
    1716_Az_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları  Fənn : 1716 İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi

1. İşsizliyin strukturu onun səbəblərinə görə aşağıdakı işçi qüvvəsi kateqoriyası yoxdur?

• işdən azad olunma nəticəsində işini itirənlər
• könüllü olaraq işi tərk edənlər
• fasilədən sonra əmək bazarına gələnlər
• əmək bazarına ilk dəfə gələnlər
√ yaşa görə xususi qruplar

2. Tsiklik işsizlik nə zaman baş verir?

• istehlak durğunluğu zamanı
• iqtisadi böhran zamanı
• struktur durğunluğu zamanı
√ istehsal durğunluğu zamanı
• ifrat istehsal zamanı

3. əmtəələrə və xidmətlərə olan məcmu tələb azaldıqda nə baş verir?

• məşğulluq artır, işsizlik azalır
• məşğulluq stabil qalır, işsizlik artır
• məşğulluq ixtisara salınır, işsizlik stabil qalır
• məşğulluq və işsizlik bir-birinə bərabər olur
√ məşğulluq ixtisara salınır, işsizlik artır

4. Tsiklik işsizlik adlandırılır?

• təklif defisitliyi işsizliyi
• işsizlik mütənasibliyi
• paritet işsizliyi
• tarazlı işsizliyi
√ tələb defisitliyi işsizliyi

5. Friksion və struktur işsizlik müəyyən edir?

√ işsizliyin təbii səviyyəsini
• işsizliyin sosial səviyyəsini
• işsizliyin normal səviyyəsini
• işsizliyin tarazlı səviyyəsini
• işsizliyin süni səviyyəsini

6. Friksion işsizlik  aşağıdakılardan hansı hesab edilir?

√ könüllü
• mövsümi
• daimi
• müvəqqəti
• məcburi

7. İşsizlər məşğul olanlarla birlikdə  təşkil edirlər?

• ölkənin orta təbəqəsini
• ölkənin məşğul əhalisini
• ölkənin insan resursunu
• ölkənin raqabətliliyini
√ ölkənin işçi qüvvəsini

8. Iş axtaran, müəyyən dövrdən sonra işlə təmin olunan, bu və ya digər səbəbdən iş yerini itirən insanlar qrupu hesab edilir?



√ friksion işsizlik
• süni işsizlik
• tsiklik işsizlik
• təbii işsizlik
• struktur işsizlik

9. Friksion işsizlik zəruri və müəyyən mənada.....?

• təhlükəli işsizlikdir
√ arzu olunan işsizlikdir
• struktur işsizlikdir
• stimullaşdırıcı işsizlikdir
• təbii işsizlikdir

10. əmək bazarında yeni ixtisasa tələb artıran işsizlik hansıdır?

• friksion işsizlik
• süni işsizlik
• tsiklik işsizlik
• təbii işsizlik
√ struktur işsizlik

11. İşsizliyin təbii səviyyəsi iş qüvvəsinin............. ifadə edir?

• ölkənin orta təbəqəsini
• ölkənin məşğul əhalisini
• ölkənin insan resursunu
• ölkənin raqabətliliyini
√ tam məşğulluq səviyyəsini

12. İşsizlik hesab edilir?

• sosial-mədəni problem
• psixoloji-iqtisadi problem
• siyasi-iqtisadi problem
• tarixi-iqtisadi problem
√ sosial-iqtisadi problem

13. Işsizliyin faktiki səviyyəsinin onun təbii səviyyəsindən 1% çox olması......... səbəb olur?

• ÜMM-un 3.5% azalmasına
√ ÜMM-un 2.5% azalmasına
• ÜMM-un 4.5% azalmasına
• [yeni cavab]ÜMM-un 5.5% azalmasına
• ÜMM-un 1.5% azalmasına

14. Aşağıdakılardan hansı işsizliyin sosial nəticəsi deyil?

• əhalinin real gəlirləri və həyat səviyyəsi aşağı düşür
√ əhalinin həyat səviyyəsində müsbət dəyişiklik baş verir
• psixoloji gərginlik artır
• cəmiyyətdə cinayətkarlıq və narkomaniya artır
• işçi ixtisaslarını və əmək vərdişlərini itirir

15. Aşağıdakılardan hansı işsizliyin sosial nəticəsidir?

• iqtisadi artım tempi yüksəlir
√ əhalinin real gəlirləri və həyat səviyyəsi aşağı düşür
• işçi ixtisası artır və əmək vərdişləri yüksəlir



• əhalinin həyat səviyyəsində müsbət dəyişiklik baş verir
• cəmiyyətdə iqtisadi böhran yaranır

16. Muzdlu  əməyin  ixracı  və  idxalından ibarət olan proses necə adlanır?

• ixtisaslı mütəxəssislərin  ixracı  və  idxalı
• fəhlələrin ixracı  və  idxalı
• intellektual mülkiyyətin  ixracı
• “beyin” axını
√ işçi  qüvvəsinin  beynəlxalq  miqrasiyası

17. İqtisadi fəal əhalinin ölkənin hüdudlarından kənara axını adlanır?

√ xarici miqrasiya
• daxili miqrasiya
• qloballaşma
• yerli miqrasiya
• iqtisadi inteqrasiya

18. İstiqamətinə  görə işçi qüvvəsinin  miqrasiyasının  aşağıdakı forması yoxdur?

• sənayecə  inkişaf  etmiş  ölkələr  arasında  miqrasiya
• yüksək  ixtisaslı  işçi  qüvvəsinin  sənayecə  inkişaf  etmiş  ölkələrdən  inkişaf  etməkdə  olan  ölkələrə
√ üçüncü dünya ölkələrindən sənayecə  inkişaf  etmiş  ölkələrə  miqrasiya
• inkişaf  etməkdə  olan  ölkələrdən  keçmiş  sosialist  ölkələrinə miqrasiya
• inkişaf  etməkdə  olan  ölkələr  arasında  miqrasiya

19. Müddətinə görə işçi qüvvəsinin miqrasiyasının  aşağıdakı forması yoxdu?

• birdəfəlik  (bir  qayda  olaraq  qitələrarası)
• mövsümi  (gəlir  əldə  etmək  üçün  hər  il  edilən  səfərlər)
√ daimi (bir  qayda  olaraq  qitələrarası)
• gündəlik  (öz  ölkəsində  yerləşən  yaşayış  məntəqəsindən  digər  ölkədə  yerləşən  iş  yerinə  gündəlik
• müddətli  (bir  qayda  olaraq  qitədaxili)

20. əmək miqrasiyasının yaranması əsasən aşağıdakılardan hansı ilə əlaqədar olmuşdur?

• beynəlxalq əmək bölgüsü ilə
• dünya əhalisinin sayının artması ilə
√ ölkələrin  qarşılıqlı  asılılığı  və  onların  iqtisadi   inkişaflarında  olan  qeyri-bərabərliklə
• qloballaşmanın təsiri ilə
• insanların istəyi ilə

21. İşçi  qüvvəsinin  miqrasiyasına təsir göstərən  amillərin təsnifatı hansılardır?

• siyasi və iqtisadi
√ iqtisadi və qeyri-iqtisadi
• tarixi məntiqi
• qlobal ixtisaslaşma
• sosial mədəni

22. İşçi  qüvvəsinin  beynəlxalq  miqrasiyasının  intensivliyinə təsir göstərmir?

• dünya ölkələrinin  qarşılıqlı  asılılığının  artması
• beynəlxalq  informasiya  sisteminin  genişlənməsi
•  iqtisadiyyatın  struktur  yenidənqurulması
√ yeni dövlətlərin yaranması problemləri
• elmi-texniki  tərəqqinin  inkişafı

23. Beynəlxalq  əmək  Təşkilatı nə vaxt yaradılmışdır?



• 1937-ci ildə
√ 1919-cu ildə
• 1943-cü ildə
• 2007-ci ildə
• 1800-cü ildə

24. Beynəlxalq əmək Təşkilatının təsnifatına görə müasir beynəlxalq miqrasiyanın aşağıdakı tipi yoxdur?

• daimi  yaşayış  yerini  dəyişən  köçkünlər
•  qaçqınlar
√ daimi  yaşayış  yeri olan şəxslər
• qeyri-leqal  immiqrantlar
• müqavilə  üzrə  işləyənlər

25. Beynəlxalq  əmək  Təşkilatı hal-hazırda hesab edilir?

• ATƏT-in ixtisaslaşmış  təşkilatı
√ BMT-nin  ixtisaslaşmış  təşkilatı
• NATO-nun ixtisaslaşmış  təşkilatı
• OPEK-in ixtisaslaşmış  təşkilatı
• GUAM-ın ixtisaslaşmış  təşkilatı

26. Beynəlxalq  əmək  Təşkilatı nə vaxt BMT-nin  ixtisaslaşmış  təşkilatı statusunu alıb?

• 1956-cı  ildə
• 1986-cı  ildə
• 1966-cı  ildə
√ 1946-cı  ildə
• 1936-cı  ildə

27. Beynəlxalq  əmək  Təşkilatının  təsnifatına  görə  müasir  beynəlxalq miqrasiyanın  əsas neçə  tipi  var?

√ 5
• 6
• 2
• 3
• 7

28. əmək gəlirlərinə aiddir?

• kommersiya fəaliyyətindən əldə olunmuş gəlir
• sahibkarlıq əldə olunmuş gəlir
• mülkiyyətdən əldə olunmuş gəlir
√ fərdi əmək fəaliyyəti nəticəsində əldə olunmuş gəlirlər
• şəxsi yardımçı təsərrüfatlarda istehsal olunmuş məhsulun satışından əldə olunmuş gəlir

29. əməksiz gəlirlər bölünür?

• dövlət gəlirləri və vətəndaş gəlirləri
•  mövsümi gəlirlər və dinamik gəlirlər
√ leqal və qeyri leqal gəlirlərə
• əmək gəlirləri və əməksiz gəlirlər
• müvəqqəti gəlirlər və daimi gəlirlər

30. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində gəlirlər aşağədakı kimi təsnifləşdirilir?

• mövsümi gəlirlər və dinamik gəlirlər



√ əmək gəlirləri və əməksiz gəlirlər
• müvəqqəti gəlirlər və daimi gəlirlər
• dövlət gəlirləri və vətəndaş gəlirləri
• leqal gəlirlər və kriminal gəlirlər

31. Real gəlirlər xarakterizə edir?

• əhalinin əmanət yığımı qabiliyyətini
√ əhalinin alıcılıq qabiliyyətini
• əhalinin xidmət istehlakı qabiliyyətini
• əhalinin ərzaq məhsullarının alıcılıq qabiliyyətini
• əhalinin yaradıcılıq qabiliyyətini

32. əhalinin şəxsi istehlakına və yığımına sərf olunan gəlirlər, yəni sərəncamda qalan gəlirlər ümumi gəlirlərdən nə qədər az olur?

• yaşayış minimumunun miqdarı qədər az olur
• minimum pensiyanın miqdarı qədər az olur
• ehtiyac meyarının miqdarı qədər az olur
• minimum əmək haqqının miqdarı qədər az olur
√ vergi və məcburi ödəmələrin miqdarı qədər az olur

33. Sərəncamda qalan gəlirlər nəyi xarakterizə edir?

• əhalinin  ərzaq almağa sərf olunan gəlirləri
• əhalinin şəxsi istehlakına sərf olunan gəlirləri
• əhalinin şəxsi yığımına sərf olunan gəlirləri
• əhalinin təkrar istehsalına sərf olunan gəlirlər
√ əhalinin şəxsi istehlakına və yığımına sərf olunan gəlirlər

34. Nominal gəlirlər dedikdə nəzərdə tutulur?

• müəyyən dövr ərzində əldə edilən sosial müavinət gəlirləri
• müəyyən dövr ərzində natura formasında əldə edilən gəlirlər
√ müəyyən dövr ərzində pul formasında əldə edilən gəlirlər
• müəyyən dövr ərzində natura və pul formasında əldə edilən gəlirlər
• müəyyən dövr ərzində əldə edilən pensiya gəlirləri

35. əhalinin rifah halının əsas göstəricisi sayılan məcmu gəlirlər hesab edilir?

• müavinətlər
• əmək haqları
√ pul və natural gəlirlər
• sahibkar gəliri
• amortizasiya gəliri

36. Azərbaycan Respublikasında 2006-2015-ci illəri əhatə edən məşğulluq strategiyasının əsas məqsədi nədir?

• əhalinin miqrasiyasını məhdudlaşdırmaq
√ əmək ehtiyatlarından daha dolğun istifadə etməklə əhalinin səmərəli məşğulluğunu təmin etmək
• əməyin məhsuldarlığının artırılmasını təmin etmək
• təhsil sistemi ilə istehsalat arasında əlaqənin formalaşdırılması
• işləyənlərin hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi

37. Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası əsaslanır?

• "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına (2008-2015-ci         illər)"
• "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına (1995-2000-ci         illər)"
• "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına (2000-2004-cü         illər)"
√ "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına (2004-2008-ci         illər)"



• "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına (2007-2012-ci         illər)"

38. Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası əhatə edir?

• 2000-2008-ci illəri
• 2009-2012-ci illəri
√ 2006-2015-ci illəri
• 2003-2011-ci illəri
• 2004-2017-ci illəri

39.
Məşğulluğa kömək sahəsində dövlət siyasətinin hüquqi, iqtisadi və təşkilati əsaslarını, eləcə də vətəndaşların əmək sahəsində və
işsizlərin sosial müdafiəsi sahəsində dövlət təminatlarını müəyyən edir?

• Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
• Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi
√ Azərbaycan Respublikasının Məşgullluq haqqında qanunu
• Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
• Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi

40. Aşağıdakılardan hansı əmək bazarının fəaliyyətinin tənzimlənməsi baxımından hüquq mənbəyi sayılmır?

• Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
• Minimum əmək haqqı səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi haqqında prezident fərmanı
√ Əməyin təhlükəsizliyi haqqında Nazirlər Kabinetinin  fərmanı
• Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
• Məşğulluq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanun

41. İşçi  qüvvəsinin  miqrasiyasının  iqtisadi  amillərinə  aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• ölkələrin  iqtisadi  inkişaf  səviyyələrinin, əməyin  ödəniş  səviyyəsinin fərqliliyi
• ayrı-ayrı  ölkələrin  əmək  resursları  ilə  fərqli  səviyyədə  təmin  olunmaları
• əmək  resurslarının  kəmiyyət  və  keyfiyyət  xüsusiyyətlərinin  milli  istehsalın  maddi-texniki
√ siyasi-hüquqi,  qaçqın  axınları,  dini,  etnik,  ailəvi problemlər
• milli  əmək  bazarının  vəziyyəti

42. Miqrantların ixtisas səviyyəsinə görə işçi qüvvəsinin miqrasiyasının forması hansıdır?

√ yüksək və aşağı ixtisaslı işçi qüvvəsi
• ali və orta təhsill işçi qüvvəsi
• orta ixtisas təhsilli işçi qüvvəsi
• uzun və qısa müddətli təcrübəyə malik işçi qüvvəsi
• peşəkar və qeyri-peşəkar işçi qüvvəsi

43. ərazi  əhatəsinə görə işçi qüvvəsinin  miqrasiyasının  forması hansıdır?

• regionlararası və regiondaxili
• iqtisadi birlik daxili
• ölkələrarası və ölkədaxili
√ qitələrarası və qitədaxili
• dövlətlərarası və dövlətdaxili

44. İşçi  qüvvəsinin  beynəlxalq  miqrasiyası............ ibarətdir?

• ixtisaslı mütəxəssislərin  ixracı  və  idxalından
• “beyin” axınından
• intellektual mülkiyyətin  ixracı  və  idxalından
• fəhlələrin ixracı  və  idxalından
√ muzdlu  əməyin  ixracı  və  idxalından



45. İşsiz vətəndaşların işlə təmin olunmaq üçün əsasən müraciət etməli olduqları dövlət orqanı hansıdır?

• dövlət təhlükəsizlik orqanları
• dövlət idarəetmə orqanları
• dövlət miqrasiya orqanları
√ dövlət məşğulluq orqanları
• dövlət sosial-müdafiə orqanları

46. Fillips əyrisinə görə işsizliyin hansı şəraitində qısamüddətli dövrdə inflyasiya və işsizlik səviyyələri arasında tərs mütənasiblik
mövcuddur?

• işsizliyin faktiki səviyyəsinin onun təbii səviyyəsindən üstünlüyü şəraitində
•  işsizliyin faktiki səviyyəsinin onun təbii səviyyəsindən paralelliyi şəraitində
• işsizliyin faktiki səviyyəsinin onun təbii səviyyəsindən çoxluğu şəraitində
• işsizliyin faktiki səviyyəsinin onun təbii səviyyəsinə bərabərliyi şəraitində
√ işsizliyin faktiki səviyyəsinin onun təbii səviyyəsindən azlığı şəraitində

47.
Fillips əyrisinə görə işsizliyin faktiki səviyyəsinin onun təbii səviyyəsindən azlığı şəraitində qısamüddətli dövrdə aşağıdakılardan hansı
arasında tərs mütənasiblik mövcuddur?

• inflyasiya və deflyasiya səviyyələri
• inflyasiya və iqtisadi inkişaf səviyyələri
√ inflyasiya və işsizlik səviyyələri
• inflyasiya və məşğulluq səviyyələri
• inflyasiya və iqtisadi artım səviyyələri

48. Fillips əyrisinə görə işsizliyin faktiki səviyyəsinin onun təbii səviyyəsindən azlığı şəraitində qısamüddətli dövrdə inflyasiya və işsizlik
səviyyələri arasında.......... mövcuddur

√ tərs mütənasiblik
• doğru mütənasiblik
• düz mütənasiblik
• məntiqi mütənasiblik
• bərabər mütənasiblik

49. Işsizliyin faktiki səviyyəsinin onun təbii səviyyəsindən azlığı şəraitində qısamüddətli dövrdə inflyasiya və işsizlik səviyyələri arasında
tərs mütənasibliyi əks etdirir?

• Marks əyrisi
• Oyken əyrisi
√ Fillips əyrisi
• Fridman əyrisi
• Marşal əyrisi

50.  Işsizliyin faktiki səviyyəsinin onun təbii səviyyəsindən 1% çox olması ÜMM-un 2.5% azalmasına səbəb olur  hansı qanuna görə doğru
hesab edilir

√ Ouken qanununa
• Sey qanununa
• rəqabət qanununa
• Herfindal qanununa
• tələb qanununa

51. İşsizlik sosial problem olmaqla səbəb olur?

• sosial-iqtisadi inkiğafın təmin olunmasına
• insanların orta ömür müddətinin artmasına
• yoxsulluq həddinin azalmasına
√ həyat tərzinin, yaşayış imkanlarının zəifləməsinə və çətinləşməsinə



• cəmiyyətdə təbəqələşmənin aradan qaldırılmasına

52. Fillips əyrisinə görə işsizliyin faktiki səviyyəsinin onun təbii səviyyəsindən azlığı şəraitində hansı dövrdə inflyasiya və işsizlik
səviyyələri arasında tərs mütənasiblik mövcuddur?

• uzunmüddətli dövrdə
• istənilən zaman ərzində
• ani dövrdə
√ qısamüddətli dövrdə
• orta müddətli dövrdə

53. Istehlak tələbinin tərkibində və istehsal texnologiyasında baş verən mühüm dəyişikliklər iş qüvvəsinin tərkibində də ümumi tələbi
dəyişir və aşağıdakılardan hansının yaranmasına səbəb olur?

• təbii işsizliyin
• tsiklik işsizliyin
• süni işsizliyin
√ struktur işsizliyin
• friksion işsizliyin

54. Hansı işsizlik əmək resurslarının səmərəli bölgüsü və eyni zamanda milli məhsulun real həcminin artması kimi xarakterizə olunur?

• friksion işsizlik
• tsiklik işsizlik
√ süni işsizlik
• struktur işsizlik
• təbii işsizlik

55. əmək məhsuldarlığı yüksək olduğu zaman aşağıdakılardan hansının səviyyəsi yüksək olur?

• real əmək haqqı səviyyəsi
√ nominal əmək haqqı səviyyəsi
• iqtisadi inteqrasiya səviyyəsi
• rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsi
• alıcılıq qabiliyyətinin səviyyəsi

56. əmək Məcəlləsinə görə əmək haqqı illik dövr üçün hesablanan işçilərə verilməlidir

• gündə bir dəfədən az olmayan müddətdə
• dekadada bir dəfədən az olmayan müddətdə
• rübdə iki dəfədən az olmayan müddətdə
√ ayda bir dəfədən az olmayan müddətdə
• həftədə bir dəfədən az olmayan müddətdə

57. əmək Məcəlləsinə görə işin mürəkkəbliyi, əməyin gərginliyi və işçinin ixtisas səviyyəsinə görə müəyyən edilən əmək haqqının hissəsi
hansıdır?

