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1.  İqtisadi hüquq, hansı proseslərdə baş verən münasibətləri tənzimləyən hüquq normalarının məcmusu kimi xarakterizə olunur?

√ istehsal, bölgü, mübadilə, istehlak;
• iqtisadiyyat və hüququn qarşılıqlı əlaqələrində;
• iqtisadi davranışlarda;
• iqtisadi subyektlərin ehtiyac və maraqlarına müvafiq olan proseslərdə;
• müəssisələrin təşkili prosesində

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

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

3. 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

4. Iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi necə xarakterizə olunur?

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

5. Imperativ metodlar...?

• məcburetmə və səlahiyyətvermə üsullarıdır
√ məcburetmə və qadağanetmə üsullarıdır
• məcburetmə və güzəşt üsullarıdır
• məcburetmə və zor tətbiq etmə üsullarıdır
• məcburetmə və göstəriş üsullarıdır

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

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

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

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



8. “İqtisadi hüquq” kontekstində məsələlərin tədqiqi hüquqşünaslara...?

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

9. R.Kouzun elmi dövriyyəyə daxil etdiyi kateqoriya hansıdır?

• transmissiya xərcləri
• tromsfer xərcləri
√ transaksiya xərcləri
• dövlət xərcləri
• transformasiya xərcləri

10.  İqtisadi münasibətləri tənzimləyən hüquqi tənzimləmə metodlarının növləri hansılardır?

• xüsusi və spesifik;
√ ümumi və xüsusi;
• Ümumi və normativ;
• Xüsusi və dispozitiv;
• spesifik və imperativ

11. İmperativ və dispozitiv metodlar iqtisadi hüquq baxımından hesab edilir?

• ali metodlar
• fərdi metodlar
√ xüsusi metodlar
• birgə metodlar
• ümumi metodlar

12. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi hüquq hesab edilmir?

• büdcə hüququ
• ticarət hüququ
• sahibkarlıq hüququ
√ ekstradisiya hüququ
• maliyyə hüququ

13. İqtisadi və hüquqi təlimin ayrılmaz tərkib hissəsi hesab edilən aşadıdakılardan hansıdır?

• mülki hüquq
• prosessual hüquq
• cinayət hüququ
√ iqtisadi hüquq
• təsərrüfat hüququ

14. A.Kornauzer hüququn tətbiqi zamanı iqtisadiyyatın əsas götürülməsini nəyin mənbəyi hesab edirdi?

• göstəriş hipotezinin
• təbliqat hipotezinin
• təlimat hipotezinin
√ davranış hipotezinin
• iradə hipotezinin

15. R.A. Poznerin tədqiqatları hansı sahədə həyata keçirilmişdir?

• sosial müdafiə hüququ
• beynəlxalq hüquq



• maliyyə hüququ
√ iqtisadi hüquq
• cinayət hüququ

16. Neoinstitutsionalizm nəzəriyyəsinə əsasən “Mülkü hüquq” nəzəriyyəsinin xüsusi bir istiqaməi hesab edilən hansıdır?

√ iqtisadi hüquq
• mülkiyyət hüququ
• inzibati hüquq
• pressesual hüquq
• rəqabət hüququ

17. “İqtisadi hüququn” “Mülkü hüquq” nəzəriyyəsindən ayrılan bir istiqamət olması hansı nəzəriyyəyə məxsusdur?

• monetarizmə
• marksizm
• liberalizm
• klassizmə
√ neoinstitutsionalizmə

18. Təkrar istehsalın fazalarında baş verən ictimai münasibətləri tənzimləyən hüquq normalarının məcmusu hesab edilir?

• mülkü hüquq
• kommersiya hüququ
• istehsal hüququ
• rəqabət hüququ
√ iqtisadi hüquq

19. İctimai münasibətləri tənzimləyən hüquqi vasitələr sistemi necə xarakterizə olunur?

• hüquq sisteminin ipi
• hüquqi mühafizə sistemi
√ hüquqi tənzimlənmə
• iqtisadi sistemin hüquqi əsası
• iqtisadi idarəetmə

20. İnsanların fəaliyyətinin istiqamətini müəyyən edən təsir aşağıdakılardan hansıdır?

• iqtisadi təsir
• hüquqi adətlər
√ hüquqi təsir
• əxlaq normaları
• presidenlər

21. 20 –ci əsrin II yarısından eibarən aşağıdakılardan hansı iqtisadçıların diqqətini cəlb etmişdir

• rəqabətin stimullaşdırılması
• xarici ticarəti məhdudlaşdırılması
• iqtisadiyyatın liberallaşdırılması
• müəssisələrin təşkilati-hüquqi formaların dəyişiklənməsi
√ iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsində hüquq normalarının tətbiq edilməsi

22. Hüquqi dövlətdə münasibətlərin tənzimlənməsi üçün yeganə vasitə nədir?

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



23. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi hüquq deyil?

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

24. İqtisadi hüququn ilkin rüşeymləri formalaşmışdır?

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

25. Elmi dövriyyəyə “transaksiya xərcləri” kateqoriyasını kim daxil etmişdir?

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

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

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

27. “İqtisadi hüquq” sahəsində ilkin tədqiqatlar kimə məxsusdur?

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

28. Neoinstitutsionalizm nəzəriyyəsi baxımından «İqtisadi hüquq» hansı hüquq sahəsinin xüsusi bir istiqaməti hesab edilir?

• “Cinayət hüquq nəzəriy¬yə¬si”ndən ayrılan istiqamətdir
• “Beynəlxalq hüquq nəzəriy¬yə¬si”ndən ayrılan istiqamətdir
• “İnzibati hüquq nəzəriy¬yə¬si”ndən ayrılan istiqamətdir
√ “Mülki hüquq nəzəriy¬yə¬si”ndən ayrılan istiqamətdir
• “Ailə hüquq nəzəriy¬yə¬si”ndən ayrılan istiqamətdir

29. İqtisadi hüquq...?

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

30. Hüquqi tənzimləmə necə xarakterizə oluna bilər?

• dövlətin idarəetmə mexanizminin əsasdır
• iqtisadiyyatın mühafizə olunmasıdır



• iqtisadi sistemin fəaliyyətinin stimullaşdırılması sistemidir
√ ictimai münasibətləri tənzimləyən hüquqi vasitələr sistemidir
• yalnız bir sahədə həyata keçirilən tədbirlərdir

31. İqtisadi hüquq baxımından hüquqi təsir necə xarakterizə edilir?

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

32. Dövlət idarəetmə orqanları ilə hüquqi şəxslər arasında yaranan münasibətlər hesab edilir?

• prosessual hüququn predmeti
√ hüquqi tənzimlənmənin predmeti
• müəssisənin təşkilatının predmeti
• iqtisadi nəzəriyyənin predmeti
• mülkü hüququn predmetı

33. Ayrı-ayrı fərdlərin davranışı ilə yanaşı hüquqi sistemədə təsir göstərən hansıdır?

• hüquqi sistem
• nəzarət sistemi
• elmi sistem
√ iqtisadi sistem
• sosial sistem

34. Fərdlərin davranışına və onlar vasitəsi ilə də bütövlükdə iqtisadi sistemə təsir göstərən aşağıdakılardan hansıdır?

• dövlət sistemi
• iqtisadi sistem
• ekosistem
√ hüquqi sistem
• Beynəlxalq sistem

35. İkitərəfli qarşılıqlı təsirlə bağlılıq hansı sistemlərə aiddir

• texniki və hüquqi sistemlərə
• hüquqi və nəzarət sistemlərinə
• iqsadi və ənənəvi sistemlərə
• ekoloji və hüquqi sistemlərə
√ iqtisadi və hüquqi sistemlərə

36. Müasir dövürdə beynəlxalq iqtisadi hüquq necə xarakterizə olunur?

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

37. Ümumi metod kimi hüquq tətbiqetmənin mahiyyəti necə xarakterizə olunur?

• iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsində adətlərin vasitə kimi tətbiq edilməsi
• iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsində presidentlərin vasitə kimi tətbiq edilməsi
• iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsində dövlət iradəsinin vasitə kimi
• iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsində parlament hakimiyyətinin vasitə
√ iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsində hüqu¬qun vasitə kimi tətbiq edilməsi



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

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

39. 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-siyasi fəallığın yüksəldilməsinin ilkin şərti
√ dövlətin məqsədi kimi ictimai rifahın yüksəldilməsinin ilkin şərti hesab edilir
• dövlətin məqsədi kimi ictimai sabitliyin təmin edilməsinin ilkin şərti hesab edilir

40. Iqtisadi nəzəriyyələr sistemində mövcud olan hüququn iqti¬sa¬di nəzəriyyəsi öz predmetinə görə hansı nəzəriyyəyə kifa¬yət qədər
yaxındır?

√ neoinstitutsionalizim
• neoklassizm
• neomonetarizm
• neoliberalizim
• neokeynsçilik

41. Aşağıdakılardan hansı hüququn iqtisadi təhlilini şərtləndirən mə¬qam¬ deyil?

• iqtisadçılar iqtisadi səmərəlilik problemini müzakirə edərək ədalətlilik, dəqiqlik və s. bu kimi məsələlər üzrə ənənəvi mülahizələrdən
uzaqlaşırlar

√ hüquqşünaslar üçün iqtisadi sistemin fəaliyyət qanunlarının öyrənilməsinin
• iqtisadçılar mürəkkəb qarşılıqlı əlaqələrin digər təhlilçilər tərəfindən nəzərə
• iqtisadi təhlil bir çox qüvvədə olan hüquq normalarının əsaslandırılması üçün
• iqtisadi yanaşma hüquqi təhlildə bir o qədər rast gəlinməyən hüququn ayrı- ayrı

42. Kouz teoreminə əsasən?

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

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

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

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

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

43. İqtisadi sistem....?

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

44. Hüquqi sistemi...?

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



• yalnız iqtisadiyyata təsir göstərir

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

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

46. Hüququ vasitə kimi istifadə edərək iqtisadi münasibətləri tənzimləyən hansı metoddur?

• xüsusi;
• spesifik;
• dispozitiv
• imperativ;
√ ümumi;

47. Hüquqi tənzimləmənin xüsusi metodlarının növləri

• dispozitiv və muxtar;
• spesifik və muxtar
• direktiv və imperativ;
• spesifik və direktiv;
√ direktiv və muxtar;

48. İqtisadi hüquq sahəsində tədqiqatlar aşağıdakılardan hansı ilə əlaqədardır?

