəyumluq və himayəçilik orqanları razılıq verdikdə ola bilər
• bəli
• şəxsin fəaliyyət qabiliyyətinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı məhkəmə qətnaməsində qadağa yoxdursa ola bilər



√ xeyr

92. Himayəçilikdə olanların adından zəruri əqdləri kim bağlayır?

• bütün hallarda özləri
√ bütün hallarda himayəçilərin razılığı ilə özləri
• daşınmaz əmlakla bağlı olduqda onların razılığı ilə himayəçilər
• bütün hallarda onların razılığı ilə himayəçilər
• bütün hallarda himayəçilər

93. Qəyumluqda olanların adından zəruri  əqdləri kim bağlayır?

• daşınmaz əmlakla bağlı əqdləri qəyumlar
• daşınmaz əmlakla bağlı əqdləri özləri
• bütün hallarda onların razılığı ilə qəyumlar
√ bütün hallarda qəyyumlar
• bütün hallarda qəyyumun razılığı ilə özləri

94. 14 yaşı tamam olmayan yetkinlik yaşına çatmayanlar üzərində hansı hallarda qəyyumluq təyin edilir?

• məhkəmənin təşəbbüsü ilə bəzi hallarda
• 14 yaşı tamam olmayan əlildirsə müəyyən edilir
• 14 yaşı tamam olmayan xəstədirsə ,təyin edilir
√ bütün hallarda
• heç bir halda

95. Fiziki şəxsin hüquq qabiliyyəti və fəaliyyət qabiliyyəti məhdudlaşdırıla bilərmi?

• yalnız  qəyyumluq və himayəçilik orqanının qərarı ilə məhdudlaşdırıla bilər
• yalnız məhkəmənin qərarı ilə məhdudlaşdırıla bilər.
√ yalnız qanunla müəyən edilmiş hallarda və qahdada məhdudlaşdırıla bilər
• yalnız bəzi şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması məhdudlaşdırıla bilər
• heç bir halda məhdudlaşdırıla bilməz

96. Valideynlər tam fəaliyyət qabiliyyətli sayılmış yetkinlik yaşına çatmayanın ziyan vurması nəticəsində əmələ gəlmiş öhdəliklərə görə
məsuliyyət daşıyırlarmı?

• bəli
• ziyan kobud ehtiyatsızlıq üzündən vurulsad, daşıyırlar
√ XEYR
• ziyan qəsdən vurulduqda daşıyırlar
• subsidiar (əlavə) məsuliyyət daşıyırlar

97. 16 yaşı tamam olmayanlar əmək müqaviləsi üzrə işləyirsə, tam fəaliyyət qabiliyyətli sayıla bilərmi?

• bəli bir şərtlə ki, valideynlərin razılığı olsun
• bəli
√ xeyr
• bəli, bir şərtlə ki, məhkəmənin qərarı olsun
•  bəli, bir şərtlə ki, qəyyumluq və himayəçilik orqanı razılıq versin

98. 7 yaşınadək  olan yetkinlik  yaşına çatmayanların fəaliyyət qabiliyyəti varmı?

• VAR
• var,yalnız xırda məişət əqdləri bağlaya bilərlər
• müəyən məqsəd  üçün və ya sərbəst istifadə verdiyi vəsait barəsində sərəncam verə bilər
• var,yalnız hədiyyə aldıqları əşyalarla bağlı əqdləri bağlaya bilərlər
√ yoxdur

99. Mülkü hüquq fəaliyyət qabiliyyəti tam həcmdə nə vaxtdan yaranır?



• 16 yaşından
√ 18 yaşından
• 15 yaşından
• 14 yaşundan
• doğulduğu  andan

100. Fiziki şəxsin mülkü hüquq fəaliyyət qabiliyyəti nədir?

√ şəxsin öz hərəkətləri ilə mülkü hüquqlar əldə etməsi və həyata keçirilməsi,özü üçün mülkü vəzifələr yaratmaq və icra etmək qabiliyyəti
• şəxsin öz hərəkətləri ilə mülkü hüquq vəzifələri yaratması
• insanın mülkü hüquq vəzifələri daşıması
• insanın mülkü hüquqlarının olması və insanın mülkü hüquq vəzifələri daşıması
• şəxsin öz hərəkətləri ilə mülkü hüquqlar əldə etməsi

101. Fiziki şəxs hansı qaydada hüquq qabiliyyətindən məhrum edilir?

• xüsusilə ağır cinayətlərə cörə məhkum olduqda məhkəmə hökmü ilə
√ fiziki şəxs hüquq qabiliyyətindən məhrum edilə bilməz
• şəxs ruhi xəstəliyə düçar olduqda məhkəmə qətnaməsi ilə
• şəxsin özünün qətnaməsi ilə
• maraqlı şəxslərin tələbi ilə məhkəmə qətnaməsi ilə

102. Mülki hüquq qabiliyyəti hansı andan yaranır?

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

103. Fiziki şəxsin mülkü hüquq qabiliyəti nədir?

• şəxsin öz hərəkətləri ilə mülkü hüquqlar əldə etməsi və  həyata keçirməsi
• insanın mülkü hüquqlarının olması
• insanınmülkü hüquq vəzifələri olması
• şəxsin öz hərəkətləri ilə mülkü vəzifələr yaratması və icra edilməsi
√ insanın mülki hüquqlarının olması və insanın mülki hüquq vəzifələri daşıması

104. Fiziki şəxslər kimlərdir?

• Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşları
• Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və əcnəbilər
• Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları,Azərbaycanda daimi yaşayan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər
√ Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları,əcnəbilər,vətəndaşlığı olmayan şəxslər
• Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və vətəndaşlığı olmayan şəxslər

105. Qəyyumluqda və ya himayədə olanın daşınar və qiymətli daşınmaz əmlakının daimi idarə edilməsi hansı qaydada həyata keçirilir?

• bunun üçün qəyyumluq və himayəçilik orqanının qabaqcadan icazəsi alınır və qəyyum və ya himayəçi həmin əmlakı daimi idarə edir;

• yalnız qəyyumluqda olanın qiymətli daşınmaz əmlakının daimi idarə edilməsi üçün qəyyumluq və himayəçilik orqanı özünün
müəyyənləşdirdiyi idarəçi ilə həmin əmlakın idarə edilməsinə dair müqavilə bağlayır.

• yalnız qəyyumluqda olanın daşınar və qiymətli daşınmaz əmlakının daimi idarə edilməsi üçün qəyyumluq və himayəçilik orqanı özünün
müəyyənləşdirdiyi idarəçi ilə həmin əmlakın idarə edilməsinə dair müqavilə bağlayır;

• qəyyumluqda və ya himayədə olanın müəyyənləşdirdiyi idarəçi ilə həmin əmlakın idarə edilməsinə dair qəyyumluq və himayəçilik
orqanı müqavilə bağlayır

√ qəyyumluq və himayəçilik orqanı özünün müəyyənləşdirdiyi idarəçi ilə həmin əmlakın etibarnamə ilə idarə edilməsinə dair müqavilə
bağlayır;

106. Fiziki şəxsin tam həcmdə mülki hüquq qabiliyyəti nə vaxt yaranır?



• bu haqda məhkəmə qərari olduqda
• 16 yaşina çatdiqda
√ 18 yaşa çatdıqda
• 14 yaşına çatdıqda
• əmək fəaliyyətinə başladıqda

107. Fiziki şəxsin hüquq qabiliyyəti nə vaxt xətm edilir?

√ beyin fəaliyyətinin dayanmasi ilə
• heç biri
• müvafiq icra hakimiyyəti orqaninin qərari ilə
• məhkəmənin qərari ilə
• ürəyin fəaliyyətinin dayanmasi ilə

108. Fiziki şəxsin hüquq qabiliyəti nə vaxt yaranır?

√ doğulduğu an
• heç biri
• məhkəmə tərəfindən təsdiq edildiyi an
• 16 yaşina çatdıği an
• 14 yaşina çatdıği an

109. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinə görə fiziki şəxs
sayılmır?

√ hüquqi şəxsin nümayəndəlikləri
• əcnəbilər
• vətəndaşliği olmayan şəxslər
• 14 yaşina çatmayan şəxslər
• azərbaycan respublikasi vətəndaşları

110. Girov predmeti olan əşyanın mülkiyyətçisi əslində başqa şəxs olduqda və bu əsasla həmin əşya girov qoyandan alındıqda hansı nəticələr
yaranır?

• girova bütün hallarda xitam verilir;
√ bu əmlak barəsində girova xitam verilir;
• girov qoyulmuş əşya bu əsasla girov qoyandan alına bilməz;
• yalnız daşınar əmlak barəsində girova xitam verilir.
• girova yalnız müqavilədə belə hal nəzərdə tutulduqda xitam verilir;

111. Mülki qanunvericilikdə hüquqi şəxsin xitamının hansı qaydası göstərilir?

√ yenidən təşkiletmə,  təsviyyə (ləğvetmə)

• yenidən təşkiletmə
• təsviyyə (ləğvetmə)
• qoşulma
• birləşmə

112. Hüquqi şəxsin olduğu yer hara sayılır

• hüquqi şəxsin nizamnaməsində göstərilən yer
• hüquqi şəxsin rəhbərinin qeydiyyatda olduğu yer
• hüquqi şəxsin rəhbərinin doğulduğu yer
• hüquqi şəxsin əmlakının əksəriyyətinin yerləşdiyi yer
√ daimi fəaliyyət göstərən orqanın yerləşdiyi yer

113. Kooperativlər aşağıda göstərilən hansı qaydada yaradılırlar?

• üçdən az olmayan fiziki və hüquqi şəxs tərəfindən yaradılır



• dövlət və bələdiyyə orqanları tərəfindən birgə yaradılır
• dövlət tərəfindən yaradılır
√ beşdən az olmayan fiziki və ya hüquqi şəxs tərəfindən yaradılır
• bələdiyə orqanları tərəfindən yaradılır

114. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin ali orqanı necə adlanır?

• kollegiya
√ ümumi yığıncaq
• ali şura
• direktorlar şurası
• idarə heyəti

115. Ümumi əsaslarla yanaşı aşağıdakı sadalanan hansı hallardla tam ortaqlıq ləğv
edilir?

√ tam ortaqlıqdan bütün iştirakçılar ortaqlıqdan çıxdıqda
• tam ortaqlığın iştirakçılarının yarıdan çox ortaqlıqdan çıxdıqda
• idarə heyətinin qərarı olduqda
• ortaqlığın iştirakçılarının sayı maksimum həddi keçdikdə
• tam ortaqlığın iştirakçılarının üçdən biri ortaqlıqdan çıxdıqda

116. Aşağıda sadalanan hansı hallarda  komandit ortaqlıq (şirkət) ləğv edilir?

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

117. Şəxs neçə tam ortaqlığın (şirkətin) iştirakçısı ola bilər?

• beş ortaqlığın
• iki və daha çox
√ bir ortaqlığın
• istərnilən sayda ortaqlığın
• üç ortaqlığın

118. Aşağıda sadalanan hansı qurumlar səhmdar cəmiyyət hesab edilir?

√ nizamnamə kapitalı müəyyən sayda səhm formasında olan paylardan ibarət qurumlar
• nizamnamə kapitalı adsız qiymətli kağızlardan ibarət olan qurumlar
• iştirakçıların üzvlüyünə əsaslanan və onların paylarından ibarət olan qurumlar
• iştirakçıları quruma qoyduqları paylara bərabər öz əmlakı ilə əlavə məsuliyyət daşıyan qurumlar
• nizamnamə kapitalı nizamnamə ilə müəyyənləşdirilmiş miqdarda paylara bölünən qurumlar

119. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdə mənfəət iştirakçılar arasında hansı orqanın qərarıilə bölüşdürülür?

√ cəmiyyətin ümumi yığıncağı tərəfindən
• idarə heyəti tərəfindən
• məhkəmənin qərarı ilə
• direktorlar şurası tərəfindən
• məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin sədri (rəhbəri) tərəfindən

120. Aşağıda adı çəkilən hansı qurumlar kommandit ortaqlıq hesab edilir?

√ qurumun adından sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan qurumun öhdəlikləri üzrə əmlakı ilə tam məsuliyyət daşıyan iştirakçılarla yanaşı
qurumun fəaliyyəti ilə bağlızərər üçün qoyduqları maya məbləğində risk daşıyan iştirakçılardan ibarət qurumlar

• iştirakçıları yalnız qoyduqları mayaya görə mənfəət əldə edən qurumlar
• iştirakçıları qurumun adından sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən qurumun öhdəlikləri üzrə əmlakı ilə məsuliyyət daşıyan qurumlar



• üzvlüyə əsaslanmayan yalnız iştiraksıların əmlakın birləşdirilməsindən yarananqurumlar

121. Aşağıdakı hansı qurumlar tam ortaqlıq hesab edilir?

√ iştirakçıları ortaqlıq adından sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan ortaqlığın öhdəlikləri üzrə öz əmlakı ilə tam məsuliyyət daşıyan
qurumlar

• maya qoyanları ortaqlığın öhdəlikləri üçün qismən məsuliyyət daşıyan qurumlar
• iştirakçıları ortaqlığın öhdəlikləri üçün məsuliyyət daşımayan qurumlar
• iştirakçıları ortaqlığın öhdəlikləri üçün qismən məsuliyyət daşıyan qurumlar
• iştirakçıları ortaqlığa qoyduqları maya həddində məsuliyyət daşıyan qurumlar

122. Hüquqi şəxsin öhdəlikləri üçün təsisçilər məsuliyyət daşıyırmı?

√ qanunda və nizamnamədə nəzərdə tutulan hallarda məsuliyyət daşıyır
• öz əmlakı ilə məsuliyyət dayşır
• qismən məsuliyytə daşıyır
• məsuliyyət daşımır
• məsuliyyət daşıyır

123. Hüquqi şəxs öz öhdəlikləri üçün ona məxsus olan bütün əmlaki ilə cavabdehdirmi?

• razılaşdırıldıqda cavabdehdir
• məhkəmə qərarır idə müəyyən edildikdə
√ cavabdehdir
• bir qismi ilə cavabdehdir
• cavabdeh deyil

124. İdarə:

• tam sərbəst təşkilatdır
• nümayəndəlikdir
• qismən hüquqi şəxsdir
√ hüquqi şəxs deyildir
• hüquqi şəxsdir

125. Aşağıda göstərilən hansı şəxslər hüquqi şəxs hesab edilir?

• filiallar
• nümayəndələr
√ dövlət qeydiyyatından keçmiş və qanunda göstərilən əlamətlərə malik olan qurumlar
• vəzifəli
• idarələr

126. Numayəndəliklər və filiallar

• hüquqi şəxs sayılırlar və təsdiq olunmuş əsasnamə üzrə fəaliyyət göstərirlər
• nümayəndəliklər və filialların iştirakçılarının ümumi yığıncağının qərarı ilə hüquqi şəxs sayıla bilər
• müvafiq icra hakimiyyətinin icazəsi ilə hüquqi şəxs sayıla bilərlər
• hüquqi şəxsin təsisçilərinin ümumi yığıncağının qərarı əsasında hüquqi şəxs sayılabilərlər
√ hüquqi şəxs deyildirlər və hüquqi şəxsin təsdiq etdiyi əsasnamə üzrə fəaliyyət göstərirlər

127. Hüquqi şəxsin filialı dedikdə nə başa düşülür

• hüquqi şəxsin sosial mədəni və digər qeyri-kommersiya həmçinin kommersiyaməqsədlərinin həyata keçirilməsi məqsədilə yaratdığı
bölməsi

• hüquqi şəxsi olduğu yerdən kənarda yerləşən məhkəmədə onun mənafelərinimüdafiə edən ayrıca bölməsi
• hüquqi şəxzsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və hüquqi şəxsin mənafelərini təmsiledən ayrıca bölməsi

√ hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və onun funksiyalarının hamısını vəya bir hissəsini, o cümlədən nümayəndəlik
funksiyalarının həyata keçirən ayrıcabölməsi başa düşülür

• hüquqi şəxsi təhkim edilmiş əmlak barəsində qanunla müəyyən edilmiş hədlərdaxilində sərəncam verən bölməsi



128. Hüquqi şəxsi nümayəndəliyi dedikdə nə başa düuşülür

• hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və onun funksiyalarının hamısınıvə ya bir hissəsini həyata keçirən ayrıca bölməsi
√ hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və hüquqi şəxsin mənafelərinitəmsil və müdafiə edən ayrıca bölməsi
• hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən məhkəmədə onun mənafelərinimüdafiə edən ayrıca bölməsi
• hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və hüquqi şəxsin işgüzar nüfuzunu vəfirma adını müdafiə edən ayrıca bölməsi
• hüquqi şəxsin idarəetmə, sosial-mədəni və ya digər qeyri-kommersiya xarakterlifunksiyasını həyata keçirən bölməsi

129. Hüquqi şəxsin yenidən təşkilinin formaları hansılardır?

√ birləşmə, qoşulma, bölünmə,ayrılma, çevrilmə
• yanaşma, mənimsəmə,bölünmə, çevrilmə ,ayrılma
• birləşmə, mənimsəmə, qoşulma,bölünmə,ayrılma
• yanaşma, birləşmə, qoşulma, müflis olma çevrilmə
• birləşmə, qoşulma,ayrılma,müflis olma çevrilmə

130. Hüquqi şəxs nə zaman müflis olma nəticəsində ləğv edilir

√ hüquqi şəxsin əmlakının dəyəri kreditorların tələblərinin ödənilməsi üçün yetərlideyildirsə
• nizamnamə məqsədlərinə zidd fəaliyyətlə müntəzəm məşğul olduqda
• qanunla qadağan edilmiş fəaliyyəti həyata keçirdikdə
• hüquqi şəxsin təsisçiləri hüquqi şəxsin tərkibindən çıxdıqda
• hüquqi şəxsin təsisçiləri öz əmlak paylarını geri tələb etdikdə

131. Hüquqi şəxsin ləğvi haqqında qərarı kim qəbul edir

√ təsisçilər nizamnamə ilə vəkil edilmiş orqanı və məhkəmə
• müvafiq dövlət və yerli özünü idarə orqanı
• yalnız məhkəmənin
• təsisçiləri
• təsisçilərin və ya nizamnamə ilə vəkil edilmiş orqanı

132. Hüquqi şəxslərin hüquq qabiliyyətinə nə zaman xitam verilir

√ ləğv etmə barədə qeydin hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə daxil edildiyi anda
• hüquqi şəxsin kreditorları tələb hüququnun irəli sürdüyü anda
• hüquqi şəxs yenidən təşkil edildikdə

• ləğv etmə komissiyası müvafiq mətbuat orqanlarında onun ləğv edilməsivə kreditorların tələblərinin bildirilməsi qaydası və müddəti
haqqında məlumat dərc etdirdiyi anda

• ləğv etmə komissiyasının təyin olunduğu zaman

133. Hüquqi şəxsin ləğvi dedikdə

• onun kreditorlarının tələblərinin ödənilməsi başa düşülür
• onun təşkilati – hüquqi formasının dəyişməsi başa düşülür

√ onun mövcudluğuna və fəaliyyətinə hüquq və vəzifələri hüquq varisliyi qaydasındabaşqa hüquqi şəxslərə keçmədən xitam verilməsi
deməkdir

• onun mövcudluğuna və fəaliyyətinə hüquq və vəzifələri hüquqi varislik qaydasındabaşqa şəxslərə keçməklə xitam verilməsi deməkdir
• ləğv etmə barədə qeydin hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə daxil edilməsi başa düşülür

134. Hüquqi şəxslərin hüquq qabiliyyəti

√ həm xüsusi,həm də ümumi xarakterli ola bilər
• məqsədli xarakterlidir
• yalnız xüsusi xarakterlidir
• yalnız ümumi xarakterlidir
• həm xüsusi , həmdə məqsədli xarakterlidir



135. Əsas məqsədi mənfəət götürməkdən ibarət olmayan və götürülən mənfəəti iştirakçıları arasında bölüşdürülməyən qurumlar necə
adlanır?

√ qeyri-kommersiya hüquqi şəxsləri
• unitar müəssisələr
• kooperativlər
• təsərrüfat ortaqlıqları və xeyriyyə cəmiyyətləri
• ictimai birliklər və fondlar

136. Əsas məqsədi mənfəət götürməkdən ibarət olan qurumlar necə adlanır?

• təsərrüfat cəmiyyətləri
• qeyri-kommersiya hüquqi şəxsləri
√ kommersiya hüquqi şəxsləri
• sahibkarlıq qurumları
• təsərrüfat ortaqlıqları

137. Bələdiyyələr mülki hüquq münasibətlərində

• bələdiyyə üzvüləri vasitəsilə iştirak edirlər
√ eynilə digər hüquqi şəxslər kimi iştirak edə bilər
• yalnız yaratdıqları hüquqi şəxslər vasitəsilə iştirak edirlər
• yalnız müvafiq icra hakimiyyətinin icazəsi olduqdan sonra iştirak edə bilər
• iştirak edə bilməz

138. Mülki hüquq münasibətlərində Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətlərini.....

√ onun hüquqi şəxslər olmayan orqanları həyata keçirir
• onun nazirlikləri həyata keçirir
• yerli icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirir
• onun hüquqi şəxslər olan orqanları həyata keçirir
• nazirlər kabineti həyata keçirir

139. Azərbaycan Respublikası mülki hüquq münasibətlərində

• təsis edildikdən və nizamnaməsinin hazırladığı andan iştirak edir
• iştirak etmir
√ eynilə digər hüququ şəxslər kimi iştirak edir
• iştirak edir
• ədliyyə nazirliyində qeydiyyatdan keçdikdən sonra iştirak edir

140. Hüquqi şəxs hansı andan mülki hüquqlara malikdir və mülki vəzifələr daşıyır

• təsisçilərin ümumi yığıncağının qərarı qeydiyyat orqanuna təqdim olunduğu andan
• hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalı formalaşdığı andan
• dövlət qeydiyyatına alındığı andan
√ təsis edildiyi və dövlət qeydiyyatına alındığı andan
• hüquqi şəxs səlahiyyətli dövlət orqanlarından müvafiq icazə aldıqdan sonra

141. Aşağıdakılardan hansıları hüquqi şəxsin mahiyyəti haqqında əsas təlimlərə aiddir

• şəxsi səlahiyyət, qarşılıqlıanlaşma, sosial zərurət nəzəriyyələri
√ fiksiya, reallıq və kollektiv maraqlar
• yaxınlaşma, şəxsi birlik və reallıq
• qarşılıqlı anlaşma, müdirlər və sosial zərurət
• kollektiv maraqlar,şəxsi birlik,təbii şərait

142. Təsərrüfat ortaqlıqları və cəmiyyətləri hansı halda başqa təsərrüfat ortaqlığına və cəmiyyətinə çevrilə bilər

• məhkəmənin qərarı ilə



√ iştirakçılarının ümumi yığıncağının qərarı ilə
• təsisçilərin vəkil etdikləri orqanın qərarı ilə
• müşahidə şürasınnın qərarı ilə
• müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə

143. Səhmdar cəmiyyətdə direktorlar şürası nə zaman yaradılır

• səhmdarların sayı yetmişdən çox olduqda
• səhmdarların sayı otuzdan çox olduqda
√ səhmdarların sayı əllidən çox olduqda
• səhmdarların sayı yüzdən çox olduqda
• səhmdarların sayı qırxdan çox olduqda

144. Səhmdar cəmiyyətin ali idarə etmə orqanı

• onun müşahidə şurasının ümumi yığıncağıdı
• onun kollegial orqanlarının ümumi yığıncağııdır
• onun təftiş komissiyasının ümumi yığincağıdır
• onun icra orqanınin yığıncağıdır
√ onun səhmdarlarının ümumi yığınçağıdır

145. Səhmdar cəmiyyətin səhmdarları dedikdə kimlər başa düşülür

• səhmdar cəmiyyətin bir və ya daha çox sayda səhmlərini müqavilə iləmüəyyən edilmiş qaydada depozitə qoyan fiziki və ya hüququ
şəxslər

• səhmdar cəmiyyətin bir sayda səhminin Mülki Məcəllə ilə müəyyən edilmişqaydada mulkiyyətçisi olan fiziki və ya hüququ şəxslər
• səhmdar cəmiyyətin bir və ya daha çox sayda səhmlərinin istifadəçisi olan fiziki vəya hüququ şəxslər

√ səhmdar cəmiyyətin bir və ya daha çox sayda səhmlərinin Mülki Məcəllə iləmüəyyən edilmiş qaydada mulkiyyətçisi olan fiziki və ya
hüququ şəxslər

• səhmdar cəmiyyətin bir və ya daha çox sayda səhmlərini əldə tutan fiziki vəya hüququ şəxslər

146. İştirakçıları onlara məxsus səhmləri digər səhmdarların razılığıolmadan özgəninkiləşdirə bilirlərsə bu cür cəmiyyət

• istehlak koopertivi adlanır
• əlavə məsuliyyətli cəmiyyət adlanır
√ açıq səhmdar cəmiyyət adlanır
• qapalı səhmdar cəmiyyət adlanır
• məhdud məsuliyyətli cəmiyyət adlanır

147. Komandit ortaqlıq nə zama ləğv olunur

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

148. Maya qoyanların aşağıdakı hüquqları vardır

√ ortaqlığın illik hesabatları və balansları ilə tanış olmaq
• ortaqlığın işlərin aparılmasında iştirak etmək
• ortaqlığın kreditorlarına qarşı etiraz etmək
• ortaqlığın adından etibarnaməsiz çıxış etmək
• ortaqlığın idarə edilməsində iştirak etmək

149. Tam ortaqlığın iştirakçısı şərikli kapitaldakı payını ortaqlığın başqa iştirakçısınavə ya üçüncü şəxsə verə bilərmi ?

• digər iştirakşıların satın almaqda üstünlük hüququnu nəzərə almaqla verə bilər
• tərəflər arasında razılaşmada ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa verə bilməz
√ qalan iştirakçıların razılığı ilə verə bilər



• qalan iştirakçıların razılığını soruşmadan da verə bilər
• verə bilməz

150. Komandit ortaqlar kimlərdir ?

• ortaqlığın fəaliyyəti ilə bağlı zərər üçün onlara mənsub əmlakla məsuliyyət daşıyan və ortaqlığın sahibkarlıq fəaliyyətində iştirak
etməyən bir və ya bir neçə iştirakçı

• ortaqlığın fəaliyyəti ilə bağlı zərər üçün onlara mənsub əmlakla məsuliyyətdaşıyan və ortaqlığın sahibkarlıq fəaliyyətində iştirak edən
bir və ya bir neçə iştirakçı

• ortaqlığın işlərini etibarnamə ilə idarə edən şəxs

• ortaqlığın fəaliyyəti ilə bağlı zərər üçün qoyduqları mayaların məbləğində itkiriski daşıyan və ortaqlığın sahibkarlıq fəaliyyətində iştirak
edən bir və ya bir neçə iştirakçı

√ ortaqlığın fəaliyyəti ilə bağlı zərər üçün qoyduqları mayaların məbləğində itki riski daşıyan və ortaqlığın sahibkarlıq fəaliyyətində
iştirak etməyən bir və ya bir neçə iştirakçı

151. Tam ortaqlığın iştirakçıları ortaqlıqdan çıxmaq istəyini nə zaman bildirməlidir ?

• cıxmasına ən geci bir ay qalmış
• cıxmasına ən geci beş ay qalmış
√ cıxmasına ən geci altı ay qalmış
• cıxmasına ən geci üç ay qalmış
• cıxmasına ən geci iki ay qalmış

152. Tam ortaqlığın fəaliyyəti nəticəsində əldə olunmuş əmlak mülkiyyəthüququ əsasında kimə məxsusudur

√ əgər nizamnamədə və iştirakşıların digər razılaşmasında ayrı qaydanəzərdə tutulmayıbsa, onun iştirakşılarına onların şərikli
kapitaldakıpayına mütənasib surətdə

• əgər nizamnamədə və iştirakşıların digər razılaşmasında ayrı qaydanəzərdə tutulmayıbsa, onun iştirakşılarının sayına uyğun olaraq
bölüşdürülür

• iştirakşıların razılaşmasında ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, onuniştirakşıları arasında bərabər paylarla bölüşdürülür
• əgər nizamnamədə və iştirakşıların digər razılaşmasında ayrı qaydanəzərdə tutulmayıbsa, maya qoyulanlara
• əgər nizamnamədə və iştirakşıların digər razılaşmasında ayrı qaydanəzərdə tutulmayıbsa, səhmdarlara

153. Hüquqi şəxs ləğv edilərkən birinci növbədə hansı kreditorların tələbləri ödənilir

√ ləğv edilən hüquqi şəxsin əmlakının girov qoyulması ilə təmin edilmiş öhdəliklər üzrəkreditorların tələbləri
• müəllif müqavilələri üzrə tələblər
• dövlət büdcəsinə və büdcədənkənar dövlət fonduna məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə dövlətin tələbləri
• işdən çıxarma müavinətləri və əmək haqqı üzrə işçilərin tələbləri
• həyat və sağlamlığa zərər vurulması ilə əlaqədar fiziki şəxslərin tələbləri

154. Ləğv edilən hüquqi şəxsin kreditorlarının tələbləri ödənildikdən sonra hüquqi şəxsin qalan əmlakının taleyi necə olur ?