• əlavə maaş
• mükafat
• motivasiya
√ tarif (vəzifə) maaşı
• əsas maaş

58. Ödənilən əmək haqqı əsasən olur?

√ vaxta və işə görə
• peşəkarlığa görə
• ixtisas səviyyəsinə görə
• sərf olunan vaxta görə
• görülən işə görə



59.  əmək haqqı və ya əmək haqqı dərəcəsi əməyin istifadəsi üçün ödənilən qiymət dir yanaşması kimə
  məxsusdur?

• K. Marksa
• M. Fridmana
• A.Smitə
• D. Rikardoya
√ K. Makkonnell və S. Bryuya

60. əmək resursları dedikdə nəzərdə tutulur?.

• 16 yaşa qədər olqn əhali
• ali məktəblərdə təhsil alan əhali
• işlə məşğul olan əhali
√ əmək qabiliyyətli yaşda olan əhali
• pensiya yaşında olan əhali

61. İstehsal resursları qrupuna hansı aid deyil?

• əmək resursları
√ pul resursları
• təbii resurslar
• maliyyə resursları
• maddi resurslar

62. əhalinin gəlirləri sahəsindəki fərqləri yaradan səbəblərə hansı aid deyil?

• insanlarin fiziki, estetik, peşəkarlıq və intelektual qabiliyyətlərinin fərqli olması
• bazarda hakimiyyətə malik olmaq
• mülkiyyətin qeyri-bərabər bölgüsü
√ təkmil rəqabətin mövcud olması
• təhsilin və ixtisas hazırlığının müxtəlif səviyyədə olması

63. Dünya təcrübəsində ailə gəlirlərinin əsas mənbəyini hesab edilir?

• sahibkarlıq əldə olunmuş gəlir
• mülkiyyətdən əldə olunmuş gəlir
• kommersiya fəaliyyətindən əldə olunmuş gəlir
• fərdi əmək fəaliyyəti nəticəsində əldə olunmuş gəlirlər
√ əmək haqqı gəlirləri

64. əhali gəlirləri dedikdə nəzərdə tutulur?

• əhalinin yalnız nominal gəlirləri
• tələbələrin təqaüdləri
• pensiyaçıların aldığı pensiya və müavinət
• əhalinin yalnız real gəlirləri
√ müəyyən vaxt ərzində müntəzəm olaraq bazar subyektlərinin əldə etdiyi pul və natural vasitələrin         cəmi başa düşülür

65. əmək bazarında mövcud vəziyyəti nəzərə almaqla işaxtaran və işsiz vətəndaşların sosial müdafiəsinin təmin edilməsi istiqamətində
müəyyən işlər görən aparıcı orqan hansıdır?

• Dövlət Miqrasiya Xidməti
• Maliyyə Nazirliryi
• Standartlaşdırma Komitəsi
√ Dövlət Məşğulluq Xidməti
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi



66. Öz aktivlərini tamamilə və ya qismən birləşdirmiş hüquqi şəxslər arasında maliyyə-sənaye qrupu yaradılmasına dair müqavilə
bağlanarkən aşağıdakılardan hansı həmin müqavilədə öz əksini tapmaya bilər?

• maliyyə-sənaye qrupunun mənfəətinin qrup iştirakçıları arasında bölüşdürülməsi qaydalarını;
• maliyyə-sənaye qrupunun nizamnamə fondu və qrup iştirakçılarının hər birinin bu fonddakı payını;
• maliyyə-sənaye qrupu iştirakçılarının tərkibində dəyişikliklərin edilməsi qaydalarını;
√ maliyyə-sənaye qrupunun baş şirkətinin yerləşəcəyi məkan və maliyyə-sənaye qrupunun fəaliyyət göstərəcəyi coğrafi ərazi;
• maliyyə-sənaye qrupunun adı;

67. Törəmə təsərrüfat cəmiyyəti ilə bağlı fikirlərdən hansı doğrudur?

• Törəmə təsərrüfat cəmiyyəti kimi yalnız təsərrüfat cəmiyyəti çıxış edə bilər.
• Törəmə cəmiyyət əsas ortaqlığın və ya cəmiyyətin borcları üçün cavabdeh deyildir.

• Hüquqi statusuna görə törəmə təsərrüfat cəmiyyəti kimi məhdud məsuliyyətli cəmiyyət, əlavə məsuliyyətl cəmiyyət, eləcə də səhmdar
cəmiyyət çıxış edə bilər

•
Təsərrüfat cəmiyyəti o halda törəmə cəmiyyət sayılır ki, digər (əsas) təsərrüfat ortaqlığı və ya cəmiyyəti onun nizamnamə kpitalında
üstün iştirakına görə və ya onlar arasında bağlanmış müqaviləə müvafuq surətdə həmin cəmiyyətin qəbul etdiyi qərarları
müəyyəmləşdirmək imkanına malik olur.

√ hamısı

68. Kooperativlərlə bağlı deyilənlərdən hansı doğru deyil?

√ Kooperativ öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün muzdla işçilər tutmaq hüququna malik deyil.

• Kooperativin şəxsi əməyini tətbiq etməklə onun fəaliyyətində iştirak edən üzvləri ilə əmək münasibətləri Azərbaycan Respublikasının
əmək qanunvericiliyi, Mülki Məcəllə və kooperativin nizamnaməsi ilə tənzimlənir.

• Kommersiya təşkilatı kimi kooperativ qanunla qadağan olunmayan istənilən sahədə qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada
sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirə bilər.

• Dövlət orqanları, bələdiyyələr, digər fiziki və hüquqi şəxslər kooperativlə münasibətlərini müqavilə əsasında qururlar.
• Kooperativin adında onun fəaliyyətinin əsas məqsədi, habelə “kooperativ” sözü olmalıdır.

69. Aşağıdakılardan hansı fiziki və (və ya) hüquqi şəxslərin birgə fəaliyyət göstərmək üçün üzvlüyünə əsaslanan könüllü birliyi olub
iştirakçılarının maddi və başqa tələbatının, onun üzvlərinin əmlak pay haqlarının birləşdirilməsi yolu ilə ödənilməsi məqsədilə yaradılır

• səhmdar cəmiyyəti
√ kooperativlər
• törəmə təsərrürat cəmiyyəti
• kommandit ortaqlıq
• təsərrüfat ortaqlığı cə cəmiyyətləri

70. Mülki Məcəlləyə əsasən qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyətin aşağıdakı növlərindən hansılar yalnız hüquqi şəxslər tərəfindən
həyata keçirilə bilər?

• Broker fəaliyyəti
√ hamısı
• Depozitar fəaliyyəti
• Klirinq fəaliyyəti
• Diler fəaliyyəti

71. Qeyri-hökümət təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri ilə bağlı aşağıda deyilənlərdən hansılar doğru deyil?

• Qeyri-hökümət təşkilatının nümayəndəliyi həmin təşkilatın olduğu yerdən kənarda təşkil edilir
√ Filial və nümayəndəliklərin fəaliyyətinə görə onları yaradan qeyri-hökümət təşkilatı məsuliyyət daşımır
• Filial və nümayəndəliyin rəhbərləri qeyri-hökümət təşkilatı tərəfindən təyin edilir.
• Qeyri-hökümət təşkilatının filialı və nümayəndəliyi onları yaratmış təşkilatın əmlakından pay alır
• Qeyri-hökümət təşkilatının filialı və nümayəndəliyi hüquqi şəxs deyil,

72. təsərrüfat ortaqlıqları və təsərrüfat cəmiyyətləri ilə bağlı deyilənlərdən hansı yanlışdır?

• təsərrüfat cəmiyyəti əlavə məsuliyyətli cəmiyyət formasında yaradıla bilər
• təsərrüfat cəmiyyəti səhmdar cəmiyyəti formasında yaradıla bilər
• Təsərrüfat ortaqlığı tam ortaqlıq formasında yaradıla bilər
• Təsərrüfat ortaqlığı kommandit ortaqlıq formasında yaradıla bilər



√ Təsərrüfat ortaqlığı məhdud məsuliyyətli cəmiyyət formasında yaradıla bilər

73. Təsərrüfat ortaqlıqlığı təsərrüfat cəmiyyətinə çevrilərkən cəmiyyətin iştirakçısı (səhmdarı) olmuş hər bir tam ortaq ortaqlıqdan
cəmiyyətə keçmiş öhdəliklər üzrə neçə il ərzində özünün bütün əmlakı ilə subsidiar məsuliyyət daşıyır?

• 4 il
• 5 il
• 1 il
√ 2 il
• 3 il

74. təsərrüfat ortaqlıqları və təsərrüfat cəmiyyətləri ilə bağlı deyilənlərdən hansı yanlışdır?

• təsərrüfat ortaqlıqları və təsərrüfat cəmiyyətləri nizamnamə (şərikli) kapitalına malikdirlər ki, bu da iştirakçıların payına bölünür.
• Təsərrüfat cəmiyyətinin təsisçiləri həmin cəmiyyətin işində yalnız əmlak payları ilə iştirak edirlər.
• təsərrüfat ortaqlıqları kommersiya təşkilatlarıdır.
• Təsərrüfat ortaqlığında isə əmlak paylarından əlavə, təsisçilər ortaqlığın işində bilavasitə (şəxsi əməkləri, fəaliyyətləri ilə) iştirak edirlər.
√ təsərrüfat cəmiyyətləri kommersiya təşkilatları deyil.

75. əlavə məsuliyyətli cəmiyyət məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdən nə ilə fərqlənir?

•  Iştirakçılarının sayına görə
• Emissiya edilən səhmlərin sayına görə
√ İştirakçıların öz öhdəliklərinə görə daşıdıqları məsuliyyətin həcminə görə
• Nizamnamə kapitalının həcminə görə
• Təsisçilərin və iştirakçıların milli tərkibinə görə

76. Qeyri-kommersiya təşkilatlatlarının əsas məqsədi nədir?

√ Mənfəət əldə etməmək və əldə edilmiş mənfəəti iştirakçılar arasında bölüşdürməmək
• Mənfəət əldə etmək və iştirakçılar arasında bölüşdürmək
• Mənfəət əldə etmək və onu istehsal və qeyri-istehsal fəaliyyətinə yönəltmək
• Gəlir əldə etmək və onu təkrar istehsala bölüşdürmək
• Gəlir əldə etmək və onu əsas fəlaiyyətə bölüşdürmək

77. Deyilənlərdən hansı səhmdar cəmiyyətləri ilə bağlı fikri əks etdirir?

√ Nizamnamə kapitalı iştirakçıların hissələrinə (səhmlərınə) bölünmüşdür
• Pay fondu müəyyən sayda səhmlərə bölünmüşdür
• Nizamnamə fondu hissələrdən ibarətdir
• Şərikli kapital iştirakçıların hissələrinə (səhmlərınə)  bölünmüşdür
• Nizamnamə kapitalı iştirakçıların pay haqlarından ibarətdir

78. .  Qiymətli kağızlar haqqında  Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə zaman qəbul edilib?

• 1993-cü il 28 yanvar
• 1999-cu il 4 iyun
• 1998-ci il 8 noyabr
√ 1998-ci il 14 iyul
• 1995-ci il 5 mart

79. Aşağıdakılardan hansı daxili dövlət borcu hesab edilir?

• Dünya Bankından  maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• transmilli korporasiyalardan maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• bəldiyyə büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
√ Müdafiə Nazirliyinin aldığı ərzaq məhsullarına görə yaranan borc
• xarici mənbədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı

80. Aşağıdakılardan hansı xarici dövlət borcu hesab edilir?



• büdcədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• xarici mənbədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• bəldiyyə büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• transmilli korporasiyalardan maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
√ MDB-yə üzvlük haqqı

81. Vergi hüququ hansı iqtisadi hüquq sahəsinin institutu hesab edilir?

• büdcə hüququnun
• mənfəət vergisi haqqında qanun
• Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
•  Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası
• əlavə dəyər vergisi haqqında qanun
• təsərrüfat hüququnun
• mülki hüququn
• inzibati hüququn
√ maliyyə hüququnun

82. Ümumiyyətlə vergilərin ödənilməsinin hansı əsas vasitəsi var?

• ilk iki bənddə qeyd olunan
√ ilk üç bənddə qeyd olunan
• deklarasiya üzrə vergilərin ödəilməsi
• gəlir mənbəyində verginin ödənilməsi
• verginin ödənilməsinin kadast vasitəsi

83. Mərkəzi Bankının rəsmi idarəçiliyində olan qızıl və valyuta ehtiyatları nə hesab edilir?

• pul fondu
• maliyyə fondu
• varidat fondu
• qızıl fondu
√ qızıl-valyuta fondu

84. Pul vəsaitlərinin yaradılması  metodları aşağıdakılardan hansıdır?

√ məcburi və könüllü
• könüllü və qarşılıqlı
• məcburi və zəruri
• məcburi və birdəfəlik
• öhdəlik və könüllü

85. Banklar aşağıdakı hansı fəaliyyət növü ilə (Mərkəzi Bankdan aldığı bank lisenziyasında qadağan edilməmişdirsə) məşğul ola bilməzlər?

• kreditlərin (təminatlı və (və ya) təminatsız) verilməsi, o cümlədən istehlak və ipoteka kreditləşdirilməsi, faktorinq, lizinq xidmətləri və
digər kreditləşdirmə növlərinin həyata keçirilməsi;

• ödəniş vasitələrinin (o cümlədən kredit və debet kartları, yol çekləri və bank köçürmə vekselləri) buraxılması;
√ manatın xarici valyutalara nisbətdə rəsmi məzənnəsini mütəmadi müəyyən edir və elan edir;
• klirinq, hesablaşma-kassa xidmətləri, pul vəsaitinin, qiymətli kağızların və ödəniş vasitələrinin köçürülməsi üzrə xidmətlər göstərilməsi;
• fiziki və hüquqi şəxslərin hesablarının, o cümlədən bankların müxbir hesablarının açılması və aparılması;

86. Bank kreditləri, başqa müəssisədən alınan boclar, büdcə və büdcədənkənar fondlardan ayrılmış vəsaitlər və s. müəssisənin maliyyə
ehtiyatlarının yaradılması baxımından hesab edilir?

√ sığorta mənbələri
• əvəzli mənbələr
• daxili mənbələr
• birdəfəlik mənbələr
• xarici mənbələr



87. Bаnklаr aşağıdakı sahədə fəаliyyət göstərir?

• broker fəaliyyəti sahəsində
• istеhsаlаtdа
√ mübаdilə sаhəsində
• istehsal sahəsində
• konsaltinq sahəsində

88. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən ölkənin bank sistemi .....?

• dörd pilləlidir
• pilləsizdir
√ iki pilləlidir
• bir pilləlidir
• üç pilləlidir

89. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən ölkənin bank sisteminin birinci pilləsi hesab edilir?

• Bank Standart
• Royal Bank
• Texnika Bank
√ Mərkəzi Bank
• Xalq Bank

90. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən ölkənin bank sisteminin ikinci pilləsi hesab edilir?

• Mərkəzi Bank
• Kredit təşkilatları
√ Kommersiya bankları
• Milli Bank
• Lizinq kompaniyaları

91. Kommersiya banklarının təsnifat qrupuna daxil deyil?

• ipoteka bankları
• investisiya bankları
√ vasitəçi banklar
• kooperativ banklar
• əmanət bankları

92. Mülkiyyət formasına görə  aşağıdakı bank təsnifat qrupuna daxil deyil?

√ hökumət bankları
• kooperativ banklar
• dövlətlərarasi banklar
• bələdiyyə və kommunal
• dövlətin iştirakı olan banklar

93.   Büdcə sistemi haqqında  qanunla büdcəyə daxilolmaların vəziyyətindən asılı olmayaraq müdafiə olunan xərc maddələri hesab edilən
və onlara sekvestr tətbiq olunmayan maddələrə hansılar aiddir?

• əmək haqqı
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• əmək haqqı, pensiya, başqa sosial müavinətlər və ödənişlər
• əmək haqqına üstəlik
• pensiya, başqa sosial müavinətlər və ödənişlər

94. Dövlət büdcəsi layihəsinin tərtibi prosesi növbəti büdcə ilinə necə ay qalmış başlanır



• 8 ay
• 12 ay
√ 11ay
• 10 ay
• 9 ay

95. Budcə ili hansı tarixdən başlanır?

• 2012-02-01
• 1 iyul
• 2012-11-01
• 1dekabr
√ 2012-01-01

96. Cari ilin hansı tarixinədək dövlət büdcəsinin ilkin layihəsi baxılmaq ücün müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim olunur

• mayın 15-dək
• iyunun 1-dək
• aprelin 1-dək
√ aprelin 15-dək
• mayın 1-dək

97. Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi ilə hansı sənədlər müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisinə təqdim edilən sənədlər siyahısına daxil edilmir?

• funksional, iqtisadi və təşkilati təsnifatın paraqrafları səviyyəsində cari ilin dövlət büdcəsinin gözlənilən icrasının vəziyyəti
• büdcədənkənar əməliyyatlara dair icmal hesabat
• Azərbaycan Respublikasının növbəti büdcə ili və gələn üc il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar təqdim edilir
• büdjə-vergi siyasətinin əsas istiqamətləri

98. Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsi və təsdiqi hansı normativ akta uyğun olaraq həyata kecirilir?

• Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
√ Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Daxili Nizamnaməsi
• Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinrtinin qərarı
• Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı
• Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunu

99. Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsinin layihəsi Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində cari ilin hansı tarixindən gec olmayaraq
təsdiq edilir?

• 2012-12-05
• 2012-12-10
• 2012-12-25
√ 2012-12-20
• 2012-12-15

100. Hansı göstərici növbəti büdcə ili üzrə  Dövlət büdcəsi haqqında  qanunla təsdiq olunan əsas göstəricilərə aid deyil?

• vergilərin dərəcələri
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar aiddir
• ayrı-ayrı gəlirlərin büdcələr arasında bölgüsü və ayırma normaları
• mənbələr üzrə qrantlar və transfertlər
• mədaxil mənbələri üzrə gəlirlərin məbləği

101. Dövlət büdcəsi layihəsinin tərtibi prosesinə hansı normativ sənədlə başlanılır?

• Milli Məclisin Qərarı
• Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı



• İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin qərarı ilə başlanır
• Maliyyə Nazirliyinin qərarı
√ Nazirlər Kabinetinin Qərarı

102. Vergi hüququnun aşağıdakı fərqləndirici cəhəti düzgün deyil?

• vergi hüququ predmetli institutdur
√ vergi hüququ maliyyə sistemini müəyyən edən hüquq normaları sistemidir
• vergi hüququ fiziki və hüquqi şəxslərin öhdəliklərini müəyyən edir
• vergi hüququ vergi ödəmələrinin müəyyən edilməsi və alınması üzrə ictimai sistemdir
• vergi hüququ mülkiyyətli subyektlərin ümumi icbari davranış qaydalarındır

103. Maliyyə hüququnun mənbələrindən hesab edilən aşağıdakı akt hər il qəbul edilir?

• «Sığorta haqqında» qanun
• «Büdcə sistemi haqqında» qanun
• «Vergi»məcəlləsi
√ «Dövlət büdcəsi haqqında» qanun
• «Dövlət maliyyəsi haqqında» qanun

104. Maliyyə elə pul münasibətlərini nəzərdə tutur ki, bu zaman...?

√ dövlətin pul vəsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və ya istifadə       olunması həyata keçirilmiş olsun
• bələdiyyə pul vəsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və ya istifadə       olunması həyata keçirilmiş olsun
• dövlətin pul vəsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi həyata     keçirilmiş olsun
• dövlətin pul vəsaiti fondlarının yaradılması və bölüşdürülməsi həyata      keçirilmiş olsun
• dövlətin pul vəsaiti fondlarının bölüşdürülməsi və ya istifadə olunması həyata keçirilmiş olsun

105. Müəssisənin maliyyə ehtiyatlarının ilkin mənbəyini müəssisənin hansı fondu təşkil edir?

• əsasnamə
• ilkin kapital
√ nizamnamə
• stabilləşmə
• nizamlama

106. Dövlət krediti hesab edilir?

• bələdiyyə maliyyəsinin tərkib elementi
√ dövlət maliyyəsinin tərkib elementi
• şirkət maliyyəsinin tərkib elementi
• müəssisə maliyyəsinin tərkib elementi
• xarici dövlət maliyyəsinin tərkib elementi

107. Azərbaycan Respublikasının daxili dövlət borcunun uçotunu aparır?

• Azərbaycan Respublikasının Vergilər  Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf  Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə  Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər  Nazirliyi
√ Azərbaycan Respublikasının Maliyyə  Nazirliyi

108. Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcunun uçotunu aparır?

• Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf  Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər  Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının Vergilər  Nazirliyi
√ Azərbaycan Respublikasının Maliyyə  Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə  Nazirliyi



109. Aşağıdakılardan hansı xarici dövlət borcu hesab edilir?

• bəldiyyə büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• xarici mənbədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• transmilli korporasiyalardan maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
√ BMT-yə üzvlük haqqı
• büdcədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı

110. Aşağıdakılardan hansı xarici dövlət borcu hesab edilir?

• bəldiyyə büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• xarici mənbədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• transmilli korporasiyalardan maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
√ Beynəlxalq Valyuta Fonduna üzvlük haqqı
• büdcədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı

111. Aşağıdakılardan hansı xarici dövlət borcu hesab edilir?

• bəldiyyə büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• xarici mənbədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• transmilli korporasiyalardan maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
√ Dünya Bankına üzvülük haqqı
• büdcədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı

112. Aşağıdakılardan hansı daxili dövlət borcu hesab edilir?

• xarici mənbədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• bəldiyyə büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• transmilli korporasiyalardan maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• Dünya Bankından  maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
√ müxtəlif formada cəlb edilən əmanətlər

113. Aşağıdakılardan hansı daxili dövlət borcu hesab edilir?

• xarici mənbədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• bəldiyyə büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• transmilli korporasiyalardan maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• Dünya Bankından  maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
√ Sosial sığorta pensiyalarına görə yaranan borc

114. Aşağıdakılardan hansı daxili dövlət borcu hesab edilir?

• xarici mənbədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• bəldiyyə büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• transmilli korporasiyalardan maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• Dünya Bankından  maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
√ Nəqliyyat  Nazirliyinin verdiyi sifarişlərə görə yaranan borc

115. Aşağıdakılardan hansı daxili dövlət borcu hesab edilir?

• xarici mənbədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• bəldiyyə büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• transmilli korporasiyalardan maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• Dünya Bankından  maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
√ Maliyyə  Nazirliyinin Mərkəzi Bankdan aldığı kredit

116. Aşağıdakılardan hansı daxili dövlət borcu hesab edilir?

• xarici mənbədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• bəldiyyə büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı



• transmilli korporasiyalardan maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• Dünya Bankından  maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
√ dövriyyəyə daxil edilən dövlət istiqrazlara görə ödənilməli faizlər

117. Aşağıdakılardan hansı daxili dövlət borcu hesab edilir?

• xarici mənbədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• bəldiyyə büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• transmilli korporasiyalardan maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• Dünya Bankından  maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
√ büdcədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı

118. Aşağıdakılardan hansı daxili dövlət borcu hesab edilir?

• xarici mənbədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• bəldiyyə büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• transmilli korporasiyalardan maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• Dünya Bankından  maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
√ büdcədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı

119. Aşağıdakılardan hansı daxili dövlət borcu hesab edilir?

• xarici mənbədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• bəldiyyə büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• transmilli korporasiyalardan maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
• Dünya Bankından  maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı
√ büdcədə təhsil xərclərinə aid edilən təşkilatların əmək haqqı

120. Dövlət kreditinin bank kreditindən başlıca fərqli xüsusiyyəti hansıdır?

√ faiz dərəcələrindəki fərq
• kreditə görə qoyulan əlavə şərtlər
• kreditin müqabilində tələb edilən girov
• kreditin miqdarı
• sahə üzrə ixtisaslaşma

121. Dövlət krediti hesab edilir?

• bələdiyyə maliyyəsinin tərkib elementi
√ dövlət maliyyəsinin tərkib elementi
• xarici dövlət maliyyəsinin tərkib elementi
• müəssisə maliyyəsinin tərkib elementi
• hökumət maliyyəsinin tərkib elementi

122. Aşağıdakılardan hansı bank hüquq münasibətlərini tənzimləyən normativ-hüquqi akt deyil?

• Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi
• Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
√ “Dövlət büdcəsi haqqında qanun”
• “Kredit İttifaqları” haqqında qanun
• Mərkəzi Bankın qəbul edilmiş normativ aktları

123. Bank fəaliyyəti göstərilməsi üçün xüsusi razılıq (lisenziyanın) verilməsi səlahiyyəti olan orqan hansıdır?

√ Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
• Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
• Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
• Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi



124. İxtisaslaşmış bankların güclü inkişafı əsasən müşahidə olunmuşdur?

• XVIII əsrin ikinci yarısından sonra
• XVII əsrin ikinci yarısından sonra
√ XX əsrin ikinci yarısından sonra
• XIX əsrin ikinci yarısından sonra
• XXI əsrin ikinci yarısından sonra

125. Universal banklar ...?

• kredit xidmətləri göstərmək hüququna malikdirlər
• bütün növ akkreditiv xidmətləri göstərmək hüququna malikdirlər
√ bütün növ bank xidmətləri göstərmək hüququna malikdirlər
• bütün növ sığorta  xidmətləri göstərmək hüququna malikdirlər
• bütün növ məsləhət xidmətləri göstərmək hüququna malikdirlər

126. Bank sisteminin ikinci pilləsində çıxış edən kommersiya bankları özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə seçilən iqtisadi təşkilatları olub
bölünür?

• mərkəzi və kommersiya banklarına
• dövlət və özəl banklara
• yerli və xarici banklara
√ universal və ixtisaslaşmış banklara
• kiçik və iri banklara

127. Bankların iqtisadi məzmununa  görə aşağıdakı təsnifat qrupu yoxdur?

• bаnk vаsitəçi müəssisə kimi
• bаnk birjаnın аgеnti kimi
• bаnk müəssisə kimi
• bаnk ticаrət müəssisəsi kimi
√ bаnk təmsilçi müəssisə kimi

128. Müəssisənin maliyyə fondu maddi mənada onun...?

• resurs ehtiyatlarıdır
• illik ehtiyatlarıdır
• iqtisadi ehtiyatlarıdır
• istehsal ehtiyatlarıdır
√ pul ehtiyatlarıdır

129. Müəssisələrin (təşkilatların) maliyyə fondu hansı hüquq sahəsinin tənzimetmə obyektidir?

• vergi hüququnun
• mülkü hüququn
√ maliyyə hüququnun
• təsərrüfat hüququnun
• inzibati hüququn

130. Ölkədə sığorta işinin inkişafı, sığortaçılar arasında əməkdaşlığın təmin edilməsi, onların hüquq və mənafelərinin qorunması məqsədi ilə
yaradılan sığortaçıların birliyi ilə bağlı məsələlər  Sığorta haqqında  qanunun hansı maddəsində öz əksini tapıb?

• 3-cü maddə
• 7-ci maddə
√ 17-ci maddə
• 15-ci maddə
• 12-ci maddə

131. Aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır?



• hüquqi şəxs kimi sığorta təşkilatı dövlət qeydiyyatına alınmalı, sığorta fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) almalıdır.

• sığortaçının və təkrar sığortaçının nizamnamə kapitalının minimum məbləğini qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti müəyyən edir.

• siyasi partiyalar, ictimai birliklər və fondlar  istisna edilməklə, bir və ya bir neçə hüquqi və ya fiziki şəxs, bilavasitə sığorta fəaliyyətini
həyata keçirmək üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulan bütün təşkilati-hüquqi formalarda sığortaçını təsis edə bilərlər.

√ sığortaçının adı xarici dildə nə tam, nə də qısaldılmış formada yazıla bilməz.

• sığorta təşkilatının (sığortaçının) Azərbaycan  dilində tam rəsmi adı olur. Onun tam adında «sığorta» sözü və təşkilati-hüquqi forması
göstərilməlidir.

132. Kredit ittifaqı təsisçilərinin sayı neçədən az olmamalıdır?

• 7
• 15
• 13
√ 11
• 9

133.  Kredit ittifaqları haqqında  qanunun 3-cü maddəsində öz əksini tapmış kredit ittifaqlarının fəaliyyətinin əsas prinsiplərinə
aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

• kredit ittifaqının idarə olunmasında üzvlərin şəxsən iştirakı;
√ payların həcmindən asılı olaraq üzvlərin hüquqi qeyri-bərabərliyi;
• şəxsi mənafeyin kollektiv mənafe ilə əlaqələndirilməsi;
• üzvlərin mənafe ümumiliyi və qarşılıqlı etimadı əsasında birləşməsi
• əldə edilmiş vəsaitin sahibkarlıq fəaliyyətinə yönəldilməsi

134. Aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır?

• siyasi partiyalar və ictimai birliklər bankın səhmdarı ola bilməzlər.
• bank yalnız adlı səhmlər buraxa bilər. Bankın imtiyazlı səhm sahibləri səs hüququna malik ola bilməzlər

√ bankın təsisçiləri olan səhmdarları onun sonrakı səhmdarlarına nisbətən əlavə üstünlüklərə malik ola bilərlər və əlavə vəzifələr daşıya
bilərlər

• bankın adında «Azərbaycan Respublikası», «dövlət», «milli» sözlərindən istifadə edilməsinə yalnız qanunvericilikdə nəzərdə tutulduğu
hallarda yol verlir.

• fondlar və digər qeyri-kommersiya təşkilatları bankın səhmdarı ola bilməzlər.

135. Bank ən azı  neçə  hüquqi və (və ya) fiziki şəxs tərəfindən yaradıla bilər?

• 1
√ 3
• 4
• 5
• 2

136. Pul əməliyyatlarının həyata keçirilməsi prosesində aparılan maliyyə nəzarəti hansıdır?

• mexaniki nəzarət
• sonrakı nəzarət
• ilkin nəzarət
• baza nəzarət
√ cari nəzarət

137. Pul fondunun yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə edilməsi üzrə maliyyə əməliyyatlarına başlanmazdan əvvəl həyata keçirilən
nəzarət hansıdır?

• baza nəzarət
• sonrakı nəzarət
• mexaniki nəzarət
√ ilkin nəzarət
• cari nəzarət

138. Azərbaycan Respublikasının pul vahidi kimi milli valyuta – manat aşağıdakılardan  hansı ilə  müəyyən edilmişdir?



√ Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
• Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərmanı
• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
• Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin fərmanı
• Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

139. Büdcə ssudası və bank krediti pul vəsaitlərinin bölüşdürülməsinin hansı metoduna aiddir?

• qaytarılmamaq şərtilə maliyyələşdirmə metoduna
• bağışlamaq şərtilə maliyyələşdirmə metoduna
• əvəzləşdirmək şərtilə maliyyələşdirmə metoduna
• sistemləşdirmək şərtilə maliyyələşdirmə metoduna
√ qaytarılmaq şərtilə maliyyələşdirmə metoduna

140. Pul vəsaitlərinin bölüşdürülməsi metodları aşağıdakılardan hansıdır?

• qaytarılmaq və əvəzləşdirmək  şərtilə maliyyələşdirmə
• əvəzləşdirmək və qaytarılmamaq şərtilə maliyyələşdirmə
√ qaytarılmaq və qaytarılmamaq şərtilə maliyyələşdirmə
• sistemləşdirmək və təmərküzləşdirmək şərtilə maliyyələşdirmə
• bağışlamaq  və qaytarılmamaq şərtilə maliyyələşdirmə

141. Pul vəsaitlərinin yaradılmasının könüllü metodlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• pul vəsaitlərinin əmanətlərə cəlb edilməsi metodu
• könüllü sığorta metodu
• könüllü ianələr metodu
• qısamüddətli dövlət istiqrazlarının buraxılması metodu
√ icbari tənzimləmə metodu

142. Pul vəsaitlərinin yaradılmasının məcburi metodlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• vergi metodu
√ dövlət kreditləşdirilməsi metodu
• pul emissiyası metodu
• rüsum və yığımlar
• büdcəgənkənar fondlara məcburi ayırmalar metodu

143. Azərbaycan Respublikasının pul vəsaiti fondları və onlara müvafiq olan hüquq institutlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• dövlət maliyyəsi
• dövlət sığorta fondu
√ qeyri-rezidentlərin maliyyəsi
• müəssisələrin, idarələrin və təşklatların maliyyəsi
• kredit fondu

144. ÜDM-in və Milli Gəlirin bölüşdürülməsi və yenidən bölüşdürülməsi pul formasında baş verir və bunun üçün dövlət hansı mexanizmdən
bir vasitə kimi istifadə edir?

• sığorta mexanizmindən
√ maliyyə mexanizmindən
• bank mexanizmindən
• konsaltinq mexanizmindən
• pul-kredit mexanizmindən

145. ÜDM-in və Milli Gəlirin bölüşdürülməsi və yenidən bölüşdürülməsi hansı formada baş verir?

• əmtəə formasında
• nəqdsiz formada



• mübadilə formasında
• istehlak formasında
√ pul formasında

146. Hansı təşkilatlarda banklar tərəfdaş, şərik və ya payçı kimi iştirak edə bilərlər?

• kommersiya
• nəqliyyat;
• tikinti;
• qeyri-hökumət təşlikatları;
√ sığorta;

147. Səlahiyyətli dövlət orqanının qərarı ilə həyata keçirilən maliyyə nəzarəti hansıdır?

• ümumi səlahiyyətli idarəçilik orqanının nəzarəti;
• maliyyə-kredit orqanının nəzarəti;
√ məcburi nəzarət;
• auditor nəzarəti
• ümumdövlət nəzarəti;

148. Maliyyə münasibətlərinə aşağıdakı əlamət xarakterik deyil?

• maliyyə münasibətləri bir qayda olaraq pul münasibətləridir
√ maliyyə münasibətlərində pul vəsaitlərinin ikitərəfli hərəkəti vardır
• maliyyə münasibətlərində pul vəsaitəlri maliyyə ehtiyatları formasında hərəkət
• maliyyə münasibətləri ekvivalentsiz münasibətlərdir
• maliyyə münasibətləri pul vəsaitəlrinin bölgüsü münasibətləridir

149. Maliyyə hüququ nəinki müstəqil hüquq sahəsidir, o habelə..?

• qarışıq hüquqdur
• sosial hüquqdur
√ ümumi hüquqdur
• müstəsna hüquqdur
• xüsusi hüquqdur

150. Maliyyə hüquq normalarının məcmusu olan maliyyə hüququ ..... ibarətdir?

• dövlət və bələdiyyə hissələrdən
• yazılı və şifahi hissələrdən
√ ümumi və xüsusi hissələrdən
• ümumi və şəxsi hissələrdən
• sabit və daimi hissələrdən

151. Maliyyə hüququnun institutları hesab edilir?

√ büdcə və vergi hüquqları
• büdcə və bələdiyyə hüquqları
• kredit fondu və yığım hüquqları
• dövlət rüsumu və tarf hüquqları
• sığorta və vergi hüquqları

152. Büdcə sahəsində yaranan münasibətləri tənzim edən normalar aşağıdakı iki qrupa bölünür

• inzibati və mülki hüquq normaları
√ maddi və prosesual hüquq normaları
• prosesual və tətbiqi hüquq normaları
• mənəvi və konstitusion hüquq normaları
• mülki və prosesual hüquq normaları



153. Yoxlamaların həyata keçirilməsi dövrü baxımından maliyyə nəzarətinin aşağıdakı formaları vardır

• rüblük, yarımillik,  illik
• günlük, dekadalıq, aylıq
• cari, operatv, yekun
• sonrakı, razılaşdırılmış
√ ilkin, cari, sonrakı

154. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin maliyyə nəzarətini praktik reallaşdıran orqan necə adlanır

• auditor palatası
• vəkillər palatası
• büdcə palatası
• deputat palatası
√ hesablama palatası

155. Vergi hüququnun predmetini təşkil edən ictimai münasibətlərə aşağdakı aid deyil?

• dövlət və yerli büdcələrə daxil olan vergi və vergi xarakterli digər ödəmələrin müəyyən edilməsi prosesində yaranan münasibətlər
• vergi nəzarətinin həyata keçirilməsində yaranan münasibətlər
√ pul münasibətlərinin tənzimlənməsi zamnı yaranan münasibətlər
• vergilərin hesablanması və tutulması prosesində yaranan münasibətlər
• vergi və vergi xarakterli ödəmələrin tətbiqi ilə əlaqədar olan münasibətlər

156. Vergi hüququ ilə bağlı olan hansı akt 11.07.2000-ci ildə qəbul olunmuş və 01.01.2001-ci il tarixində qüvvəyə minmişdir

• ikiqat verqitutma haqqında qanun
• Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi
• əlavə dəyər vergisi haqqında qanun
• mənfəət vergisi haqqında qanun
√ Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

157. İerarxiya üzrə vergi hüququnun ali qanunvericilik aktı hansıdır?

• ikiqat verqitutma haqqında qanun
• mənfəət vergisi haqqında qanun
√ Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası
• Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
• əlavə dəyər vergisi haqqında qanun

158. Aşağıdakılardan hansı vergi hüquq münasibətlərinin subyekti deyil?

• vergi ödəyiciləri
• vergilərin ödənilməsi ilə əlaqəli şəxslər
• bələdiyyə orqanları
√ ədliyyə orqanları
• dövlət orqanları

159. Maliyyə münasibətlərində maliyyə fəaliyyətinin funksiyasına görə aşağıdakı qrupu yoxdur?

• dövlətin maliyyə resurslarının bölüşdürülməsi ilə əlaqədar münasibətlər
• maliyyə ehtiyatlarından istifadə olunmasıilə əlaqədar münasibətlər
• pul vəsaitləri fondunun səfərbər olunması ilə əlaqədar münasibətlər
√ təsərrüfat subyektlərinin maliyyəsinin formalaşdırılması ilə əlaqədar münasibətlər
•  maliyyə ehtiyatlarının hərəkətləri üzərində nəzarət ilə əlaqədar münasibətlər

160. Azərbaycan Respublikasının pul vəsaiti fondları və onlara müvafiq olan hüquq institutlarına aşağıdakı daxil deyil?

• kredit fondu
• sığorta fondu



• dövlət maliyyəsi
√ maliyyə fondu
• müəssisələrin, idarələrin və təşklatların maliyyəsi

161. İqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi aspektindən hüquq normalarının tətbiq olunması hansı vaxtdan  etibarən iqtisadçıların diqqətini
cəlb etmişdir?

• 18-ci əsrdə
• “Böyük durğunluq illərindən”
• 18-ci əsrin sonlarından
• 20-ci əsrin əvvəllərindən
√ 20-ci əsrin ikinci yarısından

162. İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi...?

• bölgü proseslərində baş verən ictimai münasibətləri tənzimləyən qanunlardır
• mübadilə proseslərində baş verən ictimai münasibətləri tənzimləyən hüquq       normalarıdır
√ istehsal, bölgü, mübadilə və istehlak proseslərində baş verən ictimai münasibətləri        tənzimləyən hüquq normalarının məcmusudur
• istehlak proseslərində baş verən ictimai münasibətləri tənzimləyən hüquq       normalarının məcmusudur
• istehsal proseslərində baş verən ictimai münasibətləri tənzimləyən qanunların        toplusudur

163. Neoinstitutsionalizm nəzəriyyəsi baxımından  İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi  hansı hüquq sahəsinin xüsusi bir istiqaməti hesab
edilir?

• “Ailə hüquq nəzəriyyəsi”ndən ayrılan istiqamətdir
• “Cinayət hüquq nəzəriyyəsi”ndən ayrılan istiqamətdir
√ “Mülki hüquq nəzəriyyəsi”ndən ayrılan istiqamətdir
•  “İnzibati hüquq nəzəriyyəsi”ndən ayrılan istiqamətdir
• “Beynəlxalq hüquq nəzəriyyəsi”ndən ayrılan istiqamətdir

164. Aşağıdakılardan hansı hüquq mənbələri içərisində əsas hesab olunur?

• Mülki məcəllə
√ Azərbaycan Respublikasının Kontitusiyası
• Dövlət büdcəsi
• Antiinhisar qanunvericiliyi
• Rəqabət məcəlləsi

165. Ən geniş yayılmış hüquq forması aşağıdakılardan hansıdır

• normativ məzmunlu müqavilə
• məhkəmə presedenti
•  konsolidasiya
• hüquqi adət
√ normativ-hüquqi akt

166. Azərbaycan Respublikasının normativ-hüquqi aktlarının ierarxik sistemində ali hesab edilir?

√ qanunlar
• nazirliklərin normativ aktları
• hökümətin qərarları
• prezidentin fərmanları
• idarələrin normativ aktları

167. Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti orqanlarına aid deyil?