• fəlsəfə nəzəriyyəsi ilə
• konstitusiya sistemi ilə
• transformasiya nəzəriyyəsi ilə
√ institusional iqtisadiyyatla
• riyazi-məntiq ilə

49. Hüquqi ənzimlənmənin institutsionalizm bir istiqaməti hesab edilməsi hansı kontekstdə qəbul olunur?

• sosial cəmiyyət konteksində
• hüquq və fəlsəfə konteksində
• konstitusiya quruluşu konteksində
√ iqtisadiyyat və hüquq konteksində
• hüquqi dövlət konteksində

50. Aşağıdakılardan hansı sosial tənzimləyici norma deyil?

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

51. Aşağıdakılardan hansı hüquqi vasitə kimi istifadə olunur?

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

52. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq iqtisadi hüququn yarımsahəsi deyil?



• beynəlxalq intellektual mülkiyyət hüququ
• beynəlxalq gömrük hüququ
• beynəlxalq ticarət hüququ
• beynəlxalq sənaye hüququ
√ beynəlxalq ekstradisiya hüququ

53. Hüquqi tənzimləmədə ən çox istifadə edilən mexanizmlərdən biri hansıdır?

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

54. Dispozitiv metod...?

• hüquqi tənzimləmə subyektlərinin davranış seçiminin məcburiliyinə əsaslanır
• hüquqi tənzimləmə subyektlərinin davranış seçiminin məhdudluğuna əsaslanır
• hüquqi tənzimləmə subyektlərinin davranış seçiminin alternativi olmamasına
• hüquqi tənzimləmə subyektlərinin davranış seçiminin zəruriliyinə əsaslanır
√ hüquqi tənzimləmə subyektlərinin davranış seçiminin sərbəstliyinə əsaslanır

55. Iqtisadi münasibətlərin hüqu¬qi tənzimlənməsində xüsusi metodlar hansılardır?

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

56. İqtisadiyyatla hüququn qarşılıqlı əlaqəsi tabedir?

• ədəbi inkişafın ümumi qanunauyğunluqlarına
√ ictimai inkişafın ümumi qanunauyğunluqlarına
• iqtisadi inkişafın ümumi qanunauyğunluqlarına
• siyasi inkişafın ümumi qanunauyğunluqlarına
• fiziki inkişafın ümumi qanunauyğunluqlarına

57. İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi aspektindən maraq do¬ğu¬ran məqam hansıdır?

• iqtisadiyyatla cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqəsinin müəyyənləş¬diril¬mə¬si
• müəssisələrlə və şirkətlərin qarşılıqlı əlaqəsinin müəyyənləş¬diril¬mə¬si
• hüquqi şəxslərlə və fiziki şəxslərin qarşılıqlı əlaqəsinin müəyyənləş¬diril¬mə¬si
√ iqtisadiyyat və hüququn qarşılıqlı əlaqəsinin müəyyənləş¬diril¬mə¬si
• iqtisadiyyatla və dşvlətin qarşılıqlı əlaqəsinin müəyyənləş¬diril¬mə¬si

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

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

59. Müasir dövrdə “İqtisadi hüquq”...?

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



• hüquqi təli¬min ayrılmaz tərkib hissəsi hesab olunur

60. Iqtisadiyyata hüquqi üsul və vasitələrdən istifadə etməklə təsir göstəril¬məsinin ilkin nəzəri-konseptual yanaşmalarından olan Çikaqo
məktəbinin əsasında hansı nəzəriyyə dayanır?

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

61. Hüquqi tənzimlənməsinin subyekti kimi çıxış edir?

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

62. “İqtisadiyyat və hüquq” (Economy and Law) kon¬tekstində “hüquq” necə xarakterizə olunur?

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

63. İqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi aspektindən hüquq normalarının tət¬biq olunması ilk zamanlarda aşağıdakı hansı sahədə daha
qabarıq müşahidə olunmuşdur?

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

64. Iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi aspektindən hüquq normalarının tət¬biq olunması ilk zamanlarda hansı sahədə mövcud
olmamışdır?

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

65. Hüquqi qüvvəsinə görə Azərbaycanda normativ-hüquqi akt ali sayılır?

√ Azərbaycan Respublikasının qanunları
• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ aktları
• Azərbaycan Respublikası Prezidentinin imzaladığı fərmanlar
• Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarları

66. Azərbaycanda hansı normativ-hüquqi akt iqtisadi hüququn ən ali qüvvəyə malik mənbəyi sayılır?

√ Azərbaycan Respublikasının Kontitusiyası
• heç bir bənd düz deyil
• Milli Məclis haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
• Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi

67. Azərbaycanda iqtisadi hüquq mənbəyini hansı orqanlar yarada bilər?



√ bütün bəndlər düzdür
• Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
• Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

68. Azərbaycan Respublikasında qanun yaradan ali orqan hansıdır?

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

69. Əmlakın və digər əmlak hüquqlarının verilməsinə yönəlmiş müqavilə hansıdır?

• əmlak və təşkilati müqavilələr
• konsensual və real müqavilələr
• podrat müqaviləsi
√ Göndərmə müqaviləsi
• əmlak və təşkilati müqavilələr

70. Əşyanın istifadəyə verilməsinə yönəlmiş müqavilə hansıdır?

• konsensual və real müqavilələr
• Göndərmə müqaviləsi
√ İcarə müqaviləsi
• podrat müqaviləsi
• əvəzli və əvəzsiz müqavilələr

71. Xidmətlər göstərilməsinə yönəlmiş müqavilə hansıdır?

√ Broker müqaviləsi
• Lizinq müqaviləsi
• əvəzli və əvəzsiz müqavilələr
• Göndərmə müqaviləsi
• podrat müqaviləsi

72. Əşyanın istifadəyə verilməsinə yönəlmiş müqavilə hansıdır?

• Göndərmə müqaviləsi
• konsensual və real müqavilələr
• əvəzli və əvəzsiz müqavilələr
√ Lizinq müqaviləsi
• podrat müqaviləsi

73. Xidmətlər göstərilməsinə yönəlmiş müqavilə hansıdır?

√ Ticarət agenti müqaviləsi
• podrat müqaviləsi
• əvəzli və əvəzsiz müqavilələr
• Göndərmə müqaviləsi
• Lizinq müqaviləsi

74. Sifarişçi yerinə yetirilmiş işi qəbul etməzsə, podratçı

• müqavilənin xitamını tələb edə bilər;
• istifadə hüququndan istifadə edə bələr;
√ yerinə yetirimiş işin haqqını və zərərin ödənilməsini tələb edəbilər;
• əlavə icra tələb edə bilər?
• girov hüququndan istifadə edə bilər;



75. Faktorinq nüqaviləsinin predmetini nə təşkil edir?

• pul, faktor
• pul;
• müştərinin hüquq və vəzifələri;
√ güzəşt edilən pul tələbi;
• faktor;

76. Alqı-satqı müqaviləsinin forması

• ikitərəfli, qarşılıqlı;
• əvəzli;
• ümumi;
• əşyanın mülkiyyətə verilməsinə yönələr;
√ hamsi

77. Müqavilə bağlandıqdan sonra qiymətin dəyişdirilməsinə yol verilirmi

• tərəflərdən birinin ciddi səbəbləri olduqda;
√ müqavilədə və ya MM-də nəzərdə tutulmuş hallarda yol verilir;
• icra hakimiyyəti orqanının icazəsi ilə yol verilir
• heç bir halda yol verilmlr;
• bütün hallarda yol verilir;

78. Əqli mülkiyyət obyektlərindən istifadəyə yönəlmiş müqavilə hansıdır?

• Lizinq müqaviləsi
• podrat müqaviləsi
• əvəzli və əvəzsiz müqavilələr
√ Françayzinq müqaviləsi
• Ticarət agenti müqaviləsi

79. Ümumi mülki hüquqi müddəalara görə müqavilə ləğv edilərkən...?

• heç bir dəyişiklik baş vermir
• tərəflərin öhdəliklərinə əlavə edilir
√ tərəflərin öhdəliklərinə xitam verilir
• tərəflərin öhdəlikləri olduğu kimi qalır
• tərəflərin öhdəlikləri yenidən yaranır

80. İcarə müqaviləsi müqavilənin hansı növüdür?

• konseptual, real, əvəzli;
√ konseptual, əvəzli, qarşılıqlı;
• konseptual, müddətli, qarşılıqlı;
• ikitərəfli, qarşılıqlı, sinallaqmatik;
• real, əvəzli, ikitərəfli

81. Müqaviləbağlamaq haqqında təklif necə adlanır

√ oferta
• aksept
• liberta
• diksept
• differta

82. Müqavilənin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi tərəflərin birinin tələbi ilə yalnız...?

• hökumətin qərarı əsasında mümkündür



• səhmdarların iştirakı ilə mümkündür
√ məhkəmənin qərarı əsasında mümkündür
• tərəflərin iştirakı ilə mümkündür
• onu istəyi ilə mümkündür

83. Alqı-satqı müqaviləsi verilməli əşyaların miqdarını müəyyən etməyə imkan vermirsə:

• müqavilə tamamlanmalıdır;
• müqavilə etibarsız sayılır;
• müqavilə dəyişdirilməlidir;
√ müqavilə bağlanmış sayılmır;
• əşyaların növü dəyişilməlidir

84. Aşğıdakılardan hansı heç bir məhdudiyyət olmadan alqı-satqı müqaviləsinin predmeti ola bilməz?

• mülkü dövriyyəsi qadağan olunmayan əşyalar
• mülkü dövriyyəsi məhdudlaşdırılmayan əşyalar
√ səhm çap edən avadanlıqlar
• hərbi silah istehsalı üçün nəzərdətutulmayan fonar dəzgahı

85. AR-nın Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətinə aid deyil?

• maliyyə-kredit və pul siyasıtinin həyata keçirilməsini təmin etmək;
√ dövlət iqtisadi və sosial proqramlarını təsdiqləmək
• dövlət büdcəsinin icrasını təmin etmək;
• icraedici və sərəncamverici fəaliyyəti həyata keçirmək
• dövlət sosial təminat proqramının həyata keçirilməsini təmin etmək;

86. Hansı əlamətlərə görə normativ aktlar hüquqi qüvvəyə malik olurlar?

• zamana, məkana, qüvvədə olma müddətinə görə;
√ zamana, məkana, şəxslərin dairəsinə görə;
• dəfələrlə tətbiq olunmaq ücün nəzərdə tutulduğuna görə;
• səlahiyyətlərinə görə
• ümumməcburi əhəmiyyətinə görə;

87. İki və daha çox tərəfli mülkü hüquq və vəzifələrini yardan aşağıdakılardan hansıdır

• mülkü hüquqi maddə
√ mülkü hüquqi müqavilə
• mülkü qüquqi qanun
• mülkü qüquqi sərəncam
• mülkü qüquqi məcəllə

88. Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin aşağıdakı səlahiyyəti yoxdur?