• dövlət büdcəsinə keçirilir
• sinqulyar hüquqi varislik qaydasında yeni yaranan hüquqi şəxsə keçir
• əgər hüquqi şəxsin nizamnaməsində ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, onun imtiyazlısəhm sahiblərinin mülkiyyətinə verilir
√ əgər hüquqi şəxsin nizamnaməsində ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, onun təsisçilərinə verilir
• məhkəmənin qərarı ilə onun təsisçilərinə verilir

155. Hüquqi şəxs kimin qərarı ilə ləğv edilir?

• hüquqi şəxsin ortaqlarının qərarı ilə
• onun təsisçilərinin ümumi yığıncağının qərarı ilə

√ onun təsisçilərinin və ya hüquqi şəxsin nizamnamə ilə vəkil edilmiş orqanının və yamüvafiq dövlət və yerli özünüidarə orqanın tələbi
əsasında məhkəmənin qərarı ilə

• yalnız onun təsisçilərinin və ya hüquqi şəxsin nizamnamə ilə vəkil edilmiş orqanınınqərarı ilə
• yalnız müvafiq dövlət və yerli özünüidarə orqanın tələbi əsasında məhkəməninqərarı ilə

156. Hüquqi şəxsin yenidən təşkilinin hansı formaları hüquq və vəzifələrin bölünməbalansına uyğun olaraq keçməsini nəzərdə tutur ?

• ayrılma və birləşmə
• qoşulma və bölünmə



√ bölünmə və ayrılma
• birləşmə və qoşulma
• bölünmə və birləşmə

157. Hüquqi şəxsin yenidən təşkilinin hansı formaları hüquq və vəzifələrin təhvil aktına uyğun olaraq keçməsini nəzərdə tutur ?

√ birləşmə, qoşulma, çevrilmə
• qoşulma, bölünmə, cevrilmə
• qoşulma, ayrılma, çevrilmə
• bölünmə, ayrılma, çevrilmə
• birləşmə, bölünmə, çevrilmə

158. Hüquqi şəxs nə zaman yalnız müflis olma nəticəsində ləğv edilə bilər ?

• əgər hüquqi şəxsin əmlakı yalnız büdcəyə məcburi ödənişlər və dövlət sığorta haqları üzrə borcları bağlamaq üşün yetərli deyildirsə
√ əgər hüquqi şəxsin əmlakının dəyəri kreditorların tələblərinin ödənilməsi üçün yetərli deyildirsə
• yalnız qanunda nəzərdə tutulduğu halda
• əgər hüquqi şəxsin əmlakı yalnız əmək müqaviləsi üzrə işləyən şəxslərin əməyininödənilməsi üzrə yetərli deyildirsə
• bu barədə məhkəmənin müvafiq qərarı olduğu halda

159. Qoşulma şəklində yenidən təşkil halı istisna olmaqla, hüquqi şəxs nəzamandan yenidən təşkil edilmiş sayılır

• əvvəlki hüquqi şəxsin hüquq və vəzifələri təhvil aktına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şəxsə verildikdə
• əvvəlki hüquqi şəxsin hüquq və vəzifələri bölünmə balansına uyğun olaraqyeni yaranmış hüquqi şəxsə verildikdə
• əvvəlki hüquqi şəxsin fəaliyyətinə xitam verilməsi haqqında qeydin hüquqi şəxslərindövlət reyestrinə daxil edildiyi andan
• məhkəmənin bu barədə müvafiq qərarı olduqda
√ yeni yaranan hüquqi şəxs dövlət qeydiyyatına alındığı andan

160. Kommandit ortaqlıqda kimlər ortaq qola bilər?

• Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər
√ həm sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğulolan fiziki şəxslər həm də kommersiya təşkilatları
• yalnız kommersiya təşkilatları
• istənilən hüquqi şəxslər
• istənilən fiziki şəxslər

161. Ortaqlıqdan çıxmış iştirakçı ortaqlığın onun çıxdığı anadək əmələ gəlmiş öhdəlikləri üzrə hansı qaydada və müddət ərzində qalan
iştirakçılarla bərabər məsuliyət daşıyır?

• ortaqlığın,onun çıxdığı il üçün fəaliyyət barəsində hesabatın təsdiq edildiyi gündən bir il ərzində qalan iştirakçılarla bərabar məsuliyyət
daşıyır

• bu məsələ ortaqlığın nizamnaməsində müəyyən edilən qaydada həll edilir
• ortaqlıqdan çıxmış iştirakçı ortaqlığın onun çıxdığı anadək əmələ gəlmiş öhdəliklərinə görə məsuliyyət daşımır

• çıxdığı il üçün ortaqlığın fəaliyyəti barəsində hesabatın təsdiq edildiyi gündən üç il ərzində qalan iştirakçılarla bərabar məsuliyyət
daşıyır

√ çıxdığı il üçün ortaqlığın fəaliyyəti barəsində hesabatın təsdiq edildiyi gündən iki il ərzində qalan iştirakçılarla bərabər məsuliyyət
daşıyır

162. Tam ortaqlığın mənfəti və zərəri onun iştirakçıları arasında necə bölüşdürülür?

• heç bir istisna nəzərə alınmadan,onun iştirakçıları arasında bərabar bölüşdürülür
• heç bir istisna nəzərə alınmadan, şərikli kapitaldan raylarına mütənasib surətdə bölüşdürülür
• iştirakçıların diqqətəlayiq fəaliyətlr nəzərə alınmaqla bölüşdürülür
• iştirakçılar arasında bərabər bölüşdürülür
√ nizamnamədə və ya iştirakçıların razılaşmasında ayrı qayda yoxdursa, onların şərikli kapitaldakı paylarına mütənasib surətdə

163. Tam ortaqlığın hər bir iştirakçısı hansı hallarda ortaqlığın adından fəaliyət göstərə bilər?

• tam ortaqlığın iştirakçısı hər bir əqdi müstəqil surətdə bağlaya bilər

√ nizamnamədə bütün iştirakçıların işləri birlikdə aparması və ya işlərin aparılmasının ayrı – ayrı iştirakçılara tapşırılması
müəyənləşdirilməyibsə hər bir iştirakçı ortaqlıq adından fəaliyət göstərə bilər



• tam ortaqlığın iştirakçısı istisnasız olaraq bütün hallarda ortaqlıq adından fəaliyət göstərə bilər
• tam ortaqlığın iştirakçısı ortaqlığın adından yalnız nizamnamə ilə ona bu cür səlahiyyət verdikdə fəaliyət göstərə bilər
• tam ortaqlığın adından yalnız onun icra orqanları fəaliyət göstərə bilər

164. Tam ortaqlıqlarda kimlər ortaq ola bilər?

√ həm sahibkarlıq fəaliyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər, həm də kommersiya təşkilatları
• yalnız kommersiya təşkilatları
• yalnız sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanfiziki şəxslər
• istənilən fiziki şəxslər
• istənilən hüquqi şəxslər

165. Bir növdən olan hüquqi şəxs başqa növdən olan hüquqi şəxsə çevrildikdə (təşkilati-hüquqi formanın dəyişməsi),yenidən təşkil edilmiş
hüquqi şəxsin  hüquq və vəzifələri hansı qaydada və hansı hüquqi şəxsə (şəxslərə) keçir?

• çevrilmə balansına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şəxsə keçir
• çevrilmə balansına və təhvil aktına uyğun olaraq çevrilən hüquqi şəxsə keçir
• təhvil aktına uyğun olaraq çevrilən hüquqi şəxsə keçir
• çevrilmə balansına uyğun olaraq çevrilən hüquqi şəxsə keçir
√ təhvil aktına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şəxsə keçir

166. Hüquqi şəxs bölündükdə onun hüquq və vəzifələri hansı qaydada və hansı hüquqişəxsə ( şəxslərə ) keçir?

√ bölünmə balansına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şəxslərə keçir
• bölünmə balansına və təhvil aktına uyğun olaraq bölünən hüquqi şəxsə keçir
• təhvil aktına uyğun olaraq bölünən hüquqi şəxslərə keçir
• bölünmə balansına uyğyn olaraq bölünən hüquqi şəxslərə keçir
• təhvil aktına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şəxslərə keçir

167. Hüquqi şəxslər birləşdikdə, onlardan hər birinin hüquq və vəzifələri hansı qaydada və hansı hüquqi şəxsə (şəxslərə) keçir?

• birləşmə balansına uyğun olaraq hər iki birləşən hüquqi şəxsə keçir
√ təhvil aktına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şəxsə keçir
• birləşmə balansına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şəxsə keçir
• təhvil aktına uyğun olaraq hər iki birləşən hüquqi şəxsə keçir
• təhvil aktına və birləşmə balansına uyğun olaraq hər iki birləşən hüquqi şəxsə keçir

168. Hüquqi şəxsin nizamnaməsində olan dəyişikliklər hansı andan üçüncü şəxslər üçün hüquqa minir?

• təsisçilərin tərkibi dəyişdiyi andan
• dəyişikliklər barədə üçüncü şəxslərə məlumat verildiyi andan
√ dəyişikliklər dövlət qeydiyyatına alındığı andan
• təsisçilər dəyişiklik etdiyi andan
• dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatına alınması üçün təqdim edildiyi andan

169. Kommandit ortaqlığının azı neçə nəfər iştirakçısı qaldıqda ortaqlıq saxlanıla bilər ?

• nizamnamədə nəzərdə tutulan sayda iştirakçısı qaldıqda
• Azı beş nəfər ortaq və bir maya qoyanı qaldıqda
√ azı bir tam ortaq və bir maya qoyanı qaldıqda ortaqlıq saxlanılır
• azı üç nəfər iştitrakçısı qaldıqda
• kommanditçilər ortaqlıqdan çıxmamalıdır

170. Tam ortaqlığın iştirakçısı kimlər ola bilər ?

• istənilən fəaliyyət qabiliyyətli şəxslər
• yalnız hüquqi şəxslər
• yalnız tam fəaliyyət qabiliyyətli və fərdi sahibkar kimi qeydiyyatdan keçmiş şəxslər
• yalnız kommersiya təşkilatları
√ fərdi sahibkarlar və kommersiya təşkilatları



171. Hüquqi şəxsin fəaliyyəti məqsədindən asılı olaraq hansı növləri var ?

• məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər və təsərrüfat ortaqlığı
• səhmdar cəmiyyətləri və məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər
• təsərrüfat cəmiyyətləri və təsərrüfat ortaqlıqları
√ kommersiya hüquqi şəxsləri və qeyri-kommersiya hüquqi şəxsləri
• müəssisələr, idarələr və təşkilatlar

172. Hüquqi şəxs üçün aşağıdakı hüquqlardan biri tanınmır

• müflis olmaq hüququ
• tələb etmək hüququ
• mülkiyyət hüququ
√ vəsiyyət etmək hüququ
• delikt hüququ

173. Hüquqi şəxs üçün aşağıdakı hüquqlardan biri tanınmır

• mülkiyyət hüququ
√ vəsiyyət etmək hüququ
• müflis olmaq hüququ
• delikt hüququ
• tələb etmək hüququ

174. Kimlər kooperativ üzvü ola bilər?

√ nizamnaməni qəbul edən, üzvlük haqqı və əmlak pay haqqı ödəyən 16 yaşına çatmış fiziki və hüquqi şəxslər
• nizamnaməni qəbul edən, üzvlük haqqı və əmlak pay haqqı ödəyən 21 yaşına çatmış fiziki şəxslər
• nizamnaməni qəbul edən, üzvlük haqqı və əmlak pay haqqı ödəyən 14 yaşına çatmış fiziki şəxslər
• nizamnaməni qəbul edən, üzvlük haqqı və əmlak pay haqqı ödəyən 15 yaşına çatmışfiziki şəxslər və kommersiya hüquqi şəxsləri
• nizamnaməni qəbul edən, üzvlük haqqı və əmlak pay haqqı ödəyən 18 yaşına çatmış fiziki şəxslər

175. Hansı halda səhmdar cəmiyyətində direktorlar şurası (müşahidə şurası) yaradılır?

√ səhmdarlarının sayı 50-dən çox olan cəmiyyətdə
• qanunverici belə tələb müəyyən etməyib
• səhmdarlarının sayı 5000-dən çox olan cəmiyyətdə
• səhmdarlarının sayı 100-dən çox olan cəmiyyətdə
• qanunverici yalnız məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərə münasibətdə belə tələb müəyyən edib

176. Ləğvetmə komissiyası hüquqi şəxsin ləğv edilməsi və kreditorlarının tələblərininbildirilməsi qaydası və müddəti haqqında məlumatı
hansı müddətdə dərc etdirməlidir?

√ bu müddət ləğvetmə haqqında məlumatın dərc edildiyi gündən etibarən iki aydan az ola bilməz
• bu müddət ləğvetmə haqqında məlumatın dərc edildiyi gündən etibarən iki gündənaz ola bilməz
• bu müddət ləğvetmə haqqında məlumatın dərc edildiyi gündən etibarən altı aydan az ola bilməz
• bu müddət ləğvetmə haqqında məlumatın dərc edildiyi gündən etibarən bir aydan az ola bilməz
• qanunvericilikdə bu barədə göstəriş olmadığı üçün, ləğvetmə komissiyası həminmüddəti özü müəyyən edir

177. Hüquqi şəxslər birləşdikdə, onlardan hər birinin hüquq və vəzifələri hansı qaydada və hansı hüquqi şəxsə keçir?

• birləşmə balansına uyğun olaraq hər iki birləşən hüquqi şəxsə keçir
• heç bir halda keçmir
√ təhvil aktına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şəxsə keçir
• birləşmə balansına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şəxsə keçir
• təhvil aktına uyğun olaraq hər iki birləşən hüquqi şəxsə keçir

178. Səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının ümumi həcmində imtiyazlı səhmlərin payı ilə bağlı qanunvericilik məhdudiyyət müəyyən
edibmi?



• nizamnamə kapitalının ümumi həcmində imtiyazlı səhmlərin payı 20 faizdən çox olmamalıdır;
√ nizamnamə kapitalının ümumi həcmində imtiyazlı səhmlərin payı 25 faizdən çox olmamalıdır.
• nizamnamə kapitalının ümumi həcmində imtiyazlı səhmlərin payı 5 faizdən çox olmamalıdır;
• nizamnamə kapitalının ümumi həcmində imtiyazlı səhmlərinin payı 10 faizdən çox olmamalıdır;
• nizamnamə kapitalının ümumi həcmində imtiyazlı səhmlərin payı 15 faizdən çox olmamalıdır;

179. İmtiyazlı səhm sahiblərinin səhmdar cəmiyyətinin işlərinin idarə olunmasında iştirak etmək hüququ varmı?

√ nizamnamədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, yoxdur;
• imtiyazlı səhmlərin sahiblərinin cəmiyyətin işlərinin idarə olunmasında iştirak etməsi onun həm hüququ, həm də vəzifəsidir.

• imtiyazlı səhmlərin sahibləri cəmiyyətin işlərinin idarə olunmasında digər səhmdarlarla eyni hüquqlara malikdirlər və bu hüququn
məhdudlaşdırılmasına yönələn nizamnamə müddəası etibarsızdır;

• imtiyazlı səhm sahibləri cəmiyyətin işlərinin idarə olunmasında iştirak etmək hüququ vardır;
• imtiyazlı səhm sahiblərinin cəmiyyətin işlərinin idarə olunmasında iştirak etmək hüququ yoxdur;

180. Səhmdar cəmiyyətinin xalis mənfəəti nədən ibarətdir?

• vergilər ödənildikdən sonra qalan məbləğdən;
√ vergilər və başqa məcburi ödənişlər ödənildikdən sonra qalan məbləğdən;
• dividentlər ödənildikdən sonra qalan məbləğdən.
• vergilər və dividentlər ödənildikdən sonra qalan məbləğdən;
• məcburi ödənişlər ödənildikdən sonra qalan məbləğdən;

181. QSC-nin səhmləri səhmdar olan fiziki şəxslərin vərəsələrinə və ya hüquqi şəxsin hüquq varislərinə hansı hallarda keçir?

√ səhmlər keçə bilməz;
• səhmlər keçə bilməz, onlara səhmlərin dəyəri ödənilir.
• başqa səhmdarların razılığı ilə keçir;
• qeyd-şərtsiz keçir;
• cəmiyyətin nizamnaməsində ayrı qayda nəzərdə tutulmadıqda;

182. Başqa təsərrüfat cəmiyyətləri və təsərrüfat ortaqlıqları səhmdar cəmiyyətin iştirakçısı ola bilərlərmi?

• istisnasız olaraq bütün təsərrüfat ortaqlıqlari və başqa təsərrüfat cəmiyyətləri SC-nin təsisçiləri ola bilərlər;
• Nizamnamədə nəzərdə tutulan hallarda təsərrüfat ortaqlıqları və başqa təsərrüfat cəmiyyətləri SC-nin təsisçiləri ola bilərlər.
√ bir hal istisna olmaqla, ola bilərlər. SC-nin yeganə iştirakçısı bir şəxsdən ibarət başqa təsərrüfat cəmiyyəti ola bilməz;
• SC-nin yeganə iştirakçısı bir şəxsdən ibarət təsərrüfat ortaqlığı ola bilməz;
• SC-nin yeganə iştirakçısı bir şəxsdən ibarət başqa təsərrüfat cəmiyyəti ola bilməz;

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

• borcludur;
√ bu, onun vəzifəsi yox, hüququdur;
• MMC-nin nizamnaməsində ayrı qayda yoxdursa, borclu deyil;
• MMC-nin nizamnaməsində nəzərdə tutulduqda, borcludur.
• bu, onun nizamnamə kapitalındakı payından asılı oalraq müəyyən edilir;

184. MMC-nin nizamnamə kapitalındakı paylar cəmiyyətin iştirakçısı olan fiziki şəxslərin vərəsələrinə və hüquqi şəxslərin hüquq varislərinə
hansı qaydada keçir?

• paylar keçə bilməz;
• cəmiyyətin nizamnaməsində payların onlara yalnız cəmiyyətin qalan iştirakçılarının razılığı ilə keçməsi nəzərdə tutulduqda.
√ cəmiyyətin nizamnaməsində payların onlara yalnız cəmiyyətin qalan iştirakçılarının razılığı ilə keçməsi nəzərdə tutulmadıqda;
• iştirakçıların razılığının alınması tələb olunmur;
• paylar keçə bilməz, onlara payın dəyəri ödənilir;

185. Bir iştirakçıdan ibarət MMC təsərrüfat cəmiyyəti ola bilərmi?

√ bir iştirakçıdan ibarət təsərrüfat cəmiyyətinin iştirakçısı ola bilməz;



• təsərrüfat cəmiyyəti yalnız iki MMC-nin iştirakçısı ola bilər;
• bir təsərrüfat cəmiyyəti istənilən sayda MMC-nin təsisçisi ola bilər;
• Nizamnamədə nəzərdə tutulan hallarda təsərrüfat cəmiyyəti istənilən sayda MMC-nin iştirakçısı ola bilər.
• təsərrüfat cəmiyyəti yalnız bir MMC-nin iştirakçısı ola bilər;

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

• iştirakçıların sayı 25-dən çox olan tam ortaqlıqda;
• iştirakçıların sayı 40-dan çox olan tam ortaqlıqda;
• iştirakçıların sayı 50-dən çox olan tam ortaqlıqda;
√ qanunverici belə bir tələb müəyyən etməyib.
• iştirakçıların sayı 30-dan çox olan tam ortaqlıqda;

187. İştirakçı tam ortaqlıqdan çıxmasını hansı müddətdə bildirməlidir?

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

188. Tam ortaqlığın iştirakçısı başqa iştirakçıların qərarı ilə ortaqlıqdan çıxarıla bilərmi?

• ortaqlığın iştirakçısı yalnız özü ortaqlığın iştirakçılığından çıxa bilər;

√ ortaqlığın iştirakçılarının yekdil qərarı ilə - iştirakçı öz vəzifələrini kobudcasına pozduqda və ya onun işləri ağılla aparmağa qadir
olmadığı aşkara çıxdıqda o məhkəmə qaydasında ortaqlıqdan çıxarıla bilər;

• iştirakçı yalnız öz vəzifələrini kobud surətdə pozduqda ortaqlıq iştirakçılarının yekdil qərarı ilə məhkəmə qaydasında ortaqlıqdan
çıxarıla bilər;

• iştirakçı yalnız onun işləri ağılla aparmağa qadir olmadığı aşkara çıxdıqda ortaqlıq iştirakçılarının yekdil qərarı ilə məhkəmə qaydasında
ortaqlıqdan çıxarıla bilər.

• ortaqlığın iştirakçılarının yekdil qərarı ilə və bunun üçün ciddi əsaslar olduqda;

189. Tam ortaqlığın təsisçisi olmayan iştirakçı ortaqlığa daxil olandan əvvəl əmələ gəlmiş öhdəliklər üzrə məsuliyyət daşıyırmı?

• yalnız ortaqlığa daxil olduqdan sonra əmələ gəlmiş öhdəliklər üzrə məsuliyyət daşıyır;
• subsidiar məsuliyyət daşıyır;
• ortaqlıq iştirakçılarının razılaşması əsasında məhdud məsuliyyəti aradan qaldırıla bilər;
• ortaqlıq iştirakçılarının razılaşması əsasında məsuliyyəti aradan qaldırıla bilər.
√ başqa iştirakçılarla bərabər məsuliyyət daşıyır;

190. Ortaqlığın nizamnaməsində onun iştirakçısının mənfəət və zərərdə iştirakdan kənar edilməsi barədə razılaşma nəzərdə tutula bilərmi?

• nizamnamədə nəzərdə tutulubsa, buna yol verilir;
• mənfəətlə bağlı məsələdə belə razılaşmaya yol verilmir;
• zərərdə iştirakdan kənar edilməsi barədə razılaşmaya yol verilir;
√ belə razılaşma əhəmiyyətsizdir.
• zərərdə iştirakdan kənar edilməsi barədə razılaşmanın qüvvəsi yoxdur, mənfəətlə bağlı məsələdə belə razılaşmaya yol verilir;

191. Tam ortaqlığın xalis aktivlərinin dəyəri şərikli kapitalın miqdarından az olarsa bu, hansı hüquqi nəticələr doğurur?

• xalis aktivlərin dəyəri artıb nizamnamə kapitalının miqdarını örtənədək götürülən mənfəətin yalnız on faizi onun iştirakçıları arasında
bölüşdürülür;

• qanunvericilik bununla bağlı heç bir qayda müəyyən etməyib;

√ xalis aktivlərin dəyəri artıb nizamnamə kapitalının miqdarını örtənədək tam ortaqlığın götürdüyü mənfəət onun iştirakçıları arasında
bölüşdürülmür;

• tam ortaqlığın  xalis aktivlərin dəyəri nizamnamə kapitalının dəyərindən az olduqda, ortaqlıq nizamnamə kapitalının məbləğinin
azaldığını elan etməyə və müəyyənləşdirilmiş qaydada qeydə aldırmağa borcludur.

• bu məsələ tam ortaqlığın nizamnaməsində nəzərdə tutulan qaydada həll edilir;

192. Tam ortaqlığın iştirakçısı şərikli kapitala hansı müddətə qədər maya qoymalıdır?



√ ortaqlıq qeydə alınanadək qoymalıdır;
• mayanın 50 %-ni ortaqlıq qeydə alınana qədər, qalan hissəsini isə qeydə alınandan altı ay ərzində qoya bilər
• mayanın 50 %-ni ortaqlıq qeydə alınana qədər, qalan hissəsini isə qeydə alınandan bir il ərzində qoya bilər;
• ortaqlığın nizamnaməsində göstərilən qaydada qoymalıdır.
• mayanın 50 %-ni ortaqlıq qeydə alınana qədər, qalan hissəsini isə qeydə alınandan üç ay ərzində qoya bilər;

193. Tam ortaqlığın iştirakçısı ortaqlığın fəaliyyətində iştirak etməyə borcludurmu?

• nizamnamədə belə vəzifə nəzərdə tutulmamışdır;
• nizamnamədə nəzərdə tutulan norma dispozitivdir;
• ortaqlığın nizamnaməsində ayrı qayda yoxdursa, borclu deyil;
• bu, onun vəzifəsi yox, hüququdur.
√ nizamnamə şərtlərinə uyğun olaraq borcludur;

194. Tam ortaqlıq iştirakçısının neçə səsi ola bilər?

• hər iştirakçının bir səsi var;
• iştirakçıların səslərinin miqdarı onların nizamnamə kapitalındakı payları ilə müəyyən olunur;
√ nizamnamədə səslərin sayını müəyyənləşdirməyin başqa qaydası yoxdursa, tam ortaqlığın hər iştirakçısının bir səsi var;
• ortaqlığın işlərinin aparılması tapşırılmış iştirakçının üç səsi vardır.
• ortaqlığın işlərinin aparılması tapşırılmış iştirakçıların iki səsi vardır;

195. Tam ortaqlığın fəaliyyəti hansı qaydada idarə olunur?

• bütün iştirakçıların ümumi razılığı ilə;
• ixtisaslı səs çoxluğu ilə;
• ortaqlığın idarəetmə orqanının qərarı ilə;
√ nizamnamədə qərarın iştirakçıların səs çoxluğu ilə qəbul olunduğu hallar istisna olmaqla bütün iştirakçıların ümumi razılığı ilə.
• iştirakçıların səs çoxluğu ilə;

196. Şəxs neçə ortaqlıqda tam ortaq ola bilər?

• şəxs ikidən çox ortaqlıqda ortaq ola bilməz;
• ortaqlıq iştirakçılarının razılığı ilə şəxs istənilən ortaqlığın iştiralçısı ola bilər;
• qanun vericilik bununla bağlı heç bir məhdudiyyət müəyyən etməyib.
√ yalnız bir tam ortaqlıqda;
• şəxs üçdən çox ortaqlıqda ortaq ola bilməz;

197. Təsərrüfat ortaqlıqları cəmiyyətlərə və əksinə cəmiyyətlər ortaqlıqlara çevrilə bilərmi?

• təsərrüfat ortaqlıqları cəmiyyətlərə çevrilə bilməz;
• yalnız təsərrüfat ortaqlıqları təsərrüfat cəmiyyətlərinə çevrilə bilər;
• yalnız təsərrüfat cəmiyyətləri təsərrüfat ortaqlığına çevrilə bilər;
√ təsərrüfat ortaqlıqları təsərrüfat cəmiyyətlərinə, təsərrüfat cəmiyyətləri təsərrüfat ortaqlığına çevrilə bilər.
• cəmiyyətlər təsərrüfat ortaqlıqlarına çevrilə bilməz;

198. Ləğvetmə komissiyası hüquqi şəxsin ləğv edilməsi və kreditorların tələblərinin bildirilməsi qaydası və müddəti haqqında məluamtı
hansı müddətdə dərc etdirməlidir?

• qanunvericilikdə bu barədə göstəriş olmadığı üçün, ləğvetmə komissiyası həmin müddəti özü müəyyən edir;
√ bu müddət ləğvetmə haqqında məlumatın dərc edildiyi gündən etibarən iki aydan az ola bilməz;
• bu müddət ləğvetmə haqqında məlumatın dərc edildiyi gündən etibarən üç aydan az ola bilməz;
• bu müddət ləğvetmə haqqında məlumatın dərc edildiyi gündən etibarən altı aydan az ola bilməz.
• bu müddət ləğvetmə haqqında məlumatın dərc edildiyi gündən etibarən bir aydan az ola bilməz;

199. Ləğvetmə komissiyası hüquqi şəxsin ləğv edilməsi və kreditorlarının tələblərinin bildirməsi qaydası və müddəti haqqında məlumatı
hansı mətbuat orqanında dərc etdirməlidir?