• ali icra hakimiyyəti orqanı
√ yerli özünüidarəetmə orqanı
• yerli icra hakimiyyəti orqanı
• mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı



• yuxarı icra hakimiyyəti orqanı

168. İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin mənbələri formalaşır...?

• valyuta əməkdaşlığında
• iqtisadi sistem transformasiya edildikdə
• dövlətin yaranması zamanı
• beynəlxalq təşkilatlara üzv olduqda
√ dövlət orqanlarının hüququyaratma fəaliyyəti nəticəsində

169. Hüquqi dövlətdə münasibətlərin tənzimlənməsi üçün yeganə vasitə nədir?

• hüquqi adətlərdir
• qanunlardır
• ənənədir
• məhkəmə presidentidir
√  hüquqdur

170. Aşağıdakılardan hansı iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinə bilavasitə aid deyil

• sahibkarlıq hüququ
• gömrük hüququ
• vergi hüququ
• maliyyə hüququ
√ prosessual hüquq

171. İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsiun ilkin rüşeymləri formalaşmışdır?

√ Roma hüququnda
• Kilsə hüququnda
• Sovet hüququnda
• Kontinental hüquqda
• Müsəlman hüququnda

172. Hüquqi tənzimləmə necə xarakterizə oluna bilər?

√ ictimai münasibətləri tənzimləyən hüquqi vasitələr sistemidir
• iqtisadiyyatın mühafizə olunmasıdır
• dövlətin idarəetmə mexanizminin əsasdır
• yalnız bir sahədə həyata keçirilən tədbirlərdir
• iqtisadi sistemin fəaliyyətinin stimullaşdırılması sistemidir

173. İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi baxımından hüquqi təsir necə xarakterizə edilir?

• insanlar arasında diskriminasiya yaradır
• iqtisadi cinayətkarlığa sövq edir
• insanların hüquqi statusunu müəyyən edir
• haqsız rəqabəti şətləndirir
√ insanların fəaliyyətinin istiqamətini müəyyən edir

174. İqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi aspektindən hüquq normalarının tət¬biq olunması hansı vaxtdan  etibarən iqtisadçıların diqqətini
cəlb etmişdir?

• 18-ci əsrdə
• “Böyük durğunluq illərindən”
• 18-ci əsrin sonlarından
√ 20-ci əsrin ikinci yarısından
• 20-ci əsrin əvvəllərindən

175. Elmi dövriyyəyə  transaksiya xərcləri  kateqoriyasını kim daxil etmişdir?



• L.A. Kornauzer
• C.M. Keyns
• P. L. Samuelson
√ R. Kouz
• R.A. Pozner

176. Hüququn tədqiqi zamanı  davranış hipotezi nin mənbəyi kimi iqtisadiyyatın əsas götürülməsi fikri kimə məxsusdur?

√ L.A. Kornauzerə
• R.S. Kouza
• P. L. Samuelsona
• R.A. Poznerə
• C.M. Keynsə

177.  İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi  sahəsində ilkin tədqiqatlar kimə məxsusdur

• A. Smitə
• C.M. Keynsə
√ R.A. Poznerə
• D. Rikardoya
• A. Marşala

178. İqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi aspektindən hüquq normalarının tətbiq olunması ilk zamanlarda hansı sahədə mövcud
olmamışdır?

• qiymətlərin tənzimlən¬məsində
• rəqabətin təmin olunmasında
• əmək bazarına müdaxilə edilməsində
• xarici ticarətin tənzimlən¬məsində
√ məhsul standartlarının formalaşdırılmasında

179. Iqtisadi münasibətlərin cəmiyyətdə daşıdığı xüsusi əhəmiyyət səbəbindən iqtisadiyyat və hüquq arasında olan qarşılıqlı əlaqənin
mövcud vəziyyətinin xarakteri necə qiymətləndirilir?

• təbii hüquq kimi qiymətləndirilir
• hüquq sahələrinin sistemini yaradır
• hüquq sistemini müəyyən edir
√ hüquq sisteminin keyfiyyət göstəricisi kimi səciyyələndirilir
• dövlətin hüquqyaratma fəaliyyətinin nəticəsi kimi çıxış edir

180.  İqtisadiyyat və hüquq  (Economy and Law) kontekstində  hüquq  necə xarakterizə olunur?

• keynsçiliyin əsas istiqamət¬lərindən biri kimi
• liberalizmin əsas istiqamət¬lərindən biri kimi
• marksizmin əsas istiqamət¬lərindən biri kimi
• klassizmin əsas istiqamət¬lərindən biri kimi
√  institu¬t¬si¬o¬na¬lizminəsas istiqamət¬lərindən biri kimi

181. Hüquqi tənzimləmənin subyekti kimi çıxış edir?

• iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan bütün fiziki şəxslər
• iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan bütün sahibkarlar
√ iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan bütün hüquqi və fiziki şəxslər və dövlətin iqtisadi orqanları
• iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan dövlətin iqtisadi institutları
• iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan bütün hüquqi şəxslər

182.  İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi  sahəsində fundamental tədqiqatların əlaqəsi yoxdur?

• iqtisadi nəzəriyyə ilə



√  psixologiya nəzəriyyəsi ilə
• mülki hüquq nəzəriyyəsi ilə
• institutsional iqtisadiyyatla
• transaksiya xərcləri nəzəriyyəsi ilə

183. Iqtisadiyyata hüquqi üsul və vasitələrdən istifadə etməklə təsir göstərilməsinin ilkin nəzəri-konseptual yanaşmalarından olan Çikaqo
məktəbinin əsasında  hansı nəzəriyyə dayanır?

• səmərəli gözləmə nəzəriyyəsi
√ səmərəli seçim nəzəriyyəsi
• büdcə məhduduyyəti nəzəriyyəsi
• raqabət nəzəriyyəsi
• təkrar istehsal nəzəriyyəsi

184. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi ilə bağlı olan başlıca problemlərdən biri hesab edilir?

• dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin liberallaşdırılması
• dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə etməməsi
• qiymətlərin səviyyəsinin tənzimlənməsi
• dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsində beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya
√ dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin optimal nisbəti və hüdudunun müəyyənləşdirilməsi

185. İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi aspektindən maraq doğuran məqam hansıdır?

• müəssisələrlə və şirkətlərin qarşılıqlı əlaqəsinin müəyyənləşdirilməsi
• hüquqi şəxslərlə və fiziki şəxslərin qarşılıqlı əlaqəsinin müəyyənləşdirilməsi
√ iqtisadiyyat və hüququn qarşılıqlı əlaqəsinin müəyyənləşdirilməsi
• iqtisadiyyatla və dşvlətin qarşılıqlı əlaqəsinin müəyyənləşdirilməsi
• iqtisadiyyatla cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqəsinin müəyyənləşdirilməsi

186. İqtisadiyyatla hüququn qarşılıqlı əlaqəsi tabedir?

• ədəbi inkişafın ümumi qanunauyğunluqlarına
√ ictimai inkişafın ümumi qanunauyğunluqlarına
• fiziki inkişafın ümumi qanunauyğunluq¬larına
• siyasi inkişafın ümumi qanunauyğunuqlarına
• iqtisadi inkişafın ümumi qanunauyğunluqlarına

187. Iqtisadi münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsində xüsusi metodlar hansılardır?

• selektiv və dispozitiv metodlar
√ imperativ və dispozitiv metodlar
• imperativ və birbaşa metodlar
• imperativ və direktiv metodlar
• dispozitiv və dolayı metodlar

188. Iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi necə xarakterizə olunur?

√ iqtisadi fəaliyyət zamanı insanların davranışlarına normativ aktların tənzimləyici
• iqtisadi fəaliyyət zamanı insanların davranışlarına prezidentin tənzimləyici
• iqtisadi fəaliyyət zamanı insanların davranışlarına məhkəmənin tən¬zim¬lə¬yici
• iqtisadi fəaliyyət zamanı insanların davranışlarına parlamentin  tənzimləyici
• iqtisadi fəaliyyət zamanı insanların davranışlarına prokurorluğun tən¬zim¬lə¬yici

189. Hüququn iqtisadi funksiyası ...?

• siyasi münasibətlərdəki rolu ilə əlaqədardır
• ictimai münasibətlərdəki rolu ilə əlaqədardır
•  mədəni münasibətlərdəki rolu ilə əlaqədardır
√ iqtisadi münasibətlərdəki rolu ilə əlaqədardır



• sosial münasibətlərdəki rolu ilə əlaqədardır

190. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi ilə bağlı olan başlıca problemlərdən biri hesab edilir?

• dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsində beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya
• qiymətlərin səviyyəsinin tənzimlənməsi
√ dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin optimal nisbəti və hüdudunun
• dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin liberallaşdırılması
• dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə etməməsi

191. Müasir dövrdə  İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi ...?

• iqtisadi təli¬min ayrılmaz tərkib hissəsi hesab olunur
• mülki hüquq təli¬minin ayrılmaz tərkib hissəsi hesab olunur
√ iqtisadi və hüquqi təli¬min ayrılmaz tərkib hissəsi hesab olunur
• konstitusiyon təli¬min ayrılmaz tərkib hissəsi hesab olunur
• hüquqi təli¬min ayrılmaz tərkib hissəsi hesab olunur

192. Avstriya məktəbi aşağıdakı ilkin şərtə əsaslanmır

• subyektivizm
• sosial proseslərin nəticələrinin qeyri-müəyyənliyi
• ətraf mühitin qeyri-sabitliyi
√ radikalizm
• gələcəyin qeyri-müəyyənliyi

193.  İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi  sahəsində fundamental tədqiqat¬ların əlaqəsi yoxdur?

• institutsional iqtisadiy¬yatla
• transaksiya xərcləri nəzəriy¬yəsi ilə
• iqtisadi nəzəriyyə ilə
• mülki hüquq nəzəriyyəsi ilə
√  psixologiya nəzəriyyəsi ilə

194. Iqtisadi münasibətlərin cəmiy¬yətdə daşıdığı xüsusi əhəmiyyət səbəbindən iqtisadiyyat və hüquq arasında olan qarşılıqlı əlaqənin
mövcud vəziyyətinin xarakteri necə qiymətləndirilir?

√ hüquq sisteminin keyfiyyət göstəricisi kimi səciyyələndirilir
• təbii hüquq kimi qiymətləndirilir
• hüquq sistemini müəyyən edir
• hüquq sahələrinin sistemini yaradır
• dövlətin hüquqyaratma fəaliyyətinin nəticəsi kimi çıxış edir

195. İqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi aspektindən hüquq normalarının tətbiq olunması ilk zamanlarda aşağıdakı hansı sahədə daha
qabarıq müşahidə olunmuşdur?

•  standartlaşdırmada
√ rəqabətin təmin olunması sahəsində
• aqrar münasibətlərin tənzimlənməsində
• ekoloji tədbirlərin reallaşdırılmasında
• iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsində

196. Aşağıdakılardan hansı iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi mənbəyi hesab edilən hüquq norması formalaşdıra bilməz?

• Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
• Azərbaycan Respublikasının Maliyyə nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
√ Azərbaycan Respublikasının Baş Prakuroru
• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti



197. Aşağıdakılardan hansı hüquqi vasitə kimi istifadə olunur

• ictimai normalar
• əxlaq normaları
• beynəlxalq normalar
• dini və məzhəb normalar
√ sosial və texniki normalar

198. Aşağıdakılardan hansı sosial tənzimləyici norma deyil?

• hüquq normaları
• əxlaq normaları
√  standartlar
• adətlər
• korparativ normalar

199. Hüquqi tənzimləmədə ən çox istifadə edilən mexanizmlərdən biri hansıdır

• güzəştlərin verilməsi
• hüquqi statusun dəyişdirilməsi
•  departasiya
√ cəza tədbirlərinin görülməsi
• fəaliyyət sərbəstliyinin verilməsi

200. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi...?

• Azərbaycan Respublikasının aqrar siyasətini işləyib hazırlayır və həyata keçirir
• Azərbaycan Respublikasının maliyyə siyasətini işləyib hazırlayır və həyata keçirir
• Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətini işləyib hazırlayır və həyata keçirir
√ Azərbaycan Respublikasının iqtisadi siyasətini işləyib hazırlayır və həyata keçirir
•  Azərbaycan Respublikasının sosial siyasətini işləyib hazırlayır və həyata keçirir

201. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin səlahiyyətinə daxil deyil

• investisiyaların cəlb edilməsi, qoyulması və təşviqi
• iqtisadi və sosial proqnozların işlənib hazırlanması
√ dövlət büdcəsinin kəsirinin aradan qaldırılması
• sahibkarlığın inkişafı və sahibkarlığa dövlət yardımı
• haqsız rəqabətin aradan qaldırılması

202. İqtisadi sistem....?

• yalnız iqtisadiyyata  təsir göstərir
• ölkənin statusunu müəyyən edir
• yalnız fərdlərin davranışına təsir göstərir
√ həm fərdlərin davranışına, həm də müvafiq olaraq hüquqi sistemə təsir göstərir
• hüquq mühafizə sisteminə təsir göstərir

203. Iqtisadi sferada hüquqi tənzimləmə tətbiq edilən münasibətlərin aşağıdakı forması
yoxdur?

• dövlətin idarəetmə orqanları ilə fiziki və hüquqi şəxsləri arasında yaranan
• iqtisadi fəaliyyət subyektlərinin öz fəaliyyətlərini yerinə yetirdikləri zamanə yaranan
√ bütün iqtisadi fəaliyyət subyektlərinin fəaliyyətlərinin qadağan olunması
• müəssisənin daxili təşkilinin şərtlərini və qaydalarını müəyyən edən iqtisadi münasibətlər
• iqtisadi fəaliyyət subyektlərinin öz fəaliyyətlərini yerinə yetirdikləri zamanı yaranan

204. Kouz teoreminə əsasən?



• əgər əmək hüququ tamamilə müəyyən edilmiş və transaksiya xərcləri sıfıra bərabərdirsə, onda münaqişə tərəfləri hüquqların ilkin
bölgüsündən asılı olmayaraq, səmərəli nəticə üzrə razılığa gələ bilərlər

• əgər beynəlxalq hüquq tamamilə müəyyən edilmiş və transaksiya xərcləri sıfıra bərabərdirsə, onda münaqişə tərəfləri hüquqların ilkin
bölgüsündən asılı olmayaraq, səmərəli nəticə üzrə razılığa gələ bilərlər

• əgər cinayət hüququ tamamilə müəyyən edilmiş və transaksiya xərcləri sıfıra bərabərdirsə, onda münaqişə tərəfləri hüquqların ilkin
bölgüsündən asılı olmayaraq, səmərəli nəticə üzrə razılığa gələ bilərlər

• əgər inzibati hüququ tamamilə müəyyən edilmiş və transaksiya xərcləri sıfıra bərabərdirsə, onda münaqişə tərəfləri hüquqların ilkin
bölgüsündən asılı olmayaraq, səmərəli nəticə üzrə razılığa gələ bilərlər

√ əgər mülkiyyət hüququ tamamilə müəyyən edilmiş və transaksiya xərcləri sıfıra bərabərdirsə, onda münaqişə tərəfləri hüquqların ilkin
bölgüsündən asılı olmayaraq, səmərəli nəticə üzrə razılığa gələ bilərlər

205. Iqtisadi nəzəriyyələr sistemində mövcud olan hüququn iqtisadi nəzəriyyəsi öz predmetinə görə hansı nəzəriyyəyə kifayət qədər
yaxındır?

• neomonetarizm
• neokeynsçilik
• neoliberalizim
√ neoinstitutsionalizim
•  neoklassizm

206.  İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi  kontekstində məsələlərin tədqiqi iqtisadçılara...?

• beynəlxalq sisteminin cəmiyyətin iqtisadi həyatına necə təsir etməsinin
• hüquq normalarının cəmiyyətin iqtisadi həyatına necə təsir etməsinin
• iqtisadi inteqrasiyanın cəmiyyətin iqtisadi həyatına necə təsir etməsinin
• hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin cəmiyyətin iqtisadi həyatına necə təsir  etməsini
√ hüquq sisteminin cəmiyyətin iqtisadi həyatına necə təsir etməsinin

207. Müasir dövürdə iqtisadi sferada beynəlxalq hüquqi tənzimləmə necə xarakterizə olunur?

• siyasi əməkdaşlıq sahəsində dövlətlərarası və digər subyektlərlə olan
• iqtisadi inteqrasiya sahəsində dövlətlərarası və digər subyektlərlə olan
• vahid iqtisadi sistemin formalaşması sahəsində dövlətlərarası və digər
• ticarət fəaliyyəti sahəsində dövlətlərarası və digər subyektlərlə olan
√ iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində dövlətlərarası və digər subyektlərlə olan

208.  İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi  kontekstində məsələlərin tədqiqi hüquqşünaslara...?

• normativ aktların qəbulu prosesində əlverişli əsas yaradır
√ qəbul olunmuş normativ aktlar və hüquq normalarının nəticələrinin təhlili
• hüquq normalarının sistemləşdirilməsində əlverişli əsas yaradır
• dövlətin idarə edilməsi üçün əlverişli əsas yaradır
• normativ aktların formalaşdırılması zamanı əlverişli əsas yaradır

209. İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsində istifadə olunan hüquq normaları elə olmalıdır ki..?

• iqtisadi münasibətlərin iştirakçılarına qarşı qərəzli olsun
• iqtisadi münasibətlərin iştirakçılarına qarşı birtərəfli olsun
√ iqtisadi münasibətlərin iştirakçılarına qarşı birtərəfli olmasın
• iqtisadi münasibətlərin iştirakçılarına qarşı birdəfəlik təsiri olsun
• iqtisadi münasibətlərin iştirakçılarına qarşı təsir gücü olmasın

210. Dövlət idarəetmə orqanlarının icraedicilik fəaliyyəti ifadə olunur

• beynəlxalq öhdəliklərin icrasında
• məhkəmələrin göstərişlərinin icrasında
• parlament hakimiyyətinin tətbiqində
√ normativ hüquqi aktlardan irəli gələn tələblərin bilavasitə icrasında
• öz iradələrindən irəli gələn tələblərin icrasında

211. Ümumi metod kimi hüquqtətbiqetmənin mahiyyəti necə xarakterizə olunur?



• iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsində adətlərin vasitə kimi tətbiq edilməsi
√ iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsində hüququn vasitə kimi tətbiq edilməsi
• iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsində dövlət iradəsinin vasitə kimi
• iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsində presidentlərin vasitə kimi tətbiq edilməsi
• iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsində parlament hakimiyyətinin vasitə

212. Müasir dövürdə iqtisadi sferada beynəlxalq hüquqi tənzimləmə necə xarakterizə olunur?

• vahid iqtisadi sistemin formalaşması sahəsində dövlətlərarası və digər
√ iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində dövlətlərarası və digər subyekt¬lə¬¬rlə olan
• siyasi əməkdaşlıq sahəsində dövlətlərarası və digər subyekt¬lə¬¬rlə olan
• ticarət fəaliyyəti sahəsində dövlətlərarası və digər subyekt¬lə¬¬rlə olan
• iqtisadi inteqrasiya sahəsində dövlətlərarası və digər subyekt¬lə¬¬rlə olan

213. İqtisadi subyektlərin fəaliyyətinin ümumi qaydaları, prinsipləri və onların reallaşma mexanizmləri aşağıdakılardan hansı ilə müəyyən
edilir və tənzimlənir?

• hökumətin qərarı ilə
• bələdiyyə aktları vasitəsilə
• prezident sərəncamları ilə
• beynəlxalq hüquqla
√ müvafiq normativ aktlarla

214. Hüququn iqtisadi təhlilinin mühüm metodoloji aspekti..?

• dövlətin məqsədi kimi ictimai diskriminasiyanın yaradılmasının ilkin şərti
• dövlətin məqsədi kimi sosial ədalətin yüksəldilməsinin ilkin şərti hesab edilir
√ dövlətin məqsədi kimi ictimai rifahın yüksəldilməsinin ilkin şərti hesab edilir
• dövlətin məqsədi kimi ictimai-siyasi fəallığın yüksəldilməsinin ilkin şərti hesab edilir
• dövlətin məqsədi kimi ictimai sabitliyin təmin edilməsinin ilkin şərti hesab edilir

215.  İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi  kontekstində məsələlərin tədqiqi hüquqşü¬nas¬lara...?