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

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

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



90. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin aşağıdakı səlahiyyəti yoxdur?

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

91. Konstitusiyaya əsasən işsizlərin...?

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

92. Konstitusiyaya əsasən...?

√ Heç kəs qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslar olmadan və qanunla göstərilmiş həcmdən əlavə vergilər və başqa dövlət ödənişləri ödəməyə
məcbur edilə bilməz

• Hər kəs qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslar olmadan gömrük ödənişləri ödəməyəməcbur edilə bilər
• Heç kəs dövlət ödənişləri ödəməyə məcbur edilə bilməz

• Hər kəs qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslar olmadan və qanunla göstərilmiş həcmdən əlavə vergilər və başqa dövlət ödənişləri ödəməyə
məcbur edilə bilər

• Hər kəs qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslar olmadan əlavə dəyər vergisi ödəməyə məcbur edilə bilər

93. 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 kommersiya hüququ»
• «Azad rəqabət hüququ»
• «Azad biznes hüququ»

94. Konstitusiyanın «İqtisadi inkişaf və dövlət» adlanan maddəsində iqtisadiyyatda prinsipial əhəmiyyətə malik olan hansı məsələ öz hüquqi
həllini tapmışdır?

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

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

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

96. Dövlət idarəetmə orqanlarının icraedicilik fəaliyyəti ifadə olunur?

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



97. Konstitusiyada Nazirlər Kabinetinin statusu necə müəyyən edilir?

• prezident yanında mərkəzi icra orqanı;
√ prezidentin yuxarı icra orqanı;
• prezident aparatı;
• ali icra və sərəncam orqanı
• respublika hökuməti;

98. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi hüquq mənbəyi formalaşdıra bilmir?

• AR-nın prezidenti
√ AR-nın məhkəməsi
• AR-nın vergilər nazirliyi
• AR-nın nazirlər kabineti
• AR-nın maliyyə nazirliyi

99. Aşağıdakılardan hansı sosial tənzimləyici norma deyil?

• korporativ normalar
√ sertifikatlar
• əxlaq normaları
• adətlər
• hüquq normaları

100. İqtisadi tənzimləmə prosesində sosial və texniki normalar istifadə oluna bilər?

• hüquqi forma kimi
√ hüquqi vasitəkimi
• texniki şərait kimi
• iqisadi əsas kimi
• sosial baza kimi

101. Hüququn yeganə tənzimləmə vasitəsi hesan olunması aşağıdakılardan hansına məxsusudur?

• demokratik dövlətə
√ hüquqi dövlətə
• diktaturaya
• sosial dövlətə
• avtoritar dövlətə

102. İqtisadi münasibətlərdə hüququn rolu nə ilə əlaqədardır?

• nəzarət mexanizmi ilə
√ iqtisadi funksiyası ilə
• əxlaq norması olmasıilə
• intizam normasıilə
• formalaşma mexanizmi ilə

103. Hüquqi tənzimlənmə subyektlərinin davranış seçiminin sərbəstliyini aşağıdakılardan hansı təmin eidr?

• imperativ metod
• nəzarət metodu
• texniki metod
√ dispozitiv metod
• birbaşa metod

104. Məcburetmə və qadağanetmə üsulları hesab edilir?

√ imperativ metodlar
• proporsional metodlar



• selektiv metodlar
• dispozitiv metodlar
• dolayı metodlar

105. İmperativ və dispozitivmetodlar iqisadi münasibətlərin tənzimlənməsi baxımından hesab edilir?

• birbaşa metodlar
• selektiv metodlar
• birgə metodlar
√ xüsusi metodlar
• dolayı metodlar

106. İqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsində hüquq olan istifadə edilməsi hesab edilir?

• hüquqformalaşdırma
• hüquq adətlərinin yaranması
• hüquqpozma
√ hüquqtətbiqetmə
• hüquqyaratma

107. İctimai inkişafın ümumi qanunauyğunluqlarına tabe olan aşağıdakılardan hansıdır?

• fiziki imkanların formalaşması
• denominasiya və diskriminasiya
• dövlət gəlirlərinin artması
• insanların orta ömür müddətinin artması
√ iqtisadiyyatla hüququn qarşılıqlı əlaqəsi

108. Neoinstitutsionalizm nəzəriyyəsi ilə aşağıdakılardan hansı daha çox əlaqəlidir?

• inzibati hüquq nəzəriyyəsi
• konstitusiya hüququ nəzəriyyəsi
• beynəlxalq hüquq nəzəriyyəsi
√ hüququn iqtisadi təhlili
• iqtisadi nəzəriyyə

109. Avstriya məktəbi aşağıdakı hansı ilikin şərtə əsaslanır?

• ətraf mühitin qeyri-sabitliyi
• sosial proseslərin nəticələrinin qeyri-müəyyənliliyi
• subyektivizm
• gələcəyin qeyri – müəyyənliliyi
√ merkantilizm

110. İqtisadiyyatda hüquqi üsul və vasitələrdə istifadə etməklə müdaxilə edilməsi baxımından “səmərəli seçim” nəzəriyyəsi hansı məktəb
üçün əsas hesab edilir?

• Harvard məktəbi
• Paris məktəbi
• Roma məktəbi
√ Çikaqo məktəbi
• Kembric məktəbi

111. Alqı-satqı müqaviləsinin predmeti ola bilməz?

• avtomobillər
• mənzillər
• şəxsi həyatyanı sahə
√ mülki dövriyyəsi qadağan olunmuş əşyalar
• daşınar və daşınmaz əmlak



112. Aşağıdakılardan hansının mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmır?

• qiymətli kağızların çap edilməsi üçün avadanlıq və belə avadanlığın istehsalı üçün avadanlıq
• döyüş təyinatlı hərbi texnikanı istehsal etmək üçün avadanlıq
• qızılın və digər qiymətli metalların, neftin və neft məhsullarının tullantılaranın emalı vasitələri
• hərbi silah və sursat istehsal etmək üçün avadanlıq
√ gündəlik istehlak mallarının

113. Nəzəri baxımdan aşağıdakı hüquq forması yoxdur?

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

114. Azərbaycan Respublikasının hökuməti dedikdə aşağıdakı orqan nəzərdə tutulur?

• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
• Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
• Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi
• Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
√ Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

115. Konstitusiyaya əsasən heç kəs...?

• prezidentin fərmanı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz
√ məhkəmənin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz
• Prokurorun sanksiyası olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz
• İcra hakiminin əmri olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz
• Milli Məclisin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz

116. Konstitusiyaya əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisində qadağandır?

• avrodan başqa pul vahidlərinin ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsi
√ manatdan başqa pul vahidlərinin ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsi
• lirədən başqa pul vahidlərinin ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsi
• rubldan başqa pul vahidlərinin ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsi
• dollardan başqa pul vahidlərinin ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsi

117. Konstitusiyaya əsasən Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı...?

• kommersiya bankıdır
√ dövlətin müstəsna mülkiyyətindədir
• parlamentə tabedir
• icra orqanıdır
• təsərrüfat fəaliyyəti subyektidir

118. Konstitusiyaya əsasən Azərbaycan Respublikasında pul nişanlarının tədavülə buraxılması və tədavüldən çıxarılması hüququ yalnız...?

• Texnika Banka mənsubdur
√ Mərkəzi Banka mənsubdur
• Milli Banka mənsubdur
• Bank Standarta mənsubdur
• Xalq Banka mənsubdur

119. Konstitusiyada qanunla müəyyən olunmaqla tam həcmdə və vaxtında ödənilməsi hər kəsin borcu hesab edilən nədir?

• hərbi xidmət



√ vergilər və başqa dövlət ödənişləri
• xidmətlərə görə dövlət ödənişləri
• kamunal ödənişlər
• maliyyə öhdəliyi

120. Iqtisadi hüququn mənbəyi öz ifadəsini tapa bilməz?

• qanunlarda
√ məhkəmə qətnamələrində
• Nazirlər Kabinetinin qərarlarında
• nazirlikərin, dövlət komitələrinin və baş idarələrin təlimatlarında
• prezident fərmanlarında

121. Nazirliklər aşağıdakı məqsədilə yaradılır?

• dövlət büdcəsinin formalaşdırılması məqsədilə
√ dövlət idarəçiliyinin həyata keçirilməsi məqsədilə
• dövlətin siyasi sisteminin formalaşdırılması məqsədilə
• dövlət mülkiyyətinin şzəlləşdirilməsi məqsədilə
• dövlət formasının qorunub saxlanması məqsədilə

122. Nazirliklərin səlahiyyəti məhdudlaşır?

• yerləşdiyi ərazi ilə
√ aid olduğu sahə ilə
• təsərrüfat fəaliyyəti ilə
• iqtisadi struktur ilə
• hakimiyyət qolu ilə

123. Yerli icra hakimiyyəti orqanı hesab edilir?

• Milli Məclis
√ Ağsu rayon icra hakimiyyəti
• İqtisad Məhkəməsi
• Şamaxı rayon bələdiyyəsi
• Naxçıvan MR Nazirlər Kabineti

124. Yuxarı icra hakimiyyəti orqanı hesab edilir?

• Azərbaycan Respublikasının Parlamenti
√ Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
• Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi
• Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

125. Ali icra hakimiyyəti orqanı hesab edilir?

• Azərbaycan Respublikasının Parlamenti
√ Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
• Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
• Azərbaycan Respublikasının Apelyasiya Məhkəməsi
• Azərbaycan Respublikasının Hökuməti

126. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı hesab edilir?

• Prezident
√ nazirliklər və dövlət komitələri
• icra hakimiyyətləri
• bələdiyyə orqanları
• Nazirlər Kabineti



127. Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti orqanları aşağıdakı fəaliyyəti həyata keçirir?

• qanunverici
√ icraedici-sərəncamverici
• icraedici-tənzimləyici
• məhkəmə nəzarəti
• sərəncamverici-tənzimləyici

128. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi hüquq mənbəyi hesab edilən hüquq norması formalaşdıra bilməz?