• qanunvericilikdə bu barədə göstəriş olmadığı üçün, bu, ləğvetmə komissiyasının vəzifəsi yox, hüququdur;
• rəsmi mətbuat orqanlarında;



• xarici mətnuat orqanalrında;
• istənilən mətbuat orqanlarında.
√ hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında məlumatın dərc edildiyi mətbuat orqanlarında;

200. Ləğv edilən hüquqi şəxsin əmlakının dəyəri kreditorların tələblərinin ödənilməsi üçün yetərli deyilsə, o, hansı qaydada ləğv edilə bilər?

• təsisçilərin qərarı ilə;
√ müflisolma nəticəsində
• məhkəmə qərarı ilə qeydiyyatın etibarsız sayılması yolu ilə;
• lisenziyasız fəaliyyət göstərdiyinə görə münsiflər məhkəməsinin qərarı ilə
• nizamnamə ilə vəkil edilmiş orqanın qərarı ilə;

201. Bölünmə balansı yenidın təşkil eidlmiş hüquqi şəxsin hüquq varisini müəyyənləşdirməyə imkan vermirsə, yenidən təşkil eidlmiş hüquqi
şəxsin öhdəlikləri üçün hansı hüquqi şəsx və hansı qaydada məsuliyyət daşıyır?

• bölünmə balansı etibarsızdır;

• yeni yaranmış hüquqi şəxslər yenidən təşkil edilmiş hüquqi şəxsin öhdəlikləri üçün onun kreditorları qarşısında subsidiar məsuliyyət
daşıyırlar;

• yeni yaranmış hüquqi şəxslər yenidən təşkil olunmuş hüquqi şəxsin öhdəlikləri üçün onun kreditorları qarşısında mısuliyyət daşımırlar;

• yeni yaranmış hüquqi şəxslər yenidən təşkil edilmiş hüquqi şəxslərin öhdəlikləri üçün onun kreditorları qarşısında məhkəmənin
müəyyən etdiyi qaydada məsuliyyət daşıyırlar

√ yeni yaranmış hüquqi şəxsin yenidəntəşkil edilmiş hüquqi şəxsin öhdəlikləri üçün onun kreditorları qarşısında birgə məsuliyyət
daşıyırlar;

202. Yenidən təşkil edilən hüquqi şəxsin kreditorlarının yenidən təşkil edilən hüquqi şəxsin borclu olduğu öhdəliklərlə bağlı hansı tələb
hüququ yaranır?

• yenidən təşkil edilən hüquqi şəxsin borclu olduğu öhdəliklərə xitam verilməsini və ya onların vaxtından əvvəl icra olunmasını tələb
etmək;

• yenidən təşkil edilən hüquqi şəxsin borclu olduğu öhdəliklərin vaxtından əvvəl icra olunmasını və zərərin ödənilməsini tələb etsin;

√ yenidən təşkil edilən hüquqi şəxsin borclu olduğu öhdəliklərə xitam verilməsini və ya onların vaxtından əvvəl icra olunmasını və zərərin
əvəzinin ödənilməsini tələb etsin;

• yenidən təşkil edilən hüquqi şəxsdən zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb etsin.
• yenidən təşkil edilən hüquqi şəxsin borclu olduğu öhdəliklərin vaxtından əvvəl icra olunmasını tələb etmək;

203. Hüquqi şəxsin tərkibindən bir və ya bir neçə hüquqi şəxs ayrıldıqda yenidən təşkil edilmiş hüquqi şəxsin hüquq və vəzifələri hansı
qaydada və hansı hüquqi  şəxsə (şəxslərə) keçir?

• təhvil aktına uyğun olaraq tərkibindən bir və ya bir neçə hüquqi şəxsə ayrılan hüquqi şəxsə keçmir;
√ bölünmə balansına uyğun olaraq onların hər birinə keçir;
• məhkəmə qərarına uyğun olaraq onalrın hər birinə keçir;
• təhvil aktına uyğun olaraq onların hər birinə keçir;
• bölünmə balansına uyğun olaraq tərkibindən bir və ya bir neçə hüquqi şəxs ayrılan hüquqi şəxsə keçir.

204. Hüquqi şəxs başqa hüquqi şəxsə qoşulduqda qoşulan hüquqi şəxsin hüquq və vəzifələri hansı hüquqi şəxsə keçir?

√ təhvil aktına uyğun olaraq əvvəlki hüquqi şəxsə keçir;
• məhkəmə qərarı əsasında əvvəlki hüquqi şəxsə keçir.
• təhvil aktına uyğun olaraq qoşulan hüquqi şəxsə keçir;
• qoşulma balansına uyğun olaraq əvvəlki hüquqi şəxsə keçir;
• təhvil aktına uyğun olaraq əvvəlki və qoşulan hüquqi şəxsə keçir;

205. Hüquqi şəxs başqa hüquqi şəxsin ona qoşulması şəklində yenidən təşkil edilərkən,hansı andan o yenidən təşkil edilmiş sayılır?

• əvvəlki hüquqi şəxsin fəaliyyətinə xitam verilməsi haqqında qeydin hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə daxil edildiyi andan;
• qoşulan hüquqi şəxsin başqa hüquqi şəxsə qoşulması barədə qərar qəbul etdiyi andan;
• qoşulan hüquqi şəxsin fəaliyyətinə xitam verilməsi haqqında məhkəmə qərarı qəbul edildiyi andan.
• əvvəlki hüquqi şəxsin yenidən təşkil edilməsi barədə qeydin hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə daxil edildiyi  andan;
√ qoşulan hüquqi şəxsin fəaliyyətinə xitam verilməsi haqqında qeydin hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə daxil edildiyi andan;

206. İdarə nədir?



• sosial-mədəni və qeyri –kommersiya xarakterli  funksiyaların həyata keçirilməsi üçün yaradılan hüquqi şəxs;

√ hüquqi şəxsin idarəetmə ,sosial-mədəni və ya başqa qeyri-kommersiya xarakterli funksiyaların həyata keçirilməsi üçün yaratdığı
təşkilat.

• idarəetmə və sosial-mədəni sahədə fəaliyyət göstərən hüquqi şəxs;
• idarəçilik sahəsində fəaliyyət göstərən hüquqi şəxs;
• qeyri-kommersiya xarakterli funksiyalarını həyata keçirilməsi üçün yaradılan təşkilat;

207. Hansı bölmə hüquqi şəxsin filialı sayılır ?

√ hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və onun  funksiyalarının hamısını və ya bir hissəsini,o cümlədən nümayəndəlik
funksiyalarını həyata keçirən ayrıca bölmə;

• hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və nümayəndəlik funksiyaları istisna olmaqla,onun funksiyalarının hamısını və ya bir
hissəsini həyata keçirən ayrıca bölmə.

• hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən,hüquqi şəxsin mənafelərini təmsil edən və hüquqi şəxsin funksiyalarının yalnız bir
hissəsini həyata keçirən ayrıca bölmə;

• hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən ,hüquqi mənafelərini təmsil edən və onun  funksiyalarının yalnız bir hissəsini,o cümlədən
nümayəndəlik fuksiyalarını həyata keçirən ayrıca bölmə;

• hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən, hüquqi şəxsin mənafelərini müdafiə edən və hüquqi şəxsin funksiyalarının yalnız bir
hissəsini həyata keçirən ayrıca bölmə;

208. Hansı bölmə hüquqi şəxsin nümayəndəliyi sayılır?

• hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən,hüquqi şəxsin mənafelərini təmsil edən və hüquqi şəxsin funksiyalarının yaalnız bir
hissəsini həyata keçirən ayrıca bölmə

• hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və hüquqi şəxsin yalnız mənafelərini təmsil edən ayrıca bölmə;
√ hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və hüquqi şəxsin mənafelərini təmsil və müdafiə edən ayrıca bölmə;
• hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və hüquqi şəxsin yalnız mənafelərini müdafiə edən ayrıca bölmə;
• hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və onun funksiyalarının hamısını həyata keçirən ayrıca bölmə.

209. Hüquqi şəxsin olduğu yer hara sayılır ?

• hüquqi şəxsin daşınmaz əmlakının yerləşdiyi yer;
• hüquqi şəxsin əmlakının əksəriyyətinin yerləşdiyi yer;
√ daimi fəaliyyət göstərən orqanın  yerləşdiyi yer;
• hüquqi şəxsin tərəfdaşlarının daha çox olduğu yer;

210. Hüquqi şəxsin adından çıxış edən şəxs təmsil etdiyi hüquqi şəxsə vurduğu zərəri ödəməlidirmi?

• hər bir halda ödəməlidir;
• hüquqi şəxs subsidiyar məsuliyyət daşıyır.
• təsisçilər birgə məsuliyyət daşıyırlar;
√ müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa ödəməlidir;
• heç bir halda ödəməli deyil;

211. Hansı sənəd hüquqi şəxsin təsis sənədidir?

• hüquqi şəxsin təsisçiləri arasında bağlanmış müqavilə;
√ hüquqi şəxsin təsisçilərinin təsdiq etdiyi nizamnamə.
• hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alınmağı üçün ödənilən dövlət rüsumu haqqında sənəd;
• lisenziya alınması barədə dövlət orqanının verdiyi sənəd;
• hüquqi şəxsin təsisçilərinin yığıncağının protokolu;

212. Hüquqi şəxsin hüquq qabiliyyətinə nə vaxt xitam verilir?

• hüquqi şəxsin hüquqlarının məhdudlaşdırıldığı andan;
√ hüquqi şəxsin ləğvi başa çatdığı andan;
• hüquqi şəxsin ləğvetmə komissiyası yaratmaq barədə qərar qəbul etdiyi andan.
• hüquqi şəxsin təsisçiləri ləğvetmə komissiyasını yaratdıqları andan;
• kreditorlara bildiriş göndərildiyi andan;

213. Hüquqi şəxsin təsisçiləri hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alınmasına qədər əmələ gəlmiş,hüquqi şəxsin yaradılması ilə  bağlı olan
qhdəliklər üzrə məsuliyyət daşıyırlarmı?



• məsuliyyət daşımırlar;
• hüquq varisliyi üzrə yaradılan hüquqi şəxs məsuliyyət daşıyır.
• subsidiar məsuliyyət daşıyırlar
• hüquqi şəxsi dövlət qeydiyyatından keçirməyə vəkil edilmiş təsisçi məsuliyyət daşıyır;
√ birgə məsuliyyət daşıyırlar;

214. Hüquqi şəxssin hüquq qabiliyyəti hansı andan yaranır?

√ dövlət qeydiyyatına alındığı andan;
• ilkin razılaşma əldə olunduğu andan;
• xəsis olunduğu andan;
• hüquqi şəxs fəaaliyyətə başladığı andan.
• sənədlərin qeydiyyat üçün dövlət orqanına verildiyi andan;

215. Hüquqi şəxslərin əmələ gəlməsinin üsulları hansılardır?

• icazə
√ sərəncam, icazə, təqdimedici normativ üsul
• təqdimedici normativ üsul, sərəncam
• icazə, təqdimedici normativ üsul
• sərəncam

216. Hüquqi şəxsin formalaşması üçün aşağıdakı əlamətlərdən hansının olması vacibdir?

√ bütün cavablar düzdür
• müstəqil əmlak məsuliyyəti
• ayrıca əmlaka malik olma
• təşkilati vahidlik
• mülki dövriyyədə öz adından çıxış etməsi

217. Hansı halda hüququ şəxsin düzgün anlayışı verilmişdir?

•
qanunla müəyyənləşdirilən qaydada dövlət qeydiyyatından keçmiş mülkiyyətində ayrıca əmlakı olan ,öz öhdəlikçiliyi üçün bu əmlakla
cavabdeh olan öz adından əmlak hüquqları əldə edən və həyata keçirən vəzifələr daşıyan məhkəmədə iddiyaçı və ya cababdeh olan
qurumdur;

√
qanunla müəyyənləşdirilən qaydada dövlət qeydiyyatından keçmiş,xüsusi yaradılmış elə bir qurumdur  ki,mülkiyyətində ayrıca əmlakı
və müstəqil balansı vardır,öz öhdəliukləri üçün bu əmlakla cabaabdehdir,öz adından əmlak və şəxsi qeyri-əmlak hüquqları əldə edə və
həyata keçirə,vəzifələr daşıya,məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh ola bilər.

•
qanunla müəyyənləşdirilən qaydada dövlət qeydiyyatından keçmiş xüsusi yaradılmış elə qurumdur ki, mülkiyyətində ayrıca əmlakı və
müstəqil balansı vardır,öz öhdəlikləri üçün bu əmlakla cavabdehdir,öz adından əmlak və şəxsi qeyri-əmlak hüquqları əldə edə və həyata
keçirə, vəzifələr daşıya,münsiflər məhkəməsində iddiaçı və ya cavabdeh ola bilər;

• qanunla müəyyənləşdirilən qaydada dövlət qeydiyyatından keçmiş ,xüssusi yaradılmış elə bir qurumdur ki,mülkiyyətində ayrıca əmlakı
vardır,öz öhdəlikləri üçün bu əmlakla cavabdehdir,məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh ola bilər;

•
qanunla müəyyənləşdirilən qaydada döblət qeydiyyatından keçmiş elə bir qurumdur ki,mülkiyyətində ayrıca əmlakı vardır,öz öhdəlikləri
üçün bu əmlakla cavabdehdir,öz adından əmlak və şəxsi qeyri-əmlak hüquqları əldə etmək  və həyata keçirmək,vəzifələr
daşımaq,məhkəmədə iddiaçı  və ya cavabdeh olmaq hüququna malikdir.

218. Mülki hüquqların həyata keçirilməsi müddətlərinə aiddir

√ subyektiv hüquqların mövcud olma müddətləri, kəsici müddətlər, pretenziya müddətləri
• subyektiv hüquqların mövcud olma müddətləri, mülki vəzifələrin icrası müddətləri ,pretenziya müddətləri
• subyektiv hüquqların mövcud olma müddətləri, dispozitiv müddətlər, mülki vəzifələrinicrası müddətləri
• imperativ müddətlər, kəsici müddətlər, pretenziya müddətləri
• subyektiv hüquqların mövcud olma müddətləri, kəsici müddətlər, iddia müdətləri

219. Uzufrukt girov qoyula və vəsiyyət edilə bilərmi ?

• həm girov qoyula, həm də vəsiyyət edilə bilər
√ girov qoyula və vəsiyyət edilə bilməz
• girov qoyula bilər
• yalnız vəsiyyət edilə bilər



• məhkəmənin qərarı ilə girov qoyula bilər

220. Özgə əşyasından aşağıda sadalanan hansı istifadə uzufrukt sayılır ?

√ özgə əşyasından müvəqqəti və ya ömürlük istifadə və fayda götürmə
• özgə əşyasından yalnız istifadə
• özgə əşyasından müqavilə üzrə istifadə
• özgə əşyasından icarə qaydasında istifadə
• özgə əşyasından yalnız fayda götürmə

221. Servitutu satmaq, girov qoymaq və ya icarəyə vermək olarmı?

√ olmaz
• məhkəmənin qərarı ilə olar
• qanunda nəzərdə tutulduqda olar
• servituta malik olan şəxs arzu etdikdə olar
• mülkiyyətçinin razılığı ilə olar

222. Tikintiyə vərəsəlik hüququnun yaranma əsasını nə təşkil edir ?

• yazılı müqavilə
• notariatda təsdiq edilmiş və dövlət reyestrdə qeydiyyatdan keçmiş yazılı müqavilə
√ notariatda təsdiq edilmiş yazılı müqavilə
• qanunun
• qanun və müqavilə

223. Qanunda və müqavilədə ayrı nəzərdə tutulmayıbsa müqavilə üzrə əldə edəndədaşınmaz əmlaka mülkiyyət hüququ nə vaxt yaranır?

√ daşınmaz əmlaka mülkiyyət hüququ onun verilməsinin daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydə alındığı andan əldə edənə keçir
• tərəflər müqavilənin şərtləri barədə razılığa gəldiyi andan
• daşınmaz əmlak haqqında müqavilə qeydiyyatdan keçdiyi andan
• müqavilə təsdiq edildyi andan
• müqavilə bağlandığı andan

224. Aşağıda sadalann hansı kağızlar qiymətli kağız hesab edilir?

√ order
• etibarnamə
• vəsiyyətnamə
• mülk sənədi
• nikah haqqında kağız

225. Reyestr yazıları hansı halarda ləğv edilir?

• qeydə alınmış hüquqi şəxs qeydə alındığı gündən beş il ərzində fəaliyyətgöstərməmişsə
• qeydə alınmış hüquqi şəxs  qeydə alındığı gündən 2 il ərzində fəaliyyətgöstərməmişlər
√ qeydə alınmış hüquqi şəxs qeydə alındığı gündən 1 il ərzində fəaliyyətgöstərməmişsə
• reyestr yazıları heç vax ləğv edilə bilməz
• qeydə alınmış hüquqi şəxs üç il ərzində fəaliyyət  göstərməmişsə

226. Vindikasiya iddiası ilə hansı hüquqlar müdafiə olunur?

• öhdəlik hüququ
√ mülkiyyətçinin iradəsindən asılı olmayaraq sahiblikdən çıxan əmlakın geri tələbedilməsi hüququ
• əsassız varlanmadan yaranan əmlakın geri tələb olunması hüququ
• müqavilə ilə kirayə verilən əmlakın geri tələb olunması hüququ
• şəxsi qeyri-əmlak hüquqları

227. Əgər bir torpaq sahəsində bütün ağacın budaqları və kökləri qonşu torpaq mülkiyətçisinə ziyan vurarsa qonşu mülkiyətçi hansı
hüquqlara malikdir?



√ budaqları və kökləri kəsmək hüququna
• qonşudan həmin ağacın tam kəsilib məhv edilməsini tələb etmək hüququna
• qonşu torpaq satılarkən üstün alıcılıq hüququna
• qonşu torpağın mülkiyyətçisini mülkiyyət hüququndan mərhum etmək hüququna
• polis orqanlarına müraciət etmək hüququna

228. Hansı hallarda mülkiyyət hüququ məhdudlaşdırıla bilər?

√ qanunda müəyyənləşdirilən hallarda
• mülkiyyətçi öz əmlakından təyinatına uyğun, düzgün istifadə etmədikdə
• inzibati orqanları razılığı ilə
• qonşunun tələbi ilə
• mülkiyyətçinin razılığı ilə

229. Girov saxlayan (ipoteka saxlayan) kimdir ?

√ borclunun onun qarşısında pul və ya başqa öhdəliyinin icrasının təmin edilməsiüçün girov qoyanın əşyası barəsində müqavilədə
göstərilmiş əsaslar üzrə girov vəya ipoteka hüququ olan şəxsdir

• borclunun onun qarşısında pul və ya başqa öhdəliyinin icrasının təmin edilməsiüçün girov qoyanın əşyası barəsində müqavilədə və ya
qanunda göstərilmiş əsaslar üzrə girov və ya ipoteka hüququ olan şəxsdir

• borclunun onun qarşısında pul və ya başqa öhdəliyinin icrasının təmin edilməsiüçün girov qoyanın əşyası barəsində qanunda göstərilmiş
əsaslar üzrə girov vəya ipoteka hüququ olan şəxsdir

• borclunun onun qarşısında pul və ya başqa öhdəliyinin icrasının təmin edilməsiüçün girov saxlayanın əşyası barəsində müqavilədə
göstərilmiş əsaslar üzrə girov və ya ipoteka hüququ olan şəxsdir

• kreditorun onun qarşısında pul və ya başqa öhdəliyinin icrasının təmin edilməsiüçün girov qoyanın əşyası barəsində müqavilədə
göstərilmiş əsaslar üzrə girov vəya ipoteka hüququ olan şəxsdir

230. Əşyanı girov qoyan (ipoteka qoyan)

• əşyaya məhdud əşya hüququ əsasında malik olan şəxs ola bilər
• mülkiyyətçi ilə yanaşı əşyaya müqavilə əsasında malik olan istənilən şəxs ola bilər
√ yalnız onun mülkiyyətçisi ola bilər
• tam fəaliyyət qabiliyyətli şəxs ola bilər
• kənar idarəçi və ya mülkiyyətçi ola bilər

231. Girov hüquq münasibətlərinin yaranma əsasları

√ girov hüquq münasibəti müqavilə və ya qanun əsasında yaranır
• girov hüquq münasibəti yalnız əmlakın girovqoyanda saxlanılması şərti ilə yaranır
• girov hüquq münasibəti yalnız əmlakın girovsaxlayana verilməsi ilə yaranır
• girov hüquq münasibəti yalnız müqavilə əsasında yaranır
• girov hüquq münasibəti yalnız qanun əsasında yaranır

232. Mülkiyyət hüququnun əldə edilməsinin hansı üsulları vardır?

• ilkin üsul
• törəmə üsul
• məhkəmə qaydasına əldə edilməsi
• müqavilə üzrə mülkiyyət hüququnun əldə edilməsi
√ ilkin və törəmə üsul

233. AR-nın Konstitusiyasına əsasən hansı mülkiyyət formaları müəyyənləşdirilmişdir?

• şəxsi mülkiyyət
√ dövlət mülkiyyəti, bələiyyə mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət
• dövlət mülkiyyəti
• bələdiyyə mülkiyyəti
• xüsusi mülkiyyət

234. Şəxs dövlət reestrində qeydə alınmamış daşınmaz əmlaka hansı halda mülkiyyətçi kimi qeydə alınmasını tələb edə bilər?



• 10  il fasiləsiz və etirazsız sahiblik etmişsə
• 50 il fasiləsiz və etirazsız sahiblik etmişsə
• 40 il fasiləsiz və etirazsız sahiblik etmişsə
√ 30 il fasiləsiz və etirazsız sahiblik etmişsə
• 20 il fasiləsiz və etirazsız sahiblik etmişsə

235. Daşınmaz əmlaka mülkiyyət hüququ hansı andan əmələ gəlir?

• əşyanın ləvazimatı və sənədləri verildiyi andan
• müqavilə notariatda təsdiq edildiyi andan
• əmlak verildiyi andan
√ dövlət reestrində qeydə alındığı andan
• müqavilə bağlandığı andan

236. Sahib qadağan olunmuş özbaşınalıq zamanı güc işlədə bilərmi?

• istənilən halda bilər
√ şəraiti nəzərə almamaqla əsassız güc hərəkətlərindən çəkinməklə, bilər
• zəruri müdafiə həddini aşsa da, bilər
• son zərurət halını aşmamaqla bilər
• heç bir halda bilməz

237. Vicdanlı sahib əmlakı geri qaytarılarkən əmlakın nəyini özündə saxlaya bilər?

• əşyanın ləvazimatını
√ əmlaka zərər yetirmədən ondan ayrıla bilən yaxşılaşdırmaları
• özünün həyata keçirdiyi konstruksiyaları
• vicdanlı sahib əmlakı geri qaytarılarkən heç nəyi özündə saxlaya bilməz
• əmlakın ayrıla bilən öz yaxşılaşdırmalarını

238. Mülkiyyətçi vicdansız sahibdən əmlakını tələb edərkən, həmin şəxsdən nəyi və hansı dövrlər üçün tələb edə bilər?

√ əmlakın onda oldüğü bütün vaxt ərzində onun götürdüyü və ya götürməli olduğu bütün gəlirlərin, qaytarılmasını və ya əvəzinin
ödənilməsini, əmlakın onda olması ilə bağlı zərərin ödənilməsini

• əmlakın  onda olduğu son 3 ay ərzində onun həm götürdüyü , həm də götürməli olduğu bütün gəlirlərin qaytarılmasını və ya əvəzinin
ödənilməsini

• əmlakın onda olduğu son 1 il ərzində yalnız onun götürdüyü gəlirlərin qaytarılmasını və ya əvəzinin ödənilməsini

•
onun əmlaka sahibliyinin qanunsuz olduğunu bildiyi və bilməli olduğu vaxtdan və ya əmlakın qaytarılmasına dair mülkiyyətçinin
iddiası üzrə çağırış vərəqəsini aldığı vaxtdan götürdüyü və ya götürməli olduğu bütün gəlinlərin qaytarılmasını və ya əvəzinin
ödənilməsini tələb edə bilər

• əmlakın onda olduğu son 6 ay ərzində yalnız onun götürdüyü gəlirlərin qaytarılmasını və ya əvəzinin ödənilməsini

239. Azərbaycan Respublikasının mülkiyyətinə nə daxildir?

• Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan təbii sərvətləri
• Azərbaycan Respublikasına mülkiyyət hüququ ilə mənsub olan və mülkiyyətçisi məlum olmayan əmlak
• qanunda nəzərdə tutulan mülkiyyətçisi Azərbaycan Respulikası olan konkret əmlak
• Azərbaycan Respublikası əmlak mülkiyyətçisi ola bilməz
√ Azərbaycan Respublikasına mülkiyyət hüququ ilə mənsub olan əmlak

240. Qanunla hansı növ mülkiyyətə üstün hüquq verilər?

• dövlət mülkiyyətinə
• xüsusi mülkiyyətə
• ictimai qurumların mülkiyyətinə
√ heç bir mülkiyyət növünə üstün hüquq verilmir
• bələdiyyə mülkiyyətinə

241. Mülkiyyətçinin üzərinə əşyaya qulluq və ya onu saxlamaq vəzifəsi qoyula bilərmi?



• istənilən halda qoyula bilər
√ əşyanın tətbiq edilməməsi və ya ona qulluq olunmaması ictimai mənafelərə  qəsd edərsə, belə vəzifə qoyula bilməz
• əşya mədəni sərvət sayılırsa belə vəzifə qoyula bilər
• əşyaya qulluq olunmaması ictimai mənafelərə qəsd edərsə,belə vəzifə qoyula bilər
• heç bir halda qoyula bilməz

242. Aşkar edilən dəfinə, tarix və mədəniyyət abidəsidirsə, dəfinənin gizlədildiyi torpaq sahələrinin mülkiyyətçisinə hansı miqdarda bəxşiş
verilir?

• dəfinənin dəyərinin 25 faizi miqdarında
• dəfinənin dəyərinin 80 faizi miqdarında
• dəfinənin dəyərinin 100 faizi miqdarında
• verilmir
√ dəfinənin dəyərinin 50 faizi miqdarında

243. Əşyaya sahiblik nədir?

• əşyanın mülkiyyətçisi olmaq
√ əşyaya faktiki sahibliyə nail olmaq
• əşyadan daimi istifadə etmək
• əşyanı saxlayan
• əşyadan müvəqqəti istifadə etmək

244. Mülkiyyətçi hüquqları əmlaka sahiblik edənə hansı hallarda mənsub ola bilər?

√ Mülkü Məcəllədə və ya müqavilədə nəzərdə tutulan əsasla
• yalnız müqavilədə nəzərdə tutulan əsasla
• əmlaka uzun müddətli və fasiləsiz olaraq vicdanlı surətdə sahiblik əsasında
• mülkiyyətçi hüquqları əmlaka sahiblik edənə mənsubola bilməz
• Mükü Məcəllədə nəzərdə tutulan əsasla

245. Vicdansız sahib mülkiyətçidən nəyi və hansı dövr üçün tələb edə bilər?

• əmlakdan gəlirin mülkiyətçiyə düşdüyü vaxtdan 15 gün sonradan əmlaka sərf etdiyi bütün xərclərin əvəzini
√ əmlakdan gəlirin mülkiyyətçiyə  düşdüyü vaxtdan sonra əmlaka sərf etdiyi zəruri xərclərin əvəzini
• əmlakdan gəlirin mülkiyyətçiüə düşdüyü vaxtdan sonra əmlaka sərf etdiyi zəruri xərclərinin əlli faizinin əvəzini
• vicdansız sahib mülkiyyətçidən heç nə tələb edə bilməz
• əmlakdan gəlirin mülkiyyətçiyə düşdüyü vaxtdan sonra əmlaka sərf etdiyi zəruri xərclərin əvəzini

246. Mülkiyyətçi vicdanlı sahibdən əmlakını geri tələb edərkən həmin şəxsdən nəyi və hansı dövrlər üçün tələb edə bilər?

• əmlakın onda olduğu bütün vaxt ərzində onun götürdüyü və ya götürməli olduğu bütün gəlirlərin qaytarılmasını və ya əvəzinin
ödənilməsini, əmlakın onda olması ilə bağlı zərərin ödənilməsini

• əmlakın onda olduğu son 6 ayda yalnız onun götürdüyü  gəlirlərin qaytarılmasını və ya əvəzinin ödənilməsini

√
onun əmlaka sahibliliyinin qanunsuz olduğunu bildiyi və bilməli olduğu vaxtdan və yaəmlakın qaytarılmasına dair mülkiyyətçinin
iddiası üzrə çağırış vərəqəsinialdığı vaxtdan götürdüyü və ya götürməli olduğu bütün gəlirlərin qaytarılmasını və ya əvəzinin
ödənilməsini tələb edə bilər

• əmlakın onda olduğu son 3 ildə götürdüyü gəlirlərin qaytarılmasını və ya əvəzinin ödənilməsini

247. Fiziki və hüquqi şəxslərin mülkiyyətində olan əmlakın miqdarı və dəyəri məhdudlaşdırıla bilərmi?

• yalnız daşınmaz əmlakın miqdarı və dəyəri qanunvericilikdə məhdudlaşdırıla bilər
• yalnız qeyri –dövlət hüquqi şəxslərdə əmlakının  miqdarı və dəyəri qanunvericiliklə məhdudlaşdırıla bilər
• dövlət idarəetmə oqanları və bələdiyyə orqanlarının aktları ilə məhdudlaşdırıla bilər
• heç bir halda məhdudlaşdırıla bilməz
√ Mülki Məcəllədə nəzərdə  tutulan məqsədlər üçün qanunvericilik yolu ilə məhdudlaşdırıla  bilər

248. Əmlakın təsadüfən məhv olması və ya təsadüfən zədələnməsi riski kimin üzərinə düşür?