• normativ aktların qəbulu prosesində əlverişli əsas yaradır
√ qəbul olunmuş normativ aktlar və hü¬quq normalarının nəticələrinin təhlili
• hü¬quq normalarının sistemləşdirilməsində əlverişli əsas yaradır
• dövlətin idarə edilməsi üçün əlverişli əsas yaradır
• normativ aktların formalaşdırılması zamanı əlverişli əsas yaradır

216. Hüquqi sistemi...?

• yalnız iqtisadiyyata  təsir göstərir
• ölkənin statusunu müəyyən edir
• hüquq mühafizə sisteminə təsir göstərir
• yalnız fərdlərin davranışına təsir göstərir
√ fərdlərin davranışına, onlar vasitəsilə də bütövlükdə iqtisadi sistemə təsir göstərir

217. Müasir dövrə qədər formalaşmış iqtisadi və hüquqi sistemlər bir-biri ilə necə bağlıdır?

• iqtisadi sistemin formasında asılıdırlar
√ iki tərəfli qarşılıqlı təsirlə bağlıdır
• heç bir əlaqələri mövcud deyil
• birtərəfli təsirlə əlaqəyə malikdirlər
• hüquq iqtisadi sistemi formalaşdırır

218.  Qiymətlərin maddi və intelektula obyektlərinin qiymətləndirilməsi texnologiyasına aşağıdakılar aiddir

• qiymətlərin obyektinin və predmetinin müəyyən edilməsi;
• qiymətlərin obyektinin daha səmərəli istifadəsinin müəyyən edilməsi;



• zəruri və kifayət qədər informasiyanın təşkili;
• qiymətlərin məqsəd və mənbəsinin müəyyən edilməsi;
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar

219. Malın (işin, xidmətin) bazar qiyməti müəyyənləşdirilərkən və təsbit olunarkən hansı məlumatlardan istifadə edilmir

• malın (işin, xidmətin) bazar qiymətləri haqqında rəsmi məlumat
• malın (işin, xidmətin) birja kotirovkaları haqqında rəsmi məlumat
• reklam mənbələrinin məlumatından
• vergi ödəyicilərinin dövlət vergi orqanlarına verdikləri məlumatlar
√ qeyri-hökümət təşkilatlarının məlumatları

220. Beynəlxalq mal dövriyyəsini təmin edən əməliyyatlar aşağıdakılardan hansıdır?

• ilk iki variantda qeyd olunanlar
√ bütün variantlarda qeyd olunanlar
• yüklərin beyəlxalq daşınması üzrə əməliyyatlar
• nəqliyat-ekspedisiya əməliyyatları
• yüklərin sıqortalanması üzrə əməliyatlar

221. Beynəlxalq mal dövriyyəsini təmin edən əməliyyatlar aşağıdakılardır:

• yüklərin beyəlxalq daşınması üzrə əməliyyatlar
√ bütün variantlarda qeyd olunanlar
• ilk iki variantda qeyd olunanlar
• beynəlxalq hesablaşmaların aparılması üzrə əməliyyatlar
• beynəlxalq yükdaşımalar zamanı yüklərin saxlanılması üzrə əməliyyatlar

222. Kommersiya hüququnun predmetini təşkil edir?

• mülki dövriyyə sahəsində yaranan münasibətlər
• qiymətli kağız dövriyyəsi sahəsində yaranan münasibətlər
• pul dövriyyəsi sahəsində yaranan münasibətlər
• xarici əməkdaşlıq sahəsində yaranan münasibətlər
√ əmtəə dövriyyəsi sahəsində yaranan münasibətlər

223. Aşağıdakılardan hansı kommersiya fəaliyyətinin tənzimlənməsində bilavasitə istifadə olunan qanun deyil?

• “Reklam haqqında” qanun
√ Qaz təchizatı haqqında” qanun
• “Elektron ticarət haqqında” qanun
• “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” qanun
• “Kommersiya sirri haqqında” qanun

224. Aşağıdakılardan hansı kommersiya fəaliyyətinin tənzimlənməsində bilavasitə istifadə olunan qanun deyil?

• “Reklam haqqında” qanun
• “Əmtəə nişanı və coğrafi göstəricilər haqqında” qanun
• Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” qanun
√ “Yerin təki haqqında” qanun
• Standartlaşdırma haqqında” qanun

225. Kommersiya sirrinin əldə olunmasının qeyri-qanuni üsullarına aşağıdakı aid deyil?

√ müqavilə əsasında əməkdaşlıq etmək
• kommersiya sirrinin surətini çıxarmaq
• kommersiya sirrinin sənədlərini oğurlamaq
• kommersiya sirrinin fotoşəklini çəkmək
• zor tətbiq etmək və ya hədələmək



226. Kommersiya sirrinin əldə olunmasının qeyri-qanuni üsullarına aşağıdakı aid deyil?

• rüşvət vermək
• məlumatların ötürülmə kanallarına qoşulmaq
√ müvafiq orqanlarda qeydiyyata alınmaq
• danışıqlara qulaq asmaq
• kommersiya sirrinin rejiminə riayət olunması öhdəliklərini pozmaq

227. əmtəə nişanı kimi aşağıdakı nişan qeydə alına bilməz?

• Sözlər
• Təsviri elementlər
• Əmtəələrin forması və ya onların qablaşdırılması
√ dövlət rəmzləri
• Hərflər

228. Kommersiya münasibətlərində mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmayan hansıdır?

• hərbi silah-sursat istehsal etmək üçün avadanlıqlar
• xidməti və mülki silah
• radioaktiv maddələrin istehsalı üçün nəzərdə tutulan qurğular
√ kütləvi istehlak məhsulları
• qiymətli kağızların çap olunması üçün avadanlıqlar

229. Aşağıdakı standart forması yoxdur?

• beynəlxalq standart
√ birlik standartı
• milli standart
• dövlətlərarası standart
• regional (hövzə) standartı

230. İxrac-idxal əməliyyatları təcrübəsində tez-tez valyuta ödənişləri olmadan həyata keçirilən mal mübadiləsi və kompensasiya əqdlərinin
müxtəlif növlərinə rast gəlinir və onlara aşağıdakılardan hansı aiddir?

• barter əqdləri
• sənaye kompeneasiya əqdləri
• ilk iki variantda qeyd olunanlar
• ticarət kompensasiya əqdləri
√ bütün variantlarda qeyd olunanlar

231. Beynəlxalq səviyyədə inteklektual mülkiyyətin qimətləndirilməsinin gəlir metoduna daxil deyil:

• lisenziya alınan mənfəətdən lisenziya verilən payın ayırma
• müqayisəli qiymətləndirmə
• hec biri
√ izafi dəyərin qiymətləndirilməsi
• real gəlirin diskontlaşdırılması

232. İntelektual mülkiyyətin qiymətləndirilməsinin xüsüsiyyyəti hansıdır:

• qiymətlər məqsədli xarakter daşıyır
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• qiymətləndirmə obyekti kimi bir nece funksiyanı yerinə yetirməsi
• qiymətləndirmə zamanı nəzərdə tutulan normalara uyğun olaraq intelektual      mülkiyyətin sahələrinin qiymətləndrilməsi
• qiymətləndirmə təkcə universal metodlarla deyil,həmcinin onların daha fəal      istifadə etmə xarakterinə görə təmin olunmalıdır

233.  Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında  qanunun 5-ci maddəsinə əsasən, hansı halda əmlakın məcburi qaydada qiymətləndirilməsi
aparılmır:



• boşanan ər-arvadın birinin və ya hər ikisinin tələbi ilə əmlakın bölüşdürülməsi zamanı bu əmlakın  dəyəri haqqında mübahisə
yarandıqda;

√ müəssisənin tipinin açıq tipli səhmdar cəmiyyəti formasından qapalı tipli səhmdar cəmiyyəti formasına dəyişdikdə
• vərəsəlik məsələləri ilə bağlı mübahisələrin həlli zamanı.
• səhmdar cəmiyyətlərinin birləşdirilməsi və ya ayrılması zamanı onlara məxsus əmlakın dəyəri haqqında mübahisə yarandıqda;
• dövlət və bələdiyyə əmlakı girov məqsədləri üçün istifadə olunduqda

234.

Aşağıdakı üsullardan hansı  Tənzimlənən qiymətlər haqqında  qanunun 6-cı maddəsində qiymətlərin tənzimlənməsi üsulları kimi öz
əksini tapmamışdır?
1. qiymətləri təsdiq etməklə;
2. qiymətlərin səviyyəsini məhdudlaşdırmaqla;
3. qiymətlə rentabellik normasının səviyyəsin məhdudlaşdırmaqla;
4. vergi, gömrük tarifi və rüsumların dərəcələrini dəyişməklə;
5. inhisarçılıq fəaliyyətini məhdudlaşdırmaqla
6. inflyasiyanın qarşısını almaqla
7. imtiyazlı (güzəştli) kreditlər verməklə;
8. dövlət büdcəsindən subsidiya verməklə;

• 1,2
• 7,8
√ 5,6
• 3,4
• 1,6

235. Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmanın məqsədi deyil?

• məhsulların (işlərin, xidmətlərin) insanın həyatı, sağlamlığı, əmlakı və ətraf mühit
• məhsulların (işlərin, xidmətlərin) elm, texnika və texnologiyanın inkişafına
• təbii və texnogen qəzaların və habelə digər fövqəladə vəziyyətlərin yaranması
√ istehlakçiların məhsulların (işlərin, xidmətlərin) nomenklaturası və keyfiyyəti
• ölçmələrin dəqiqliyini və vəhdətini təmin etmək

236. Kommersiya fəaliyyəti sahəsində məhsulların, işlərin və xidmətlərin keyfiyyətinin hüquqi tənzimlənməsi əsasən hansı qanunla
tənzimlənir?

• Satınalmalar haqqında” qanun
• Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” qanun
• “Lisenziyalaşdırma haqqında” qanun
• “Tender haqqında” qanun
√ Standartlaşdırma haqqında” qanun

237. Kooperativlərin hüquqi vəziyyəti Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin hansı maddələri ilə tənzimlənir?

• 91-109-cu maddələri
• 89-91-cu maddələri
• 100-109-cu maddələri
√ 109-113-cu maddələri
• 89-100-cu maddələri

238.
Maliyyə-sənaye qrupunun baş şirkəti bütün qrup iştirakçılarına və müvəkkil dövlət icra hakimiyyəti orqanına qrupun fəaliyyəti haqqında
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi formada hesabatı hansı müdətdə təqdim edir, həmçinin onu
mətbuatda  dərc etdirir?

• Maliyyə ili bitdikdən sonra 30 gündən gec olmayaraq
• Maliyyə ili bitdikdən sonra 45 gündən gec olmayaraq
• Maliyyə ili bitdikdən sonra 60 gündən gec olmayaraq
√ Maliyyə ili bitdikdən sonra 90 gündən gec olmayaraq
• Maliyyə ili bitdikdən sonra 15 gündən gec olmayaraq

239. Aşağıdakılardan hansı yanlışıdır?

•
Broker müqavilə tapşırığı alarkən onunla müştərinin maraqları arasında ziddiyyət barədə müştəriyə məlumat verməmişdirsə və bu
müştərinin maraqlarına ziyan vurmuşdursa, broker qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada həmin zərəri öz hesabına ödəməyə
borcludur.



• Brokerin müştərisinin tapşırığını onun üçün daha əlverişli şərtlərlə yerinə yetirməyə maneçilik törədən marağı varsa, broker tapşırığın
icrasını dayandıraraq dərhal müştərini bu barədə xəbərdar etməli və müştərinin yeri tapşırığını icra etməlidir.

• Broker müflis elan edildikdə broker xidmətinin göstərilməsi haqqında müqaviləyə əsasən müştərinin onda saxlanılan maddi vəsaitləri
qaytarılmalıdır

√ Broker fəaliyyəti yalnız fiziki şəxslər tərəfindən həyata keçirilə bilər.

• Brokerin müştərinin tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı olmayan öhdəlikləri üzrə brokerə tətbiq edilən maddi tənbeh tədbirləri
müştərinin brokerdə saxlanılan maddi vəsaitlərinə yönəldilə bilməz

240. əmək kollektivində güzəştli satışa yönəldilən səhmlərin miqdarı səhmlərin ümumi miqdarının neçə faizi həcmində müəyyən olunur,

• 10%
• 50%
• 5%
√ 15%
• 33%

241.  Maliyyə-sənaye qrupları haqqında  qanunun 15-ci maddəsinə əsasən iştirakçılar tərəfindən öhdəliklərin birgə yerinə yetirilməsi
xüsusiyyətləri aşağıdakılardan hansı ilə müəyyən edilir?

√ maliyyə-sənaye qruplarının yaradılması haqqında müqavilə ilə
• Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin müvafiq normativ aktı ilə
• maliyyə-sənaye qruplarının yaradılmasında iştirak edən hüquqi şəxslər arasında əldə edilmiş şifahi razılıq əsasında
• maliyyə-sənaye qruplarının direktorlar şurasının qərarı ilə
• müvəkkil dövlət icra hakimiyyəti orqanının müvafiq normativ aktı ilə

242.

Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət növlərinə aşağıdakılardan hansılar aid edilir?
1.broker fəaliyyəti;
2.valyuta birjası;
3.sığorta fəaliyyəti;
4.klirinq fəaliyyəti;
5.lizinq fəaliyyəti;
6.əmtəə birjası;
7.fond birjası.

√ 1,4, 7
• 1, 2, 7
• 1,6,7
• 1, 4, 5;
• 1, 2, 6;

243.

Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət növlərinə aşağıdakılardan hansılar aid deyil?
1.broker fəaliyyəti;
2.lizinq fəaliyyəti;
3.depozitar fəaliyyəti;
4.klirinq fəaliyyəti;
5.valyuta birjası;
6.əmtəə birjası;
7.fond birjası.

√ 2, 5, 6
• 3,4,6
• 2,4, 6
• 1, 2, 7
• 3, 4, 5

244.

Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət növlərinə aşağıdakılardan hansılar aid edilir?
1.broker fəaliyyəti;
2.diler fəaliyyəti;
3.qiymətli kağızların idarə olunması üzrə fəaliyyət;
4.klirinq fəaliyyəti;
5.depozitar fəaliyyəti;
6.qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin aparılması üzrə fəaliyyət;
7.fond birjası.

√ hamısı
• 2, 3, 6, 7;
• 3, 5, 6, 7



• 1, 2, 3, 4;
• 1, 2, 4, 5

245.

Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət növlərinə aşağıdakılardan hansılar aid edilir?
1.broker fəaliyyəti;
2.diler fəaliyyəti;
3.qiymətli kağızların idarə olunması üzrə fəaliyyət;
4.klirinq fəaliyyəti;
5.depozitar fəaliyyəti;
6.qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin aparılması üzrə fəaliyyət;
7.fond birjası.

• 1, 2, 4, 5
• 1, 2, 3, 4;
• 3, 5, 6, 7
√ hamısı
• 2, 3, 6, 7;

246. Azərbaycan Respublikasının Hava Məcəlləsi neçənci ildə qəbul edilmişdir?

√ 1994
• 1995
• 1999
• 1996
• 2002

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

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

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

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

249. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi neçənci ildə qəbul edilmişdir?

• 1998
• 2002
• 2001
• 2000
√ 1999

250. Ekologiya hüququ neçə prinsip əsasnıda fəaliyyət göstərir?

• 15
√ 11
• 10
• 9
• 14

251. Ekologiya hüququnun prinsiplərinə hansı əlamətlər xasdır?

• ədalətlilik və humanizm
• qanunilik və ədalətlilik



•  bərabərhüquqlluq və obyektivlik
• beynəlmiləlçilik və obyektivlik
√ obyektivlilik və sistemlili

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

• 6
• 3
• 2
√ 5
• 4

253. Təbiətdən istifadə hüququna nə aiddir?

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

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

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

255. Tədiətdən istifadə hüququ ilə hüquq arasında əlaqələr necə səciyyələnir

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

256. Tədiətdən istifadə hüququnda əsas predmeti nədir?

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

257. Tərkibinə görə faydalı qazıntılar ehtiyatları neçə qruppa bölünür?

√ 2
• 4
• 5
• 3
• 9

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

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



259. Cəmiyyətin və təbiətin hansı qarşılıqlı əlaqə formaları var?

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

260. Bütün alarmist konsepsiyalar neçə yerə bölünür?

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

261. Bütün ekoloji münasibətlərdə hansı xüsusi subyekt təmsil olunur?

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

262. . Bu ifadələri genişliyindən asılı olaraq ardıcıllıqla düzün?

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

263. Ekologiya hüququnda norma prioritetlərin neçə növü fərqləndirilir?

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

264. Bunlardan hansı daha geniş anlayışdır?

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

265. İstehlakçı konsepsiyalar nəyi əks etdirir?

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

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

• daimi və ödənişsiz istifadə



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

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

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

268. Ekoloji-hüquqi mexanizmin səmərəliliyinin hansı mərhələləri var?

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

269. Azərbaycan Respublikasının təbii sərvətlərindən rasional istifadənin və ekoloji sisteminin qorunub saxlanmasının təşkilati-hüquqi
təminatı institutu ekologiya hüququnun hansı hissəsinə aiddir?

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

270. Ekoloji hüquqi məsuliyyət institutu ekologiya hüququnun hansı hissəsinə aiddir?

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

271. Torpaq üzərində mülkiyyətin, sahibliyin istifadənin və icarənin ekoloji-hüquqi rejimi institutu ekologiya hüququnun hansı hissəsinə
aiddir?

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

272. Yerin təkindən istifadənin ekoloji-hüquqi rejim institutu ekologiya hüququnun hansı hissəsinə aiddir?

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

273. Sudan istifadənin ekoloji-hüquqi rejimi institutu ekologiya hüququnun hansı hissəsinə aiddir?

• kompleks hissəyə
√ xüsusi hissəyə
• ümumi hissəyə



• qarışıq hissəyə
• əlahiddə hissəyə

274. Meşədən istifadənin ekoloji-hüquqi rejimi institutu ekologiya hüququnun hansı hissəsinə aiddir?

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

275. Heyvanlar aləmindən istifadənin ekoloji-hüquqi rejimi institutu ekologiya hüququnun hansı hissəsinə aiddir?

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

276. Atmosfer havasının ekoloji-hüquqi rejimi institutu ekologiya hüququnun hansı hissəsinə aiddir?

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

277. Xüsusi qorunan təbiət obyektlərinin və komplekslərinin ekoloji-hüquqi mühafizəsi institutu ekologiya hüququnun hansı hissəsinə
aiddir?

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

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

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

279. Su obyektləri üzərində hansı mülkiyyət növləri var?

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

280. Heyvanlar aləmi obyektləri üzərində hansı mülkiyyət növləri var?

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



281. Yerin təki üzərində hansı mülkiyyət növləri var?

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

282. Torpaqlar üzərində hansı mülkiyyət növləri var?

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

283. Meşələr hansı mülkiyyətdə ola bilər?

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

284. Təbiət obyektlərindən məqsədli istifadə prinsipi aiddir?

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

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

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

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

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

287. Ekologiyanın tənzimlənməsi institutu ekologiya hüququnun hansı hissəsinə aiddir?

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

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

√ ümumi hissənin prinsiplərinə
• xüsusi hissənin prinsiplərinə



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

289. Dövlət təbiət yasaqlıqları bu profilli ola bilməz?

√ qarışıq
• bioloji
• paleontoloji
• hidroloji
• kompleks

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

• mədəni
• elmi
√ iqtisadi
• estetik
• ekoloji

291. Təbiət abidələri hansı kateqoriyalara aid ola bilər?

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

292. Zooloji parkları hansı kateqoriyaya aid ola bilərlər?

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

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

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

294. Bu hüquqlardan hansı yer təki istifadəçilərinə aid deyil?

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

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

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



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

√ Nazirlər Kabineti
• Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
• Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
• Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi
• Milli Məclisin

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

• Mühafizə
• Nəzarət
√ Qeydiyyat
• Uçot
• Plan

298. Bu torpaqlardan hansı dövlət mülkiyyətində saxlanılmır?

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

299. Bunlardan hansı yerüstü su obyektlərinə aid deyil?

√ Sərhəd su obyektləri
• Yerüstü su tutarları
• Buzlaqlar
• Qar örtükləri
• Yerüstü su axınları

300. Azərbaycan Respublikasının Hava Məcəlləsi necə quruluşa malikdir?

• 20 fəsil 238 maddə
√ 11 fəsil 155 maddə
• 21 fəsil 48 maddə
• 14 fəsil 118 maddə
• 15 fəsil 148 maddə

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

• 1999
√ 2001
• 2002
• 2003
• 2000

302. Azərbaycan Respublikasının  Ekoloji təhlükəsizlik haqqında  Qanunu neçənci ildə qəbul edilmişdir?

√ 1999
• 1998
•  2002
• 2001
• 2000

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

• 1999



√ 1998
• 2002
• 2001
• 2000

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

• 1999
√ 1998
• 2002
• 2001
•  2000

305. Azərbaycan Respublikasının  ətraf mühitin mühafizəsi haqqında  Qanunu neçənci ildə qəbul edilmişdir?

•  2001
• 2000
• 1998
• 2002
√ 1999

306. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərmanına əsasən
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi neçə vəzifəni icra etməlidir?