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

129. Nazirlikvə dövlət komitələri hesab edilir?

• Ali icra hakimiyyəyi
√ mərkəzi icra hakimiyyəti
• prezident icra hakimiyyəti
• yuxarı icra hakimiyyəti
• Yerli icra hakimiyyəti

130. Aşağıdakılardan hansı icra hakimiyyətinə adi deyildir?

• yerli icra orqanı
√ bələdiyyə orqanı
• yerli icra orqanı
• Ali icra orqanı
• yuxarı icra orqanı

131. AR-nın prezidenti hesab edilir?

• yuxarı icra hakimiyyəti
√ Ali icra hakimiyyəti
• yerli icra hakimiyyəti
• yüksək icra hakimiyyəti
• mərkəzi icra hakimiyyəti

132. Sosial normalarin novləri

• hüquq normalari və adətləri
√ hamisi
• əxlaq normalari
• korporativlər
• dini normalar

133. İnzibati-ərazi vahidlərində yerli icra hakimiyyəti orqanlarl kim tərəfindən təşkil olunur?

• baş nazir;
√ sahə mərkəzi orqanı;
• yerli icra hakimiyyətinin başcısı;
• prezident
• mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı;

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

• dollardır



√ manatdır
• rubldur
• təngədir
• qəpikdir

135. Ən geniş yayılmış hüquq forması aşağıdakılardan hansıdır?

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

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

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

137. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi hüququn mənbələri içərisində əsas hesab olunur?

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

138. İqtisadi hüququn mənbələri formalaşır...?

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

139. Aşağıdakılardan hansının mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmır?

√ gündəlik istehlak mallarının
• qızılın və digər qiymətli metalların, neftin və neft məhsullarının tullantılaranın emalı vasitələri
• qiymətli kağızların çap edilməsi üçün avadanlıq və belə avadanlığın istehsalı üçün avadanlıq
• döyüş təyinatlı hərbi texnikanı istehsal etmək üçün avadanlıq
• hərbi silah və sursat istehsal etmək üçün avadanlıq

140. Aşağıda sadalananlardan hansıları mülki hüquqi müqavilələrinin növlərinə
aiddir?

√ qarışıq müqavilə, əvəzli və əvəzsiz müqavilələr, ümumi müqavilə, ilkin müqavilə, üçüncü şəxsin xeyrinə müqavilə
• notariat müqavilə, sərbəst bazar müqaviləsi, ofis müqaviləsi
• sülh müqaviləsi, ictimai müqavilə, əmək müqaviləsi, məişət müqaviləsi

• birja müqaviləsi, əmlak müqaviləsi, bir tərəfli müqavilə, əməli təsir
müqaviləsi

• son müqavilə, yekun müqavilə, bağlayıcı müqavilə, satılıq müqaviləsi

141. Müqavilə nə vaxtdan tərəflər üçün məcburi sayılır?

√ bağlandığı andan
• yazıldığı andan
• tərəflər müqavilənin şərtlərini icra etməyə başladıqları andan



• tərəflər müqaviləyə etiraz etdikləri andan
• tərtib edildiyi andan

142. Müqavilənin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi tələbini tərəf məhkəmədə hansı halda qaldıra bilər?

• yalnız təklifdə göstərilmiş müddətdə digər tərəfin cavabını almadıqda;

√ yalnız müqaviləni dəyişdirmək və ya ləğv etmək təklifindən imtinanı aldıqda və ya təklifdə göstərilmiş müddətdə, müddət
göstərilmədikdə isə 30 gün müddətində cavab almadıqda;

• yalnız müqaviləni dəyişdirmək və ya ləğv etmək təklifindən digər tərəfin imtinasını aldıqda və ya təklifdə göstərilmiş müddətdə, müddət
göstərilmədikdə isə 15 gün müddətində cavab almadıqda;

• yalnız 30 gün müddətində digər tərəfin cavabını almadıqda.
• yalnız müqaviləni dəyişdirmək və ya ləğv etmək təklifindən digər tərəfin imtinasını aldıqda;

143. Müqavilənin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi hansı andan dəyişdirilmiş və ya ləğv edilmiş sayılır?

• tərəflərin razılaşmasının bağlandığı andan, müqavilə məhkəmə qaydasında dəyişdirildikdə və ya ləğv edildikdə isə məhkəmə qərarının
qanuni qüvvəyə mindiyi andan;

• tərəflərin razılaşmasından və müqavilənin dəyişdirilməsi xarakterindən ayrı qayda irəli gəlmirsə, tərəflərin razılaşmasının bağlandığı
andan, müqavilə məhkəmə qaydasında dəyişdirildikdə və ya ləğv edildikdə isə məhkəmə qərarının çıxarıldığı andan;

√
√
tərəflərin razılaşmasından və müqavilənin dəyişdirilməsi xarakterindən ayrı qayda irəli gəlmirsə, tərəflərin razılaşmasının bağlandığı
andan, müqavilə məhkəmə qaydasında dəyişdirildikdə və ya ləğv edildikdə isə məhkəmə qərarının qanuni qüvvəyə mindiyi andan;

•  tərəflərin razılaşmasının bağlandığı andan

• tərəflərin razılaşmasının bağlandığı andan, müqavilə məhkəmə qaydasında dəyişdirildikdə və ya ləğv edildikdə isə məhkəmə qərarının
çıxarıldığı andan;

144. Azərbaycan Respublikası qanunverıcılıyınə əsasən müqаvilə ləğv еdilərкən nə baş verir?

• heç bir bənd düz deyil
√ tərəflərin öhdəliкləri ləğv edilir
• tərəflərin öhdəliкləri genişlənir
• tərəflərin yeni öhdəliкləri yaranır

145. Azərbaycanda iqtisаdi sаhədə müqаvilə münasibətləri hansı normativ-hüquqi aktda əks olunub?

• Milli Məclis Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
• Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
• Beynəlxalq müqavilələr haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
√ Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi

146. İlkin müqavilə nədir?

• elə müqavilədir ki, tərəflər həmin müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə əmlakın verilməsi, işlərin görülməsi və ya xidmətdlərin
göstərilməsi barədə 90 gün ərzində müqavilə (əsas müqavilə) bağlamağı öhdələrinə götürürlər

• elə müqavilədir ki, tərəflərhəmin müqavilədə nəzərlə tutulmuş şərtlərlə əmlakın verilməsi, işlərin görülməsi və ya xidmətlərin
göstərilməsi barədə 30 gün ərzində müqavilə (əsas müqavilə) bağlamağı öhdələrinə götürürlər

• elə müqavilədir ki,tərəflər müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə əmlakın verilməsi, işlərin görülməsi və ya xidmətlərin göstərilməsi
barədə 60 gün ərzində müqavilə (əsas müqavilə) bağlamağı öhdələrinə götürürlər

√ elə müqavilədir ki, tərəflər həmin müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə əmlakın verilməsi, işlərin görülməsi barədə gələcəkdə müqavilə
(əsas müqavilə) bağlamağı öhdələrinə götürürlər

• elə müqavilədir ki, tərəflər həmin müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə əmlakın verilməsi,işlərin görülməsi və ya xidmətlərin
göstərilməsi barədə 120 gün ərzində müqavilə (əsas müqavilə) bağlamağı öhdələrinə götürürlər

147. Müqavilənin şərtlərini kim təfsir edir?

• kreditor
• tərəflər
√ məhkəmə
• borclu
• barışdırıcı komissiyalar

148. Müqavilənin bağlanma anı:



√ oferta göndərmiş şəxsin aksepti aldığı an
• müqavilə şərtlərinin razılaşdırıldığı an
• müqavilə bağlamaq təklifinin göndərildiyi an
• müqavilə bağlamaq təklifinin qəbul edildiyi an

149. Şəxslərin qeyri-müəyyən dairəsinə ünvanlanmış təklifdə bilavasitə ayrı qayda göstərilməyibsə, bu təklif...

• akseptə dəvət sayılır
• aksept sayılır
• müqavilə bağlamağa dəvət sayılır
• oferta sayılır
√ ofertaya dəvət sayılır

150. Oferta geri götürülə bilərmi?

• istənilən vaxt geri götürülə bilər
• heç bir halda geri götürülə bilməz

√ ünvan sahibinin aldığı ofertada ayrı qayda şərtləndirilməyibsə, yaxud təklifin mahiyyətindən və ya verildiyi şəraitdən ayrı qayda irəli
gəlməyibsə, onun aksepti üçün müəyyənləşdirilmiş müdət bitməyibsə, oferta geri götürülə bilməz

• müəyyən müddət keçdikdən sonra geri götürülə bilər
• ünvan sahibinin aldığı halda, oferta geri götürülə bilər

151. Tapşırıq müqaviləsinin qüvvəsinə hansı qaydada xitam verilir?

• yalnız vəkalət verən ləğv edə bilər;
√ iştirakçı istənilən vaxt ləğv edə bilər;
• müqavilədə nəzərdə tutulduğu vaxt xitam verilir
• yalnız vəkalət alan ləğv edə bilər;
• iştirakçı bu barədə məhkəmədə iddia qaldıra bilər;

152. Lizinq obyektinə təminatlı xidməti kim həyata keçirməlidir

• nəzarət orqanı
√ alqı-satqı müqaviləsində nəzərdə tutulubsa, satıcı;
• alqı-satqı müqaviləsində nəzərdə tutulmayıbsa, satıcı
• hər halda satıcı;
• tərəflər hər ikisi;

153. İcarəçi icarəyə götürdüyü torpagın təyinatını dəyişə bilərmi?