• hamin an mülkiyyətçinin
• istisnasız olaraq yalnız mülkiyətçinin



√ qanunda və ya müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa mülkiyyətçinin
• qanunda və ya müqavilədə  ayrı qayda nəzədə tutulmayıbsa,həmin an əmlakın istifadəçisinin
• həmin an əmlakın istifadəçisinin

249. Daşınmaz əmlaka hansı hüquqlar dövlət qeydiyyatına alınmalıdır?

• icarə hüququ
√ mülkiyyət hüququ, digər hüquqlar,hüquqların məhdudlaşdırılması, əmələ gəlməsi,başqasına keçməsi və xitamı
• istifadə hüququ
• girov hüququ

250. Girovla təmin edilmiş öhdəlik icra edilmədikdə girov qoyulmuş əşyanın realizəsi
hansı qaydada həyata keçirilir?

√ əşya ixtisaslaşdırılmış təşkilatlar tərəfindən yalnız açıq hərracda satılır
• əşyanı istədiyi şəxsə satın və satış pulunu mənimsəyir
• əşya banklara təhvil verilir və əvəzində girov saxlayan pul alır
• əşyanı girov qoyan özü satır
• əşyanı girov saxlayan özünün mülkiyyətinə keçirir

251. Aşağıdakı hansı hüquqlar məhdud əşya istifadə hüququna aiddir?

• icarəyə verilən əşyadan icraçının istiafdə hüququ
• öhdəliyin icrasına təmin edən ipoteka hüququ
√ servitut hüququ
• əmlak kirayə müqaviləsi üzrə özgə əşyasından istifadə hüququ
• saxlama hüququ

252. Hansı əmlak ər – arvadın birgə əmlakı hesab edilir?

• ər – arvadın birgə yaşayış dövründə qazandıqları əmlak
• ər – arvadın nikah dövründə qazandıqları əmlak
√ ər – arvadın nigah dövründə nikah kontraktında ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa qazandıqları əmlak
• ər-arvadın nikaha qədər hər birinin ayrılıqda qazandıqları əmlak
• ər – arvada nikah dövründə hədiyyə kimi verilən əmlak

253. Ümumi paylı mülkiyyətdə olan pay açıq hərrac halı istisna olmaqla başqa şəxslərə satılarkən kimələrin satın almaqda üstünlük hüquqi
vardır?

√ ümumi mülkiyyətin digər iştirakçılarının
• vərəsələrin
• öz payını satan mülkiyyəçinin ailə üzvlərinin
• öz payını satan mülkiyətçinin yaxın qohumlarının
• səlahiyyətli dövlət orqanının

254. Ümumi paylı mülkiyyətdə olan əmlak üzərində sahiblik və ondan istifadə səlahiyyəti necə həyata keçirilir?

• digər payçılara bildirməklə təkbahına payçı tərəfindən
• icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə
√ bütün payçıların razılığı əsasında
• hər bir payçının öz mülahizəsinə əsasən
• səlahiyyətli dövlət orqanının müəyyən etdiyi qaydada

255. Aşağıda göstərilən hansı halda mülkiyyətçidən əmlakın alınması müsadirə hesab edilir?

• şəxsin mülkiyyətində qanunla qadağan olunan himin əmlakın satılması
• vətəndaşa məxmum əmlakın əvəzi ödənilməklə məcburi alınması
√ törədilmiş cinayətə görə mülkiyyətçinin əmlakının məhkəmə qərarı ilə əvəzsiz alınması
• təbii fəlakətlərin baş verməsi ilə əlaqədar səlahiyyətli orqan tərəfinən dəyəri ödənilməklə mülkiyyətçidən məcburi alınması
• öhdəliyin yerinə yetirilməməsi ilə əlaqədar ödəmə yönəldilmiş əmlakın məhkəmə qərarı ilə alınması



256. Əşyanı tapan şəxs əşyanı öz mülkiyyətinə keçirməkdən imtina edərsə tapıntının taleyi hansı formada həll edilir?

√ səlahiyyətli orqan tərəfindən auksionda satılır
• dövlətə verilir
• xeyriyyə fondlarına verilir
• səlahiyyətli orqan tərəfindən konkret şəxsə satılır
• səlahiyətli orqana əvəzsiz verilir

257. Dövlət reyestrində qeydə alınmamış daşınmaz əmlak üzərində neçə il müddətində sahiblik edildikdə həmin əmlak üzərində mülkiyyət
hüququ yaranır?

√ otuz il müddətində
• iyirmi il müddətində
• on il müddətində
• on beş il müddətində
• beş il müddətində

258. Xüsusi mülkiyyət hüququnun subyekti kim ola bilər?

√ fiziki və hüquqi şəxslər
• bələdiyyə qurumları
• əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər
• hüquqi şəxələrin idarələri və filialları
• dövlət qurumları

259. Aşağıdakı sadalanan hansı fiziki şəxslər mülkiyyət huququnun subyekti ola bilməz?

• cinayət əməlinə görə məhkum edilmiş şəxslər
• nisbi fəaliyyət qabiliyyətli fiziki şəxslər
√ hüquq qabiliyyəti olmayan şəxslər
• mülki fəaliyyət qabiliyyəti olan şəxslər
• məhdud fəaliyyət qabiliyyəti olan şəxlər

260. Qanunvericilikdə və müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa əmlakın təsadüfən məhv olması və ya təsadüfən zədələnməsi riski
kimin üzərinə düşür?

• əmlaka faktiki sahiblik edən şəxsin
• əmlaka qanunsuz sahiblik edən şəxsin
• əmlakdan istifadə edən şəxsin
• əmlaka qanuni sahiblik edən
√ əmlaka mülkiyyət hüququ olan şəxsin

261. Təyinatına görə sadalnan aşağıdakı əşyalardan hansı istehlak olunan əşya sayılır?

√ qəndə, çay, un, benzin
• qiymətli kağızlar
• bina, qurğu və nəqliyyat vasitələri
• masa, kətil, televizor
• yerin təki

262. Hansı əşyalar əvəz edilməz (fərdən müəyyən edilən) əşya hesab edilir?

√ dövlət qeydiyyatında olan maşın və digər nəqliyyat vasitələri
• 100 kiloqram şəkər tozu
• pullar
• 100 kub metr taxta
• 10 litr benzin

263. Aşağıda sadalanan hansı əşyalar daşınmaz əşyalardır?



• nəqliyyat vasitələri
• hava gəmiləri
• qiymətli kağızlar
√ torpaq və onunla möhkəm bağlı olan digər əşyalar
• yeri dəyişdirərkən təyinatını dəyişməyən əşyalar

264. Bitkilər, heyvanlar və quşlar əşya hesab edilirmi?

√ hesab edilmir
• qismən hesab edilir
• əşyanın xüsusi növü hesab edilir
• bəzən hesab edilir
• hesab edilir

265. Ümumi paylı mülkiyyətdə olan əşyanı özgəninkiləşdirmək və ya yüklü etmək, habelə onun təyinatını dəyişmək üçün bütün iştirakçıların
razılığı tələb

• olunur, yalnız kreditorun tələbi ilə paya tutma yönəldildikdə
• olunur, əgər qanunda ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa
• olunmur, belə ki, hər bir mülkiyyətçi öz payı üzərində müstəqil sərəncam verə bilər
√ olunur, bu şərtlə ki, onlar yekdilliklə ayrı qayda barədə razılaşmasınlar
• olunur, yalnız paylı mülkiyyətdə olan əmlaka tutma yönəldildikdə

266. Birgə mülkiyyətdə olan əşyaya dair sərəncam

• yalnız qanunda nəzərdə tutulduğu halda mülkiyyətçilərdən biri tərəfindən verilə bilər
• əqdini mülkiyyətçilərdən biri bağlayarsa bu razılıq etibarsızdır

√ bütün mülkiyyətcilərin razılığı ilə həyata keçirilir və əmlaka dair sərəncam verilmısi haqqında əqd mülkiyyətçilərdən hansının
bağlamasından asılı olmayaraq bu razılıq ehtimal edilir

• yalnız bütün mülkiyyətcilərin iştirakı ilə həyata kecirilir
• birgə mülkiyyətin digər mülkiyyətçiləri razı olmadıqda belə mülkiyətçilərdən biri tərəfindən verilə bilər

267. Mülkiyyət hüququnun əldə edilməsinin ilkin üsullarına aşağıda sadalananlardan hansıları aid etmək olar

• əldə etmə müddəti, bağışlama, tapıntı, dəfinə, emal, nəzarətsiz heyvanlar
• əldə etmə müddəti, dəyişdirmə, tapıntı, dəfinə, emal, nəzarətsiz heyvanlar
√ əldə etmə müddəti, tapıntı, dəfinə, emal, nəzarətsiz heyvanlar, sahibsiz daşınar əşyaya mülkiyyətin əldə edilməsi
• əldə etmə müddəti, vərəsəlik, tapıntı, dəfinə, emal, nəzarətsiz heyvanlar
• alqı-satqı, vərəsəlik, bağışlama, tapıntı, emal

268. Mülkiyyət hüququnun əldə olunmasının törəmə üsulu dedikdə nə başa düşülür?

• əşyaya mülkiyyət hüququ törəmə olaraq yaranır
• bu cür mülkiyyət hüququ yalnız əşyaya sahibliklə əlaqədar yaranır
√ bu zaman yeni mülkiyyətçinin hüquqlarının həcmi əvvəlki mülkiyyətçinin hüquqlarının həcmindən asılıdır
• yeni mülkiyyətçinin hüquqları əvvəlki mülkiyyətçinin hüquqlarından asılı deyildir
• bu cür mülkiyyət hüququ yalnız əşyadan istifadə ilə əlaqədar yaranır

269. Dövlət ehtiyacları üçün alınan torpaq sahəsinin satınalma qiymətini kim müəyyən edir?

• AR Dövlət Statistika komitəsi
• mülkiyyətçi özü
• Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi
• İqtisadi İnkişaf nazirliyi
√ Azərba ycan Respublikası Nazirlər Kabineti

270. Torpaq sahəsinin dövlət ehtiyyacları üçün alınması haqqında qırarı kim qəbul edir?

• İqtisadi inkişaf nazirliyi



• Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı
• Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi
√ Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
• Yerli icra hakimiyyəti orqanı

271. Vicdanlı sahib əmlaka sərf etdiyi zəruri məsrəflərin əvəzinin ödənilməsini mülkiyyətcidən...

• yalnız məhkəmə qaydasında tələb edə bilər
• əmlakdan gəlirin mülkiyyətciyə düşdüyü vaxtdan sonra sərf etdiyi məsrəfləri tələb edə bilər
√ tələb edə bilər
• tələb edə bilməz
• yalnız mülkiyyətçi etiraz etmədikdə tələb edə bilər

272. Daşınar əşya nə zaman sahibsiz sayılır?

• əgər daşınar əşyanın mükkiyyətcisi yoxdursa və ya məlum deyildirsə

• əgər daşınar əşyanın mükkiyyətcisi məlum deyildirsə və ya kecmiş mülkiyyətci mülkiyyətdən imtina edərək əşyaya shibliyə xitam
verirsə

• əgər əşya itirilmişdirsə
• əgər daşınar əşyanın mükkiyyətcisi yoxdursa və ya kecmiş mülkiyyətci mülkiyyətdən imtina edərək əşyaya shibliyə xitam verirsə

√ əgər daşınar əşyanın mükkiyyətcisi yoxdursa və ya məlum deyildirsə və ya kecmiş mülkiyyətci mülkiyyətdən imtina edərək əşyaya
shibliyə xitam verirsə

273. Vicdansız sahib kimdir?

• əmlaka sahibliyinin ganunsuz olduğunu şəraitə görə bilməli olmayan şəxs
• əmlaka sahibliyinin qanunsuz olduğunu bilməli olduğu halda öyrənməyən şəxs
• əmlaka sahibliyinin qanunsuz olduğunu bilməyən və bilməli olmayan şəxs
√ əmlaka sahibliyinin ganunsuz olduğunu bilən və ya bilməli olan şəxs
• əmlakı gizli şəkildə saxlayan şəxs

274. Vindikasiya iddiası dedikdə nə başa düşülür?

• mülkiyyətçinin əmlakdan istifadə hüququnun bərpasına yönəlmiş tələbi
√ əmlaka sahibliyi itirmiş mülkiyyətçinin əmlaka sahiblik edən qeyri-mülkiyyətçidən əmlakı geri tələb etməyə yönəlmiş tələbi

• mülkiyyətçinin sahiblikdən məhrum etməklə əlaqədar olmayan hüquqlarını pozan hərəkətlərin aradan qaldırılması və qarşısının alınması
ilə əlaqədar tələbləri

• mülkiyyətçinin qadağan edilmiş özbaşınalıqdan müdafiə ücün güc işlətmək tələbi
• mülkiyyətçinin əmlaka sərəncam hüququnun bərpasına yönələn tələbi

275. Mülki hüquqda əmlak dedikdə nə başa düşülür?

• dövlət reyestrində qeydiyyata alınmış əşyalar
√ istənilən əşyların və qeyri-maddi əmlak nemətlərinin toplusu
• sahibinə maddi fayda və başqa şəxslərdən nəyi isə tələb etmək hüququ vermək ücün nəzərdə tutlan tələblərin toplusu
• daşınar vədaşınmaz əşyaların toplusu
• hüquqi rejimi xüsusi qanunvericiliklə müəyyən olunan əşyaların toplusu

276. Qəyyum və himayəçi öz xahişi ilə vəzifələrinin icrasından azad edilə bilərmi

• məhkəmə qərar verdikdə azad edilə bilərlər
√ bütün hallarda azad edilə bilərlər
• heç bir halda azad edilə bilməz
• qanunda göztərilən üzrlü səbəblər olduqda (xəstəlik və s.) azad edilə bilər
• qəyyumluq orqanının qərarı ilə azad edilə bilərlər

277. Qəyyumluqda olanların adından zəruri əqdləri kim bağlayır

• yalnız daşınmaz əmlakla bağli əqdləri qəyyumlar, bütün başqa əqdləri isə özləri
√ bütün hallarda qəyyumlar



• bütün hallarda qəyyumun raziliği ilə özləri
• qəyyumluq və himayəçilik orqanlarinin raziliği ilə özləri
• bütün hallarda onlarin raziliği ilə qəyyumlar

278. Himayəçilikdə olanların adından zəruri əqdləri kim bağlayır?

• bütün hallarda məhkəmə
• bütün hallarda onların razılığı ilə himayəçilər
• bütün hallarda himayəçilər
√ bütün hallarda himayəçilərin razılığı ilə özləri
• bütün hallarda özləri

279. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində əsassız qeydə alınmış mülkiyyətçi qeydəalınmanın əsassız olduğunu bilməyərək ona sahiblik
etmişsə hansı müddətdən sonar və hansı halda bu əmlaka mülkiyyət hüququ əldə edə bilər?

• 20 il fasiləsiz və etirazsız sahiblik etmişsə
• 5 il fasiləsiz və etirazsız sahiblik etmişsə
• 30 il ərzində ona öz əmlakı kimi vicdanla, açıq və fasiləsiz sahiblik edərsə
• 20 il ərzində ona öz əmlakı kimi vicdanla, açıq və fasiləsiz sahiblik edərsə
√ 10 il ərzində ona öz əmlakı kimi vicdanla, açıq və fasiləsiz sahiblik edərsə

280. Şəxs dövlət reyestrində qeydə alınmamış daşınmaz əmlaka hansı halda nıülkiyyətçikimi qeydə alınmasını tələb edə bilər?

• 15 il fasiləsiz və etirazsız sahiblik etmişsə
√ 30 il fasiləsiz və etirazsız sahiblik etmişsə
• 20 il fasiləsiz və etirazsız sahiblik etmişsə
• 10 il fasiləsiz və etirazsız sahiblik etmişsə
• 5 il fasiləsiz və etirazsız sahiblik etmişsə

281. Vicdanlı sahib dedikdə nə başa düşülür?

• mülkiyyətçisi məlum olsa da, əmlaka uzun müddət sahiblik etməklə onun qayğısınaqalmaq, saxlama xərclərini çəkmək
• itirilmiş əşyanı tapan şəxs
√ əmlakı onu özgəninkiləşdirməyə hüquq olmayan şəxsdən əvəzli əldə edildikdə və əldəedənin bunu bilməməsi və bilə bilməməsi
• mülkiyyətçisi olmayan əmlaka uzun müddət aşkar şəkildə sahiblik etmək
• mülkiyyətçisi məlum olsa da, əmlaka uzun müddət sahiblik etməklə onun saxlamaxərclərini çəkmək

282. Qanunla hansı növ mülkiyyətə üstün hüquq verilir?

• dövlət mülkiyyətinə
• bələdiyyə mülkiyyətinə
• kollektiv mülkiyyətə
• xüsusi mülkiyyətə
√ heç bir mülkiyyət növünə üstün hüquq verilmir

283. Əvəzedilməz əşyalar hansılardır?

• başqa əşyalardan ümumi əlamətlərə görə ayrılmış müəyyən əşyalar
• başqa əşyalardan cins əlamətlərinə görə ayrılmış bəzi əşyalar
• başqa əşyalardan ümumi əlamətlərə görə ayrılmış fərdi-müəyyən əşyalar
√ başqa əşyalardan yalnız özlərinə xas əlamətlərə görə ayrılmış fərdi-müəyyən əşyalar
• başqa əşyalardan gözlə görünə bilən əlamətlərə görə ayrılmış fərdi-müəyyən əşyalar

284. Bunlardan hansı əşya hesab olunmur?

√ Heyvanlar və bitkilər
• pullar
• qiymətli kağızlar
• daşınmaz əmlak
• fiziki obyektlər



285. İpoteka borcu:

• torpaq sahəsinin elə yüklülyüdür ki, xeyrinə yüklülük müəyyənləşdirilmiş şəxsin müəyyən etdiyi 3-cü şəxsə torpaq sahəsi üzrə müəyyən
pul məbləği (ipoteka borcu) verilə bilər;

• istənilən daşınmaz əşyanın elə yüklülyüdür ki, xeyrinə yüklülük müəyyənləşdirilmiş şəxsin müəyyən etdiyi 3-cü şəxsə daşınmaz əmlaka
görə müəyyən pul məbləği (ipoteka borcu) verilə bilər;

• istənilən daşınmaz əmlakın elə yüklülyüdür ki, xeyrinə yüklülük müəyyənləşdirilmiş şəxsə daşınmaz əmlaka görə müəyyən pul məbləği
(ipoteka borcu) verilə bilər;

• torpaq sahəsinin elə yüklülyüdür ki, xeyrinə yüklülük müəyyənləşdirilmiş şəxsin müəyyən etdiyi 3-cü şəxsə torpaq sahəsi üzrə müəyyən
vaxtaşırı pul məbləği (ipoteka borcu) verilə bilər.

√ torpaq sahəsinin elə yüklülyüdür ki, xeyrinə yüklülük müəyyənləşdirilmiş şəxsə torpaq sahəsi üzrə müəyyən pul məbləği (ipoteka
borcu) verilə bilər;

286. Bir neçə ipoteka saxlayan vardırsa, ipoteka ilə yüklü edilmiş obyektin satışından götürülmüş xalis gəlir ipotela saxlayanlara hansı
növbəlik qaydasında ödənilir?

√ onların hüquqularının qeydiyyat növbəliyinə uyğun;
• daha az məbləğdə haqqı çatanların növbəliyinə uyğun
• daha artıq məbləğdə haqqı çatanların növbəliyinə uyğun;
• ipoteka verənin istəyinə uyğun;
• ipoteka saxlayanların irəli sürdüyü tələblərin növbəliyinə uyğun;

287. Hansı halda hərrac yenidən keçirilir?

• təklif olunan qiymət tələbin ödənilməsi üçün yetərli olmazsa;
• birinci hərracda əşyanın ilkin satış qiymətinin 40 faizinə çatan təklif olmazsa;
• birinci hərracda əşyanın ilkin satış qiymətinin 50 faizinə çatan təklif olmazsa;
• birinci hərracda əşyanın ilkin satış qiymətinin 60 faizinə çatan təklif olmazsa;
√ birinci hərracda əşyanın ilkin satış qiymətinin 70 faizinə çatan təklif olmazsa.

288. Borclu icrasını təmin etmək üçün əşyanın ipotekaya verildiyi öhdəliklərin yerinə yetirilməsini gecikdirmişsə, ipoteka saxlayan:

• ipoteka ilə yüklü edilmiş obyekti qapalı hərracdan sata bilər.
• tələbin 30 təqvim günü müddətində ödənilməsini tələb edə bilər
•  tələbin 15 təqvim günü müddətində ödənilməsini tələb edə bilər;
• ipoteka ilə yüklü edilmiş obyektin satılmasını tələb edə bilər;
√ ipoteka ilə yüklü edilmiş obyekti açıq hərracdan sata bilər;

289. Daşınmaz əşyanın dəyərinin azalması üçün məsuliyyət kimin üzərinə düşür?

• dörddə üç hissəsi ipoteka saxlayanın, dörddə bir hissəsi mülkiyyətçinin.
• daşınmaz əşyanın istifadəçisinin;
• ipoteka saxlayanın;
√ mülkiyyətçinin;
•  bərabər surətdə ipoteka saxlayanın və mülkiyyətçinin;

290. Borclu təminat vasitəsi ipoteka olan əsas öhdəliyi icra etmədikdə və ya lazımınca icra etmədikdə ipoteka saxlayan:

• tələbin 30 təqvim günü müddətində ödənilməsini tələb edə bilər;
• tələbin 15 təqvim günü müddətində ödənilməsini tələb edə bilər.
• daşınmaz əşyanı satır;
√ daşınmaz əşyanın satılmasını tələb edə bilər;
• daşınmaz əşyanı sata bilər;

291. İpoteka və onun əsasında duran tələb başqa şəxsə:

• verilə bilməz;
• eyni vaxtda verilsə də, birlikdə verilməsi məcburi deyil.
√ yalnız eyni vaxtda və birlikdə verilə bilər;
• ayrı-ayrı vaxtda və ayrılıqda verilə bilər;



• eyni vaxtda verilsə də, birlikdə verilməyə bilər;

292. İpoteka verən ipoteka saxlayan qarşısında öz üzərinə əşyanı özgəninkiləşdirməmək, əşyadan istifadə etməmək və ya onu digər şəkildə
yüklü etməmək öhdəliyi götürə bilərmi?

• bəli;
•  ipoteka verənin ipoteka ilə təmin edilmiş öhdəliyi icra etməsinə yetərli əsaslar olduqda, götürə bilər.
• ipoteka verənin ipoteka ilə təmin edilmiş öhdəliyi icra etməməsinə yetərli əsaslar olduqda, götürə bilər;
• üçüncü şəxsin zəmanəti ilə götürə bilər;
√ xeyr;

293. İpoteka verənin öz vəzifələrini icra edə bilmədiyi aşkar olarsa, ipoteka saxlayan əşyanın ona verilməsini hansı qaydada tələb edə bilər?

• 15 təqvim günü qabaqcadan xəbərdar etməklə, yazılı bildiriş qaydasında;
• maliyyə orqanlarının qərarı ilə.
• müqavilədə nəzərdə tutulan qaydada;
√ məhkəmə qərarı ilə;
• 15 təqvim günü qabaqcadan xəbərdar etməklə, şifahi bildiriş qaydasında;

294. Eynibir əşya ipoteka ilə bir neçə dəfə yüklü edilə bilərmi?

• eyni bir əşya ipoteka ilə bir neçə dəfə yüklü edilə bilməz;
• yalnız 5 dəfə yüklü edilə bilər.
√ edilə bilər;
• yalnız 2 dəfə yüklü edilə bilər;
• yalnız 3 dəfə yüklü edilə bilər;

295. Mülkiyyətçinin ipotekası nədir?

• bu elə ipotekadır ki, təmin edilməsi üçün ipotekanın mövcüd olduğu tələb əmələ gəlir, ona xitam verilmir və ya həmin tələb əşyanın
mülkiyyətçisinə keçdikdə ipoteka ona keçmir;

• bu elə ipotekadır ki, təmin edilməsi üçün ipotekanın mövcüd olduğu tələb əmələ gəlir, ona xitam verilmir və ya həmin tələb əşyanın
mülkiyyətçisinə keçdikdə ipoteka da ona keçir;

• bu elə ipotekadır ki, təmin edilməsi üçün ipotekanın mövcüd olduğu tələb əmələ gəlmir, ona xitam verilir və ya həmin tələb əşyanın
mülkiyyətçisinə keçdikdə ipoteka ona keçmir;

√ bu elə ipotekadır ki, təmin edilməsi üçün ipotekanın mövcüd olduğu tələb əmələ gəlmir, ona xitam verilir və ya həmin tələb əşyanın
mülkiyyətçisinə keçdikdə ipoteka da ona keçir;

• bu elə ipotekadır ki, təmin edilməsi üçün ipotekanın mövcüd olduğu tələb əmələ gəlir və ona xitam verilir.

296. Ümumi ipoteka nədir?

• bu elə ipotekadır ki, onun predmeti bir neçə əşyadır və ümumi tələbin ödənilməsi üçün əşyaların yalnız birindən istifadə edilir;
• bu elə ipotekadır ki, onun predmeti bir əşyadır və ümumi tələbin ödənilməsi üçün ondan istifadə edilir;
• bu elə ipotekadır ki, onun predmeti bir neçə əşyadır və ümumi tələbin ödənilməsi üçün onlardan istifadə qadağandır;
√ bu elə ipotekadır ki, onun predmeti bir neçə əşyadır və ümumi tələbin ödənilməsi üçün əşyaların hər birindən istifadə edilir;
• bu elə ipotekadır ki, onun predmeti bir daşınmaz əşyadır və ümumi tələbin ödənilməsi üçün ondan istifadə edilir.

297. İpoteka verən borclu deyildirsə, ipoteka müqaviləsi hansı formada bağlanır?

• ipoteka verənin imzaladığı bir sənədin tərtibi yolu ilə;
• kreditorun imzaladığı bir sənədin tərtibi yolu ilə;
• kreditorun və borclunun imzaladığı bir sənədin tərtibi yolu ilə;
√ borclunun imzaladığı bir sənədin tərtibi yolu ilə;
• kreditorun və borclunun şifahi razılaşması və ya yazılı formada.

298. İpoteka müqaviləsində:

• tərəflərin adı və yaşayış yeri, ipotekanın predmetinin yerləşdiyi yer göstərilməlidir;
• tərəflərin adı və yaşayış yeri və ipoteka ilə təmin edilmiş öhdəliyin mahiyyəti göstərilməlidir.
√ tərəflərin adı və yaşayış yeri, ipotekanın predmeti, ipoteka ilə təmin edilmiş öhdəliyin mahiyyəti, ölçüsü və icra müddəti göstərilməlidir;
• tərəflərin adı və yaşayış yeri, ipotekanın predmeti göstərilməlidir;



• tərəflərin adı və yaşayış yeri, ipoteka ilə təmin edilmiş öhdəliyin mahiyyəti, ölçüsü və icra müddəti göstərilməlidir;

299. Sabit girov nədir?

√ bu elə girovdur ki, onun predmeti girov saxlayanın qıfılı altında və ya girovu ifadə edən nişanlar vurulmaqla, girov qoyanda saxlanılır;
• bu elə girovdur ki, onun predmeti girov qoyanın qıfılı altında və ya girovu ifadə edən nişanlar vurulmaqla, girov saxlayanda saxlanılır;
• bu elə girovdur ki, onun predmeti girov saxlayanın qıfılı altında girov qoyanda saxlanılır.