•  21
• 28
•  35
√ 46
•  25

307. AR Su Məcəlləsi nəyi tənzimləyir?

• su obyektlərinin qorunmasını
•   su obyektlərindən istifadə sahəsində qanunçuluğu
• su obyektlərinin inkişaf etdirilməsini
√ su obyektlərinin mühafizəsi və istifadəsini
• su obyektlərin dən istifadəni

308. Bunlardan hansı atmosfer havasından istifadənin növü deyil?

√ atmosferə çirkləndirici maddələr atılması
• çirkləndirici maddələrin atılmasının və zərərli fiziki təsirlərin qarşısının alınması üçün atmosferdən istifadə
• istehsal ehtiyacları üçün atmosferdən istifadə
• iqtisadiyyatın ehtiyacları üçün atmosferin və atmosfer təzahürlərinin vəziyyətinin süni surətdə dəyişdirilməsi
• insanın və digər orqanizmlərin həyat fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün havadan istifadə

309. Hansılar heyvanlar aləmindən istifadə hüququna aid deyil?

• ümumi istifadə
√ təkrar istifadə
• xüsusi istifadə
• fərdi istifadə
• mülkiyyət

310. Meşə torpaqlarını təşkil edir?

√ Meşə bitkiləri ilə örtülü olan torpaqlar və bu bitkilərlə örtülü olmayan, lakin meşələrin bərpası üçün nəzərdə tutulmuş torpaqlar; qeyri-
meşə torpaqları

• Meşə bitkiləri ilə örtülü olan torpaqlar və bu bitkilərlə örtülü olmayan, lakin meşələrin bərpası üçün nəzərdə tutulmuş torpaqlar



• Qeyri-meşə torpaqları
• Ehtiyat torpaqları
• Meşə bitkiləri ilə örtülü olan torpaqlar

311. Meşə qanunvericiliyinə görə respublikanın meşə fondu hansı qrup meşələrə aid edilir?

√ birinci
• ikinci
• dördüncü
• beşinci
• üçüncü

312. Bunlardan hansı su obyektlərindən istifadə ilə bağlı ödəmələr sisteminə aid deyil?

• su obyektlərindən istifadə haqqı
√ mədən vergisi
• su obyektlərinin bərpası və məqsədilə ödəmələr
• su obyektlərinin mühafizəsi məqsədilə ödəmələr
• su vergisi

313. Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi və fiziki şəxslərin sudan istifadə hüququna hansı halda xitam verilmir?

√ fövqəladə vəziyyət şəraiti yarandıqda
• sudan istifadədən imtina edildikdə
• su obyektlərindən istifadə müddəti qurtardıqda
• hüquqi şəxslər ləğv olunduqda
• sudan istifadəyə ehtiyac qalmadıqda

314. Bunlardan hansı sudan istifadə edənlərin vəzifəsi deyil?

√ su kadastrını aparmaq
• suyun qənaətlə işlədilməsini təmin etmək
• sudan istifadə limitlərinə, planlarına riayət etmək
• sudan istifadənin uçotunu aparmaq
• su obyektlərindən səmərəli istifadə etmək

315. Bunlardan hansı sudan istifadə edənlərin hüquqlarına aid deyil?

• istifadə verilən suyun və tullantı sularının kəmiyyət və keyfiyyətini yoxlamaq
• su obyektlərindən xüsusi məqsədlərlə istifadəni həyata keçirmək üçün müvafiq qurğular və tikililər inşa etmək
√ suyu satmaq
• müqavilədə nəzərdə tutulan miqdarda almadığı suyun əvəzini tələb etmək
• sudan təkrar istifadə etmək

316. Bunlardan hansı su fondu torpaqlarına aid deyil?

• Adalar və bataqlıqlar
√ Sərhəd su obyektlərinin altında olan torpaqlar
• Hidrotexniki qurğuların altında olan torpaqlar
• Meliorasiya və su təsərrüfatı obyektlərinin altında olan torpaqlar
• Su mühafizəsinin zonalarının bu sahilboyu zolaqların altında olan torpaqlar

317. Bunlardan hansı Azərbaycan Respublikasının su fonduna daxil deyil?

√ xüsusi qorunan ərazilərdəki su obyektləri
• yeraltı su obyektləri
• sərhəd su obyektləri
• Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsi
• yerüstü su obyektləri



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

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

319. Təbiət obyektlərinin təsərrüfatdaxili idarə edilməsi hüququ kimlərə xasdır?

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

320. Ekologiyadan istifadə hüququnun subyektləri kimlər ola bilər?

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

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

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

322. Xüsusi ekoloji-hüquqi məsuliyyət nəyə müvafiq olaraq tətbiq edilir?

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

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

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

324. Bunlardan hansı qayda normalara aid deyil?

• cəzalandırıcı
• bərpaedici
√ kompensasiyaedici
• xəbərdaredici
• qadağanedici

325. Sahələrarası prioritet normalar nəyi əks etdirir?

√ Təbiət obyektlərindən birinin mühafizəsinin digərlərindən üstün olduğunu
• Təbiət obyektlərə dair müddəaları əks etdirir



• Təbiət komplekslərinə dair müddəaları əks etdirir
• ekologiyadan istifadənin ödənişli olduğunu
• Ekologiyadan istifadənin ödənişsiz olduğunu

326. Prinsip normalar nəyi əks etdirir?

• bir təbiət obyektinin digərinə nisbətən üstünlüyünü əks etdirir
• təbii ehtiyatlara dair müddəaları əks etdirir
√ ətraf təbii mühitin mühafizəsinin əsas müddəalarını təsbit edir
• iqtisadi mənafelərin üstünlüyünü təsbit edir
• bir ekologiyadan istifadə növünün digər növə nisbətən üstünlüyünü əks etdirir

327. Sahəvi normalar nəyi tənzimləyir?

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

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

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

329. Təbiət obyektləri üzərində mülkiyyət hüququ neçə mənada işlədilir?

• Mülkiyyət münasibətlərinin bu növünü tənzimləyən hüquq normalarının məcmusu kimi

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

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

• Mülkiyyətçi və digər şəxslər arasında yaranan hüquq münasibətləri kimi

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

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

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

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

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

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

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



• ayrı-ayrı təbiət obyektləri; ekoloji sistem; təbiət kompleksləri
• ayrı-ayrı təbiət obyektləri; qanunla nəzərdə tutulmamış təbiət obyektləri; ətraf mühitlə ekoloji əlaqədə olan təbiət obyektləri

333. Ekologiyadan istifadə hüququ  termininin hansı tərkib elementləri var?

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

334. Təbiətə müdaxilə etməmə konsepsiyasının tərəfdarlarının fikirlərinə görə nə mümkündür?

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

335. İçməli və məişət təyinatlı suların üstünlüyü prinsipi aiddir?

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

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

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

337. Ekoloji hüquq pozuntusunun obyekti qismində çıxış edir?

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

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

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

339. İntizam məsuliyyətinin tətbiqi üçün nə kifayətdir?

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

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



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

341. Qüvvədə olan qanunvericilikdə ekoloji cinayət tərkibləri nədən asılı olaraq təsbit edilmişdir?

• Cinayətin törədilmə şəraitindən
• Cinayətin obyektiv cəhətindən
• Cinayətin subyektiv cəhətindən
√ Cinayətin obyektindən
• Cinayətin subyektindən

342. Təbiət obyektləri ətraf mühitdən hansı formada ayrılır?

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

343. Su obyektləri üzərində mülkiyyət nəyə əsasən müəyyənləşir?

• Nazirlər Kabinetinin xüsusi sərəncamı
• Prezidentin fərmanı
√ müvafiq qanunvericilik
• Milli Məclisin qərarı
• dövlət orqanını əsasnaməsi

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

• 5
• 9
√ 7
• 11
• 6

345. AR Torpaq Məcəlləsinin quruluşu nədən ibarətdir

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

346. Sosial ədalət prinsipi ekologiya hüququnun hansı prinsiplərinə aiddir?

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

347. AR Su Məcəlləsi neçə maddədən ibarətdir

• 78
√ 105
• 101



• 134
• 65

348. Azərbaycanın torpaq fondu neçə kateqoriya üzrə təsnifləşir?

• 6
• 4
√ 7
• 9
• 5

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

•  9
• 10
• 8
√ 11
• 15

350. Təbii ehtiyatlardan istifadə nə əsasında aparılır?

• Nazirlər Kabinetinin sərəncamı
• Milli Məclisin qərarı
• müvafiq qanun qəbul edilməsi
√ müqavilə bağlanması
• müvafiq dövlət orqanının razılığı

351. Təbii ehtiyatların monitorinqi nə məqsədlə aparılır?

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

352. Torpaq monitorinqi nə məqsədlə aparılır?

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

353. Torpaq üzərində hansı mülkiyyət növləri mövcuddur?

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

354. Torpaqların monitorinqi qaydaları nəyə əsasən müəyyənləşir?

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

355. Yerin təkindən istifadəyə xüsusi razılıq nəyə əsasən verilir?



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

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

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

357. Ekoloji münasibətlər neçə qrupa bölünür?

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

358. Təbiət obyektlərinin dəyəri?

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

359. Bunlardan hansı ekoloji böhrandan çıxmağın istiqaməti deyil?

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

360. Obyektlərindən asılı olaraq ekologiyadan istifadənin hansı növləri var?

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

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

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

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

• kompleks və fərdi
• xüsusi və təkrar



√ ilkin və təkrar
• fərdi və daimi
• birlikdə və ayrıca

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

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

364. Ekoloji-hüquqi mexanizmin birinci həlqəsi nədən ibarətdir?

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

365. Azərbaycan Respublikasının ümumi torpaq fondu üzrə bütün torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsinin əsas hüquqi bazası -  Torpaq
Məcəlləsi  nə vaxt qəbul edilmişdir?

√ 1999-cu ildə
• 1994-cü ildə
• 1996-cı ildə
• 1993-cü ildə
• 2000-ci ildə

366. Aqrar hüquq...?

• sənaye sahəsində yaranan münasibətləri tənzimləyən normaların məcmusudur
• tikinti sahəsində yaranan münasibətləri tənzimləyən normaların məcmusudur
• turizm sahəsində yaranan münasibətləri tənzimləyən normaların məcmusudur
• nəqliyyat sahəsində yaranan münasibətləri tənzimləyən normaların məcmusudur
√ kənd təsərrüfatı sahəsində yaranan münasibətləri tənzimləyən normaların

367.  Azərbaycan Respublikasının ərzaq Təhlükəsizliyi Proqramı  nə vaxt qəbul edilmişdir?

• 1991-ci ildə
• 2007-ci ildə
• 2005-ci ildə
• 2011-ci ildə
√ 2001-ci ildə

368.  Kəndli (fermer) təsərrüfatı haqqında  Azərbaycan Respublikasının qanunu nə vaxt qəbul olunmuşdur

• 1994-cü ildə
• 2002-ci ildə
• 1993-cü ildə
• 1996-cı ildə
√ 1992-ci ildə

369. Kəndli – fermer təsərrüfatları əsasən...?

• fərdi təsərrüfat kimi formalaşır
• dövlət təsərrüfatı kimi formalaşır
• birgə təsərrüfat kimi formalaşır
• kollektiv təsərrüfat kimi formalaşır
√ ailə təsərrüfatı kimi formalaşır



370. Qanunvericiliyə əsasən kəndli–fermer təsərrüfatlarının yaradılması..?

√ 2 yolla həyata keçirilir
•  yaradılması qadağandır
• 4 yolla həyata keçirilir
• 3 yolla həyata keçirilir
• 1 yolla həyata keçirilir

371.  Sosial sığorta haqqında  Azərbaycan Respublikası qanununda sığorta olunanların hüquqlarına aşağıdakılardan hansı aid edilmir

√ məjburi dövlət sosial sığortası üzrə sığortacı təşkilatda ucota durmaq
• bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• onları məjburi dövlət sosial sığortası üzrə sığorta etməyi işəgötürəndən tələb        etmək
• könüllü (əlavə) sosial sığorta ücün sığortacını müstəqil secmək
• sosial sığorta ödəmələrinin vaxtında verilməsini tələb etmək

372.  Sosial sığorta hadisəsinə hansı daxil deyil:

• ailə başcısını itirmək
• uşağa qulluq
• pensiya yaşına catmaq
• əlil olmaq
√ iş yerini itirmək

373.   Sosial sığorta haqqında  Azərbaycan Respublikası qanununda Məjburi dövlət sosial sığortasının vəsaitlərinin mənbələrinə hansı aid
edilmir?

• dövlət büdjəsindən ayırmalar
• sanatoriya-kurort göndərişlərinın satışından əldə edilmiş vəsaitlər
• bank kreditləri
√ beynəlxalq maliyyə institutlarının vəsaitləri
• maliyyə sanksiyalarının və jərimələrin tətbiqi nətijəsində daxil olan məbləğlər

374.  Sosial sığorta haqqında  Azərbaycan Respublikası qanununda sığortaedənlərin vəzifələrinə aşağıdakılardan hansı aid edilmir?

• məjburi dövlət sosial sığortasını həyata kecirən sığortacı təşkilatda ucota durmaq
• sosial sığorta vəsaitlərinin hərəkətinin ucotunu aparmaq və bu barədə sığortacıya        hesabat vermək
• sosial sığorta hadisəsi baş verdikdə sığorta ödəmələrini vaxtında və       müəyyənləşdirilmiş qaydada sığorta olunanlara vermək
√ sosial sığortanın bütün formalarında iştirak etmək
• müəyyən edilmiş müddət daxilində sosial sığorta haqqını sığortacıya ödəmək

375.  Sosial sığorta haqqında  Azərbaycan Respublikası qanununda sığortacının hüquqlarına aşağıdakılardan hansı aid edilmir?

• könüllü (əlavə) sosial sığorta müqaviləsi üzrə öhdəliklərin ijrasını tələb etmək
√ sosial sığorta ödəmələrinin vaxtında hesablanıb ödənilməsini təmin etmək.
• bütün işəgötürənlərdən məjburi dövlət sosial sığortası üzrə işcilərin sığorta edilməsini tələb etmək
• sosial sığorta ödəmələrinin həjmi və verilmə əsasları barədə sığortaedənlərdən       arayış almaq
• məjburi dövlət sosial sığortası qaydalarına sığortaedənlər tərəfindən əməl       edilməsinə nəzarət etmək;

376. Sosial sığortanın prinsiplərinə hansı aid deyil?

• məcburi dövlət sosial sığortasının idarə edilməsində ictimai təşkilatların iştirakının təmin olunması
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanların hamısı aiddir
• sosial sığortanın müntəzəmliyinə dövlət təminatı
• sosial sığortanın ümumiliyi
• dövlət sosial sığortasının məjburiliyi

377. Özəl sosial sığorta təşkilatları könüllü (əlavə) sosial sığortanı aşağıda göstərilən hansı ödəmələr üzrə həyata kecirə bilər?



• sığorta olunanların sanatoriya - kurort müalijəsi üzrə xərjlərinin tam və ya qismən ödənişi
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət
• uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinət
•  ilk iki bənddə qeyd olunanlar

378.   Sosial sığorta haqqında  Azərbaycan Respublikası qanununda sosial sığortanın iştirakcılarına hansılar aid edilmir?

• sığortaedənlər
√ həmkarlar ittifaqları
• bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• sığorta olunanlar
• sığortacı;

379.  Sosial sığorta haqqında  Azərbaycan Respublikası qanununda sosial sığorta üzrə ödəmələrin növlərinə hansı aid edilmir?

√ işsizliyə görə müavinət
• sığorta olunanların sanatoriya - kurort müalijəsi üzrə xərjlərinin tam və ya qismən       ödənişi
• əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət
• könüllü (əlavə) sosial sığorta əsasında dövlət pensiyalarına əlavələr
• hamiləliyə və doğuma görə müavinət;

380. əsas Kommersiya əməliyatlarına aiddir?

• texniki xidmətlərin mübadiləsi üzrə əməliyatlar (məsləhət və tikinti injinirinqi)
• ilk iki variantda qeyd olunanlar
√ bütün variantlarda qeyd olunanlar
• patentlər, lisenzyalar, «nou-hau»larla ticarət formasında elmi-texniki biliklərin
• maddi formada malların mübadiləsi üzrə əməliyyatlar

381.  Beynəlxalq səviyyədə inteklektual mülkiyyətin qimətləndirilməsi neçə metodla tənzimlənir?

• 1
• 4
• 2
√ 3
• 5

382. Beynəlxalq  əmək  Təşkilatına neçə ölkə daxildir?

√ 177
• 825
• 248
• 346
• 201

383. İşçi  qüvvəsinin  miqrasiyasına təsir göstərən  amillərin təsnifatına neçə qrup daxildir?

• 4
• 5
√ 2
• 6
• 3

384. İşçi  qüvvəsinin  miqrasiyasının  qeyri-iqtisadi  amillərinə  aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• siyasi-hüquqi
• ailəvi
• etnik
√ əmək  bazarının  vəziyyəti



•  dini

385. əmək miqrasiyasının yaranması əsasən aşağıdakılardan hansı ilə əlaqədar olmuşdur?

• beynəlxalq əmək bölgüsü ilə
• qloballaşmanın təsiri ilə
√ dünya  təsərrüfatının formalaşması və inkişafı ilə
•  dünya əhalisinin sayının artması ilə
• insanların istəyi ilə

386. Miqrantların qanuniliyinə görə işçi qüvvəsinin miqrasiyasının forması hansıdır?

• qloballaşma
• yerli miqrasiya
√ leqal və qeyri-leqal
• iqtisadi inteqrasiya
• daxili miqrasiya

387. İşçi qüvvəsinin miqrasiyasının  formalarını aşağıdakı təsnifat qrupu yoxdur?

• ərazi  əhatəsinə görə
• qanuniliyinə  görə
• müddətinə  görə
• miqrantların  ixtisas  səviyyəsinə  görə
√ milli xüsusiyyətinə görə

388. İşçi  qüvvəsinin  bir  ölkənin  regionları  arasında hərəkəti adlanır?

• xarici miqrasiya
• iqtisadi inteqrasiya
• yerli miqrasiya
• qloballaşma
√ daxili  miqrasiya

389. İşçi  qüvvəsinin  daxili  miqrasiyası baş verir?

√ bir  ölkənin  regionları  arasında
• qitələr  arasında
• beynəlxal miqyasda
• iqtisadi birliklərdə
• ÜTT-yə üzv olan ölkələrdə

390. İşsizlik .......?

• meqoiqtisadi problemdir
• mikroiqtisadi problemdir
√ makroiqtisadi problemdir
• təsərrüfatdaxili problemdir
• mezoiqtisadi problemdir

391. İşsizlik iqtisadi problem olmaqla səbəb olur?