√ icarə verənin qabaqcadan alınmış razılığı ilə;
• bəli;
• xeyr;
• o halda ki, bundan sonra icarə münasibətləri 10 il davam etsin
• nəzarət orqanının icazəsi ilə;

154. MM-yə əsasən hansı hallar göndərmə müqaviləsinin etibarsızlığına səbəb olur?

• göndərmə müddəti müqavilədə müəyyənləşdirilməməsi;
√ şifahi formada bağlanması;
• mallar müqavilədə göstərilən qaydada, miqdarda, keyfiyyətdə olmaması;
• malların vaxtından əvvəl göndərilməsi
• razılaşdırılmış şərtlərdən tərəflərin boyun qaçırması;

155. Tərəflər MM-də nəzərdə tutulmayan müqavilələr bağlaya bilərmi?

√ həmin müqavilə MM-ə zidd olmasa bağlaya bilər;
• məhkəmənin razılığı ilə bağlaya bilər
• xeyr;



• bəli;
• müvafiq icra hakimyyəti orqanının razılığı ilə bağlaya bilər;

156. Aşağıdakılardan hansı mülkü hüquqi müqavilə qrupu deyil?

• əşyanın istifadəyə verilməsinə yönəlik müqavilələr
√ məsləhət fəaliyyətinə yönəldilmiş müqavilələr
• işlər görülməsinə yönəldilmiş müqavilələr
• xidmətlər göstərilməsinə yönəlik müqavilələr
• əmlak hüquqlarının verilməsinə yönəlik müqavilələr

157. Brokerin vasitəçilik ximətləri nəticəsində müqavilə bağlanmadıqda onun xərcləri ödənilrmi

• qismən ödənilir;
• hər bir halda ödənilir
• hec bir halda ödənilmir;
• müqavilə bağlanmayıbsa, ödənilmir;
√ şərtləşdirilibsə ödənilir;

158. Tapşırıq müqaviləsi hansı vaxtdan qüvvəə minir?

• müqavilədə göstərildiyi andan;
• ofertanın qəbul edildiyi andan
• vəkalət verən tapşırığı verdiyi andan;
• müqavilə notariatda təsdiqləndiyi andan;
√ vəkalət alanın tapşırığı qəbul etdiyi andan;

159. Mallar vaxtından əvvəl göndərilə bilər?

• yalnız tərkibinə görə tez xarab olan mallar göndərilə bilər;
• müvafiq icra hakimiyyəti icazə verdikdə
• işgüzar adətlərdən ayrı qayda irəli gəldikdə;
√ alıcının razılığı ilə göndərilə bilər;
• bütün hallarda göndərilə bilər;

160. Podrat müqaviləsində nəzərdə tutulmuş nəticənin əldə olunması ücün vasitə və üsullar kim tərəfindən seçilir

• muzdlular;
• sifarişçi və muzdlular
√ podratşı;
• sifarişçi;
• müqavilə tərəfləri;

161. Müqavilənin bağlanma anı

• müqavilədə müəyyən edilmiş an
• müqavilə bağlamaq təklifinin göndərildiyi an;
• müqavilə bağlamaq təklifinin qəbul edildiyi an;
• müqavilə imzalandığı an;
√ oferta göndərmiş şəxsin aksept aldığı an;

162. Mülkü hüquqi müddəalara görə tərəflərin öhdəliklərinə xitam verilir?

√ müqavilələğv edildikdə
• müqavilə ofertası ləğv edildikdə
• müqavilə aksept olunduqda
• müqaviləbağlandıqda
• müqavilə təfsir olunduqda

163. Normativ hüquqi akta aşağıdakılardan hansı daha xarakterikdir?



• birdəfəlik tətbiq edilməsi
• qanunla təsbit edilməsi
• Milli Məclisdə qəbul edilməsi
√ ən geniş yaylmış hüquq forması
• Yazılı formada olması

164. Əqli mülkiyyət obyektlərindən istifadəyə yönəlmiş müqavilə hansıdır?

• əvəzli və əvəzsiz müqavilələr
• podrat müqaviləsi
• Ticarət agenti müqaviləsi
√ Patent-lisenziya müqaviləsi
• Lizinq müqaviləsi

165. Xidmətlər göstərilməsinə yönəlmiş müqavilə hansıdır?

• əvəzli və əvəzsiz müqavilələr
• Lizinq müqaviləsi
• podrat müqaviləsi
√ Tapşırıq müqaviləsi
• Göndərmə müqaviləsi

166. Aşağıdakı halda müqavilədən imtinaya yol verilir?

• öhdəliyin pozulması üçün əsasən kreditorun özü məsuliyyət daşıdıqda

• öhdəliyin qarşısında borclu tərəfindən artıq irəli sürülmüş və ya müqavilədən imtina edildikdən dərhal sonra irəli sürüləcək qarşılıqlı
tələb olduqda

√ digər tərəf müqaviləni əhəmiyyətli dərəcədə pozduqda
• öhdəliyin pozulması üçün tamamilə kreditorun özü məsuliyyət daşıdıqda
• öhdəliyin pozuntusu cüzi olduqda

167. Alqı-satqı müqaviləsindən əmələ gələn öhdəliklərə əsasən, komplektə daxil olan əşya hissələri lazımi keyfiyyətli olmadıqda alıcı
əşyanın həmin hissəsi barədə hansı hüquqları həyata keçirə bilməz?

• alqı-satqı müqaviləsinin icrasından imtina etsin və əşya üçün ödədiyi pul məbləğinin qaytarılmasını tələb etsin;
• əşyanın qüsurlarının ağlabatan müddətdə əvəzsiz aradan qaldırılmasını tələb etsin;
√ əşya üçün ödədiyi pul məbləğinin qaytarılmasını və dəymiş mənəvi zərərə görə əlavə kompensasiyanın ödənilməsini tələb etsin
• lazımi keyfiyyətli olmayan əşyanın müqaviləyə uyğun əşya ilə əvəz olunmasını tələb etsin.
• əşyanın qusurlarının aradan qaldırılması üçün özünün çəkdiyi xərclərin əvəzinin ödənilməsini tələb etsin.

168. Hansı müqaviləyə görə, əgər öhdəliyin mahiyyətindən ayrı qayda irəli gəlmirsə, alıcı malı müqavilənin bağlandığı an elan edilən
qiymətlə satıcıya ödəməyə borcludur

• göndərmə müqaviləsi
• faktorinq müqaviləsi
• sınama üçün alqı-satqı müqaviləsi
• daşınmaz əşyaların alqı-satqısı müqaviləsi
√ Pərakəndə alqı-satqı müqaviləsi

169. müqavilənin bağlanmasını təsdiq etmək və icrasını təmin etmək məqsədilə razılığa gələn tərəflərdən birinin müqavilə üzrə digər tərəfə
verəcəyi ödənişlər hesabına verdiyi pul məbləği nədir?

• renta miqdarı
• bron haqqı
• dəbbə pulu
• veksel məbləği
√ beh

170. Aşağıdakılradan hansı əqdin bir növüdür?



• amnisiya
• qərar
• sərəncam
√ müqavilə
• fərman

171. Daşima sənədləriinə nə daxil deyil?

• bilet
• daşima talonu
• avia qaimə
√ yük qəbzi
• baqaj qəbzi

172. Hazirlanmiş mal qüsurlu olduqda sifarişci?

• malin haqqinin ödənilməsindən imtina edə bilər
• məhkəməyə müraciət edə bilər
• müqavilədən imtina edə bilər
• dəymiş zərəri tələb edə bilər
√ əlavə icra tələb edə bilər

173. Mal qüsurlu olduqda podratci?

• dəymiş zərəri ödəməlidir
• mali dəyişə bilər
• qüsuru aradan qaldirmalidir
• mali başqasina sata bilər
√ qüsuru aradan qaldira bilər və ya yeni məmulat hazirlaya bilər

174. Podratla bagli smetanin tərtibi üzrə xərcləri kim ödəyir?

√ razilaşmada ayri qayda yoxdursa smetanin tərtibi üzrə xərc ödənilmir
• bərabər miqdarda hər ikisi
• sifarişci
• tərtib edən
• podratci

175. Podrat müqaviləsinə görə podratci

• müqavilədə nəzərdə tutulan xidmətləri göstərməyi
• heç biri
• hazirlanmiş məmulatlarla bagli tapşirigi icra etməyi öhdəsinə götürür
√ müqavilədə nəzərdə tutulan işi icra etməyi
• hazirlanmiş məmulati mülkiyyətə verməyə

176. Françayz verən francayz alana aşağıdakılardan hansını verməyə borclu deyil

• standart formalı qeyri-standart əmlak hüquqlarını;
• əmtəə nişanlarını
• müəlliflik hüququnu
• mal nümunələrini
√ istehsal etdiyi hazır məhsulu;

177. Francayzinq müqaviləsi hansı formada bağlanır

• sifahi formada;
• yazılı, pozitiv şərtlə
• istənilən formada;
√ yazılı formada;



• notariat formasında;

178. Oferta nədir?

• müqavilə bağlamaq haqqında tələb
• müqavilə öhdəliyi
• müqavilə bağlamaq üçün xüsusi forma
√ müqavilə bağlamaq haqqında təklif
• müqavilə bağlamaq haqqında göstəriş

179. «İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında» qanunun 19-cu maddəsinə əsasən, malların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırılması
üzrə milli orqan aşağıdakılardan nəyi müəyyənləşdirmir?

• xarici və beynəlxalq orqanların verdiyi sertifikatların tanınması barədə qərar qəbul edir;
• malların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırılmasının aparılmasının düzgünlüyünə nəzarəti həyata keçirir;

√ xarici və beynəlxalq orqanların sertifikatlaşdırma qaydalarını müəyyənləşdirir və verdiyi sertifikatların düzgünlüyünə nəzarəti həyata
keçirir;;

• məcburi sertifikatlaşdırılmalı malların (işlərin, xidmətlərin) nomenklaturunu müəyyənləşdirir;
• malların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırma qaydalarını müəyyənləşdirir

180. Respublika ərazisində inhisarçılıq fəaliyyətinin qarşısının alınmasının, məhdudlaşdırılmasının və aradan qaldırılmasının təşkilati və
hüquqi əsaslarını müəyyən edir?

• “Rəqabət haqqında” qanun
• “Təbii inhisarlar haqqında” qanun
√ “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” qanunu
• “Haqsız rəqabət haqqında” qanun
• “Müəssisələr haqqında” qanun

181. Təsərrüfat subyektlərinin inhisarçılığına aşağıdakı daxil deyil?

• qiymətləri artırmaq məqsədilə istehsalın həcminin dəyişdirilməsi və əmtəələrin dövriyyədən çıxarılması
• bazarda əlavə üstünlük əldə etmək məqsədilə qiymətləri manipuliasiya edilməsi
• kontrakta sərfəli olmayan və ya müqavilələrin məzmununa aid olmayan şəartlərin ona məcburi qəbul etdirilməsi
• topdansatış və pərakəndə satış təsərrüfat subyektlərinin qapalı satış şəbəkələrinin yaradılması
√ təsərrüfat fəaliyyətinin reallaşdırılması məqsədilə hüquqi şəxslərin qeydiyyatı

182. Patent-lisenziya inhisarçılığı deyil?

• lisenziya alınan kommersiya fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması
• lisenziya alınan texniki siyasətin məhdudlaşdırılması
• patent sahibinin ondan istifadə etməməsi və ya bu patentlə lisenziya verməkdən əsassız imtina etməsi
• lisenziyalaşdırılmış texnologiyanın lisenziya alan tərəfdən mənimsənilməsinin məhdudlaşdırılması
√ lisenziyalı fəaliyyətlə bağlı siyahıların təsdiqi

183. Aşağıdakılardan hansı maliyyə-kredit təşkilatlarının rəqabətin məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxaran fəaliyyət deyil?