• bu elə girovdur ki, onun predmeti girov saxlayanın qıfılı altında və ya girovu ifadə edən nişanlar vurmaqla, girov qoyanın
müəyyənləşdirdiyi 3-cü şəxsdə saxlanır;

• bu elə girovdur ki, onun predmeti girov qoyanın qıfılı altında və ya girovu ifadə edən nişanlar vurulmaqla, girov saxlayanın
müəyyənləşdirdiyi 3-cü şəxsdə saxlanır;

300. Pul vəsaitinin girovu nədir?

• girov predmeti olan pul vəsaitinin girov saxlayanın müəyyənləşdirdiyi 3-cü şəxsdə saxlanılmasıdır;
√ girovun predmeti olan pul vəsaitinin bankın və ya notariusun depozit hesabında saxlanılmasıdır;
• girov predmeti olan pul vəsaitinin girov qoyanın qıfılı altında girov saxlayanda saxlanılmasıdır.
• girov predmeti olan pul vəsaitinin bankın depozit hesabında saxlanılmasıdır;
• girovun predmeti olan pul vəsaitinin notariusun depozit hesabında saxlanılmasıdır;

301. Hüququn girovu nədir?

√ özgəninkiləşdirilə bilən hüququn, o cümlədən torpaq sahəsinin, binanın, qurğuların, yaşayış evinin (mənzilin) icarəsi hüququnun,
mülkiyyətdəki pay hüququnun, borc tələbinin girovudur;

• özgəninkiləşdirilə bilən və ya bilməyən hüququn, o cümlədən borc tələbinin girovudur;
• özgəninkiləşdirilə bilən hüququn, borc tələbinin və mülkiyyətdəki pay hüququnun girovudur;
• özgəninkiləşdirilə bilməyən hüququn, o cümlədən borc tələbinin girovudur.
• özgəninkiləşdirilə bilən hüququn və borc tələbinin girovudur;

302. Girov qoyulmuş əşyanın satışından götürülən məbləğ lombardın tələblərinin tam ödənilməsi üçün yetərli olmadıqda:

• qanunda və ya müqavilədə nəzərdə tutulub-tutulmamasından asılı olmayaraq, lombard girov qoyandan tələblərinin ödənilməyən
hissəsini tələb edə bilər;

• ödənilməyən məbləğ lombardın tələblərinin 50 faizindən çox olmadıqda da ləğv edilir
• yalnız müqavilədə nəzərdə tutulduğu halda lombard girov qoyandan tələblərinin ödənilməyən hissəsini tələb edə bilər;
• yalnız qanunda nəzərdə tutulduğu halda lombard girov qoyandan tələblərinin ödənilməyən hissəsini tələb edə bilər;
√ belə hallarda lombardın girov qoyana qarşı tələbləri ləğv edilir;

303. Əşyanın lombardda girovu ilə təmin edilmiş kredit məbləği müəyyənləşdirilmiş müddətdə qaytarılmadıqda, lombard:

√ həmin əşyanı açıq hərracdan sata bilər.
• həmin əşyanın adi alqı-satqı yolu ilə sata bilər;
• həmin əşyanı hərracdan sata bilər
• həmin əşyanı qapalı hərracdan sata bilər;

304. Lombard girov qoyulmuş əşyadan istifadə edə bilərmi?

• istisnasız olaraq edə bilər;
• müqavilədə nəzərdə tutulduqda istifadə edə bilər.
• yalnız girovqoyanın mənafeyi üçün istifadə edə bilər;
• qanunda nəzərdə tutulmuş konkret əşyadan istifadə edə bilər;
√ istisnasız olaraq edə bilməz;

305. Lombarda girov qoyulmuş əşyanı sığorta etdirmək kimin vəzifəsidir?

√ lombardın;
• girovqoyanın;
• müqavilədə nəzərdə tutulan şəxsin;
• lombarda girov qoyulmuş əşyanın sığortası məcburi deyil;
• həm girovqoyanın, həm də lombardın.



306. Əşyanın lombardda girovu müqaviləsi hansı qaydada rəsmiləşdirilir?

• notariatda təsdiq edilməklə;
• notariatın depozitində yazılmaqla.
• Maliyyə nazirliyinin reyestrində yazılmaqla;
• lombardın daxili reyestrində yazılmaqla;
√ lombardın girov bileti verməsi ilə;

307. Əşyanın lombardda girovu nədir?

• şəxsi istehlak üçün istənilən əşyanın fiziki şəxslərdən qısamüddətli kreditlərin təmin edilməsi məqsədi ilə sahibkarlıq fəaliyyəti
qaydasında buna xüsusi icazəsi olan ixtisaslaşdırılmış lombardlar tərəfindən girov götürülməsdir;

• şəxsi istehlak üçün daşınmaz əşyanın fiziki şəxslərdən qısamüddətli kreditlərin təmin edilməsi məqsədi ilə sahibkarlıq fəaliyyəti
qaydasında buna xüsusi icazəsi olan ixtisaslaşdırılmış lombardlar tərəfindən girov götürülməsdir;

• yalnız nəqliyyat vasitələrinin fiziki şəxslərdən qısamüddətli kreditlərin təmin edilməsi məqsədi ilə sahibkarlıq fəaliyyəti qaydasında
buna xüsusi icazəsi olan ixtisaslaşdırılmış lombardlar tərəfindən girov götürülməsdir.

• şəxsi istehlak üçün daşınar əşyanın fiziki şəxslərdən uzunmüddətli kreditlərin təmin edilməsi məqsədi ilə sahibkarlıq fəaliyyəti
qaydasında buna xüsusi icazəsi olan ixtisaslaşdırılmış lombardlar tərəfindən girov götürülməsdir;

√ şəxsi istehlak üçün daşınar əşyanın fiziki şəxslərdən qısamüddətli kreditlərin təmin edilməsi məqsədi ilə sahibkarlıq fəaliyyəti
qaydasında buna xüsusi icazəsi olan ixtisaslaşdırılmış lombardlar tərəfindən girov götürülməsdir;

308. Saxlama girovu nədir?

• bu elə girovdur ki, onun predmeti girov qoyanın sahibliyində qalır;
• bu elə girovdur ki, onun predmeti olan daşınmaz əşya girov qoyanın sahibliyində qalır.
√ bu elə girovdur ki, onun predmeti girov saxlayanın sahibliyinə verilir;
• bu elə girovdur ki, onun predmeti girov saxlayanın müəyyən etdiyi 3-cü şəxsin sahibliyinə verilir;
• bu elə girovdur ki, onun predmeti girov qoyanın sahibliyində qalmaqla girov saxlayanın istifadəsinə verilir;

309. Borclu girov predmetinə tutmanın yönəldilməsinə və onun satışına xitam verə bilərmi?

• bütün hallarda verə bilər;

√ öhdəliyi və ya öhdəliyin icrası gecikdirilmiş hissəsini icra edərək, girov predmetinə tutmanın yönəldilməsinə və onun satışına istənilən
halda xitam verə bilər.

• öhdəliyi və ya öhdəliyin icrası gecikdirilmiş hissəsini icra edəcək əmlakın 40 faizindən artıq qaldıgı halda xitam verə bilər;
• öhdəliyi və ya öhdəliyin icrası gecikdirilmiş hissəsini icra edərək, əmlakın 50 faizindən artıq qaldığı halda xitam verə bilər;
• heç bir halda verə bilməz;

310. Girov qoyulmuş əşyanın satışından götürülən məbləğ girov saxlayanın tələbini ödəmək üçün yetərli deyilsə, girov saxlayan nə edə bilər?

• girov saxlayan çatışmayan məbləğin yarısını tələb edə bilər.
√ müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, girov saxlayan çatışmayan məbləği borclunun başqa əşyasından ala bilər;
• istisnasız olaraq girov saxlayan çatışmayan məbləği borclunun başqa əşyasından ala bilər;
• qanunda ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, girov saxlayan çatışmayan məbləği borclunun başqa əşyasından ala bilər;
• girov saxlayan çatışmayan məbləğin riskini özü daşıdığı üçün əlavə heç nə tələb edə bilməz;

311. Girov qoyulmuş əşyanın satışından götürülmüş məbləğ girov saxlayanın tələblərindən artıqdırsa, artıq qalan məbləğin taleyi necə həll
olunur?

• müqavilədə nəzərdə tutulan qaydada;
• qanunda nəzərdə tutulmuş konkret hallarda, girov qoyana da girov saxlayana da verilə bilər;
• girov saxlayana verilir;
√ girov qoyana verilir;
• girov qoyanla girov saxlayan arasında bölüşdürülür.

312. Girov qoyulmuş əşyaya tutma yönəldikdə, o, hansı qaydada satılır?

• girov saxlayanın mülahizəsinə görə istənilən qaydada;
• yarmarkada satış yolu ilə.
• qapalı hərracdan satış yolu ilə;
√ açıq hərracdan satış yolu ilə;
• alqı-satqı yolu ilə;



313. Girov müqaviləsinin bağlanması üçün başqa şəxsin razılığı və icazəsi tələb olunduqda, girov predmetinə tutma hansı qaydada həyata
keçirilir?

• məhkəməyə müraciət etmədən girov saxlayanın tələbi ilə;
√ yalnız məhkəmə qərarı ilə;
• məhkəməyə müraciət etmədən girov qoyanın tələbi ilə.
• razılığı və icazəsi tələb olunan şəxsin razılığını almaqla;
• bu barədə girov saxlayanla girov qoyanın notariat qaydasında təsdiqlənmiş razılaşması varsa, girov saxlayanın tələbi ilə;

314. Məhkəməyə müraciət etmədən girov saxlayanın tələbinin girov qoyulmuş əşya hesabına ödənilməsi mümkündürmü?

• girov qoyulmuş əşya daşınmaz əmlakdırsa, mümkündür;
√ bu barədə girov saxlayanla girov qoyanın notariat qaydasında təsdiqlənmiş razılaşması varsa, mümkündür.
• girov qoyulmuş əşya daşınar əmlakdırsa, mümkündür;
• istisnasız olaraq mümkündür;

315. Girov qoyulmuş əşyaya tutmanın yönəldilməsi əsası hansıdır?

• borclu girovla təmin edilmiş öhdəliyi yalnız tamamilə icra etmədikdə;

• borclu girovla təmin edilmiş öhdəliyi özünün cavabdeh olduğu səbəblərdən asılı olmayaraq icra etmədikdə və ya lazımınca icra
etmədikdə;

• borclu girovla təmin edilmiş öhdəliyi özünün cavabdeh olduğu səbəblərdən lazımınca icra etmədikdə.
• borclu girovla təmin edilmiş öhdəliyi özünün cavabdeh olduğu səbəblərdən asılı olmayaraq tamamilə icra etmədikdə;
√ borclu girovla təmin edilmiş öhdəliyi özünün cavabdeh olduğu səbəblərdən icra etmədikdə və ya lazımınca icra etmədikdə;

316. Aşağıdakılardan hansı girova xitam verilməsinin əsası deyil?

• girov saxlayanın səhlənkarlığı nəticəsində girov qoyulmuş əşyanın məhv olması təhlükəsi yarandıqda, girov qoyanın tələbi ilə;
√ girov predmeti onu saxlayan girov qoyanın sahibliyindən girov müqaviləsinin şərtlətinə uyğun olmayaraq çıxdıqda.
• girov qoyulmuş əmlak açıq hərracdan satıldıqda;

• girov saxlayan öz vəzifələrini kobudçasına pozaraq girov qoyulmuş əşyanın itirilməsi və ya zədələnmədi təhlükəsini doğurduqda, girov
qoyanın tələbi ilə;

• girovla təmin edilmiş öhdəliyə xitam verildikdə;

317. Girov predmeti onu saxlayan girov qoyanın sahibliyindən girov müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olmayaraq çıxdıqda, girov saxlayanın
hansı hüququ var?

• həmin əşyanın dəyərindən öz tələbinin üstün ödənilməsini tələb etmək;
• girov hüququna xitam verilir.
• tutmanı girov qoyulmuş əşyaya yönəldə bilər;
√ girovla təmin edilmiş öhdəliyin vaxtından əvvəl icrasını tələb etmək;
• girov qoyulmuş əşyanın başqası ilə əvəz edilməsini tələb etmək;

318. Girovla təmin edilmiş öhdəlik üzrə borc başqa şəxsə keçirildikdə hansı nəticələr yaranır?

• yalnız daşınar əşya üzərində girova xitam verilir.
• girovla təmin edilmiş öhdəlik üzrə borc başqa şəxsə keçirilə bilməz;
√ girov qoyan yeni borclunun əvəzinə cavabdeh olacağı barədə kreditora razılıq verməyibsə, girova xitam verilir;
• istisnasız olaraq girova xitam verilir;

319. Girov predmeti cinayət törətməyə görə sanksiya şəklində girov qoyandan alındıqda hansı nəticələr yaranır?

√ girov saxlayan həmin əşyanın dəyərindən öz tələbinin üstün ödənilməsi hüququnu əldə edir;
• girov hüququna bütün hallarda xitam verilir;
• girov hüququna yalnız müqavilədə belə hal nəzərdə tutulduqda xitam verilir;
• girov qoyulmuş əşya sanksiya şəklində girov qoyandan alına bilməz;
• girov saxlayan girov qoyandan hər hansı tələb hüququnu itirir.

320. Girov qoyanın girov qoyulmuş əşyaya mülkiyyət hüququna dövlət ehtiyacları üçün satınalma nəticəsində xitam verildikdə və girov
qoyana başqa əşya əvəz kimi verildikdə hansı nəticələr yaranır?



• girov qoyulmuş əşyaya mülkiyyət hüququna dövlət ehtiyacları üçün satınalma nəticəsində xitam verilə bilməz;
• girov hüququna bütün hallarda xitam verilir;
• girov hüququ yalnız əvəz kimi verilmiş daşınmaz əşyaya şamil edilir.
• girov hüququna yalnız müqavilədə belə hal nəzərdə tutulduqda xitam verilir;
√ girov hüququ əvəz kimi verilmiş əşyaya şamil edilir;

321. Gov qoyulmuş əşyaya mülkiyyət hüququ başqa şəxsə keçərsə, girov hüququ qüvvədə qalırmı?

• girov qoyulmuş əşyaya mülkiyyət hüququ başqa şəxsə keçə bilməz.
√ bəli;
• xeyr;
• daşınar əmlakdırsa, qalır;
• daşınmaz əmlakdırsa, qalır;

322. Müqavilə ilə girov saxlayana girov predmetindən istifadə hüququ verilibsə, o, nəyi tələb edə bilər?

• müqavilə ilə girov saxlayana girov predmetindən istifadə hüququnun verilməsindən asılı olmayaraq onun yuxarıdakılardan heç birini
tələb etmək hüququ yoxdur

• başqa şəxslərdən onun hüququnun hər cür pozuntularını, bu pozuntular sahiblikdən məhrum etmə ilə bağlı olmadıqda belə, aradan
qaldırmağı;

• müqavilə üzrə girov saxlayana girov predmetindən istifadə hüququ verilmişdirsə, girov qoyandan onun sahiblik hüququnun təmin
edilməsini tələb edə bilər.

• girovqoyandan onun hüququnun hər cür pozuntularını, bu pozuntular sahiblikdən məhrum etmə ilə bağlı olmadıqda belə, aradan
qaldırmağı;

√ başqa şəxslərdən, o cümlədən girov qoyandan onun hüququnun hər cür pozuntularını, bu pozuntular sahiblikdən məhrum etmə ilə bağlı
olmadıqda belə, aradan qaldırmağı

323. Girov qoyulmuş əşyanı saxlayan və saxlamalı olan girov saxlayan onu girov qoyanın sahibliyindən tələb edə bilərmi?

√ bütün hallarda tələb edə bilər.
• müqavilədə nəzərdə tutulubsa, edə bilər;
• daşınar əmlakdırsa edə bilər;
• yalnız qanunda nəzərdə tutulan konkret hallarda tələb edə bilər;
• daşınmaz əmlakdırsa edə bilər;

324. Girov predmeti məhv olduqda və ya zədələndikdə və ya ona mülkiyyət hüququna xitam verildikdə girov qoyan aşağıdakılardan hansı
vəzifəni daşıyır?

• müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, girov predmetini 1 ay ərzində bərpa etməli və ya eyni dəyərli başqa əmlakla əvəz
etməlidir;

√ müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, girov predmetini aglabatan müddətdə bərpa etməli və ya eyni dəyərli başqa əmlakla əvəz
etməlidir;

• müqavilədə nəzərdə tutulub-tutulmamasından asılı olmayaraq, girov predmetini ağlabatan müddətdə bərpa etməli və ya eyni dəyərli
başqa əmlakla əvəz etməlidir;

• müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, girov predmetini 15 gün ərzində bərpa etməli və ya eyni dəyərli başqa əmlakla əvəz
etməlidir;

• müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, girov predmetini 3 ay ərzində bərpa etməli və ya eyni dəyərli başqa əmlakla əvəz
etməlidir.

325. Girov predmetini girov qoyan dəyişə bilərmi?

√ müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, girov saxlayanın razılığı ilə dəyişə bilər.
• girov predmetindən asılı olmayaraq, istədiyi vaxt öz mülahizəsinə görə dəyişə bilər;
• girov predmeti daşınmaz əmlakdırsa, yalnız girov saxlayanın razılığı ilə dəyişə bilər;
• girov predmetindən asılı olmayaraq, yalnız girov saxlayanın razılığı ilə dəyişə bilər;
• girov predmeti daşınar əmlakdırsa, yalnız girov saxlayanın razılığı ilə dəyişə bilər;

326. Zədələnmə nəticəsində girov predmeti təyinatı üzrə istifadə edilə bilməyəcək dərəcədə dəyişdikdə, girov qoyanın aşağıdakılardan hansı
hüququ var?

√ girov qoyan girov predmetindən imtina edə və onun itirilməsi üçün əvəz tələb edə bilər;
• girov qoyan girov predmetini geri ala və onun zədələnməsinə görə dəyərinin azaldığı məbləğdə əvəz tələb edə bilər;



• girov qoyan girov predmetindən imtina edə və onun zədələnməsinə görə dəyərinin azaldığı məbləğdə əvəz tələb edə bilər

• girov qoyan girov predmetini geri ala və ya onu başqası ilə dəyişdirə və onun zədələnməsinə görə dəyərinin azaldığı məbləğdə əvəz
tələb edə bilər;

• girov qoyan girov predmetinin dəyərinin iki misli həcmində əvəz tələb edə bilər.

327. Girov predmeti itərsə, girov saxlayan hansı məbləğdə məsuliyyət daşıyır?

• girov predmeti ona verildiyi zaman hansı məbləğdə qiymətləndirildiyindən asılı olmayaraq, müqavilədə girov predmetinin itməsi
halında nəzərdə tutulan məbləğdə;

• girov predmeti itərsə, girov saxlayan və girov qoyan birgə məsuliyyət daşıyırlar.

√ girov predmeti ona verildiyi zaman hansı məbləğdə qiymətləndirildiyindən asılı olmayaraq, girov predmetinin həqiqi dəyəri
məbləğində;

• girov predmeti ona verildiyi zaman hansı məbləğdə qiymətləndirilibsə, o məbləğdə;
• girov predmeti itərsə, girov saxlayan məsuliyyət daşımır;

328. Girov saxlayan hansı hallarda əşyanın təsadüfən məhv olması, itirilməsi və ya təsadüfən zədələnməsinə görə məsuliyyət daşımır?

• girov qoyan girov saxlayanın məsuliyyətdən azad edilə biləcəyini sübuta yetirməsə;
√ girov saxlayan məsuliyyətdən azad edilə biləcəyini sübuta yetirsə;
• girov saxlayan bütün hallarda məsuliyyət daşıyır.
• girov saxlayan belə hallarda, ümumiyyətlə məsuliyyət daşımır;
• müqavilə ilə belə hallarda girov qoyanın məsuliyyəti nəzərdə tutulmayıbsa;

329. Girov qoyulmuş əşyanın təsadüfən məhv olması, itirilməsi və ya təsadüfən zədələnməsi riski kimin üzərinə düşür?

• müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, girov saxlayanın;
• yalnız girov saxlayanın;
• yalnız girov qoyanın
√ müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, girov qoyanın

330. Girovsaxlayanın üzərinə girov predmetindən bəhər və gəlir götürmək vəzifəsi qoyula bilərmi?

• yalnız girovsaxlayanın razılığı ilə belə vəzifə qoyula bilər.
• girov qoyanın tələbi ilə istənilən halda qoyula bilər;
√ müqavilə ilə əsas öhdəliyin ödənilməsi və ya girovqoyanın mənafeləri üçün qoyula bilər;
• yalnız qanunda nəzərdə tutulan konkret girov predmetinə münasibətdə qoyula bilər;
• qoyula bilməz;

331. Girov qoyan girov qoyulmuş əmlakı vəsiyyət edə bilərmi?

• müqavilədə ayri qayda nəzərdə tutulmayıbsa, yalnız girov qoyanın razılığı ilə bilər.
• girovun predmeti daşınar əmlakdırsa, bilər;
√ istisnasız olaraq edə bilər;
• girovun predmeti daşınmaz əmlakdırsa, bilər;

332. Girov qoyan girov predmetini özgəninkiləşdirə, icarəyə və ya əvəzsiz istifadəyə verə bilərmi?

√ müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, yalnız girov saxlayanın razılığı ilə edə bilər.
• istisnasız olaraq bilməz;
• girovun predmeti daşınmaz əmlakdırsa, bilər;
• girovun predmeti daşınar əmlakdırsa, bilər;

333. Girov qoyan girov predmetindən təyinatına uyğun istifadə edə bilərmi?

• girovun predmeti daşınar əmlakdırsa, edə bilər.
• girovun predmeti daşınmaz əmlakdırsa, edə bilər;
• istisnasız olaraq edə bilməz;
√ müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, edə bilər;

334. Girov qoyan girova vaxtından əvvəl xitam verilməsini tələb edə bilərmi?



• girov müqaviləsinin bitməsinə 3 təqvim ayı və girovla təmin edilmiş öhdəliyin 80 faizi yerinə yetirdikdə tələb edə bilər.
• istisnasız olaraq tələb edə bilməz;

√ girovsaxlayan öz vəzifələrini kobudçasına pozaraq girov qoyulmuş əşyanın itirilməsi və ya zədələnməsi təhlükəsini doğurduqda tələb
edə bilər;

• girov müqaviləsinin bitməsinə 1 təqvim ayı və girovla təmin edilmiş öhdəliyin 75 faizi yerinə yetirdikdə tələb edə bilər;

335. Girov qoyulmuş əşyanın salamatlığının təmin edilməsi üçün tədbirlər görmək kimin vəzifəsidir?

• bütün hallarda girov qoyanın;
• bütün hallarda həm girov qoyanın, həm də girovsaxlayanın
• bütün hallarda girovsaxlayanın;
• müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa yalnız girov qoyanın.
√ müqavilədə ayrı qayda yoxdursa, əmlakı saxlayan girov qoyanın və ya girovsaxlayanın;

336. Girovda olan əmlak başqa girovun da predmeti ola bilərmi?

• heç bir halda ola bilməz;
√ əvvəlki girov müqaviləsi ilə qadağan edilmədiyi hallarda ola bilər.
• girovda olan yalnız daşınar əmlak başqa girovun predmeti ola bilməz;
• girovda olan yalnız daşınmaz əmlak başqa girovun predmeti ola bilməz;

337. Girov predmeti girov saxlayana müqavilə bağlanana gədər verildikdə, girov hüququ nə vaxtdan yaranır?

• girovla təmin edilmiş öhdəlik pozulduğu andan
• girovla təmin edilmiş öhdəliyin pozulmağını bilməli olduğu andan.
• girov müqaviləsi dövlət qeydiyyatına alındığı andan;
√ müqavilənin bağlandığı andan;
• girov predmetinin girovsaxlayana verildiyi andan;

338. Girov predmeti girov saxlayanda olmalıdırsa, girov hüququ nə vaxtdan yaranır?

√ girov predmetinin girovsaxlayana verildiyi andan;
• girovla təmin edilmiş öhdəliyin pozulmasını bitməli olduğu andan.
• girovla təmin edilmiş öhdəlik pozulduğu andan;
• müqavilənin bağlandığı andan;
• girov müqaviləsi dövlət qeydiyyatına alındığı andan;

339. Girov hüququ hansı andan əmələ gəlir?

• girovla təmin edilmiş öhdəliyin pozulmasını bilməli olduğu andan.
• bütün hallarda girov hüququ dövlət qeydiyyatına alındığı andan;
• bütün hallarda girov müqaviləsinin bağlandığı andan;
√ girov müqaviləsinin bağlandığı andan, girov hüququnun dövlət qeydiyyatına alınmalı olduğu hallarda isə onun qeydə alındığı andan;
• girovla təmin edilmiş öhdəlik pozulduğu andan;

340. Girov müqaviləsi hansı formada bağlanır?

√ məbləğindən asılı olmayaraq, yalnız yazılı;
• tələblərin girov müqaviləsi yazılı, əşyaların girov müqaviləsi şifahi.
• məbləğindən asılı olmayaraq tərəflərin mülahizəsinə görə şifahi və ya yazılı;
• məbləği 1000 manatdan çox olan girov müqaviləsi yalnız notariatda təsdiq edilməlidir;
• məbləği 10000 manatdan çox olan girov müqaviləsi yalnız notariatda təsdiq edilməlidir;

341. Girov qoyulmuş əmlakdan istifadə nəticəsində əldə edilmiş bəhərə və gəlirə girov hüququ aid edilirmi?

• istisnasız olaraq aid edilir;
• yalnız qanunda nəzərdə tutulan halda aid edilir;
√ müqavilədə nəzərdə tutulan halda aid edilir.
• yalnız qanunda nəzərdə tutulan halda aid edilmir;



342. Ümumi birgə mülkiyyətdə olan əşya girov qoyulan zaman:

• ümumi birgə mülkiyyətdə olan əşya girov qoyula bilməz;
• ümumi birgə mülkiyyətdə payı olan mülkiyyətçi digər mülkiyyətçinin razılığı olmadan əşyanı girov qoya bilir.
• ümumi birgə mülkiyyətdə payı olan mülkiyyətçinin razılığı yetərlidir;
• birgə mülkiyyətdə payı daha çox olan şəxsin razılığı yetərlidir;
√ bütün mülkiyyətçilərin yazılı razılığı gərəkdir;

343. İcarə hüququnu girov qoymaq olarmı?

• heç bir halda qoymaq olmaz;
• yalnız 3 ildən artıq müddəti olan icarə hüququnu girov qoymaq olar.
√ əşyanın mülkiyətçisinin razılığı ilə qoymaq olar;
• yalnız daşınar əşyanın mülkiyətçisinin razılığı olmadan icarə hüququnu qoymaq olar;
• hər bir halda qoymaq olar;

344. Alimentlər haqqında tələblər girovun predmeti ola bilərmi?

√ xeyr;
• girovsaxlayan eyni zamanda aliment alandırsa, ola bilər.
• yalnız qanunvericilikdə nəzərdə tutulan halda ola bilər;
• aliment alan tələb edirsə, ola bilər;
• bəli;

345. Girov və ipotekanın əmələ gəlmə əsasları hansılardır?

• ipoteka müqaviləsi və qanunda göstərilən başqa əsaslar;
• girov müqaviləsi və qanunda göstərilən başqa əsaslar;
√ girov və ipoteka müqaviləsi, qanunda göstərilən başqa əsaslar.
• girov və ipoteka müqaviləsi;
• yalnız ipoteka müqaviləsi;

346. Girov və ipotekanın fərqləri bunlardır:

• girovun notariatda təsdiq olunması heç bir halda tələb olunmur, ipoteka isə mütləq notariatda təsdiq edilməlidir;

• girov yalnız bütün daşınar əşyalara əşya hüququnun məhdudlaşdırılması, ipoteka isə yalnız bütün daşınmaz əşyalara əşya hüququnun
məhdudlaşdırılmasıdır;

• girov yalnız bütün daşınmaz əşyalara əşya hüququnun məhdudlaşdırılması, ipoteka isə yalnız bütün daşınar əşyalara əşya hüququnun
məhdudlaşdırılmasıdır

√ girov daşınar əşyalara (ipoteka obyekti olan daşınar əşyalardan başqa) əşya hüququnun məhdudlaşdırılmasıdır;
• girov və ipoteka arasında heç bir fərq yoxdur.