• iqtisadi artıma
• yoxsulluq həddinin azalmasına
• insanların orta ömür müddətinin artmasına
√ resursların artıq məsrəf olmasına
• iqtisadi inkişafa

392. Tam məşğulluq səviyyəsini əks etdirən işsizlik forması hansıdır?



• friksion işsizlik
√ təbii işsizlik
• tsiklik işsizlik
• süni işsizlik
• struktur işsizlik

393. Real iqtisadi həyatda işsizlik işçi qüvvəsinə olan tələbatdan artıq olan ........ kimi çıxış edir?

• əmək ehtiyatı
• əmək resursu
• əmək tələbi
√ əmək təklifi
• əmək tarazlığı

394. Tsiklik işsizlik  aşağıdakılardan hansı hesab edilir?

• daimi
• müvəqqəti
• könüllü
• mövsümi
√ məcburi

395. Struktur işsizlik  aşağıdakılardan hansı hesab edilir?

• könüllü
• müvəqqəti
• daimi
•  mövsümi
√ məcburi

396. əmək qabiliyyətli əhalinin daimi və ya müvəqqəti işləməyən hissəsini xarakterizə edən hal necə adlanır?
a) məşğulluq

• staqfilyasiya
√  işsizlik
• durğunluq
• depressiya
• məşğulluq

397. Məşğulluq anlayışı mürəkkəb olmaqla bərabər əhatə edir?

√ iqtisadiyyatın bütün sahələrini
• dövlət bölməsini
• əmək ehtiyatları bazasını
• əhalinin miqrasiyasını
•  firmaları

398.  Hər kəsin əməyə olan qabiliyyəti əsasında sərbəst surətdə özünə fəaliyyət növü, peşə, məşğuliyyət və iş yeri seçmək hüququ vardır
norması hansı hüquq hesab edilir?

• əmək hüququ]
•  cinayət hüququ
• sosial hüquq
• mülkü hüquq
√ konstitusion hüquq

399. Aşağıdakılardan hansı əmək birjasının fəaliyyətini məqsədinə aid deyil?



• əhalinin məşğulluğunun gücləndirilməsi
• boş vaxt ərzində əlavə qazanc əldə edilməsi
• bazarındakı gərginliyin aradan qaldırılması
• əhalinin işlə təmin edilməsinin səmərililiyinin artırılması məqsədilə
√ istehsal infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi

400. Azərbaycan Respublikasının hansı şəhərində  əmək Birjası  mövcud deyil?

• Sumqayıt
• Mingəçevir
√ Şəki
•  Gəncə
•  Naxçıvan

401. Azərbaycan Respublikasında işsizlərin sosial müdafiəsi hansı qanunvericilik bazası ilə təmin edilir?

√ “Məşğulluq haqqında” Qanunla
•  “İqtisadi təhlukəsizlik haqqında” Qanunla
• “Rəqabət haqqında” Qanunla
• “Miqrasiya haqqında” Qanunla
• “İşsizlik haqqında” Qanunla

402. Ölkəmizdə  əmək Birjası  yaradılmışdır?

• 2008-ci ildə
• 1989-cu ildə
• 2009-cu ildə
√ 1999-cu ildə
• 2003-cü ildə

403. əmək birjaları məşğuldur?

• əhali məskunlaşması ilə
• sosial siyasətlə
√ xidmətlər göstərməklə
• yeni sturukturlar yaratmaqla
• iqtisadi artımla

404. əmək birjalarının obyekti nədir?

• sosial təminat
√ iş qüvvəsi
• sosial müdafiə
• məşğulluq
• iqtisadi təhlükəsizlik

405. əmək birjası aşağıdakılardan hansı ilə bağlı xidmətlər göstərən dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarıdır?

• təkmilləşdirmə ilə
• miqrasiya ilə
• demoqrafiya ilə
• kadr hazırlığı ilə
√ məşğulluqla

406. Birjanın aşağıdakı forması yoxdur?

• Əmək birjası



• Valyuta birjası
• Fond birjası
√ Maliyyə birjası
• Əmtəə birjası

407. Bazar infrastrukturunun tərkib hissəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• kommersiya xidmətli təşkilatlar
• istehsal xidmətləri
• sosial yönümlü xidmətlər
√ bölüşdürücü xidmətlər
• elmi-texniki xarakterli xidmətlər

408. əmək bazarı aşağıdakılardan hansına aiddir?

√ bazar infrasrtukturuna
• maliyyə infrasrtukturuna
• sosial infrasrtukturuna
• texnoloji infrasrtukturuna
• istehsal infrasrtukturuna

409.
Azərbaycan Respublikasında məşğulluğun səviyyəsini yüksəltmək və əhalinin güzəranını daha da yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qəbul
olunmuş akt hansıdır?

√ “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”
• “Regionların tarazlı inkişafı Dövlət Proqramı”
•  “Enerji sektorunun inkişafı Dövlət Proqramı”
• “İşsizliyin azaldılması  Dövlət Proqramı”
• “Məşğulluğun inkişafı Dövlət Proqramı”

410. Real əmək haqqı dedikdə aşağıdakılardan hansı nəzərdə tutulur.

• işçinin aldığı nominal əmək haqqı müqabilində əldə etdiyi xidmətlərin məcmusu
√ işçinin aldığı nominal əmək haqqı müqabilində əldə etdiyi istehlak şeyləri və xidmətlərin məcmusu
• işçinin aldığı rassional əmək haqqı müqabilində əldə etdiyi xidmətlərin məcmusu
• işçinin aldığı minimal əmək haqqı müqabilində əldə etdiyi istehlak şeyləri məcmusu
• işçinin aldığı nominal əmək haqqı müqabilində əldə etdiyi istehlak şeylərinin məcmusu

411. Nominal əmək haqqı dedikdə nəzərdə tutulur?

• işçinin kompensasiya formasında aldığı haqq
• işçinin maddi yardım  formasında aldığı haqq
• işçinin maddi formada aldığı haqq
• işçinin ağır iş şəraitinə görə aldığı haqq
√ işçinin pul formasında aldığı haqq

412. əhalinin natural gəlirlərnə aiddir?

• əmək haqqı
• amortizasiya gəliri
• müavinət
• sahibkar gəliri
√ istehlaka natural şəkildə daxil olan vasitələrin dəyəri

413. əhalinin pul gəlirlərinə aid deyil?

• əmək haqqı
•  təqaüd
√ amortizasiya gəliri



• müavinət
• sahibkar gəliri

414. əmək münasibətlərində işçilərin və işəgötürənlərin əmək, sosial, iqtisadi hüquqları və bu hüquqlarla bağlı müvafiq təminatların
minimum səviyyəsi müəyyən edilmişdir?

• Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında
• Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində
• Azərbaycan Respublikasının Məşgullluq haqqında qanununda
√ Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində
• Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində

415. Dövlətin məşğulluq siyasəti tərkib hissəsidir?

• dövlətin maliyyə siyasətinin
• dövlətin kadr siyasətinin
• dövlətin demoqrafik siyasətinin
• dövlətin məşğulluq siyasətinin
√ dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin

416. Gömrük qaydalarının pozulmasına görə məsuliyətdən azad etmənin prinsipləri hansı sənəddə verilib?

• Cinayət Məcəlləsi
√ Gömrük Məcəlləsi
• «Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə»
• «Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında Əsasnamə»
• İnzibati Xətalar Məcəlləsi

417. Gömrük anbarının ərazisi:

• Gömrük ərazisidir
√ Gömrük nəzarəti zonasıdır
• Sərbəst anbarın ərazisidir
• Xarici ərazidir
• Gömrük ərazisindən kənar zonadır

418. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin səlahiyyətinə daxil deyil?

• sahibkarlığın inkişafı və sahibkarlığa dövlət yardımı
• haqsız rəqabətin aradan qaldırılması
√ dövlət büdcəsinin kəsirinin aradan qaldırılması
• iqtisadi və sosial proqnozların işlənib hazırlanması
• investisiyaların cəlb edilməsi, qoyulması və təşviqi

419. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi...?

• Azərbaycan Respublikasının sosial siyasətini işləyib hazırlayan və həyata        keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır
• Azərbaycan Respublikasının aqrar siyasətini işləyib hazırlayan və həyata        keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır
• Azərbaycan Respublikasının maliyyə siyasətini işləyib hazırlayan və həyata        keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır
• Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətini işləyib hazırlayan və həyata        keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır
√ Azərbaycan Respublikasının gömrük siyasətini işləyib hazırlayan və həyata        keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır

420. Hansılar AR Dövlət Gömrük xidmətinin prinsipləri deyil?

• demokratiklik
• aşkarlıq
√ intizamlılıq
• cavabdehlilik
• məsuliyyət



421. Rüsumsuz ticarət mağazası hansı şəxslər tərəfındən təsis oluna bilər?

• İstənilən şəxslər
• Xarici ölkələrin hüquqi şəxsləri
• Azərbaycan Respublikasınm hüquqi şəxsləri
• Sərhəd qonşu dövlətlərin vətəndaşları
√ Azərbaycan respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri

422. Gömrük işinin hüquqi tənzimlənməsində istifadə olunan hüquq normaları elə olmalıdır ki..?

• iqtisadi münasibətlərin iştirakçılarına qarşı birtərəfli olsun
• iqtisadi münasibətlərin iştirakçılarına qarşı qərəzli olsun
• iqtisadi münasibətlərin iştirakçılarına qarşı birdəfəlik təsiri olsun
• iqtisadi münasibətlərin iştirakçılarına qarşı təsir gücü olmasın
√ iqtisadi münasibətlərin iştirakçılarına qarşı birtərəfli olmasın

423. Gömrük dəyərinin təyin edilməsinin IV və V üsullarının tətbiqi şərtləri

• Malların tərkibində radiasiya aşkar edildikdə
• Malların qiyməti 500 min ABŞ dollarından çox 1 mln ABŞ dollarından az olduqda
• Malların sığortası olmadıqda
• Mallar humanitar məqsədlər üçün gətirildikdə
√ Əvvəlki üsullarm tətbiqi ınümkün olıuadıqda

424. Gömrük dəyərinin təyin edilməsinin VI üsulunun tətbiqi şərtləri

• Malların qiyməti bir ınln ABŞ dollarından çox olduqda
• Gətirilən mallar karbohidrogen ehtiyyatlarım istisman üçün nəzərdə tutulduqda
√ Əvvəlki beş üsulun tətbiqi mümkün olınadıqda
• Mallar Afrika qitəsindən gətirildikdə.
• Gətirilən ınallara qurğu və avadanlıqlar olduqda

425. Bcynəlxalq alqı-satqı kontraktında istifadə olunmaya qiymət növü hansıdır?

√ Bazis qiyməti
• Oynaq (mütəhərrik) qiyməti
• Dəyişkən (qərarsız) qiymət
• Müqavilə qiyməti
• Möhkəm (dəyişməz) qiyməti

426. Gömrük anbarı rejimi altında yerləşdirilmiş mallarla aparıla bilən əməliyyatlar:

• Malların qorunmasını təmin edən əməliyyatlar
• MaIların daşınması üzrə əməliyyatlar
• Mallann satışa hazırlıq əməliyyatları
√ Anbarda saxlanılan mallarla qanunvericilikdə müəyyən edilən qaydadad təkrar emal əməliyyatları
• Mühaflzə xarakterli yağlamaların apanlması

427. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi...?

• Azərbaycan Respublikasının sosial siyasətini işləyib hazırlayan və həyata        keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır
• Azərbaycan Respublikasının aqrar siyasətini işləyib hazırlayan və həyata        keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır
• Azərbaycan Respublikasının maliyyə siyasətini işləyib hazırlayan və həyata        keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır
• Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətini işləyib hazırlayan və həyata        keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır
√ öz sahəsi üzrə  iqtisadi siyasətini işləyib hazırlayan və həyata        keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır

428.  Gömrük hüququ nun əsasını nə təşkil edir?

√ gömrük hüquq normaları
• gömrük qanunları



• gömrük orqanlarının hüquqi sənədləri
• inzibati və cinayət hüquq normaları

429. Hansı şərtlər daxilində dövlət müqavilə münasibətlərində iştirak edir?

• beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olduqda;
√ dövlət maraqlarına uyğun gəldikdə;
• Beynəlxalq ticarət ənənələrinə uyğun gəldikdə;
• müqavilənin bağlanması təşəbbüsü dövlətə aid olduqda
• dövlətin xarici iqtisadi əlaqələrinin hüquqi rejimi müəyyən edildikdə;

430. Inzibati, mülki və digər hüquq sahələrinin normalarına riayət edilməsi gömrük orqanlarının hansı fəaliyyəti ilə əlaqədardır?

• Daxili-iqtisadi fəaliyyət;
• gömrük orqanlarının fəaliyyəti;
• təşkilatdaxili idarəçilik fəaliyyət;
• digər dövlət təşkilatları ilə əlaqəli fəaliyyət
√ hüquq-mühafizə fəaliyyəti;

431. YGB-də hansı məlumatlar açıqlanmır?

• XİF MN-a görə malın kodu
√ malın çeşidi
• gömrük rejimi
• malın çəkisi
• malın adı

432. Rezident və qeyri rezidenlər tərəfindən 10000 ABŞ dolları ekvivalentinədək valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Respublikası ərazisinə
gətirilməsi zamanı hansı qaydada rəsmiləşdirilmə aparılır?

• «Gömrük bəyannaməsi», geri qaytarılma barədə «Öhdəlik»

• «Gömrük bəyannaməsi» və Azərbaycan Respublikasına əvvəllər köçürülmüş xarici valyuta sərvətlərinin verilməsi haqqında «Bank
arayışı»

√ «Gömrük bəyannaməsi»
• Pulu şəxsin hesabına köçürməklə
• «Gömrük bəyannaməsi» və «Gömrük vəsiqəsi»

433. Karantin nəzarət obyekti deyil

• Tara
• Bitki mənşəli idxal mallarının saxlandığı anbarlar
√ Arıçılıq məhsulları
• Yeyinti xarakterli ətriyyat
• Texniki taxıl

434. Fiziki şəxslər tərəfindən gömrük sərhəddindən müvəqqəti keçirilən mallar hansı qaydada rəsmiləşdirilir?

• l nüsxədən ibarət sərnişin bəyannaməsi və 2 nüsxədən ibarət iltizam doldurulmaqla
√ l nüsxədən ibarət sərnişin bəyannaməsi, 2 nüsxədən ibarət öhdəlik
• 2 nüsxədən ibarət öhdəlik, 2 nüsxədən ibarət baxış aktı
• Malların siyahısı götürülməklə
• 2 nüsxədən ibarət baxış aktı və 1 nüsxədən ibarət sərnişin bəyannaməsi

435. GA-4 gömrük orqanları tərəfındən hansı hallarda istifadə olunur?

• gömrük sərhəddindən keçirilən və kommersiya fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi başa çatana qədər
gömrük nəzarəti altında saxlancı üçün

√ Azərbaycan Respublikasından aparılarkən qoyulmuş qadağalar və məhdudiyyətlər səbəbindən buraxılmayan valyuta, istiqraz vərəqələri,
lotereya biletləri, qiymətli metallar və daşlar, zərgərlik və ınəişət əşyaları, mülkiyyət sənədlərinin saxlancı üçün

• Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi qadağan olunan valyuta (ınanat), valyuta ilə ödəniş sənədləri, lotereya biletlərinin
• Xarici vətəndaşların idxal etdiyi malların dəyəri yüksək olduqda



• Azərbaycan Respublikası gömrük sərhəddindən keçirilən və kommersiya fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük nəzarəti
altında daşınması üçün

436. Azərbaycan Respublikası ərazisinə fiziki şəxslər tərəfindən hansı nəqliyyat vasitələri müvəqqəti olaraq gətirilə bilər?

• yalnız 8703 mal qrupuna məxsus olan avtonəqliyyat vasitələri, geriya apanlmamaq şərtilə
√ xarici dövlətdə daimi qeydiyyatda olan avtonəqliyyat vasitələri, geriyə aparılmaq şərtilə
• 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 mal qrupuna məxsus olan avtonəqliyyat vasitələri, geriya aparılmaq şərtilə
• Minik avtomobilləri
• xarici dövlətdə daimi qeydiyyatda olmayan avtonəqliyyat vasitələri, geriyə aparılmaq şərtilə

437. Müvəqqəti idxal rejimində rəsmiləşdirilmiş malların gcriyə qaytarılması zamanı eyniləşdirilmə
aparılırmı, aparılırsa hansı qaydada aparıhr?

• Mallar qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq yalnız ixrac rejimində rəsmiləşdirilməklə buraxılır
• Əvvəlki müvəqqəti idxal YGB-si əsas götürülməklə malların ixracı həyata keçirilir
• Eyniləşdirilmə aparılmadan geriyə qaytarılan malların ixracı həyata keçirilir
• Aparılmır

√ Gömrük baxışı keçirildikdən və müvafiq qaydada rəsmiləşdirildikdən sonra geriyə qaytarılan malların ixrac rejimində rəsmiləşdirilməsi
həyata keçirilir

438. Gömrük nəzarəti üçün tələb olunan sənədlər qrupu aşağıdakı bəndlərdən hansında düzgün göstərilmişdir?

• Bank sənədləri, Gömrük sənədləri, Nəqliyyat sənədləri
• Gömrük qanunvericiliyinə dair sənədbr, Hesab-faktura, yol nəqliyyat qaiməsi, YGB
√ Ticarət sənədləri, Nəqliyyat sənədləri, Gömrük sənədləri, Gömrük nəzarəti üçün tələb olunan digər sənədlər
• YGB, Nəqliyyat sənədləri
• Gömrük sənədləri, Ödəniş tapşırığı, Müvafiq dövlət orqanlarının icazə sənədləri, Nəqliyyat sənədləri

439. Qısa bəyannamə nədir

• Mallar və nəqliyyat vasitələri gömrük anbarı gömrük rejimi altında yerləşdiriləndə qısa bəyannamə tətbiq edilə bibr
√ Mallar və nəqliyyat vasitələri müəyyən gömrük rejimi altında yerləşdirilənədək qısa bəyannamə tətbiq edib bilər
• Mallar və nəqliyyat vasitələri müəyyən gömrük rejimi altında yerləşdirildikdən sonra qısa bəyannamə tətbiq edib bilər
• Mallar və nəqliyyat vasitələri müvəqqəti saxlanc anbarına yerləşdiribnədək qısa bəyannamə tətbiq edib bibr
• Mallar və nəqliyyat vasitələri üzrə əsas gömrük rəsmibşdirilməsi zamanı qısa bəyannamə tətbiq edilə bilər

440. Daşınma cədvəli hansı məqsədlə tərtib olunur?

• Tranzit daşınan yüklərə gömrlik nəzarətinin təmin edilməsi məqsədilə
√ Respublikamızın ərazisinə gətirilən yüklərin gömrük nəzarəti altında təyinat gömrük orqanına çatdırılmasını təmin etmək məqsədilə
• Daxili gömrük orqanında ixrac rejiminə uyğun olaraq rəsmiləşdirilən malın çıxış gömrük orqanına çatdırılmasını təınin etmək ınəqsədilə
• Malların sayını bilmək üçün
• İdxal - ixrac olunau mal və nəqliyyat vasitələrinə gömrük nəzarətini təınin etmək məqsədilə

441. Malların məhv edilməsi zamanı yaranmış tullantıar üzərində hansı əməliyyatlar həyata keçirilir?

√ Göınrük nəzarətində olan xarici mal kimi müvafiq göınrük rejiıni altında yerləşdirilməli
• Yaranmış tullantılar yararsız hala salınaraq malın sahibinə verilir
• Malın sahibi tərəfmdən digər şəxslərə satılır
• Tullantılar kimyəvi eınala verilir
• Yaranmış tullantılar malın sahibinə təqdim olunur

442. Müvəqqəti ixrac rejimi altında rəsmiləşdirilmiş mallar üçün müəyyən edilmiş qeydiyyat müddəti başa çatdıqda həmin malların sahibi
tərəfındən hansı qaydalara riayət olunmalıdır?