• maliyyə ehtiyatlarının çevikliyinin məhdudlaşdırılması
• kredit təşkilatlarının maliyyə bazarına daxil olması üçün maneələr yaradılması
• kommersiya bankları arasında vahid faiz dərəcəsi siyasəti yeritmək haqqında sazişlərin bağlanması
√ mərkəzləşdirilmiş kreditlər üzrə uçot dərəcələrinin tətbiq edilməsi
• bank kreditləri almaq istəyənlərin qarşısında qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan şərtlərin qoyulması

184. Yerli inhisarçılığa aşağıdakı aid deyil?

• əmtəə idxalı və ixracı üzrə məhdudiyyətlərin müəyyən edilməsi
• ayrı-ayrı təsərrüfat subyektləri üçün rəqabətin məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxaran yerli sifarişdən sui-istifadə edilməsi

• yerli təsərrüfat subyektlərinə və ya onların birliklərinə birtərəfli qaydada üstünlük verən vergi güzəştlərinin, digər güzəştlərin müəyyən
edilməsi

√ rəqabətin məhdudlaşdırılmasına səbəb ola bilən lisenziyalaşdırma
• təsərrüfat subyektlərinin yerli bazara daxil olmasının məhdudlaşdırılması



185. Sahə ınhisarçılığı ilə bağlı idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinə aşağıdakılardan aid deyil?

• kapitalın bir sahədən digər sahəyə sərbəst daxili qarşısında əsassız maneələr qoyulması
• təsərrüfat subyektlərinin müstəqilliyinin əsassiz olaraq məhdudlaşdırılması
• yeni təsərrüfat subyektlərinin sahə bazarına daxil olması üçün süni maneələrin yaradılması
• holdinq şirkətlərinin yaradılması
√ idxal- ixrac zamanı tarif məhdudiyyətlərinin tətbiqi

186. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən təbii inhisarçılıq aşağıdakı sahələrdə mümkün deyiı?

• elektrik və istilik enerjisinin ötürülməsi paylanması xidmətləri
• dəniz limanı xidmətləri, yükdaşıma və hərəkət təhlürəsizliyi fəaliyyəti
• neft və neft məhsullarının magistral boru kəmərləri ilə nəqli
• təbii qazın boru kəmərləri ilə nəqli, saxlanılması və paylanılması xidmətləri
√ sərnişin nəqliyyatı xidmətinin həyata keçirilməsi

187.
əmtəənin istehlak və digər vacib xassələri barədə istehlakçını çaşdırmaq məqsədilə uyğun olmayan fərqləndirici nişanla və ya marka ilə
təchiz edilməsi, həmçinin əmtəənin öz təyinatına və ya ona qoyulan tələblərə uyğun olmadığının gizlədilməsi qanunvericiliyə əsasən
haqsız rəqabətin hansı formasının səciyyəvi cəhətləridir?

√ istehlakçıların çaşdırılması.
• haqsız sahibkarlıq fəaliyyəti;
• rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin nüfuzdan salınması;
• haqsız işgüzarlıq davranışı;
• rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə;

188.

bazar subyektinin elmi-texniki, istehsalat və ya ticarət fəaliyyətinə dair məlumatların, o cümlədən kommersiya sirrinin qanunsuz əldə
edilməsi, istifadə olunması və yayılması, həmçinin rəqibin üzərində əsassız üstünlük qazanmaq məqsədilə onun təsərrüfat qərarlarının
qəbul edilməsinə və icrasına qanunsuz vasitələrlə təsir göstərilməsi qanunvericiliyə əsasən haqsız rəqabətin hansı formasının səciyyəvi
cəhətləridir?

• rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin təqlidi;
• haqsız işgüzarlıq davranışı;
• rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə;
√ haqsız sahibkarlıq fəaliyyəti;
• rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin nüfuzdan salınması;

189.
rəqibin işgüzar münasibətlərinin qanunsuz vasitələrlə qəsdən pozulması, kəsilməsi və dayandırılması, həmçinin rəqibin işçilərini öz
xidməti vəzifələrini yerinə yetirməməyə sövq etmək məqsədilə onlara qanunsuz vasitələrlə təsir göstərilməsi qanunvericiliyə əsasən
haqsız rəqabətin hansı formasının səciyyəvi cəhətləridir?

• rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin təqlidi;
• rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin nüfuzdan salınması;
• haqsız işgüzarlıq davranışı;
• haqsız sahibkarlıq fəaliyyəti;
√ rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə;

190.
digər bazar subyektlərinin işgüzar nüfuzu və maliyyə vəziyyəti haqqında yalan və təhrif olunmuş məlumatların yayılması, həmçinin
rəqibin elmi-texniki istehsal imkanları haqqında məlumatların təhrif olunmuş şəkildə açıqlanması qanunvericiliyə əsasən haqsız
rəqabətin hansı formasının səciyyəvi cəhətləridir?

• rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin təqlidi;
• haqsız işgüzarlıq davranışı;
• haqsız sahibkarlıq fəaliyyəti;
√ rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin nüfuzdan salınması;
• rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə;

191. Azərbaycanın Respublikasında rəqabət qurumu hesab edilir?

• haqsız rəqabət xidməti
• antikorrupsiya dövlət xidməti



• kommersiya dövlət xidməti
√ antiinhisar dövlət xidməti
• inhisar dövlət xidməti

192. İstehlakçıların çaşdırılması hesab edilmir?

• əmtəənin alınması, yaxud sövdələşmə zamanı istehlakçının seçmə sərbəstliyinə təsir göstərən qanunsuz reklam üsullarından istifadə
olunması

• əmtəənin öz təyinatına, ya ona qoyulan tələblərə uyğun olmadığının gizlədilməsi
• əmtəənin istehlakçını çaşdıra bilən yanlış müqayisə edilməsi və onun reklam və ya informasiya materialı kimi açıqlanması
√ əmtəə ilə əlaqədar kommersiya sirrinin qorunmaması

• əmtəənin istehlak və digər vacib xassələri barədə istehlakçını çaşdırmaq məqsədilə uyğun olmayan fərqləndirici nişanla və ya marka ilə
təchiz edilməsi

193. Haqsız sahibkarlıq fəaliyyəti deyil?

• müqavilələrdə əsassız birtərəfli üstünlüklərin nəzərdə tutulması
√ maya dəyərinin formalaşdırılması elementlərinin müəyyənləşdirilməsi

• rəqibin üzərində əsassız üstünlük qazanmaq məqsədilə onun təsərrüfat qərarlarının qəbul edilməsinə və icrasına qanunsuz vasitələrlə
təsir göstərmək

• bazar subyektinin kommersiya sirrinin qanunsuz əldə edilməsi, istifadə olunması və yayılması
• əmtəələrin məcburi əlavə çeşidlə satışı

194. Aşağıdakılardan hansı haqsız rəqabət forması deyil?

• Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin təqlidi
• Sahibkarlıq fəaliyyətində qanunsuz ödənişləri
• İstehlakçıların çaşdırılması
√ Hüquqi şəxslərin qeydiyyatına maneələr yaratmaq
• Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin nüfuzdan salınması

195. Azərbaycan Respublikasında rəqabətin qorunması və antiinhisar qanunvericiliyiyi ilə bilavasitə əlaqəli olmayan qanun hansıdır?

• “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” qanun
• “Haqsız rəqabət haqqında” qanun
• “Təbii inhisarlar haqqında” qanun
• “Tənzimlənən qiymətlər haqqında” qanun
√ “Büdcə sistemi haqqında”qanun

196. Rəqabət münasibətlərinin tənzimlənməsi əsasən aşağıdakılardan hansına əsaslanır?

• pul-kredit siyasətinə
• antdempinq siyasətinə
• struktur siyasətinə
√ antiinhisar siyasətinə
• maliyyə siyasətinə

197. Haqsız rəqabətin aşağıdakı forması yoxdur?

• rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin təqlidi
• haqsız işgüzarlıq davranışı
• haqsız sahibkarlıq fəaliyyəti
√ istehlakçı hüquqlarının mühafizəsi
• rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə

198. İstehsal inhisarçılığı forması deyil?

• kartel
• trest
• konsern



√ konqlomerat
• sindikat

199. Dövlət inhisarçılığına aid deyil?

√ milliləşdirmənin həyata keçirilməsi
• fəaliyyətləri rəqabətin məhdudlaşdırılmasına səbəb olan müəssısələrin və digər təşkəlati idarəetmə strukturlarının yaradılması
• məcburi dövlət sifarişlərinin müəyyən edilməsi
• təsərrüfat subyektlərinin xarici iqtisadi fəaləyyətinə əsassız məhdudiyyətlər qoyulması
• idarəetmənin təşkilati strukturlarına rəqabətin məhdudlaşdırilmasına gətirib çıxaran səlahiyyətlərin verilməsi

200. İstehsalın, kapitalın təmərküzləşməsi və mərkəzləşməsinin nəticəsində yaranmağa başlamışdır?