347. Girov və ipoteka hüququ dedikdə?

• girov qoyanın əşyası və ya onun istifadəsində olan əşya barəsində girov saxlayanın əşya hüququ və eyni zamanda borclunun girov
saxlayan qarşısında pul və ya başqa öhdəliyinin icrasının təmini üsulu başa düşülür;

• girov qoyanın əşyası və ya onun icarəyə götürdüyü əşya barəsində girov saxlayanın əşya hüququ və eyni zamanda borclunun girov
saxlayan qarşısında pul və ya başqa öhdəliyinin icrasının təmini üsulu başa düşülür;

√ girov qoyanın əşyası barəsində girov saxlayanın əşya hüququ və eyni zamanda borclunun girov saxlayan qarşısında pul və ya başqa
öhdəliyinin icrasının təmini üsulu başa düşülür;

• girov qoyanın yalnız daşınmaz əşyası barəsində girov saxlayanın əşya hüququ və eyni zamanda borclunun girov saxlayan qarşısında pul
və ya başqa öhdəliyinin icrasının təmini üsulu başa düşülür;

• girov qoyanın yalnız daşınar əşyası barəsində girov saxlayanın əşya hüququ və eyni zamanda borclunun girov saxlayan qarşısında pul
və ya başqa öhdəliyinin icrasının təmini üsulu başa düşülür.

348. Daşınmaz əmlakın mülkiyyətçisi tikintiyə vərəsəlik hüququ üçün haqq ala bilərmi?

• müqavilədə nəzərdə tutulduqda, ala bilər;
• qanunla qadağan edilmədikdə ala bilər;
√ ala bilər
• müqavilədə nəzərdə tutulmadıqda ala bilməz.



• ala bilməz;

349. Tikintiyə vərəsəlik hüququ haqqında müqaviləyə xitam verildikdə yeni mülkiyyətçinin vərəsə qarşısındakı vəzifəsi nədən ibarətdir?

• tikintinin inventar dəyərindən az olmamaqla, ödəməlidir.
√ ağlabatan kompensasiya ödəməlidir;
• ona tələb etdiyi kompensasiyanı ödəməlidir;
• heç bir vəzifəsi yoxdur;
• istədiyi məbləği ödəyə bilər;

350. Tikintiyə vərəsəlik hüququ haqqında müqavilə hansı formada bağlanmalıdır?

√ notarial formada.
• şifahi formada
• şifahi və ya yazılı formada;
• yazılı formada
• istənilən formada;

351. Mülkiyyətçi torpaq sahəsinin ondan dövlət ehtiyacları üçün alınması ilə bağlı qiymətlə razı deyilsə:

• həmin qərarı qəbul etmiş icra hakimiyyəti orqanı mülkiyyətçiyə 7 gün vaxt verməklə, torpaq sahəsinin məcburi qaydada boşaldılması ilə
bağlı məhkəməyə müraciət edə bilər.

• həmin qərarı qəbul etmiş icra hakimiyyəti orqanı mülkiyyətçiyə 30 gün vaxt verməklə, torpaq sahəsinin məcburi qaydada boşaldılması
ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilər;

√ həmin qərarı qəbul etmiş icra hakimiyyəti orqanına qarşı məhkəməyə iddia verə bilər;
• həmin qərarı qəbul etmiş icra hakimiyyəti orqanı torpaq sahəsinin alınması haqqında məhkəməyə iddia verə bilər;

• həmin qərarı qəbul etmiş icra hakimiyyəti orqanı mülkiyyətçiyə 15 gün vaxt verməklə, torpaq sahəsinin məcburi qaydada boşaldılması
ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilər;

352. Torpaq sahəsinə mülkiyyət hüququ bu sahənin sərhədləri daxilində meşələrə də şamil edilirmi?

√ qanunla ayrı qayda müəyyənləşməyibsə, edilir;
• qanunla ayrı qayda müəyyənləşməyibsə, edilmir.
• qorunmaq şərti ilə şamil edilir;
• heç bir halda edilmir;
• bütün hallarda edilir;

353. Yaşayış binasının tərkib hissəsindən istifadə hüququnun əmələ gəlməsi, həyata keçirilməsi şərtləri və xitamı hansı qaydada
müəyyənləşdirilir?

• icra hakimiyyətinin müəyyən etdiyi qaydalarla;
• mülkiyyətçi ilə bağlanan sadə yazılı müqavilə ilə;
• MİS-lə bağlanan sadə yazılı müqavilə ilə;
• yaşayış binası sakinlərinin razılaşması ilə
√ mülkiyyətçi ilə bağlanan notariat qaydasında təsdiqlənən yazılı müqavilə ilə.

354. Yaşayış binasında sənaye istehsalatının yerləşdirilməsinə icazə verilirmi?

√ xeyr
• bəli;
• sakinlər üçün səs-küy yaratmadıqda;
• müəyyən şərtlər daxilində verilir.
• xeyriyyə müəssisələri üçün icazə evrilə bilər;

355. Vasitəsiz sahiblik nədir?

• əşyanın mülkiyyətçisi olan şəxs;
• əşyanı məhdud əşya və ya şəxsi sahiblik hüququnun həyata keçirilməsi üçün verən sahib;
• əşyanı məhdud əşya hüququnu həyata keçirmək üçün verən şəxs;
√ əşyanı məhdud əşya və ya sahiblik hüququnun həyata keçirilməsi üçün alan sahib.



356. Vasitəli sahiblik nədir?

• əşyanı məhdud əşya hüququnu həyata keçirmək üçün alan şəxs;
• əşyanı məhdud əşya və ya şəxsi sahiblik hüququnun həyata keçirilməsi üçün alan sahib.
√ əşyanı məhdud əşya və ya şəxsi sahiblik hüququnun həyata keçirilməsi üçün verən sahib;
• əşyanı sahiblik hüququnu  həyata keçirmək üçün alan şəxs;
• əşyaya faktiki sahiblik edən;

357. Mülkiyyətçi hüquqları əmlaka sahiblik edənə hansı hallarda mənsub oal bilər?

• mülkiyyətçi hüquqları əmlaka sahiblik edənə mənsub ola bilməz;
• mülkiyyətçi hüquqları yalnız əmlakın faktiki sahibliyi həyata keçirənə mənsub ola bilər.
• yalnız MM-də nəzərdə tutulan əsasla;
√ MM-də və ya müqavilədə nəzərdə tutulan əsasla;
• yalnız müqavilədə nəzərdə tutulan əsasla;

358. Hansı növ mülkiyyətdə olan əmlaklar qanunla müəyyənləşdirilir?

• yalnız bələdiyyə mülkiyyətində ola bilən əmlak növləri qanunla müəyyənləşdirilir
• yalnız bələdiyyə və ya xüsusi mülkiyyətində ola bilən əmlak növləri qanunla müəyyənləşdirilir.
• yalnız xüsusi mülkiyyətində ola bilən əmlak növləri qanunla müəyyənləşdirilir;
• yalnız dövlət mülkiyyətində ola bilən əmlak növləri qanunla müəyyənləşdirilir;
√ yalnız dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində ola bilən əmlak növləri qanunla müəyyənləşdirilir;

359. Mülkiyyət və əşya hüquqlarının qabaqcadan qeydiyyatı mümkündürmü?

√ yalnız qanunda göstərilən halda mümkündür
• ancaq mülkiyyət hüququnun qabaqcadan qeydiyyatına yol verilir;
• yalnız əşya hüququnun qabaqcadan qeydiyyatına yol verilir.
• istənilən halda mümkündür;
• heç bir halda mümkün deyil

360. Maraqlı şəxsin yazılı razılığı olmazsa, uyğun icra hakimiyyəti orqanı dövlət reyestrində hansı hallarda dəyişiklik edə bilər?

√ məhkəmə qərarına əsasən;
• təbii fəlakət nəticəsində tikili yararsız vəziyyətə düşdükdə;
• əsaslandırmaqla, müstəsna hesab etdiyi hallarda;
• bu barədə yeni normativ akt qəbul edildikdə;
• müharibə şəraiti ilə bağlı əmlakın dövlət mülkiyyətinə keçirilməsi haqqında mərkəzi icra orqanının qərarı olduqda.

361. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyat üçün rüsum tutulurmu?

• yalnız vətəndaşlığı olmayan şəxslər dövlət rüsumunu ödəyir;
• yalnız xarici dövlətlər və ya beynəlxalq təçkilatlar dövlət rüsumunu ödəyir.
√ bəli;
• xeyr;
• yalnız əcnəbilər dövlət rüsumu ödəyir;

362. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin tərtibi ilə bağlı zərər üçün məsuliyyəti kim daşıyır?

• daşınmaz əmlakın mülkiyyətçisi;
• icra hakimiyyəti orqanının vəzifəli şəxsi;
√ dövlət.
• notarius;
• daşınmaz əmlakı əldə edən;

363. Mülkiyyət hüququ vətəndaşların hansı hüquq və azadlıqlarının kateqoriyasına aiddir?

• siyasi
• mülki



• mədəni
√ sosial-iqtisadi
• şəxsi

364. Hüququn yüklülüyü dedikdə nə başa düşülür?

• qanun və ya əqd əsasında əşyaya yalnız mülki hüquqların hər hansı formada məhdudlaşdırılması;
√ qanun və ya əqd əsasında əşyaya mülki hüquqların və ya tələblərin hər hansı formada məhdudlaşdırılması;
• yalnız qanun əsasında mülki hüquqların və ya tələblərin hər hansı formada məhdudlaşdırılması;
• qanun əsasında əşyaya mülkiyyət hüquqlarının hər hansı formada məhdudlaşdırılması;
• yalnız əqd əsasında mülki hüquqların və ya tələblərin hər hansı formada məhdudlaşdırılması;

365. Əşyanın yüklülüyü nədir?

• yalnız qanun əsasında əşyaya mülkiyyət hüququnun hər hansı formada məhdudlaşdırılması;
• yalnız qanun əsasında əşyaya sərəncam hüququnun hər hansı formada məhdudlaşdırılması;
• yalnız qanun və ya əqd əsasında əşyaya sahiblik və ya istifadə hüququnun hər hansı formada məhdudlaşdırılması;
√ qanun və ya əqd əsasında əşyaya mülkiyyət hüququnun hər hansı formada məhdudlaşdırılması;
• yalnız əqd əsasında əşyaya mülkiyyət hüququnun hər hansı formada məhdudlaşdırılması;

366. Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılan əşyalar hansılardır?

• yalnız dövriyyəsinin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və ya dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən əşyalar,
qanunda nəzərdə tutulub-tutulmamasından asılı olmayaraq, mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılan əşyalar;

√ yalnız dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və ya dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən, qanunla
müəyyənləşdirilmiş əşyalar;

• dövriyyənin istənilən iştirakçısına mənsub ola bilən və ya dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən əşyalar.

• dövriyyənin istənilən iştirakçısına mənsub ola bilən və ya dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən, qanunla
müəyyənləşdirilmiş əşyalar;

• dövriyyənin istənilən iştirakçısına mənsub ola bilən və ya dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən əşyalar, qanunda
nəzərdə tutulub-tutulmamasından asılı olmayaraq, mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılan əşyalardır;

367. Əşyalar hansı hallarda sərbəst surətdə özgəninkiləşdirilə bilmaz?

• əşyanı yalnız dövlətin əvəzsiz olaraq verdiyi hallarda;
• dövriyyədən çıxarılıbsa və ya dövriyyəsi məhdudlaşdırılıbsa.
• əşya əvəzsiz olaraq verildiyi hallarda;
√ dövriyyəsi məhdudlaşdırılıbsa da, lakin dövriyyədən çıxarılmayıbsa;
• yalnız vərəsəlik qaydasında əldə olunubsa;

368. Əşyaya sahiblik onun ləvazimatına da aid edilirmi?

• bütün hallarda aid edilir;
• bu əşyanın daşınar və ya daşınmaz əmlak olmasından asılıdır.
• ayrı razılaşma yoxdursa, aid edilmir;
√ ayrı razılaşma yoxdursa, aid edilir;
• heç bir halda aid edilmir;

369. Əşyanın ləvazimatı dedikdə nə başa düşülür?

• ümumi anlamda və ya əsas əşya mülkiyyətçisinin aydın iradəsinə əsasən təsərrüfatın daimi aparılması, əsas əşyanın istifadəsi və ya
saxlanılması üçün nəzərdə tutulan və ona uyğunlaşdırılan daşınar əşya;

√ ümumi anlamda və ya əsas əşya mülkiyyətçisinin aydın iradəsinə əsasən təsərrüfatın daimi aparılması, əsas əşyanın istifadəsi və ya
saxlanılması üçün nəzərdə tutulan və ona uyğunlaşdırılan daşınar əşyalar;

• ümumi anlamda və ya əsas əşya mülkiyyətçisinin aydın iradəsinə əsasən təsərrüfatın daimi aparılması, əsas əşyanın istifadəsi və ya
saxlanılması üçün nəzərdə tutulan və ona uyğunlaşdırılan daşınmaz əşya;

• ümumi anlamda və ya əsas əşya mülkiyyətçisinin aydın iradəsinə əsasən təsərrüfatın daimi aparılması, əsas əşyanın istifadəsi və ya
saxlanılması üçün nəzərdə tutulan və ona uyğunlaşdırılan daşınar və ya daşınamz əşya;

• ümumi anlamda və ya əsas əşya mülkiyyətçisinin aydın iradəsinə əsasən əsas əşyanın saxlanılması üçün nəzərdə tutulan istənilən  əşya;

370. Əşyanın tərkib hissəsi dedikdə nə başa düşülür?



• adi anlamda yalnız daşınmaz əşyanın tərkibinə daxil olan və dağılmadan, zədələnmədən və ya dəyişdirilmədən ondan ayrıla bilməyən
hər şey;

• adi anlamda yalnız daşınar əşyanın tərkibinə daxil olan və dağılmadan, zədələnmədən və ya dəyişdirilmədən ondan ayrıla bilməyən hər
şey;

√ adi anlamda əşyanın tərkibinə daxil olan və dağılmadan, zədələnmədən və ya dəyişdirilmədən ondan ayrıla bilməyən hər şey;
• adi anlamda əşyanın tərkibinə daxil olan və dağıdılmadan, zədələnmədən və ya dəyişdirilmədən ondan ayrıla bilən hər şey;
√ adi anlamda əşyanın tərkibinə daxil olan və dağılmadan, zədələnmədən və ya dəyişdirilmədən ondan ayrıla bilməyən hər şey;
• adi anlamda yalnız daşınar əşyanın tərkibinə daxil olan və dağılmadan, zədələnmədən və ya dəyişdirilmədən ondan ayrıla bilən hər şey.

371. Mürəkkəb əmlak nədir?

• bir neçə ayrı-ayrı predmetdən ibarət olan vahid tam yaradan əmlak;
• iki ayrı-ayrı predmetdən ibarət olan vahid tam yaradan əmlak.
√ ümumi təyinat üzrə istifadə edilməsini nəzərdə tutan vahid tam yaradan əşyalar;
• vahid tam yaradıb-yaratmamalarından asılı olmayaraq ümumi təyinat üzrə istifadə edilən əşyalar;
• ümumi təyinat üzrə istifadə edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq müxtəlif növlü vahid tam yaradan əşyalar

372. Əvəzedilən əşyalar hansılardır?

• növ əlamətlərinə görə fərqlənməyən, dövriyyədə adətən say, ölçü və ya çəki ilə müəyyənləşdirilən daşınar və daşınmaz əşyalar;
• növ əlamətlərinə görə fərqlənməyən, dövriyyədə adətən say, ölçü və ya çəki ilə müəyyənləşdirilən daşınmaz əşyalar;
√ növ əlamətlərinə görə fərqlənən, dövriyyədə adətən say, ölçü və ya çəki ilə müəyyənləşdirilən daşınar əşyalar
• növ əlamətlərinə görə fərqlənməyən, dövriyyədə adətən say, ölçü və ya çəki ilə müəyyənləşdirilən daşınar   əşyalar
• növ əlamətlərinə görə fərqlənən, dövriyyədə adətən say, ölçü və ya çəki ilə müəyyənləşdirilən daşınar və daşınmaz əşyalar;

373. Əvəzedilməz əşyalar hansılardır?

• başqa əşyalardan ümumi əlamətlərə görə ayrılmış fərdi-müəyyən əşyalar;
• başqa əşyalardan ümumi əlamətlərinə görə ayrılmayan fərdi-müəyyən əşyalar.
• başqa əşyalardan özlərinə xas əlamətlərə görə ayrılmayan fərdi-müəyyən əşyalar;
√ başqa əşyalardan yalnız özlərinə xas əlamətlərə görə ayrılmış fərdi-müəyyən əşyalar;
• başqa əşyalaradan gözlə görünə bilən əlamətlər görə ayrılmış fərdi-müəyyən əşyalar;

374. Bunlardan hansı əşya hesab olunmur?

• pullar;
• qiymətli kağızlar.
• daşınar obyektlər;
√ heyvanlar və bitkilər;
• fiziki obyektlər

375. Aşağıdakılardan hansı əqli mülkiyyət hüququnun obyekti deyil

• faydali model
• sənaye nümunəsi
• elm əsərləri
√ işgüzar nüfuz
• ixtiralar

376. Aşağıdakı təsnifatlardan hansı yanlışdır

• bölünər və bölünməz əşyalar
• əvəzedilən və əvəzedilməz əşyalar
√ adli və adsiz əşyalar
• daşinar və daşinmaz əşyalar
• istehlak olunan və istehlak olunmayan əşyalar

377. İddia müddəti buraxılıbsa, hüququn müdafiəsi haqqında tələbi məhkəmə baxmağa qəbul etməlidirmi?

• müddət üzürlü səbəbdən ötürüldükdə qəbul edilə bilər



• ümumi iddia müddəti istisna olmaqla digər iddia müddətləri keçibsə, qəbul etməməlidir
√ qəbul etməlidir
• qəbul etməli deyil
• ümumi iddia müddəti istisna olmaqla digər iddia müddətləri keçibsə qəbul edilməlidir

378. Aşağıdakı tələblərdən hansına iddia müddəti şamil edilir?

• şəxsi qeyri-əmlak hüquqlarının və digər qeyri-maddi nemətlərin müdafiəsi haqqında tələblər

• fiziki şəxsin həyatına və ya sağlamlığına vurulmuş zərərin əvəzinin
ödənilməsi haqqında tələblər

• mülkiyyətçinin və ya digər sahibin onun hüququnun hər cür pozuntularınınaradan qaldırılması haqqında tələbləri, özü də bu pozuntular
sahiblikdənməhrumetmə ilə birləşdirilmiş olmasa belə

• əmanətlərin verilməsi haqqında əmanətçilərin banka tələbləri
√ borcun qaytarılması üzrə kreditorun borcluya olan tələblərinə

379. İcra müddəti müəyyənləşdirilmiş öhdəliklər üzrə iddia müddətinin axımı nə vaxtdan başlanır?

• icra müddəti bitməmişdən başlanır
• öhdəliyə xitam verildiyi andan
• öhdəlikdə şəxslər dəyişdiyi andan
• öhdəlik münasibəti yarandığı andan
√ icra müddəti bitdikdə başlanır

380. İddia müddətinin axımı nə vaxtdan başlanır?

• müqaviləyə xitam verildiyi andan
• tərəflərdən biri müqavilənin icrasından imtina etdiyi andan
• müqaviləni bağladıqları andan
√ şəxsin öz hüququnun pozulduğunu bildiyi və ya bilməli olduğu gündənbaşlanır
• şəxsin hüququnun pozulduğu andan başlanır

381. İddiaçı və cavabdeh harada olduqda iddia müddətinin axımı dayandırılır?

• qeyd olunan bütün hallarda
√ iddiaçı və cavabdeh hərbi vəziyyətə keçirilmiş silahlı qüvvələrin tərkibində olduqda
• iddiaçı və cavabdeh silahlı qüvvələrin tərkibində olduqda
• iddiaçı və cavabdeh iddia müddətini sonunçu ilində məzuniyyətdə olduqda
• iddiaçı və cavabdeh iddia müddətinin sonunçu ilində tibb müəssisəsində müalicədə olduqda

382. Aşağıdakı tələblərdən hansına iddia müddəti şamil edilmir?

• nikahın mövcud olduğu dövrdə ərlə arvad arasındakı tələblərə
• natural öhdəliklərinin icrası ilə əlaqədar yaranan tələblər
• delikt öhdəliklərdən irəli gələn tələblərə
√ şəxsi qeyri-əmlak hüquqlarının və digər qeyri-maddi nemətlərinin müdafiəsi haqqında tələblərə
• vaxtaşırı icra edilməli olan öhdəliklərdən irəli gələn tələblərə

383. İddia müddətinin axımının kəsilməsinə səbəb olan hallar

• Az.Res.Mülki Prosesual Məcəlləsində nəzərdə tutulmuşdur
√ mülki hüquq münasibəti iştirakçılarının iradəsindən asılı olaraq yaranır
• mülki hüquq münasibəti iştirakçılarının iradəsindən asılı olmayaraq yaranır
• yalnız məhkəmə tərəfindən müəyyən olunur
• müvafiq icra hakimiyyəti orqanın öhdəliklərin icrası ilə əlaqədar möhlət (moratorium) müəyyənləşdirməsi ilə əlaqədar yaranır

384. İddia müddətinin axımının dayandırılmasına səbəb olan hallar

• Az.Res.Mülki Prosesual Məcəlləsində nəzərdə tutulmuşdur
√ mülki hüquq münasibəti iştirakçılarının iradəsindən asılı olmayaraq yaranır
• mülki hüquq münasibəti iştirakçılarının iradəsindən asılı olaraq yaranır



• yalnız məhkəmə tərəfindən müəyyən olunur
• Az.Res.Konstitusiyasında nəzərdə tutulmuşdur

385. İddia müddətinin axımı nə zamandan başlayır?

• tərəflər arasında müqavilədə nəzərdə tutulan hadisənin baş verdiyi andan
√ şəxsin öz hüququnun pozulduğunu bildiyi və bilməli olduğu gündən
• iddiaçının məhkəməyə müraciət etdiyi gündən
• məhkəmə qərarının verildiyi gündən
• iddia tələbində əksini tapan hadisənin baş verdiyi andan

386. İddia müddəti və onun hesablanması qaydası tərəflərin razılığı ilə dəyişdirilə bilər

• tərəflərdən biri öhdəlik üzrə vəzifələrini layiqincə yerinə yetirmədikdə məhkəməninqərarı ilə dəyişdirilə bilər
√ heç bir halda dəyişdirilə bilməz
• üzürlü səbəblər olduqda dəyişdirilə bilər
• hər bir halda dəyişdirilə bilər
• hər bir halda məhkəmənin qərarı ilə dəyişdirilə bilər

387. İddia müddəti dedikdə nə başa düşülür?

• cavabdehin axtarılması ücün qanunla müəyyən olunan müddət
√ hüququ pozulmuş şəxsin iddiası ilə hüququn müdafiəsi ücün qanunla müəyyən olunan müddət
• mülki işə məhkəmədə baxılması müddəti
• hüququ pozulmuş şəxsin iddiası ilə hüququn müdafiəsi ücün tərəflərin razılığı ilə müəyyən olunan müddət
• öhdəlik icra olunmadığı təqdirdə kreditorun məhkəməyə müraciət etməsi üçünmüəyyənolunan müddət

388. Ləngitmə hüququ nədeməkdir?

• qarşılıqlı öhdəliyin icrasınadək borclunun öhdəliyi icra etməkdən imtina etməsi;

√ MM-ə və ya müqaviləyə görə borclunun kreditor baarəsində hüququ və ya bununla bağlı ödəniş müddəti çatmış tələbi varsa,öhdəlik icra
edilənədək borclunun özöhdəliyinin icrasından imtina etməsi;

• hüququ pozulmuş borclunun əmlakı verməyi ləngitməsi;

• mülki məcəlləyə görə borclunun kreditor barəsində hüququ tələbi varsa  öhdəlik icra edilənədək borclunun öz öhdəliyinin icrasından
imtina etməsi;

• müqaviləyə görə borclunun  kreditor barəsində ödəniş müddəti çatmış tələbi varsa,öhdəlik icra edilənədək borclunun öz öhdəliyinin
icrasından imtina etmək;

389. Daşınmaz əşyalarla bağlı müqavilə tələbləri üzrə iddia müddəti nə qədərdir?

• 20il
• 10il
• 3il
• 5il
√ 6il

390. Müddət nədir?

• başqa şəxsdən hər hansı hərəkəti yerinə yetirməyi və ya yerinə yetirməkdən çəkinməyi tələb etmək üçün vaxtdır
• mülkü hüquq və vəzifələrin məhkəmədə müdafiə edilməsi üçün vaxtdır
• mülkü hüquq və vəzifələrin qüvvədə olduğu vaxtdır
√ mülkü hüquq və vəzifələrin əmələ gəlməsinin,dəyişdirilməsinin və xitam edilməsinin bağlı olduğu vaxtdır
•  mülkü hüquqların mövcud olduğuvaxtdır

391. Əqdlərdə təmsilçilik:

• bir şəxsin (təmsilçinin) yalnız etibarnaməyə və qanunun göstərişinə əsaslanan səlahiyyətlərə görə başqa şəxs (təmsil edilən) adından
bağladığı əqd təmsil edilənin mülki hüquq və vəzifələrini bilavasitə yaradır, dəyişdirir və onlara xitam verir;

•
bir şəxsin (təmsilçinin) yalnız qanunun göstərişinə və ya buna vəkil edilmiş dövlət və ya bələdiyyə orqanının aktına əsaslanan
səlahiyyətlərə görə başqa şəxs (təmsil edilən) adından bağladığı əqd təmsil edilənin mülki hüquq və vəzifələrini bilavasitə yaradır,
dəyişdirir və onlara xitam verir.



•
bir şəxsin (təmsilçinin) etibarnaməyə, qanunun göstərişinə və ya buna vəkil edilmiş dövlət və ya bələdiyyə orqanının aktına əsaslanan
səlahiyyətlərə görə başqa şəxs (təmsil edilən) adından bağladığı əqd təmsilçinin mülki hüquq və vəzifələrini bilavasitə yaradır, dəyişdirir
və onlara xitam verir;

•
bir şəxsin (təmsilçinin) etibarnaməyə, qanunun göstərişinə və ya buna vəkil edilmiş dövlət və ya bələddiyə orqanının aktına əsaslanan
səlahiyyətlərə görə öz adından bağladığı əqd təmsil edilənin mülki hüquq və vəzifələrini bilavasitə yaradır, dəyişdirir və onlara xitam
verir;

√
bir şəxsin (təmsilçinin) etibarnaməyə, qanunun göstərişinə və ya buna vəkil edilmiş dövlət və ya bələdiyyə orqanının aktına əsaslanan
səlahiyyətlərə görə başqa şəxs (təmsil edilən) adından bağladığı əqd təmsil edilənin mülki hüquq və vəzifələrini bilavasitə yaradır,
dəyişdirir və onlara xitam verir;

392. Fəaliyyət qabiliyyətli olsa da, əqd bağlandığı zaman hərəkətlərinin mənasını başa düşmədiyi və ya onlara rəhbərlik edə bilmədiyi fiziki
şəxsin bağladığı əqd:

• əqd bağlanması nəticəsində hüquqları və ya qanunla qorunan mənafeləri pozulmuş başqa şəxslərin iddiası ilə məhkəmə tərəfindən
etibarsız sayıla bilər;

• himayə və qəyyumluq orqanının iddiası ilə məhkəmə tərəfindən etibarsız sayıla bilər
• qəyyumunun iddiası ilə məhkəmə tərəfindən etibarlı sayıla bilər;
• himayəçisinin iddiası ilə məhkəmə tərəfindən etibarsız sayıla bilər;

√ həmin şəxsin özünün və ya əqd bağlanması nəticəsində hüquqları və ya qanunla qorunan mənafeləri pozulmuş başqa şəxslərin iddiası ilə
məhkəmə tərəfindən etibarsız sayıla bilər;

393. Əqd etibarsız olduqda və MM-də onun etibarsızlığının ayrı nəticələri nəzərdə tutulmayıbsa, hansı hüquqi nəticələr yaranır?

• etibarsız əqd üzrə alınanlar məhkəmənin qərarı ilə açıq hərracdan satıla bilər, alınanları açıq hərracdan satmaq mümkün deyilsə, onun
dəyəri tərəflərdən alınıb dövlət büdcəsinə keçirilə bilər;

• etibarsız əqd üzrə alınanlar məhkəmənin qərarı ilə qapalı hərracdan satıla bilər, alınanları qapalı hərracdan satmaq mümkün deyilsə,
onun dəyəri tərəflərdən alınıb dövlət büdcəsinə keçirilə bilər.