• Mallar yalnız geri qaytanlmalı və idxal rejimi altında rəsmiləşdirilməli
• Mallar geri qaytarılmalı və qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada həmin mallara dair bütün gömrük rüsum və vergiləri ödənilməli
• Mal təcili satılmalıdır
• Mal təcili geri qaytarılmalıdır



√ Rəsmiləşdirmə göınrük orqanına təqdim olunmuş öhdəlik üzrə mallar geri qaytarılmalı və ya gömrük orqanının icazəsilə ixrac gömrük
rejimi altında rəsmiləşdirilməli

443. Gömrük rejimi nədir?

• Malların gömrük rəsmiləşdirilməsinə qəbul olunması
• Mallann gömrük nəzarəti altına salınması və onun müddəalarına riayət olunması
• Gömrük rejimi - gömrük nəzarətidir
• Gömrük rejimi -gömrük tənzimləmə mexanizminin əsasıdır

√ Gömrük məqsədləri üçün Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin statusunu
müəyyən edən malların məcmusu

444. Dövlət Gömrük Komitəsi səlahiyyətinə daxildir

• sahibkarlığın inkişafı və sahibkarlığa dövlət yardımı
• haqsız rəqabətin aradan qaldırılması
√ dövlət büdcəsinin kəsirinin aradan qaldırılması
• iqtisadi və sosial proqnozların işlənib hazırlanması
• investisiyaların cəlb edilməsi, qoyulması və təşviqi

445. Gömrük orqanların xarakterinə görə necə orqandır?

• dövlət orqanıdır
√ hüquq-mühafizə orqanıdır
• inzibati-hüquq orqanıdır
• inzibati-idarəetmə orqanıdır
• hüqüq orqanıdır

446. Gömrük hüququnda inzibati-hüquqi münasibətləri hansı şəkildə formalaşır?

• üfiqi
•  şaquli
• blok
•  kompleks
√ üfiqi-şaquli

447. Gömrük hüquq münasibətləri xarakterinə görə hansı münasibətlərə yaxındır?

√ inzibati-hüquqi
• ictimai-hüquqi
• hüquqi
• ictimai
• iqtisadi-hüqüqi

448. Gömrük sistemində təsir foramasına görə hansı metodlar tətbiq edilir?

√ Birbaşa və təsir metodları
• Birbaşa təsir metodları
• Dolayı təsir metodları
• Normalaşdırma metodu
• Birbaşa və dolayı təsir metodları, normalaşdırma metodları

449. Aşağıdakılardan hansı   gömrük hüquq normalarının şərti qruplarına aid deyil?

• qadağaedici
√  məcburedici
• hüquqverici
• A), B) bəndləri
• icraedici



450. Aşağıdakılardan hansı gömrük hüquq normasının strukturuna aid deyil?

√ inzibati
• hipoteza
• heç biri
• sanksiya
• dispozisiya

451.  Gömrük hüququ nun mənbələrini nə təşkil edir?

• məcəlləler
• məcəllə və qanunlar
√ nomativ hüquqi aktlar
• Dövlət Gömrük Komitəsinin sənədləri
• qanunlar

452. Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddi dedikdə nə başa düşülür?

• Gömrük nəzarəti aparılan ərazi

√ Azərbaycan Respublikasının quru ərazisi, daxili suları, Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölınəsi və onların
üzərindəki hava məkanı

• Azərbaycan Respublikasının Ermənistanla sərhəd olan hissəsindən başqa bütün sərhədləri
• Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinin hüdudları, həmçinin gömrük zonalarının və sərbəst anbarların perimetrləri
• Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinin hüdudları

453.  Gömrük hüququ nun predmetinə hansı sahələr daxil deyil?

• konstitusiya hüququ
√ əmlak hüququ
• mülki hüquq
• inzibati hüquq
• cinayət hüququ

454. Öz iqtisadi fəaliyyətləri və təbii resursları üzərində daimi suverenliyi prinsiplərinin əsas tərkib hissələrinə daxil deyil?

• təbii sərvətlərə azad sahiblik etmək, sərəncam vermək, istismar etmək, öz       iqtisadi fəaliyyətlərində müstəqillik hüququ;
• idxal-ixrac, valyuta və digər xarici-iqtisadi əməliyyatlar üzərində dövlət       nəzarəti hüququ
√ gömrük rüsumları münasibətlərində bu və ya digər dövlət və ya dövlər qrupu       arasında ticarət güzəştlərini nəzərdə tutur;
• öz xalqının, bütün vətəndaşların iqtisadi inkişafı hüququ;

• TMK-nın fəaliyyətinə, investisiyalara nəzarət və tənzimlənməsi də daxil       olmaqla təbii resursların və iqtisadi fəalityyətin üzərində
səmərəli nəzarət etmə        hüququ

455. Hüquqazidd iqtisadi məcburetməyə aid deyil?

• iqtisadi blokada
•  embarqo
• gəmilərin saxlanılması (həbsi) və aktivlərin dondurulması
√ beynəlxalq müqavilələrdə əks olunan konkret xüsusi razılaşmalar
• iqtisadi boykot

456. Beynəlxalq iqtisadi hüququn alt sisteminin hansında dövlət maliyyə məsuliyyəti daşımır?

√ beynəlxalq ticarət hüququ
• beynəlxalq gömrük  hüququ
• beynəlxalq lizinq hüququ
• beynəlxalq investisiya hüququ
• beynəlxalq nəqliyyat hüququ

457. Aşağıdakılardan hansılar inteqrsiyanın müqavilə-institusional formasına aid deyil?



• azad ticarət zonası;
• iqtisadi birlik;
• vahid iqtisadi məkan;
√ müvafiq beynəlxalq təşkilatlarda birləşmə;
• gömrük birliyi;

458. Beynəlxalq iqtisadi hüququn transformasiyasında (yaranmasında) dominant hansı götürülür?

√ ticarət-siyasi əlaqələr
• beynəlxalq maliyyə-kredit əlaqələri
• beynəlxalq nəqliyyat əlaqələri
• beynəlmiləşmə və qloballaşma
• beynəlxalq miqrasiya

459. Aşağıdakılardan hansı gömrük orqanlarının hüquq-mühafizə fəaliyyətinə aid deyil?

• inzibati- prosessual
• cinayət- prosessual
√ mülki-prosessual
• əməliyyat- axtarış
• cinayət- hüquqi

460. Azərbaycan Respublikasının gömrük orqnları dövlət idarəetmə siseminə daxil olan icra hakimiyyəti orqanı olmaqla...?

• əlaqələndirmə orqanıdır
• idarəetmə orqanıdır
• hüquqyaratma orqanıdır
• tənzimləmə qrqanıdır
√ hüquq mühafizə orqanıdır

461.  Gömrük orqanlarında xidmət haqqında  əsasnaməyə əsasən aşağıdakı intizam tənbehi tədbiri tətbiq edilə bilməz?

• sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət
• gömrük orqanlarında xidmətinə xitam vermə
• xüsusi rütbənin bir pillə aşağı salınması
• 6 ay müdətinə aşağı vəzifəyə keçirilmə
√ azadlıqdan məhrumetmə

462. Gömrük işi sahəsində baş verən hüquq pozulmalarına görə qanunvericiliyə uyğun olaraq aşağıdakı məsuliyyət növü tətbiq edilmir?

• cinayət məsuliyyəti
• inzibati məsuliyyət
• intizam məsuliyyəti
• intizam məsuliyyəti
√ prosessual məsuliyyət

463. Aşağıdakılardan hansı gömrük orqanlarının əsas funksiyası deyil?

• öz səlahiyyəti daxilində respulikanın  iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etmək
• xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasını aparmaq
√ ölkəni istənilən xarici müdaxilədən qorumaq
• ticarət-iqtisadi münasibətlərdə gömrük tənimləməsi vasitələrini tətbiq etmək
• Azərbaycan Respublikasının iqtisadi mənafeyini qorumaq

464.

Fiziki şəxs olan rezidentlər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən valyuta sərvətlərinin məbləği  nə qədərdən artıq
olanda valyuta gətirilən ölkənin müvafiq bank və ya digər kredit təşkilatı tərəfindən bu vəsaitin ona nağd şəkildə verilməsini təsdiq edən
arayış təqdim etməlidir?

√ 50 min ABŞ dolları



• 20 min ABŞ dolları
• 30 min ABŞ dolları
• 40 min ABŞ dolları
• 10 min ABŞ dolları

465. Aşağıdakılardan hansı mənbələri içərisində əsas hesab olunur

• Mülki məcəllə
•  Antiinhisar qanunvericiliyi
• Rəqabət məcəlləsi
√  Azərbaycan Respublikasının Kontitusiyası
• Dövlət büdcəsi

466. Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti orqanlarına aid deyil?

• ali icra hakimiyyəti orqanı
√ yerli özünüidarəetmə orqanı
• yerli icra hakimiyyəti orqanı
• mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı
• yuxarı icra hakimiyyəti orqanı

467. İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin mənbələri formalaşır...?

• valyuta əməkdaşlığında
• iqtisadi sistem transformasiya edildikdə
• dövlətin yaranması zamanı
• beynəlxalq təşkilatlara üzv olduqda
√ dövlət orqanlarının hüququyaratma fəaliyyəti nəticəsində

468. Konstitusiyaya əsasən əmək haqqı az ola bilməz?

• dövlətin müəyyənləşdirdiyi minimum pensiya miqdarından
√ dövlətin müəyyənləşdirdiyi minimum əmək haqqı miqdarından
• dövlətin müəyyənləşdirdiyi ehtiyac meyarından
• dövlətin müəyyənləşdirdiyi yaşayış minimumundan
• dövlətin müəyyənləşdirdiyi maksimum əmək haqqı miqdarından

469. Konstitusiyaya əsasən Azərbaycan Respublikasının pul vahidi...?

•  dollardır
√ manatdır
• rubldur
• qəpikdir
•  təngədir

470. ən geniş yayılmış hüquq forması aşağıdakılardan hansıdır?

• məhkəmə presedenti
• normativ məzmunlu müqavilə
• hüquqi adət
√ normativ-hüquqi akt
•  konsolidasiya

471. Azərbaycan Respublikasının normativ-hüquqi aktlarının ierarxik sistemində ali hesab edilir?

• nazirliklərin normativ aktları
• idarələrin normativ aktları
• prezidentin fərmanları
√ qanunlar
• hökümətin qərarları



472. Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin aşağıdakı səlahiyyəti yoxdur

• yerli sosial müdafiə və sosial inkişaf proqramlarının qəbul və icra edilməsi
• yerli büdcənin və onun icrası haqqında hesabatların təsdiq edilməsi
• yerli vergilərin və ödənişlərin müəyyən edilməsi
√ maliyyə-kredit və pul siyasətinin həyata keçirilməsi
• yerli iqtisadi inkişaf proqramlarının qəbul və icra edilməsi

473. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında  hər kəsin qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada öz imkanlarından, qabiliyyətindən və
əmlakından sərbəst istifadə edərək təkbaşına və başqaları ilə birlikdə fəaliyyəti necə təsbit olunub

• «Azad mülkiyyət hüququ»
√ «Azad sahibkarlıq hüququ»
• «Azad rəqabət hüququ»
• «Azad kommersiya hüququ»
•  «Azad biznes hüququ»

474. Nazirliklərə və digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına rəhbərlik edən, habelə zərurət yarandıqda onların aktlarını ləğv edən dövlət
qurumu hansıdır?

• Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu
• Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi
√ Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
• Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi
• Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi

475. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin aşağıdakı səlahiyyəti yoxdur?

• Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin icrasını təmin edir
• dövlət iqtisadi proqramlarının həyata keçirilməsini təmin edir
√ xarici siyasətin istiqamətini müəyyən etmək
• dövlət sosial təminat proqramlarının həyata keçirilməsini təmin edir
• maliyyə-kredit və pul siyasətinin həyata keçirilməsini təmin edir

476. Konstitusiyaya əsasən işsizlərin...

• dövlətdən əmək haqqı almaq hüququ vardır
• heç bir hüququ yoxdur
• dövlətdən iş almaq hüququ vardır
• dövlətdən sosial sığorta almaq hüququ vardır
√ dövlətdən sosial müavinət almaq hüququ vardır

477. Konstitusiyaya əsasən dövlət ehtiyacları üçün mülkiyyətin özgəninkiləşdirilməsinə yalnız aşağıdakı halda yol verilə bilər

• bazar mexanizminin müəyyən etdiyi qaydada
• bələdiyyə mülkiyyətinə verilməklə
• Torpaq məcəlləsində təsbit olunmaqla
• dövlət mülkiyyətinə daxil edilməklə
√ qabaqcadan onun dəyəri ədalətli ödənilməklə

478. Konstitusiyaya əsasən...?

• Hər kəs qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslar olmadan əlavə dəyər vergisi ödəməyə
• Hər kəs qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslar olmadan gömrük ödənişləri ödəməyə
• Heç kəs dövlət ödənişləri ödəməyə məcbur edilə bilməz
• Hər kəs qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslar olmadan və qanunla göstərilmiş
√ Heç kəs qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslar olmadan və qanunla göstərilmiş



479. Konstitusiyanın  İqtisadi inkişaf və dövlət  adlanan maddəsində iqtisadiyyatda prinsipial əhəmiyyətə malik olan hansı məsələ öz hüquqi
həllini tapmışdır

• iqtisadi inkişafın dövlət mülkiyyətinə əsaslanması
• iqtisadi inkişafın sosial siyasətə əsaslanması
• iqtisadi inkişafın müxtəlif regionlara əsaslanması
• iqtisadi inkişafın davamlılığının təmin olunması
√ iqtisadi inkişafın müxtəlif mülkiyyət növlərinə əsaslanması

480. Konstitusiyanın hansı maddəsində respublikamızda iqtisadi inkişafın müxtəlif mülkiyyət növlərinə əsaslanması təsbit olunmuşdur

• «Siyasi hakimiyyət»
• «Sosial hüquqlar»
√ İqtisadi inkişaf və dövlət»
• İqtisadi siyasət orqanları»
• «Dövlət qurluşu»

481. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin səlahiyyətinə daxil deyil?

• sahibkarlığın inkişafı və sahibkarlığa dövlət yardımı
• investisiyaların cəlb edilməsi, qoyulması və təşviqi
• iqtisadi və sosial proqnozların işlənib hazırlanması
√ dövlət büdcəsinin kəsirinin aradan qaldırılması
• haqsız rəqabətin aradan qaldırılması

482. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

• Azərbaycan Respublikasının sosial siyasətini işləyib hazırlayan və həyata
• Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətini işləyib hazırlayan və həyata
• Azərbaycan Respublikasının maliyyə siyasətini işləyib hazırlayan və həyata
• Azərbaycan Respublikasının aqrar siyasətini işləyib hazırlayan və həyata
√ Azərbaycan Respublikasının iqtisadi siyasətini işləyib hazırlayan və həyata

483. Dövlət idarəetmə orqanlarının icraedicilik fəaliyyəti ifadə olunur?

• öz iradələrindən irəli gələn tələblərin icrasında
• beynəlxalq öhdəliklərin icrasında
• parlament hakimiyyətinin tətbiqində
• məhkəmələrin göstərişlərinin icrasında
√ normativ hüquqi aktlardan irəli gələn tələblərin bilavasitə icrasında

484. Mülki Məcəllənin 1078-ci maddəsinə əsasən qiymətli kağızların idarə olunması üzrə fəaliyyəti həyata keçirən qiymətli kağızlar
bazarının peşakar iştirakçısı nə adlanır?

• təşkilatçı
• əmlakçı
• tədarükçü
• oyunçu
√ idarəçi

485.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş  Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan
fəaliyyət növlərinin Siyahısı na əsasın, qiymətli kağızlar bazarının professional iştirakçılarının fəaliyyəti hansı dövlət qurumunun xüsusi
razılığı (lisenziyası) ilə həyata keçirilir?

• Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
√ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi
• Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi
• Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi



486. Azərbaycan Respublikası Qanununun 30-cu maddəsinə əsasən, prokuror və ya müstəntiqin məşğul ola biləcəyi fəlaiyyətlə bağlı
deyilənlərdən hansı yanlışdır?

• prokuror və ya müstəntiq heç bir sahibkarlıq fəaliyyətilə məşğul ola bilməz
• prokuror və ya müstəntiq kommersiya və digər ödənilişli fəaliyyətlə məşğul ola bilməz
• prokuror və ya müstəntiq heç bir seçkili vəzifələr tuta bilməz
• prokuror və ya müstəntiq təyinatlı vəzifələr tuta bilməz,
√ prokuror və ya müstəntiq elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyətilə məşğul ola bilməz

487. Kooperativ tərəfindən qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada cəlb edilən vəsaitin həcmin kooperativin ümumi vəsaitlərinin
(əmlakının) neçə faizindən çox olmamalıdır?

• 51%
• 75%
• 25%
• 33%
√ 50%

488. İstehsal kooperativi nədir?

• İctimai hərəkatdır
• Partiyadır
• İctimai birlikdir
√ Kommersiya təşkilatıdır
• Qeyri-kommersiya təşkilatıdır

489. Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət növlərinə aşağıdakılardan hansı aid edilir?

• sığorta fəaliyyəti;
√ klirinq fəaliyyəti;
• lizinq fəaliyyəti;
• əmtəə birjası;
• valyuta birjası;

490. Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət növlərinə aşağıdakılardan hansı aid edilmir?

• diler fəaliyyəti;
• qiymətli kağızların idarə olunması üzrə fəaliyyət;
• depozitar fəaliyyəti;
√ lizinq fəaliyyəti;
• klirinq fəaliyyəti;

491. Hansılar səhmin növlərinə aid deyil? 1. korporativ  2.adi  3. dövlət  4. bələdiyyə  5. Imtiyazlı

√ 1,3,4
• 3,4,5
• 1,2,5
• 1,3,5
• 2,3,4

492. Qeyri-kommersiya təşkilatlarının bir növü olan hüquqi şəxslərin ittifaqlarının anlayışı və əlamətləri Mülki Məcəllənin hansı maddəsində
öz əksini tapmışdır?

• MM-in 11-ci maddəsində
√ MM-in 117-ci maddəsində
• MM-in 111-ci maddəsində
• MM-in 97-ci maddəsində
• MM-in 61-ci maddəsində

493. Fondun ləğvi haqqında qərarı aşağıdakı orqanlardan hansı qəbul edə bilər?



√ maraqlı şəxslərin ərizəsinə əsasən yalnız məhkəmə
• maraqlı şəxslərin ərizəsinə əsasənAzərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
• maraqlı şəxslərin ərizəsinə əsasən fondun idarə heyəti
• maraqlı şəxslərin ərizəsinə əsasən fondun prezidenti
• maraqlı şəxslərin ərizəsinə əsasən Fondun Himayəçilik Şurası

494. İctimai birliklərin əmlakı hansı mənbədən formalaşa bilməz

• öz əmlakından istifadə və onun satılması nəticəsində əldə edilən gəlirlər;
√ ictimai birliklərin yerləşdiyi ərazinin bələdiyyə orqanlarının yığdığı yerli vergilərdən
• təsisçilərin və ya ictimai birliklərin üzvlərinin müntəzəm və ya birdəfəlik üzvlük haqları;
• malların satışından, xidmətlər göstərilməsindən, işlər görülməsindən daxilolmalar
• səhmlər, istiqrazlar, başqa qiymətli kağız və əmanətlərdən alınan dividendlər, gəlirlər

495. Transmilli maliyyə-sənaye qruplarının anlayışı  Maliyyə-sənaye qrupları haqqında  Azərbaycan Respublikası qanununun hansı
maddəsinə verilmişdir?

• 11-ci
• 13-cü
• 3-cü
√ 5-ci
• 7-ci

496. Maliyyə-sənaye qrupunun fəaliyyətinin idarə olunması ilə bağlı məsələlər   Maliyyə-sənaye qrupları haqqında  qanunun hansı
maddələrində öz əksini tapmışdır?

• 8-9-cu
√ 11-12-ci
• 3-4-cü
• 13-14-cü
• 6-7-ci

497. Maliyyə-sənaye qrupu iştirakçılarının məsuliyyəti ilə bağlı məsələlər  Maliyyə-sənaye qrupları  haqqında qanunun hansı maddəsində öz
əksini tapmışdır?

• Maddə 11
√ Maddə 15
• Maddə 14
• Maddə 13
• Maddə 12

498. Təsərrüfat ortaqlıqları hansı formalarda yaradıla bilər?

• tam və qapalı ortaqlıq
• açıq və qapalı ortaqlıq
• tam və törəmə ortaqlıq
• məhdud məsuliyyətli və əlavə məsuliyyətli ortaqlıq
√ tam və kommandit ortaqlıq

499. Qapalı tipli səhmdar cəmiyyətinin təsisi zamanı səhmlərin nominal dəyərinin neçə faizi ödənildikdə abunə baş tutmuş hesab olunur?

• 10%
√ 50%
• 40%
• 30%
• 20%

500. Səhmlərin yalnız onun təsisçiləri arasında və ya qabaqcadan müəyyənləşdirilmiş digər şəxslər dairəsində yayılan kommersiya
müəssisəsi necə adlanır?



• məhdud məsuliyyətli cəmiyyət
• açıq səhmdar vəmiyyəti
• kommandit ortaqlıq
• əlavə məsuliyyətli cəmiyyət
√ qapalı səhmdar cəmiyyəti