• 20-ci əsrin əvvələrindən
• 19-cu əsrin birinci yarısından
• 18-ci əsrin ikinci yarısından
√ 19-cu əsrin ikinci yarısından
• 18-ci əsrin sonlarından

201. Rəqabətin aşağıdakı funksiyası yoxdur?

• tənzimləmə funksiyası
• nəzarət funksiyası
• səbəb funksiyası
• paylama funksiyası
√ nəticə funksiyası

202. Qeyri-təkmil rəqabət metodlarına aid deyil?

• a) məhsulun saxtalaşdırılması
• valyuta fırıldaqları
• qüsurların gizlədilməsi
√ satışdan əvvəl və sonra xidmət
• istehlakçının aldadılması

203. Təkmil rəqabət metodlarına aid deyil?

• qiymətin aşağı salınması
• yeni mal və xidmətlərin yaradılması
• satışdan əvvəl və sonra xidmət
√ istehlakçının aldadılması
• məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi

204. Azərbaycan Respublikasının «Haqsız rəqabət haqqında» Qanunu nə zaman qəbul edilmişdir

• 2002-ci il 12 oktyabr tarixli
• 2000-ci il 12 mart tarixli
√ 1995-ci il 2 iyun tarixli
• 1998-ci il 22 aprel tarixli
• 1997-ci il 2 may tarixli

205. Özlərinin patent və lisenziyalar üzərində inhisar hüququndan sui-istifadə edən idarəetmə orqanlarının və təsərrüfat subyektlərinin qeyri-
qanuni fəaliyyətinə aşağıdakılardan hansı aid deyildir:

• patent sahibinin ondan istifadə etməməsi və bu patentə lisenziya verməkdən əsassız imtina etməsi;
• lisenziyalaşdırılmış texnologiyanın lisenziya alan tərəfindən mənimsənilməsinin məhdudlaşdırılması;
√ lisenziya sahibi tərəfindən lisenziya satılarkən onun haqqının ödənilməsi rejiminin sərtləşdirilməsindən imtina edilməsi.
• lisenziya alanın texniki siyasətinin məhdudlaşdırılması;
• lisenziya alanın kommersiya fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması;



206. . Maliyyə-kredit təşkilatlarının rəqabətin məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxara bilən qeyri-qanuni fəaliyyətinə aşağıdakılardan hansı daxil
deyil?

• kommersiya bankları arasında vahid faiz dərəjəsi siyasəti yeritmək haqqında sazişlər bağlanması;
• mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formalardan asılı olaraq təsərrüfat subyektlərinin bank krediti almasında əsassız ayrı-seçkilik yaradılması;
• digər maliyyə-kredit təşkilatlarının maliyyə bazarına daxil olması (yaxud bazardan çıxması) üçün maneələr yaradılması;
• bank kreditləri almaq istəyənlərin qarşısında qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan şərtlərin qoyulması və bu şərtlərin sərtləşdirilməsi;

√ maliyyə ehtiyatlarının çevikliyinin artırılması, kapitalın bir fəaliyyət sahəsindən digərinə axması qarşısında sün'i əngəllərin aradan
qaldırılması;

207. «Antiinhisar fəaliyyəti haqqında» Qanunun 6-cı maddəsinə əsasən, sahə inhisarçılığına gətirib çıxaran qeyri-hüquqi fəaliyyətə
aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

• sahə tabeliyində olan təsərrüfat subyektlərinin özəlləşdirilməsi prosesində səhm nəzarət paketlərinin əldə edilməsi;
• kapitalın bir sahədən digər sahəyə sərbəst axını qarşısında əsassız maneələr qoyulması;
• yeni təsərrüfat subyektlərinin sahə bazarına daxil olması üçün maneələr yaradılması;
• təsərrüfat subyektlərinin müstəqilliyinin əsassız olaraq məhdudlaşdırılması;
√ malların bölüşdürülməsi, tədarükü və satışı üzrə paralel strukturların yaradılmasına yardım edilməsi;

208.

Dövlət inhisarçılığına gətirib çıxaran qeyri-qanuni fəaliyyətə aşağıdakılardan hansılar aiddir? 1. müstəqil təsərrüfat subyektləri
tərəfindən istehsal edilən və satılan malların qiymətləri üzərində əsassız olaraq nəzarətin həyata keçirilməsi; 2. idarəetmənin təşkilati
strukturlarına rəqabətin məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxaran səlahiyyətlər verilməsi; 3. respublikanın bölgələri arasında məhsul
hərəkətinə əsassız qadağaların qoyulması; 4. fəaliyyətləri rəqabətin məhdudlaşdırılmasına səbəb olan müəssisələrin və digər təşkilati-
idarəetmə strukturlarının yaradılması; 5. təsərrüfat subyektlərinin xarici iqtisadi fəaliyyətinə əsassız məhdudiyyətlər qoyulması;

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

209. İnhisarçılığa qarşı mübarizə sahəsində münasibətlərin tənzimlənməsinin hüquqi bazasına aşağıdakı normativ aktlardan hansı aid deyil?

• «Antiinhisar fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının 1993-cü il 4 mart tarixli Qanunu,

• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Antiinhisar qanunvericiliyin pozulması haqqında işlərə baxılma Qaydalarının təsdiq
edilməsi barədə» qərarı

• «Haqsız rəqabət haqqında» Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 2 iyun tarixli qanunu
√ «Müflisləşmə və iflas haqqında» Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 13 iyun tarixli qanunu
• «Təbii inhisarlar haqqında» Azərbaycan Respublikasının 1998-ci il 15 dekabr tarixli qanunu,

210. İstehsalda inhisarin hansi formalari var?

• trest
• konsern
• kartel
• sindikat
√ hamısı

211. Rəqabətin funksiyaları

• Sərbəstlik, rifah, ədalət;
• Texniki tərəqqi, innovasiya,
• təkmil və qeyri-təkmil, səbəb;
• Iqtisadi sərbəstlik, artım, innovasiya;
√ səbəb, paylama, nəzarət

212. AR-da icraedici və sərəncamverici fəaliyyəti həyata keçirən orqan aşağıdakılardan

√ icra hakimiyyəti
• məhkəməicraçıları
• qanunverici hakimiyyət
• AR-nın Konstitusiya məhkəməsi



• məhkəmə hakimiyyəti

213. Monopsopiya nədir?

• istehsalçı inhisarçılığı
• broker inhisarçılığı
• xarici inhisarçılıq
√ istehlakçı inhisarçılığı
• vasitəçi inhisarçılığı

214. Aşağıdakı inhisar forması yoxdur?

• dövlət inhisarçılığı
• istehsal inhisarçılığı
• yerli inhisarçılıq
• təbii inhisarçılıq
√ süni inhisarçılıq

215. “...Yeniləşmə və azad rəqabətlə idarə olunan dünyada çox ölkələr inkişaf edib çiçəklənə bilər” fikri kimə məxsusdur?

• A.Smitə
• M.Fridmana
• K.Marksa
√ M.Porterə
• P.Xayneyə

216. “... Rəqabət - nadir nemətlər əldə etməyin meyarlarına mümkün qədər çox əməl etməyə yönələn təşəbbüsdür” fikri kimə məxsusdur?

• A.Smitə
• M.Fridmana
• K.Marksa
√ P.Xayneyə
• M.Porterə

217. Maliyyənin Nəzarət funksiyasi

√ dövlətin və ya digər pul  fondlarına  maliyyə ehtiyatlarının daxl olması prossesi, maliyyə ehtiyatlarının bölüçdurulməsi və onlardan nece
istifadə edilmzsi və s. Haqqında daima məlumat əldə  edilir.

• bir dövlətin, onun inzibati  ərazi vahidlərinin, habelə müəssisə, idarə, təşkilatların sərəncamından çıxarilan pul vəsaitlərinə nəzarət edir
• dövlətin, onun inzibati  ərazi vahidlərinin, habelə müəssisə, idarə, təşkilatların və fiziki şəxlərin pul vəsaitlərinə nəzarət edir.
• dövlətin, onun inzibati  ərazi vahidlərinin, habelə müəssisə, idarə, təşkilatların sərəncamına daxil olan əmlaka   nəzarət edir

218. Maliyyənin Bölgü funksiyası

• təşkilatların pul vəsaiti artır
• pul dövlətin, onun inzibati  ərazi vahidlərinin, habelə müəssisə, idarə, təşkilatların sərəncamından çıxır
• əmlak  dövlətin, onun inzibati  ərazi vahidlərinin, habelə müəssisə, idarə, təşkilatların sərəncamına daxil olur.
√ pul dövlətin, onun inzibati  ərazi vahidlərinin, habelə müəssisə, idarə, təşkilatların və fiziki şəxlərin sərəncamına daxil olur.
• dövlətin, onun inzibati  ərazi vahidlərinin, habelə müəssisə, idarə, təşkilatların  pul və vəsaiti artır

219. Aşağıdakılardan hansı maliyyənin funksiyalarından biridir?

• Təminat
• Ticarət
√ Bölgü
• Tədiyyə

220. Maliyyənin funksiyaları

• Bölgü, taminat, tənzimləyici



• Təminat, Ticarət, Nəzarət
√ Bölgü, nəzarət, tənzimləyici
• Tədiyyə, ticarət, tənzimləyici

221. Maliyyə hüquq sahəsi necə hüquq sahəsidir?

• qarışıq hüquqdur
√ ümumi hüquqdur
• müstəsna və vacib hüquqdur
• xüsusi hüquqdur
• adi hüquqdur

222. Qanunvericiliyin və səlahiyyətli dövlət orqanının qərarı ilə həyata keçirilən maliyyə nəzarəti hansıdır?

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

223. Maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların dairəsinə görə nəzarətin aşağıdakı növü yoxdur?

• parlamentnəzarəti
√ yerli icra hakimiyyətinin nəzarəti
• maliyyə-kredit orqanlarının nəzarəti
• auditor nəzarəti
• prezident nəzarəti

224. Maliyyə nəzarətinin vəzifələrinin reallaşması nəticəsində möhkəmlənir?

• icra intizamı
√ maliyyə intizamı
• nəzarət intizamı
• mülki intizam
• vergi intizamı

225. Maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsində aşağıdakılardan hansı vəzifə hesab edilmir?

• müəssisələrin və vətəndaşların dövlət qarşısında maliyyə öhədliklərinin yerinə yetirilməsini yoxlamaq
√ hüquqi və fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin mənimsənilməsi
• maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə obyektiv olaraq qiymət verəmək
• dövlət büdcəsinə daxilolmlarınartırılmasını təmin etmək
• maliyyə intizamının pozulması hallarının qarşısını almaq və onları xəbərdar etmək

226. Büdcə hüququnun predmetinə aşağıdakı münasibət daxil deyildir?

• Azərbaycan Respublikasının büdcə sisteminin yaradılması ilə əlaqədar münasibətlər
√ vergi tətillərinin verilməsi ilə əlaqədar yaranan münasibətlər
• büdcə sisteminə daxil olan büdcələr arasında qarşılıqlı münasibətlər
• respublikanın gəlir və xərclərinin büdcələr arasında bölüşdürülməsi ilə
• respublikanın dövlət büdcəsinin gəlir və xərclər üzrə strukturunun müəyyən edilməsi ilə əlaqədar münasibətlər