√ tərəflərdən hər biri əqd üzrə aldıqlarının hamısını qarşı tərəflərə qaytarmalı, alınanları eyni ilə qaytarmaq mümkün olmadıqda isə onun
dəyərini pulla ödəməlidir;

• əqdin etibarsızlığını bilən və ya bilməli olan tərəf əqd üzrə aldıqlarının hamısını qarşı tərəfə qaytarmalı, alınanları eyni ilə qaytarmaq
mümkün olmadıqda isə onun dəyərini pulla ödəməlidir;

• əqdin etibarsızlığını bilən və ya bilməli olan tərəf əqd üzrə aldıqlarının hamısını qarşı tərəfə qaytarmalı, alınanları eyni ilə qaytarmaq
mümkün olmadıqda isə onun dəyərini pulla verməli və dəymiş zərərin əvəzini ödəməlidir;

394. Tərəflərdən biri əqddən əmələ gələn hüququn dövlət qeydiyyatına alınmasından boyun qaçırarsa, qarşı tərəfin hansı hüququ var?

• əqdin xitamını və əqddən əvvəlki vəziyyətin bərpasını tələb etmək
√ qeydiyyat barədə ərizə ilə məhkəməyə müraciət etmək;
• əqddən əvvəlki vəziyyətin bərpasını tələb etmək
• əqddən imtina etmək və əqdin qeydiyyatından yayınan tərəfdən zərərin ödənilməsini tələb etmək;
• əqdin etibarsız sayılmasını tələb etmək;

395. Ləğvedici şərtlə bağlanmış əqd:

√ o əqddir ki, həmin şərtin baş verməsi əqdin xitamına səbəb olur və əqd bağlananadək mövcud olmuş vəziyyəti bərpa edir
• o əqddir ki, həmin şərtin baş verməməsi əqdin xitamına səbəb olur və əqd bağlananadək mövcud olmuş vəziyyəti bərpa etmir.
• o əqddir ki, həmin şərtin baş verməməsi əqdin xitamına səbəb olur və əqd bağlananadək mövcud olmuş vəziyyəti bərpa edir;
• o əqddir ki, həmin şərtin baş verməsi əqdin xitamına səbəb olmur və əqd bağlananadək mövcud olmuş vəziyyəti bərpa etmir
• o əqddir ki, həmin şərtin baş verməsi əqdin xitamına səbəb olsa da, əqd bağlananadək mövcud olmuş vəziyyəti bərpa etmir;

396. Təxirəsalıcı şərtlə bağlanmış əqd deyəndə nə başa düşülür?

•  əqddə nəzərdə tutulan hüquq və vəzifələrin əmələ gəlməsi gələcəkdə gözlənilən hadisədən asılı olduqda əqd təxirəsalıcı şərtlə
bağlanmış sayılır;

• əqddə nəzərdə tutulan hüquq və vəzifələrin əmələ gəlməsi naməlum hadisədən və asılı olduqda, əqd təxirəsalıcı şərtlə bağlanmış sayılır.

• əqddə nəzərdə tutulan hüquq və vəzifələrin əmələ gəlməsi gələcəkdə gözlənilməyən hadisədən və ya naməlum hadisədən və ya tərəflərə
bəlli olmayan hadisədən asılı olarsa, əqd təxirəsalıcı şərtlə bağlanmış sayılır;

√ əqddə nəzərdə tutulan hüquq və vəzifələrin əmələ gəlməsi gələcəkdə gözlənilən hadisədən və ya naməlum hadisədən və ya artıq baş
versə də tərəflərə bəlli olmayan hadisədən asılı olarsa, əqd təxirəsalıcı şərtlə bağlanmış sayılır;

• əqddə nəzərdə tutulan hüquq və vəzifələrin əmələ gəlməsi gələcəkdə gözlənilən hadisədən və ya naməlum hadisədən asılı olarsa və
hadisə baş verməzsə, əqd təxirəsalıcı şərtlə bağlanmış sayılır;

397. Hansı halda etibarnamədə nəzərdə tutulan hərəkətlərin yerinə yetirilməsini başqa şəxslərə etibar etmək olar (etibarnaməni etibar etmə)?

√ vəkil edilmiş şəxsə bu səlahiyyət verildikdə və ya etibarnamə verənin mənafelərinin qorunması üçün şəraitin məcbur etdiyi halda



• vəkil edilmiş şəxs ezamiyyətə getdikdə
• etibar edən xəstələndikdə
• etibarnamə ilə vəkil edilmiş şəxs xəstələndikdə
• etibarnamə ilə vəkil edilmiş şəxs arzu etdikdə

398. Mülkiyyətçinin və digər qanuni sahiblərin sahiblikdən məhrum edilməklə əlaqədar
olmayan pozuntuların aradan qaldırılması tələblərinə iddia müddəti tətbiqedilirmi?

• qanunda nəzərdə tutulan hallarda tətbiq edilir
• heç bir halda tətbiq edilmir
• qismən tətbiq edilir
√ tətbiq edilmir
• tətbiq edilir

399. Hansı etibarnəmələrin notariatda və ya ona bərabər tutulan orqanlarda təsdiq olunması məcburidir?

√ yalnız notariat forması təsbit edən əqdlərin bağlanması  üçün verilən etibarnamələr
• yalnız müqavilə bağlamaq üçün verilən etibarnəmələr
• müəyyən işlərin yerinə yetirilməsi üçün verilən etibarnamələr
• birdəfəlik etibarnamələr
• bütün etibarnamələr

400. Əgər etibarnamədə müddət göstərilməyibsə

√ o bağladığı gündən bir il ərzində qüvvəsini saxlayır
• o tərəflərdə hüquq və vəzifə doğurmur
• o bağlandığı gündən bir gün ərzində qüvvəsini saxlayır
• o əhəmiyyətsizdir
• o etibarsızdır

401. Etibarnamə hansı müddətə verilə bilər

√ istənilən müddətə
• üç il müddətinə
• altı ay müddətinə
• ən azı beş il müddətinə
• ən çoxu on il müddətinə

402. Təmsilçi təmsil edilən adından şəxsən özü barəsində əqdlər

√ bağlaya bilməz
• yalnız qanunda nəzərdə tutulduğu təqdirdə bağlaya bilər
• tərəflər arasında razılaşmada ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa bağlaya bilməz
• tərəflər arasında razılaşmada nəzərdə tutulubsa bağlaya bilər
• bağlaya bilər

403. Etibarnamə dedikdə nə başa düşülür

√ bir şəxsin üçüncü şəxslər qarşısında təmsilçilik üçün başqa şəxs verdiyi yazılıvəkalət
• bir şəxsin digər şəxs qarşısında təmsilçilik üçün üçüncü şəxsə verdiyi vəkalət
• fiziki şəxsin olduğu yerdən kənarda onun maraqlarının müdafiəsi üçün üçünxü şəxsəverdiyi vəkalət

• qəyyumun və himayəçinin qəyyumluqda və himayədə olan şəxsi təmsil etmək üçünmüvafiq icra hakimiyyəti orqanından olduğu yazılı
vəkalət

• sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində müqaviləçlər bağlanarkən sahibkarları daimi vəmüstəqil surətdə təmsil etmək üçün verilən yazılı vəkalət

404. Vacib əhəmiyyətli yanılmanın təsiri altında bağlanmış əqd mübahisəyə məlum olduğu andan

• beş il ərzində mübahisələndirilə bilər
• on il ərzində mübahisələndirilə bilər
√ bir ay ərzində mübahisələndlirilə bilər



• bir il ərzində mübahisələndirilə bilər
• üç il ərzində mübahisələndirilə bilər

405. Mübahisələndirilən əqdlər üzrə iddia müddəti

√ bir ildir
• qeyri məhduddur
• on ildir
• beş ildir
• tərəflərin razılığı ilə müəyyən olunur

406. Əhəmiyyətsiz əqd

√ məhkəmə tərəfindən etibarsız sayılıb sayılmamasından asılı olmayaraq özlüyündəetibarsız olan əqddir
• mübahisələndirilən əqddir
• qeyri-ciddi əqddir
• icra edildiyi andan etibarsız hesab edilən əqddir
• məhkəmə tərəfindən etibarsız hesab edilən əqddir

407. Başqa əqdi pərdələmək məqsədilə bağlanmış əqd

• etibarsız əqddir
• kommersiya olunmalı əqddir
√ uydurma əqddir
• yalan əqddir
• qeyri-ciddi əqddir

408. Yalnız görünüş üçün bağlanmış əqd

√ uydurma əqddir
• konversiya olunmalı əqddir
• etibarsız əqddir
• qeyri-ciddi əqddir
• yalnız görüş üçün bağlanmış əqd

409. Ağır şərtli əqd dedikdə

• əqd hansısa xoşa gəlməz hadisənin müəyyən müddətdə baş verəcəyi şərti iləbağlanması başa düşülür.
• əqd üzrə tərəflərdən birinin icradan birtərəfli imtina etdiyi əqd başa düşülür
• əqd üzrə hüquq və vəzifələrin əmələ gəlməsi gələcəkdə gözlənilən naməlum ağırhadisənin baş verməsindən asılı edilən əqd başa düşülür
• Məhkəmə qərarı ilə şərtləri ağır hesab olunan əqd başa düşülür

√ şəxsin ağır vəziyyətə düşməsi və digər tərəfin bundlan istifadə etməsi nəticəsindəhəmin şəxsin özü üçün son dərəcə əlverişsiz şərtlər və
bağlamağa məcbur olduğu əqdbaşa düşülür

410. Vacib əhəmiyyətli yanılmanın təsiri altında bağlanmış əqdi mübahisələndirəntərəf özünə dəymiş real zərərin əvəzini ödəməyi digər
tərəfdən nə zaman tələb edəbilər

• yanılma hər iki tərəfin təqsiri üzündən baş verdikdə
• tərəf yanılmanın digər tərəfin təqsiri üzündən əmələ gəldiyini iddia etdikdə
• şəxs bağlamağı arzüladığı əqdin məzmunu barəsində səhv etmişdirsə
• əqd predmetinin dəyəri müəyyənləşdirilmədikdə
√ mübahisələndirən tərəf yanılmanın digər tərəfin təqsiri üzündən əmələ gəldiyini sübuta yetirərsə

411. Əq  əqdi bağlamağa məcburetmə hərəkətləri hansı hallarda mübahisələndirilə bilər

• xaraktercə şəxsə təsir göstərə bilən və ona şəxsən özünə,arvadına /ərinə/ digər ailəüzvlərinə,yaxın qohumlarına və ya əmlakına qarşı real
təhlükə hədəsi ilətörədildikdə

• şəxsi yalnız ölüm təşlükəsi ilə hədələdikdə
√ zorakılığın üçüncü şəxs tərəfindən törədildiyi halda
• şəxsin həyatına və sağlamlığına zərər vurulduqda



• şəxsin mülkiyyətinə və digər əmlak hüquqlarına qəsd edildikdə

412. Aldatma yolu ilə bağlanmış əqd etibarsız sayıldıqda hansı hüquqi nəticələr tətbiq olunur

√ əqli mübahisələndirən tərəf zərərin əvəzinin ödənilməni tələb etməkləyanaşı,tərəflərdən hər biri əqd üzrə olduqlarının hamısını digər
tərəfə qaytarmalı

• təqsirkar tərəf sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmək imkanından məhrum
edilir

• təqsirkar tərəf cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur
• əqd əhəmiyyətsiz hesab olunur
• təqsirkar tərəf yalnız vurduğu real zərərin əvəzini ödəyir

413. Şəxs əqd bağlanması məqsədilə aldadıldıqda həmin əqdi

• təsis edə bilər
• müvafiq icra hakimiyyəti orqanına şikayət edə bilər
• icra etməyə bilər
√ mübahisələndirə bilər
• etibarsız saya bilər

414. Hansı halda əqd əhəmiyyətsiz əqd hesab olunur?

√ əqd məhkəmə tərəfindən etibarsız sayılıb-sayılmamasından asılı olmayaraq özlüyündə etibarsız olduqda
• əqd aldatma, zorakılıq və hədə təsiri altında bağlandıqda
• əqd iştirakçılar tərəfindən etibarsız sayıldıqda
• əqd məhkəmə tərəfindən etibarsız sayıldıqda
• əqd məhkəmədə mübahisələndirildikdə

415. Etibarsız əqdlərin hansı növləri vardır?

• qarışıq və ya düzünə əqdlər
• yanakı və ya koordinasiyon əqdlər
√ mübahisə edilən və ya əhəmiyyətsiz əqdlər
• mübahisə edilməyən və ya əhəmiyyətsiz əqdlər
• mübahisə edilən və ya əhəmiyyətli əqdlər

416. Əqdə nəzərdə tutulan hansı şərt neqativ şərt adlanır?

• hansısa hadisənin tezliklə baş verməyəcəyini nəzərdə tutan şərt
• hansısa hadisənin müqavilənin müddəti bitdikdən sonra baş verəməyəcəyini nəzərdə tutan şərt
√ hansısa hadisənin müəyyən müddətdə baş verməyəcəyini nəzərdə tutan şərt
• hansısa hadisənin müqavilə bağlananadək baş verməyəcəyini nəzərdə tutanşərt
• hansısa hadisənin müəyyən müddətdə baş verəcəyini nəzərdə tutan şərt

417. Əqdə nəzərdə tutulan hansı şərt pozitiv şərt adlanır?

√ hansısa hadisənin müəyyən müddətdə baş verəcəyini nəzərdə tutan şərt
• hansısa hadisənin müqavilə bağlananadək baş verəcəyini nəzərdə tutan şərt
• hansısa hadisənin müqavilənin müddəti bitdikdən sonra baş verəcəyini nəzərdə tutan şərt
• hansısa hadisənin tezliklə baş verəcəyini nəzərdə tutan şərt
• hansısa hadisənin müəyyən müddətdə baş verməyəcəyini nəzərdə tutan şərt

418. Birtərəfli əqd dedikdə nə başa düşülür?

√ bağlanması üçün bir tərəfin iradə ifadəsinin zəruri və yetərli olduğu əqd
• birtərəfli əqddir
• bağlanması üçün bir tərəfin iradə ifadəsinin yetərli olmadığı əqd birtərəfliəqddir
• bağlanması üçün bir tərəfin iradə ifadəsinin digər tərəfin isə qarşılıqlıhərəkətinin zəruri olduğu əqd birtərəfli əqddir
• bağlanması üçün bir tərəfin rəsmi reyestrə müraciət etməsinin zəruri vəyetərli olduğu əqd birtərəfli əqddir



419. Bağlandığı tarix göstərilməyən etibarnamə:

√ əhəmiyyətsizdir
• təqdim edildiyi gündən 90 gün ərzində qüvvəsini saxlayır
• təqdim edilən gündən 30 gün ərzində qüvvəsini saxlayır
• təqdim edilən gündən 15 gün ərzində qüvvəsini saxlayır
• qüvvədə olma müddətinə qədər qüvəsini saxlayır

420. Etibarnamədə müddət göstərilməyibsə:

√ o, bağlandığı gündən 1 il ərzində qüvvəsini saxlayır
• əhəmiyyətsizdir
• o, bağlandığı gündən 5 il ərzində qüvvəsini saxlayır
• o, bağlandığı gündən 3 il ərzində qüvvəsini saxlayır
• o, bağlandığı göndən 2 il ərzində qüvvəsini saxlayır

421. Hüquqi şəxs adından verilmiş etibarnamə:

• notariat qaydasında təsdiq edilir
• onun rəhbərinin və ya nizamnamə ilə buna vəkil edilmiş şəxsin imzası il əvə həmin təşkilatın möhürü vurulmaqla notariatda təsdiq edilir
√ onun rəhbərinin və ya nizamnaməsi ilə bina vəkil edilmiş şəxsin imzası ilə və həmin  təşkilatın möhürü vurulmaqla təsdiq edilir
• bələdiyyə orqanları tərəfindən təsdiq edilir
• hüquqi şəxsin yuxarı orqanı tərəfindən təsdiq olunur

422. Yalan əqd:

•  tərəflərin vicdanlılıq prinsipini rəhbər tutmaqla əqdin əsası kimi nəzərdən keçirdiyi hal mövcud deyildir
• ona uyğun hüquqi nəticələr yaratmaq niyəti olmadan yalnız görünüş üçün bağlanmış əqddir
• təbiətdə mövcud olmayan uydurma predmet üzrə bağlanan əqddir
√ başqa əqdi pərdələmək məqsədi ilə bağlanan əqddir
• əslində mövcud olmayan əqddir

423. Uydurma əqd:

• başqa əqdi pərdələmək məqsədilə bağlanan əqdlər
• qeyri-ciddi (zarafatla) iradə ifadə edilmiş əqddir
√ ona uyğun hüquqi nəticələr yaratmaq niyyəti olmadan yalnız görünüş üçün bağlanmış əqddir
• təbiətdə mövcud olmayan uydurma predmet üzrə bağlanan əqddir
• əslində mövcud olmayan əqddir

424. Əqd barədə mübahisə edildikdə, əqd nə vaxtdən etibarsız sayılır?

• əqdin mübahisə edilməsi barədə digər tərəfə bildirildiyi andan etibarsız sayılır
• mübahisə yarandığı andan etibarsız sayılır
• məhkəmə qətnaməsi qanuni qüvvəyə mindiyi andan etibarsız sayılır
√ Bağlandığı andan etibarsız saylır
• bu barədə məhkəmə qərarının çıxarıldığı andan etibarsız sayılır

425. Bir fiziki şəxs əqd bağlayarkən onun əvəzindən başqa şəxs həmin əqdi imzalaya bilərmi?

• heç bir halda imzalaya bilməz
√ fiziki şəxs bədən qüsuruna, xəstəliyinə və ya savadsızlığına görə əqdi imzalaya bilmirsə, başqa şəxs onun bağladığı əqdi imzalaya bilər
• fiziki şəxs fəaliyyət qabiliyyətsizdirsə və ya fəaliyyət qabiliyyəti məhdudlaşdırılıbsa, başqa şəxs onun bağladığı əqdi imzalaya  bilər
• fiziki şəxs savadsızdırsa, başqa şəxs onun bağladığı əqdi imzalaya bilər
• bütün hallarda imzalaya bilər

426. Yazılı əqd necə bağlanılır?

• onun məzmununu ifadə edən müəyyən niyyətin rəsmiləşdirilməsi yolu ilə bağlanır



√ onun məzmununu ifadə edən və əqdi bağlayan şəxslər və ya onların lazımınca vəkil etdikləri şəxslər tərəfindən imzalanmış sənədin
tərtibi yolu ilə bağlanır

• onun məzmununu ifadə edən və yalnız əqdi bağlayan şəxslər tərəfindən imzalanmış sənədin tərtibi yolu ilə bağlanır
• onun məzmununu ifadə edən müəyyən sənədlər tərtibi yolu ilə bağlanılır

• onun məzmununu ifadə edən və əqdi bağlayan şəxslərin lazımınca vəkil etdikləri şəxslər tərəfindən imzalanmış sənədin tərtibi yolu ilə
bağlanır

427. Əqdlər hansı formada bağlana bilər?

• yalnız yazılı
• şifahi və ya mürəkkəb
• yazılı və ya sadə
• mürəkkəb və ya sadə
√ şifahi və ya yazılı

428. Birtərəfli əqd nədir?

• Mülkü Məcəllə və ya tərəflərin razılaşmasına uyğun olaraq bağlanması üçün bir tərəfin iradə ifadəsi zəruri və yetərli olan, digər tərəfin
isə onun etirazsız qəbul etməsi yetərli olan əqddir

√ Mülkü Məcəlləyə və ya tərəflərin razılaşmasına uyğun olaraq bağlanması üçün bir tərəfin iradə ifadəsi zəruri və yetərli olan əqddir
• tərəflərin razılaşmasına uyğun olaraq bağlanması üçün bir tərəfin iradə ifadəsi zəruri olan əqddir
• Mülkü Məcəlləyə uyğun olaraq bağlanması üçün bir tərəfin iradə ifadəsi zəruri olan əqddir
• qanuna uyğun olaraq digər tərəfin və ya soruşulmadan bir tərəfin iradə ifadəsi ilə bağlanılan əqddir

429. Əqd nədir?

• mükü hüquq münasibətinin əmələ gəlməsinə  və ya xitamına yönəldilmiş ikitərəfli və ya  çoxtərəfli irada ifadəsidir
• mülkü hüquq münasibətinin əmələ gəlməsinə  və ya xitamına yönəldilmiş birtərəfli və ya ikitərəfli iradə ifadəsidir
• mülkü hüquq münasibətinin yaranmasına, dəyişdirilməsinə və ya xitamına yönəldilmiş birtərəfli iradə ifadəsidir
√ mülkü hüquq münasibətinin əmələ gəlməsinə, dəyişdirilməsinə və ya xitamına yönəldilmiş birtərəfli və ya ikitərəfli iradə ifadəsidir
• mülkü hüquq münasibətinin əmələ gəlməsinə, dəyişdirilməsinə  və ya xitamına yönəldilmiş ikitərəfli və ya soxtərəfli iradə ifadəsidir

430. Aşağıdakılardan hansı mülki hüquq münasibətlərinin obyektlərinə aid edilir?

√ əşyalar, qeyri-maddi nemətlər, yaradıcılıq fəaliyyətinin nəticələri, işlər və xidmətlər
• işlər
• xidmətlər
• yaradıcılıq fəaliyyətinin nəticələri, işlər və xidmətlər
• əşyalar, qeyri-maddi nemətlər

431. Hüquq yaradıcı müddətlərə aiddir

√ mülki hüquq və vəzifələrin əmələ gəlməsinə səbəb olan müddətlər
• mülki hüquq və vəzifələrin xitamına səbəb olan müddətlər
• pretenziya və iddia müddətləri
• impertiv müddətlər, dispozitiv müddətlər
• qarantiya və yaralılıq müddətləri

432. Mülki hüquqda müddət dedikdə

√ mülki hüquq və vəzifələrin əmələ gəlməsinin dəyişməsinin və xitamının bağlı olduğu vaxt başa düşülür
• şəxsin fəaliyyət qabiliyyyətli hesab olunması üçün qanunla müəyyənlədirilən vaxt  başa düşülür
• hüququ pozulmuş şəxsin iddiası ilə hüququn müdafiəsi üçün müəyyən olunan vaxtdövrü başa düşülür

• tərəflər arasında bağlanmış müqavilənin qüvvəyə minməsi, qüvvədə olması və qüvvədən düşməsini müəyyənləşdirən vaxt dövrü başa
düşülür

• normativ aktların qüvvəyə minməsi, qüvvədə olması və qüvvədən düşməsini müəyyənləşdirə vaxt dövrü başa düşülür

433. Hansı tələbə iddia müddəti şamil edilir

• mülkiyyətçinin onun hüquqlarının istənilən formada pozulmasına qarşı tələbləri, əgər bu pozuntu sahiblikdən məhrum etmə ilə əlaqəli
deyilsə



• şəxsi qeyri-əmlak hüquqlarının və digər qeyri-maddi nemətlərin müdafiəsi ilə bağlı tələblər
√ müqavilədən irəli gələn tələblərə
• əmanətçinin banka olan əmanətin qaytarılması tələbinə
• fiziki şəxsin həyatına və sağlamlığına vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi ilə bağlı iddialara

434. Ümumi iddia müddəti müəyyən edilir

√ 10 il müddətinə
• hər bir fərdi hal üçün qanunla müəyyən edilir
• müqavilə ilə müəyyən edilir
• üç il müddətinə
• altı il müddətinə

435. Ləngitmə hüququ hansı halda istisna edilir?

• borclu qanunvericiliyin tələbini pozduqda;
• borclu ödəniş müddəti çatmış tələbin icrasını gecikdirdikdə/
• borclu hüququ tələbin icrasını gecikdirdikdə;
√ ləngitmə predmeti qanunsuz əldə edildikdə;
• borclu icranı gecikdirdikdə;

436. Aşağıdakılardan hansına iddia müddəti şamil edilmir?

• fiziki şəxsin həyatına və ya sağlamlığına vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi haqqında tələbləri
√ bütün variantlar

• mülkiyyətçinin və sahibin hüquqlarının pozuntularının aradan qaldırılması tələbləri,dövlət və ya bələdiyyə orqanının və ya onların
vəzifəli şəxslərinin mülkiyyətçinin hüquqlarını pozmuş aktının etibarsız sayılması haqqında mülkiyyətçinin tələbləri

• şəxsi qeyri- əmlak hüquqlarının və digər  qeyri-maddi nemətlərin müdafiəsi haqqında tələblər
• əmanətlərin verilməsi haqqında əmanətçilərin banka tələbləri

437. Aşağıdakılardan hansı iddia müddətinin axımının kəsilməsidir?

√ müəyənləşdirilmiş qaydada iddia irəli sürüldükdə
• müvafiq münasibətləri tənzimləyən qanunun və ya digər normativ hüquqi aktın qüvvəsi dayandırıldıqda
• iddiaçı və ya cavabdeh hərbi vəziyyətə keçirilmiş silahlı qüvvələrin tərkibində olduqda
• müvafiq icra hakimiyyəti orqanı öhdəliklərin  icrası üçün mghlət müəyyənləşdirdikdə
• fəaliyyət qabiliyəti olmayan şəxsin qanuni təmsilçisi olmadıqda

438. Aşağıdakılardan hansı iddia müddətinin axımının dayandırılmasına səbəb olmur?

• fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxsin qanuni təmsilçisi olmadıqda
• müvafiq münasibəti tənzimləyən qanun və ya digər normativ hüquqi aktın qüvvəsi dayandırıldıqda
• iddiaçı və ya cavabdeh hərbi vəziyyətə keçirilmiş silahlı qüvvələrin tərkibində olduqda
√ müəyyənləşdirilmiş qaydada iddia irəli sürüldükdə
• müvafiq icra hakimiyəti orqanı öhdəliklərin icrası üçün möhlət müəyyənləşdirildikdə

439. İddia müddəti keçibsə, hüququn müdafiəsi haqqında tələbi məhkəmə vaxtında qəbul etməlidirmi?

√  bəli
• ümumi iddia müddəti istisna olmaqla, digər iddia müddətləri keçibsə qəbul etməməlidir
• ümumi iddia müddəti istisna olmaqla, digər iddia müddətləri keçibsə qəbul edilməlidir
• müddət üzürlü səbəblərdən ötürüldükdə qəbul edilə bilər
• xeyr

440. Müqavilə tələbləri üzrə iddia müddəti nə qədərdir?

√ 3 il
• 6il
• 15il
• 10il



• 4il

441. Ümumi iddia müddəti nə qədərdir?

• 3 il
• 30 il
• 15 il
√ 10il
• 6 il

442. İddia müddəti nədir?

• mülkü hüquq və vəzifələrin əmələ gəlməsinin, dəyişdirilməsinin və xitamının bağlı olduğu vaxtdır
• şəxsin öz hüquqlarını müdafiə etməsi üçün məhkəməyə müraciət etdiyi vaxtdır
• mülkü hüquq və vəzifələrin məhkəmədə müdafiə edilməsi üçün vaxtdır
√ başqa şəxsdən hər hənsı hərəkəti yerinə yetirməyi və yerinə yetirməkdən çəkinməyi tələb etmək üçün vaxtdır
• mülkü hüquq və vəzifələrin qüvvədə olduğu vaxtdır

443. Vaxt dövrü ilə müəyyənləşdirilmiş müddətin axımı nə vaxtdan başlanır?

• hökmən baş verməli olan hadisənin göstərildiyi gündən sonrakı gün başlanır
• müəyyən hadisənin baş verməsindən sonrakı gün başlanır
• müəyyən hadisənin baş verdiyi gün başlanır
• təqvim tarixində göstərilən gündən başlanır
√ təqvim tarixindən sonrakı gün başlanır

444. Aşağıda nəzərdə tutulan hüquqi faktlardan hansı mülki hüquq münasibətinin
yaranma əsası sayılmır

• konsessiya müqaviləsi
• insanın şərəf və ləyaqətinin pozulması
• əmlaka ziyan vurulması
√ əmək müqaviləsi
• faktorinq müqaviləsi

445. Aşağıdakılardan hansı öhdəliyin əmələ gəlməsi əsası deyil:

• zərər vurulması
• məhkəmə aktı
• müqavilə
√ etibarnamə
• əsassız varlanma

446. Öhdəliyə əsasən:

• bir şəxs borclu başqa şəxsin (kreditorun) xeyrinə müəyyən hərəkəti etməlidir, kreditorun isə borcludan vəzifəsinin icrasını tələb etmək
hüququ vardır

√ bir şəxs (borclu) başqa şəxsin  (kreditorun) xeyrinə müəyyən hərəkəti etməlidir və ya müəyyən hərəkətdən çəkinməlidir, kreditorun isə
borcludan vəzifəsinin icrasını tələb etmə hüququ vardır

• bir şəxs başqa şəxsin xeyrinə müəyyən hərəkətdən çəkinməlidir, kreditorun isə borcludan vəzifəsinin icrasını tələb etmək hüququ vardır
• bir şəxs başqa şəxsin xeyrinə müəyən hərəkətlərdən çəkinməlidir
• bir şəxs başqa şəxsin xeyrinə müəyyən hərəkəti etməlidir

447. Öhdəliyin tərəfləri hansılardır?

• kreditor vəz amin
• kreditor, borclu, vərəsə
√ kreditor və borclu
• kreditor və akseptor
• borclu və akseptor



448. Aşağıdakılardan hansı öhdəliyin anlayışıdır?

√
bir şəxsin (borclu)başqa şəxsin (kreditor)xeyrinə müəyyən hərəkət etməlidir,məsələn, pul ödəməli, əmlak verməli, iş görməli, xidmətlər
göstərməli və i.a))və ya müəyyən hərəkətdən çəkinməlidir, kreditorun isə borcludan vəzifəsinin icrasını tələb
etmək hüququ)

• bir şəxsin başqa şəxsin xeyrinə müəyyən hərəkətlərdən çəkinməsi

• bir şəxsin borclu başqa şəxsin (kreditor) xeyrinə müəyyən hərəkət etməsi, kridetorun isə borcludan vəzifəsinin icrasını tələb etmək
hüququ

• mülki hüquq və vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi, dəyişdirilməsi və ya xitmaı haqqında bir və ya iki şəxsipn razılaşması

• bir şəxsin (borclu)başqa şəxsin (kreditor) xeyrinə pul ödəməsi, iş görməsi,kreditorun isə borcludan vəzifəsinin icrasını tələb etmək
hüququ)

449. Hansı tələblərin güzəşt edilməsi yol verilməzdir?

• mülkiyyətçinin və ya digər sahibin onun hüququnun hər cür pozuntusunun aradan qaldırılması haqqında tələbləri və ya sağlamlığa
vurulan zərərin əvəzinin ödənilməsi haqqında tələblər və hüquqlar

• əmanətçilərin banka olan tələblərinin

√ Kreditorun şəxsiyyəti ilə qırılmaz bağlı olan, o cümlədən alimentlər haqqında və həyatavə ya sağlamlığa vurulan zərərin əvəzinin
ödənilməsi haqqında tələblərin

• güzəşt edilməsi və ya girov qoyulması mümkün olan tələblərin
• sahibinə maddi fayda və ya başqa şəxslərdən nəyi isə təlb etmək hüququ verən tələblərin

450. Tələbin güzəşti

√ tələb sahibi ilə üçüncü şəxs arasında bağlanan müqavilə ilə həyata keçirilir
• müqavilənin notariat qaydasında təsdiq olunması ilə həyata keçirilir
• üçüncü şəxsin tələbinə uyğun olaraq həyata keçirilir
• tələb sahibinin istəyinə uyğun olaraq sadə yazılı formada həyata keçirilir
• məhkəmə qərarı əsasında həyata keçirilir

451. Düzgün cavabı tapın

√ öhdəliklər yalnız müqavilədən qanundan və ziyan /zərər/ vurmaqdan əmələ gəlir
• öhdəlik münasibətləri yalnız hüquqazidd hərəkətlərdən yaranır
• öhdəliklər yalnız hüquqauyğun hərəkətələrdən əmələ gəlir
• öhdəliklər yalnız ziyan /zərər/ vurmaq nəticəsində əmələ gəlir
• öhdəliklər yalnız müqavilədən əmələ gəlir

452. Öhdəlik üçüncü şəxslər üçün öhdəliyin bir və ya hər iki tərəfi barəsində
hüquqlar yarada bilərmi?

• yalnız qanunda nəzərdə tutulduğu halda yarada bilər
• tərəflər bunu arzu etmədikləri halda yarada bilər
√ tərəflərin razılaşmasında nəzərdə tutulmuş hallarda yarada bilər
• yarada bilməz
• üçüncü tərəf bunu arzu etdiyi halda yarada bilər

453. Öhdəlik tərəf kimi onda iştirak etməyən şəxslər (üçüncü şəxslər) üçün
vəzifələr yaradırmı?

√ yaratmır
• iştirak etməyən tərəf bunu arzu etmədikdə yaradır
• tərəflər bunu arzu etdikləri halda yaradır
• yalnız qanunda nəzərdə tutulduğu halda yaradır
• yaradır

454. Müqavilənin bağlanması üçün neçə tərəfin iradə ifadəsi zəruridir?

• dörd tərəfin razılaşdırılmış iradə ifadəsi
√ iki, üç və ya daha çox tərəfin razılaşdırılmış iradə ifadəsi
• yalnız üç tərəfin razılaşdırılmış iradə ifadəsi



• yalnız iki tərəfin razılaşdırılmış iradə ifadəsi
• bir tərəfin razılaşdırılmış iradə ifadəsi

455. Aşağıdakı müddəalardan biri yanlışdır

• ikitərəfli (sinallaqmatik) müqavilələr odur ki, bu cür müqavilələrdə hər tərəf həmhüquqlara malik olur, həm də vəzifələr daşiyirlar
• fidusiar müqavilə müqavilə bağlayan tərəflərin şəxsi etimad münasibətlərinə əsaslanan müqavilə növüdür
√ real müqavilələrin bağlanmış hesab edilməsi üçün müqavilənin bütün mühümşərtləri barədə tərəflərin razılığa gəlmələri yetərlidir

• qoşulma müqaviləsinin şərtlərinin müəyyən edilməsində yalniz bir tərəf iştirak edirdigər tərəf müqaviləyə əlavə və dəyişiklik etmək
imkanından məhrumdur və müqaviləşərtləri ilə razilaşmaqla onu imzalayır.

• əvəzli müqavilələr odur ki, müqaviləni bağlayan tərəf öz vəzifəsinin icrasi müqabilində qarşı tərəfdən haqq və ya digər qarşılıqli əvəz
alir

456. Tərəflərdən birinin tələbi ilə müqavilə dəyişdirilə vəlğv  edilə bilərmi?

√ digər tərəf müqaviləni əhəmiyyətli dərəcədə pozduqda və ya MM-də və ya müqavilədə nəzərdə tutulan digər hallarda tərəflərdən
birinintələbi ilə məhkəmə qaydasında dəyişdirilə və ya ləğv edilə bilər

• digər tərəf müqaviləni əhəmiyyətli dərəcədə pozduqda və bu MM-də nəzərdə tutulduqda tərəflərdən birinin tələbi ilə məhkəmə
qaydasında dəyişdirilə  və ya ləğv edilə bilər

• bütün hallarda mümkündür
• müəyyən hallarda mümkündür
• heç bir halda mümkün deyil

457. Müqavilənin dəyişdirilməsi və ləğv edilməsi mümkündürmü?

• tərəflərdən birinin tələbi ilə mümkündür
√ MM-də və ya müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, tərəflərin razılaşması ilə mümkündür
• yalnüz MM-də nəzərdə tutulan konkret hallarda mümkündür
• yalnız müqavilidə nəzərdə tutulan halda mümkündür
• yalnız tərəflərin razılaşması üçün mümkündür

458. Hərrac keçirilmədikdə verilən məbləğ:

• qaytarılmır
• əldən çıxmış qayda nəzərə alınmaqla geri qaytarılır
• üçqat geri qaytarılır
• ikiqat geri qaytarılır
√ geri qaytarılır

459. Aüksion və müsabiqələr hansı formalarda keçirilir?

• açıq
√ açıq və qapalı
• qarışıq
• qapalı
• yarımaçıq və yarımqapalı

460. Hərrac hansı formada keçirilə bilər?

• auksion formasında
• müqavilə formasında

• auksion və ya müsabiqə formasında, o cümlədən əmlak mülkiyyətçisinin və ya satılan əmlak hüququnun sahibinin istədiyi digər
formalarda

√ auksion və ya müsabiqə formasında
• reklam formasında

461. Aşağıdakılardan kim hərracın təşkilatçısı kimi çıxış edə bilməz?

• ixtisaslaşdırılmış təşkilat
• əmlakın istifadəçisi
• əmlakın mülkiyyətçisi



√ əmlakın saxlayıcısı
• əmlak hüququnun sahibi

462. Hərracda bağlanan müqavilə kimlə bağlanır?

• hərracda iştirak edən istənilən şəxslə
√ hərracı udan şəxslə
• hərracda iştirak edən və müqavilə bağlamaq təklifini qəbul edən istənilən şəxslə
• hərracda iştirak edən və müqavilə bağlamaq üçün ilkin hərəkətləri edən istənilən şəxslə
• hərracda iştirak edən və beh ödəyən şəxslə

463. Müqavilə şərtlərini yerinə yetirmək üçün hərəkətlər edilməsi aksept sayılırmı?

• bütün hallarda sayılır

√ MM-də və ya ofertada ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, oferta almış şəxs onun aksepti üçün müəyyənləşdirilmiş müddətdə ofertada
göstərilən müqavilə şərtlərini yerinə yetirmək üçün hərəkətlər edərsə sayılır

• MM-də və ya ofertada ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, oferta almış şəxs onun aksepti üçün müəyyənləşdirilmiş müddətdən asılı
olmayaraq ofertada göstərilən müqavilə şərtlərini yerinə yetirmək üçün hərəkətlər edərsə, sayılır

• müyyən hallarda sayılır
• heç bir halda sayılmır

464. Susmaq aksept sayılırmı?

• yalnız MM-də nəzərdə tutulan hallarda susmaq aksept sayılmır, digər hallarda sayılır
√ MM-dən,işgüzar adətlərdən və ya tərəflərin əvvəlki işgüzar münasibətlərindən ayrı qayda irəli  gəlmirsə, susmaq aksept sayılmır
• bəli
• xeyr
• işgüzar adətlərdən başqa qayda irəli gəlmirsə, susmaq aksept sayılmır

465. Oferta geri götürülə bilərmi?

• ünvan sahibinin aldığı halda, oferta geri götürülə bilər

√ ünvan sahibinin aldığı ofertada ayrı qayda şərtləndirilməyibsə, yaxud təklifin mahiyyətindən və ya verildiyi şəraitdən ayrı qayda irəli
gəlməyibsə, onun aksepti üçün müəyyənləşdirilmiş müdət bitməyibsə, oferta geri götürülə bilməz

• istənilən vaxt geri götürülə bilər
• heç bir halda geri götürülə bilməz
• müəyyən müddət keçdikdən sonra geri götürülə bilər

466. Şəxslərin qeyri-müəyyən dairəsinə ünvanlanmış təklifdə bilavasitə ayrı qayda göstərilməyibsə, bu təklif

• aksept sayılır
√ ofertaya dəvət sayılır
• akseptə dəvət sayılır
• oferta sayılır
• müqavilə bağlamağa dəvət sayılır

467. Müqavilənin bağlanma anı:

• müqavilə bağlamaq təklifinin göndərildiyi an
• müqavilə imzalandığı an
√ oferta göndərmiş şəxsin aksepti aldığı an
• müqavilə şərtlərinin razılaşdırıldığı an
• müqavilə bağlamaq təklifinin qəbul edildiyi an

468. Aksept nədir?

√ müqavilə şərtlərinin müzakirə edilməsi
• müqavilə bağlamaq təklifinin qəbul edilməsi
• müqavilə şərtlərinin ayrı-ayrılıqda bəyənilməklə imzalanması
• müqavilənin razılaşdırılması



• müqavilə bağlamaq təklifi

469. Oferta nədir?

• müqavilə şərtlərinin müzakirə edilməsi
•  müqavilə şərtlərini ayrı-ayrılıqda bəyənməklə imzalamaq
• müqavilənin razılaşdırılması
√ müqavilə bağlamaq təklifinin qəbul edilməsi
• müqavilə bağlamaq təklifi

470. Hansı şərtlər müqavilənin mühüm şərtləri sayılır?

• müqavilədəki predmetinə dair şərtlər
• tərəflərdən birinin müraciəti ilə barəsində razılaşma əldə edilməli olan bütün şərtlər

√ müqavilənin predmetinə dair şərtlər, MM- də həmin növ müqavilələr üçün mühüm və ya zəruri adlandırılmış şərtlər,habelə tərəflərdən
birinin müraciəti ilə barəsində razılaşma əldə edilməli olan bütün şərtlər

• müqavilənin qiymətinə və icra olunması müddətinə dair şərtlər
• müqavilənin predmeti və qiymətinə dair şərtlər

471. Müqavilənin şərtləri təfsir edilərkən nələr nəzərə alınır?

√ söz və ifadələrin hərfi mənası,tərəflərin iradə ifadəsinin həqiqi mənası,bütövlükdə  müqavilənin hərfi mənasının onun digər şərtləri və
mənası ilə müqayisəsi

• müqavilənin hərfi mənası ilə onun digər şərtlərinin müqayisəsi
• tərəflərin iradə ifadəsinin həqiqi mənası
• müqavilədəki söz və ifadələrin hərfi mənası
• müqavilədəki sözün hərfi mənası

472. Müqavilənin şərtlərini kim təfsir edir?

• tərəflər
√ məhkəmə
• kreditor
• barışdırıcı komissiyalar
• borclu

473. İlkin müqavilə ilə nəzərdə tutulan əsas müqavilə neçə müddət ərzində bağlanmalıdır?

• ilkin müqavilənin bağlandığı andan bir il ərzində
√ ilkin müqavilədə göstrilən müddətdə, müddət göstərilməyibsə, ilkin müqavilənin bağlandığı andan bir il ərzində
• yalnız ilkin müqavilədə göstərilən müddətdə
• ilkin müqavilədəgöstərilən müddətdə, müddət göstərilməyibsə, ilkin müqavilənin bağlandığı andan 3 ay ərzində
•  ilkin müqavilədə göstərilən müddətdə, müddət göstərilməyibsə, ilkin müqavilənin bağlandığı andan 6 ay ərzində

474. İlkin müqavilə hansı formada bağlanır?

• notariatda təsdiq edilməklə
√ əsas müqavilə üçün nəzərdə tutulmuş formada əsas müqavilənin forması müəyyənləşdirilmədikdə isə yazılı formada
• yalnız yazılı formada
• tərəflərin mülahizəsinə görə həm yazılı həm də şifahi formada bağlana bilər
• yazılı formada və notariatda təsdiq edilməklə

475. İlkin müqavilə nədir?

• elə müqavilədir ki, tərəflər həmin müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə əmlakın verilməsi,işlərin görülməsi və ya xidmətlərin
göstərilməsi barədə 120 gün ərzində müqavilə (əsas müqavilə) bağlamağı öhdələrinə götürürlər

• elə müqavilədir ki,tərəflər müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə əmlakın verilməsi, işlərin görülməsi və ya xidmətlərin göstərilməsi
barədə 60 gün ərzində müqavilə (əsas müqavilə) bağlamağı öhdələrinə götürürlər

• elə müqavilədir ki, tərəflərhəmin müqavilədə nəzərlə tutulmuş şərtlərlə əmlakın verilməsi, işlərin görülməsi və ya xidmətlərin
göstərilməsi barədə 30 gün ərzində müqavilə (əsas müqavilə) bağlamağı öhdələrinə götürürlər



• elə müqavilədir ki, tərəflər həmin müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə əmlakın verilməsi, işlərin görülməsi və ya xidmətdlərin
göstərilməsi barədə 90 gün ərzində müqavilə (əsas müqavilə) bağlamağı öhdələrinə götürürlər

√ elə müqavilədir ki, tərəflər həmin müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə əmlakın verilməsi, işlərin görülməsi barədə gələcəkdə müqavilə
(əsas müqavilə) bağlamağı öhdələrinə götürürlər

476. Müqavilə bağlandıqdan sonra qiymətin dəyişdirilməsinə yol verilirmi?

• bütün hallarda yol verilir
• tərəflərdən birinin tələbi ilə yol verilir
• tərəflərdən birinin diqqətəlayiq maraqları tələb edərsə, yol verilir
• heç bir halda yol verilmir
√ müqavilədə və ya Mülkü Məcəllədə nəzərdə tutulmuş hallarda yol verilir

477. Müqavilə öhdəlikləri barədə qaydalar qeyri-müqavilə  öhdəliklərinə də tətbiq edilə bilərmi?

• bəli
•  xeyr
• tərəflərin razılaşmasında bu barədə qeyd şərt varsa, həmin qaydalar tərəflərin qeyri-müqavilə öhdəliklərinə də tətbiq edilir
• tərəflərdən birinin tələbi ilə həmin qaydalar qeyri-müqavilə öhdəliklərinə də tətbiq edilir
√ öhdəliyin səviyyəsindən ayrı hal irəli gəlmirsə, tətbiq edilir

478. Müqavilənin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi tələbini tərəf məhkəmədə hansı halda qaldıra bilər?

• yalnız müqaviləni dəyişdirmək və ya ləğv etmək təklifindən digər tərəfin imtinasını aldıqda və ya təklifdə göstərilmiş müddətdə, müddət
göstərilmədikdə isə 15 gün müddətində cavab almadıqda;

• yalnız 30 gün müddətində digər tərəfin cavabını almadıqda.
• yalnız təklifdə göstərilmiş müddətdə digər tərəfin cavabını almadıqda;
• yalnız müqaviləni dəyişdirmək və ya ləğv etmək təklifindən digər tərəfin imtinasını aldıqda;

√ yalnız müqaviləni dəyişdirmək və ya ləğv etmək təklifindən imtinanı aldıqda və ya təklifdə göstərilmiş müddətdə, müddət
göstərilmədikdə isə 30 gün müddətində cavab almadıqda;

479. Şəraitin dəyişməsi ilə bağlı müqavilənin dəyişdirilməsinə və ya ləğv edilməsinə yol verilirmi?

√ müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa və ya onun mahiyyətindən ayrı qayda irəli gəlmirsə, tərəflərin müqavilə bağlayarkən əsas
gətirdikləri şərait əhəmiyyətli dərəcədə dəyişərsə, yol verilir;

• yalnız MM-də nəzərdə tutulan konkret hallarda, yol verilir;
• yalnız tərəflərin razılaşmasında nəzərdə tutulubsa, yol verilir;

• MM-də ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, tərəflər müqavilə bağlayarkən əsas götürdükləri şərait əhəmiyyətli dərəcədə dəyişərsə, yol
verilir;

• müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, yol verilir.

480. Müqavilənin bağlanması haqında edilmiş təklifdə verilmiş hansı cavab aksept sayılır?

√ yalnız özündə müqavilənin mühüm şərtlərini əks etdirən cavab
• hər bir cavab
• özündə müqavilənin adi şərtlərini əks etdirən cavab
• ofertaya gec verilmiş cavab
• yalnız özündə müqavilənin mühüm şərtlərini əks etdirə və ofertada göstərilən müddətdə verilən cavab

481. Qeyri-müəyyən şəxslər dairəsinə ünvanlanmış reklam oferta hesab edilirmi?

• reklam olunan məhsulun qiymətini və keyfiyyətini əks etdirən, lakin qeyri-müəyyən şəxslərə ünvanlanan reklam oferta hesab edilir
• heç bir halda hesab edilmir
√ reklamda ayrı qada nəzərdə tutulmayıbsa, reklam ofertaya dəvət sayılır
• reklam konkret şəxsə ünvanlanmışsa oferta hesab edilir
•  reklam olunan məhsulun satış ünvanını və çeşidini göstərən reklam oferta hesab edilir

482. Müqavilənin bağlanması üçün verilən təklif nə zaman oferta hesab edilir?

• müqavilənin bağlanması üçün edilən hər bir təklif
• müqavailənin bağlanması üçün konkret şəxsə ünvanlanan, lakin özündə müqavilənin mühüm şərtlərini əks etdirməyən təklif



• əvvəlcədən razılaşdırılmış təkliflər
• müqavilənin bağlanması üçün konkret şəxsə ünvanlanan hər bir təklif
√ bir və ya bir neçə şəxsə ünvanlanmış bu təklifdə onu vermiş şəxsin razılıq olduqda, öz təklifinin  icrasına hazır olduğu ifadə edildikdə

483. Müqavilə nədir?

√ mülki hüquq və vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi, dəyişdirilməsi və ya xitamı haqqında iki və ya bir neçə şəxsin razılaşması
• müəyyən hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün mükafat veriləcəyi barədə şəxsinq verdiyi vəd
• iki və ya daha çox şəxsin qanunda göstərilən formaya riayət etmədən bağladığı saziş
• iki və ya daha çox şəxsin hüquqi nəticə yaratmayan sazişi
• iki tərəfin bağladığı əqd

484. Tərəflərdən birinin tələbi ilə müqavilə hansı hallarda dəyişdirilə və ya ləğv edilə bilər?

√ yalnız digər tərəf müqaviləni əhəmiyyətli dərəcədə pozduqda və ya Mülki Məcəllədə və ya müqavilədə nəzərdə tutulan digər hallarda
• digər tərəf müqaviləni imzalamaqdan imtina etdikdə
• müqavilənin icrasını təmin edən əşya məhv olduqda
• digər tərəfdə eyni tələbi irəli sürdükdə
• digər tərəf müqaviləni həm əhəmiyyətli həmdə əhəmiyyətsiz dərəcədə pozduqda

485. Müqavilənin dəyişdirilməsi və ləğv edilməsi hansı halda mümkündür?

• yalnız məhkəmənin müvafiq qərarından sonar
• müqavilə bağlanarkən tərəflərdən birinin gəlmədiyi halda
• yalnız tərəflərin razılaşması ilə
√ əgər Mülki Məcəllədə və ya müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa,tərəflərin razılaşması ilə
• müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə

486. Müqavilə nə vaxtdan tərəflər üçün məcburi sayılır?

√ bağlandığı andan
• tərəflər müqavilənin şərtlərini icra etməyə başladıqları andan
• tərəflər müqaviləyə etiraz etdikləri andan
• tərtib edildiyi andan
• yazıldığı andan

487. Aşağıda sadalananlardan hansıları mülki hüquqi müqavilələrinin növlərinə
aiddir?

√ qarışıq müqavilə, əvəzli və əvəzsiz müqavilələr, ümumi müqavilə, ilkin müqavilə, üçüncü şəxsin xeyrinə müqavilə
• son müqavilə, yekun müqavilə, bağlayıcı müqavilə, satılıq müqaviləsi

• birja müqaviləsi, əmlak müqaviləsi, bir tərəfli müqavilə, əməli təsir
müqaviləsi

• sülh müqaviləsi, ictimai müqavilə, əmək müqaviləsi, məişət müqaviləsi
• notariat müqavilə, sərbəst bazar müqaviləsi, ofis müqaviləsi

488. Sadə yazılı müqavilə nə zaman bağlanmış hesab olunur?

• müqavilə müvafiq qaydada notariusda təsdiq olunduğu andan
• müqavilə müvafiq qaydada tərtib edildiyi andan
• müqavilə müvafiq qaydada tərəflərə təqdim olunduğu andan
• müqavilə müvafiq qaydada dərc olunduğu andan
√ müqavilə müvafiq qaydada imzalandığı andan

489. Müqavilə nə zaman əvəzli sayılır?

√ müqaviləyə görə tərəf öz vəzifələrinin icrası müqabilində haqq və ya digər qarşılıqlı əvəz almalıdırsa, həmin müqavilə əvəzli sayılır
• müqaviləyə görə tərəf öhdəliyi bir tərəfli qaydada icra edərsə, həmin müqavilə əvəzli sayılır
• müqaviləyə görə tərəf öhdəliyin icrasından imtina edərsə, həmin müqavilə əvəzli sayılır
• müqaviləyə görə kreditor öz hüquqlarını digər şəxsə güzəst edərsə, həmin müqavilə əvəzli sayılır



• müqaviləyə görə tərəf öz vəzifələrinin icrası müqabilində haqq və ya digər qarşılıqlı əvəz almalı deyildirsə, həmin müqavilə əvəzli
sayılır

490. Müqavilələrə hansı əqdlər haqqında qaydalar tətbiq olunur?

√ iki və çoxtərəfli əqdlərə dair qaydalar tətbiq edilir
• real əqdlər haqqında qaydalar tətbiq olunur
• konsesual əqdlər haqqında qaydalar tətbiq olunur
• əvəzli əqdlər haqqında qaydalar tətbiq olunur
• bir tərəfli əqdlər haqqında qaydalar tətbiq olunur

491. Real və ya konsensual müqavilələr

√ müqavilənin bağlanması üçün müqavilə konsensual olduqda tərəflərin razılığı, real olduqda isə tərəflərin razılığı ilə yanaşı, əşyanın da
verilməsi tələb olunur)

• mülki fəaliyyət qabiliyətli şəxslərin bağladıqdarı müqavilə real, nümayəndə vasitəsi ilə bağlanan müqaivilə isə konsensual müqavilədir)

• konsensual müqavilə gələcək əmlak barəsində bağlanmış müqavilədir, reaal müqavilə isə mövcud əmlak barəsində bağlanmış
müqavilədir)

• Real müqavilələrin bağlanması üçün borclu əşyanın verilməsi öhdəliyini öz üzərinə götürür
• müqavilənin konsensual olması notarial qaydada təsdiq olunmasıdır, müqavilənin real olması isə mülki vəzifələrin icra edilməsidir)

492. Tərəflərin bilavasitə razılaşdıqları şərt üstündür, yoxsa standart şərt?

√ bilavasitə razılaşdıqları şərt
• standart şərt
• hər iki bərabərdir
• konkret situasiyadan asılı olaraq dəyişir
• bu müqavilə növlərindən asılı olaraq dəyişir

493. Hərrac keçirilmədikdə ödənilən məbləğ

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

494. Ümumi müqavilə bağlanmasında kimə üstünlük verilir?

√ heç kimə
• dövlət və bələdiyyə orqanlarının
• fiziki şəxslərə
• kommersiya hüquqi şəxslərə
• qeyri - kommersiya

495. Əvəzsiz-müqavilə

√ müqaviləyə görə bir tərəf digər tərəfdən haqq və ya digər qarşılıqlı əvəz almadan ona nə isə verir
• tərəflər bir-birinə qarşı pul ödəməkdən çəkinir
• tərəflər bir-birinə qarşı görməkdən çəkinir
• Müqaviləyə görə, tərəf öz vəzifələrinin icrası müqabilində haqq alır
• tərəflər bir-birinə qarşı xidmət göstərməkdən çəkinir

496. Yeni oferta

√ oferta üçün gecikmiş aksept
• iki tərəfin qarşılıqlı ofertası
• İkitərəfli qarşılıqlı aksepti
• müqavilə bağlanması haqqında təklif
• aksept üçün gecikmiş oferta



497. Aksept nədir?

√ Müqavilə bağlanması haqqında təklif qəbul etmək
• Müqavilənin standart şərtləri
• Müqavilənin zəruri şərtləri
• müqavilənin zəruri və standart şərtlərinin məcmusu
• Ofertanın ünvanlandığı şəxsin ofertanı qəbul etmək

498. Oferta nədir?

√ müqavilə bağlanması haqqında təklif
• müqavilə şərtlərinin məcmusu
• müqavilənin zəruri şərtlərinin məcmusu
• müqavilə bağlanması haqqında təklifin qəbulu
• müqavilənin mühüm şərtlərinin məcmusu

499. Nə zaman müqavilə bağlanmış sayılır?

√ tərəflərin müqavilənin bütün mühüm şərtləri barəsində tələb olunan formada razılığa gəldikdə
• tərəflərin müqavilə bağlanmaq haqqında razılıq əldə etdikdə
• tərəflər muqavilənin vaxtı barəsində razılığa gəldikdə
• muqavilənin adi qaydaları ilə əlaqədar razılığa gəliblərsə
• tərəflərin müqaviləni notariusda təsdiq etdirdikdə?

500. Müqavilənin anlayışı hansıdır?

√ mülki hüquq və vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi, dəyişdirilməsi və ya xitamı haqqında iki və ya bir neçə şəxsin razılaşması)
• Borclunun kreditorun xeyrinə pul ödəmək vəzifəsi
• Mülkihüquq və vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi və xitmaı haqqında iki və ya bir neçə şəxsin oazılaşması)
• Mülki hüquq və vəzifələrin müəyənləşdirilməsi, dəyişdirilməsi haqqında iki və ya bir neçə şəxsin razılaşması)
• Kreditorun borcludan işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsini, pulun ödənilməsini tələb etmək hüququ