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

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



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

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

229. Maliyyə nəzarətinin hansı formaları var

• maliyyə, pul
√ İlkin, cari, sonrakı
• maliyyə
• pul
• əmlak, maliyyə, pul

230. Nazirlər Kabineti maliyyə nəzarətini xüsusi səlahiyyətli orqanlar vasitasi ilə həyata keçirir.

• Maliyyə Nazirliyi
√ hamsı
• Vergilər Nazirliyi
• Gəmrük komitəsi
• Milli Bank

231. maliyyə nəzarətinin məzmununa aiddir

• müəssisələrin və vətəndaşların Dövlət qarşısında maliyyə öhdəliklərinin yerinə yetrilməsinin yoxlamaq
√ hamsı

• müəssisə, idarə və təşkilatlar tərəfindən aparılan maliyyə əməliyyatlarının qanunauygun həyata keçirilməsinə, pul vəsaitlərinin
hesablanması saxlanılması qaydalarına qanunauygun əməl olunmasını yoxlamaq,

• Istehsal və komersiya fəaliyyətinin yüksəldilməsində onları daxili ehtiyatlarını aşkar etmək, maliyyə-təsərefat fəaliyyətinə obyektiv
qiymət vermək

• hüquqi və fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərınin budcə vəsaitlərinin , bank ssudalarının, xüsusi vəsaitlərin onlar tarafindən
məqsədəuygun surətdə istifadəsini yoxlamaq

232. Maliyyə nəzarətini əhəmiyyəti və zəruriliyi

• Pul münasibetleri
√ bölgü, mübadilə və istehlak münasibətləri
• valyuta yıgımı
• hamsı
• Maliyyə resursları

233. Maliyyə nəzarətinin obyekti

• Büdcə prossesi
√ Pul münasibetleri
• valyuta
• heç biri
• Maliyyə resursları

234. Azərbaycan Respublikasının maliyyə faliyyətini həyata keçirən orqanlar səlahiyyətlərinə görə hansı qruplara bölünür.

• Pulu yıgan
√ Umumi və xusisi
• pula nəzarət edən
• pulu paylayan
• Pulu bölüşdürən

235. Dövlətin maliyyə fəaliyyənti dedikdə



• hüquqi və fiziki şəxslərdən yıgılan vergilər və ödəmələr
√ hüquqi və fiziki şəxslərin pul vəsaitlərindən dövlətin müvəqqəti istifadə edilməsi ilə əlaqədar münasibətlərdir
• hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən vergi orqanlarına qaytarılmamaq şərti ilə verilən pul
• heç biri.
• hüquqi və fiziki şəxslərdən yıgılan cərimələrdi

236. budcə fondunu nə təşkil edir

• gömrük yıgımları.
√ hüquqi və fiziki şəxslərdən yıgılan vergilər və ödəmələr
• bank kreditləri
• cərimələr
• sıgorta haqları

237. AR-nın Dövlət Büdcəsi haqqında qanunları hansı normalardan ibarətdir?

• prosessual;
√ maddi
• dispozitiv;
• dispozitiv və prosessual
• imperativ;

238. Büdcə sahəsində yaranan münasibətləri tənzim edən hüquq normaları hansılardır?

• imperativ;
√ maddi və prosessual;
• imperativ və prosessual;
• dispozitiv və maddi
• imperativ və maddi;

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

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

240. Yoxlamaların həyata keçirilməsi dövrü baxımından maliyyə nəzarətinin aşağıdakı formaları vardır?

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

241. 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

242. Maliyyə hüququnun institutları hesab edilir?

• sığorta və vergi hüquqları
√ büdcə və vergi hüquqları
• kredit fondu və yığım hüquqları



• dövlət rüsumu və tarf hüquqları
• büdcə və bələdiyyə hüquqları

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

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

244. Maliyyə hüququnun ümumi hissəsinə aiddir?

• dövlətin bank faliyyətinin ümumi prinsiplərini, hüquqi forma və metodlarını nizama salan normalar
√ dövlətin maliyyə faliyyətinin ümumi prinsiplərini, hüquqi forma və metodlarını nizama salan normalar
• dövlətin kredit faliyyətinin ümumi prinsiplərini, hüquqi forma və metodlarını nizama salan normalar
• dövlətin sığorta faliyyətinin ümumi prinsiplərini, hüquqi forma və metodlarını nizama salan normalar
• dövlətin idarəetmə faliyyətinin ümumi prinsiplərini, hüquqi forma və metodlarını nizama salan normalar

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

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

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

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

247. 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 edir
• maliyyə münasibətləri ekvivalentsiz münasibətlərdir
• maliyyə münasibətləri pul vəsaitəlrinin bölgüsü münasibətləridir

248. Dövlət büdcəsinin icrası prosesində onun gəlirləri təsdiq olunmuş məbləğdən 20% yerinə yetirilərsə və bu büdcə kəsirinin müəyyən
olunmuş yuxarı həddini keçməsinə səbəb olarsa, onda...?

• subsidiya tətbiq olunur
√ sekvestr tətbiq olunur
• qrant tətbiq olunur
• subvensiya tətbiq olunur
• datasiya tətbiq olunur

249. büdcə prosesinin anlayışı

• A R-nın büdcə sistemi, büdcələrin gəlir və xərcəlirinin bölüşdürülməsi, dövlət və bələdiyyələrin büdcə sahəsində səlahiyyətləri, büdcə
prosesi və ümumiyyətlə dövlətin büdcə sahəsində fəaliyyətini nizama salan maliyyə-hüquq normalarının məcmusudur

√ büdcələrin tərtib olunması, baxılması və təsdiq olunması, onların icrası, habelə büdcələrin icrasına dair hesabatın tərtib və təsdiq
olunması ilə əlaqədar dövlətin prosesual txarakterli büdcə hüquq normaları ilə nizama salınan fəaliyyətidir

• iqtisad kateqoriya kimi müxtəlif səviyyəli büdcə fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə olunması ilə əlaqədar yaranan
iqtisadi (pul) münasibətlərdir



• dövlət və yerli hakimiyyətin müvaifq orqanlarının vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsini təşkil etmək üçün bu və ya digər
səviyyələrdə mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondudur.

• büdcə qanunvericilikdə müəyyən edilən xüsusi qaydada işlənib hazırlanan və dövlət hakimiyyətinin nümayəndəli orqanı trəfindən qəbul
olunan əsas maliyyə plan aktıdır.

250. Subvensiyaların təqdim olunması zamanı hansı şərtləri müəyyənləşdirilir:

• konkret məqsədə istiqamətləndirilməsi;
√ hamsı
• subvensiya təqdim edən orqan tərəfindən onun həcminin, ünvanın, qaydasının və şərtlərin müəyyən edilməsi;
• subvensiya təqdim edən orqan tərəfindən nəzarət olunması, həmin orqana hesabat verilməsi.
• müvafiq büdcə ilə paylı iştiraka əsaslanan formada həyata keçməsi;

251. Subvensiya nədir

• büdcənin tənzimləyici gəlirlərindən biri kimi yuxarı büdcədən aşağı büdcəyə müəyyən işləri maliyyələndirmək üçün əvəzsiz və
qaytarılmamaq şərtilə ayrılan pul vəsaitləri olub və bu maliyyələndirmədə aşağı büdcə ilə paylı iştiraka əsaslanan büdcə

√ məqsədyönlü şəkildə istifadə edilməsi nəzərdə tutulan və yuxarı büdcədən aşağı büdcələrə ayrılan əvəzsiz büdcə vəsaitidir.
• inzibati ərazi vahidliklərinin sosial-iqtisadi cəhətdən inkişafını tarazlaşdırmaq üçün aşağı büdcələrə təqdim olunur

• humanitar, sosial, ekoloci layihələri, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, hüquqi məsləhət, informasiya, nəşriyyat və s qanunla nəzərdə tutulan
qaydada göstərilən yardımdır.

• aşağı bıdcələrə maddi kömək göstərmək məqsədilə əvəzsiz, qaytarılmamaq şərtilə yuxarı büdcədən ayrılan büdcə vasitəsilərinə

252. trasfert hansı mənada işlədilir:

• bir ölkədən başqa bir ölkəyə qızıl və ya xarici valyutanın köçürülməsi kimi;
√ hamsı
• beynəlxalq sazişlər əsasında dövlətlər arasında əhali mübadiləsi, vətəndaşlığın avtomatik dəyişməsi kimi;
• büdcə hüquq münasibətlərində isə transfert yuxarı büdcədən aşağı büdcəyə büdcə yardımı mənasında.

• adlı qiymətli kağızlara (çeklər, veksellər, səhmlər, istiqrazlar) sahiblik hüququnun bir şəxsdən başqa bir şəxsə təqdim olunması
(verilməsi) kimi;

253. Qrant nədir

• yuxarı büdcədən aşağı büdcəyə müvafiq dövlət hakimiyyət orqanının qərarı ilə ayrılan vəsaitlərin müəyyən məqsədi istiqamətləri
nəzərdə tutulmayan büdcə ehtiyatıdır.

√ humanitar, sosial, ekoloci layihələri, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, hüquqi məsləhət, informasiya, nəşriyyat və s qanunla nəzərdə tutulan
qaydada göstərilən yardımdır.

• aşağı bıdcələrə maddi kömək göstərmək məqsədilə əvəzsiz, qaytarılmamaq şərtilə yuxarı büdcədən ayrılan büdcə vasitəsilərinə
• inzibati ərazi vahidliklərinin sosial-iqtisadi cəhətdən inkişafını tarazlaşdırmaq üçün aşağı büdcələrə təqdim olunur.

• büdcənin tənzimləyici gəlirlərindən biri kimi yuxarı büdcədən aşağı büdcəyə müəyyən işləri maliyyələndirmək üçün əvəzsiz və
qaytarılmamaq şərtilə ayrılan pul vəsaitləri olub və bu maliyyələndirmədə aşağı büdcə ilə paylı iştiraka əsaslanan büdcə

254. transfer nədir

• yuxarı büdcədən aşağı büdcəyə müvafiq dövlət hakimiyyət orqanının qərarı ilə ayrılan vəsaitlərin müəyyən məqsədi istiqamətləri
nəzərdə tutulmayan büdcə ehtiyatıdır.

√ aşağı bıdcələrə maddi kömək göstərmək məqsədilə əvəzsiz, qaytarılmamaq şərtilə yuxarı büdcədən ayrılan büdcə vasitəsilərinə
• inzibati ərazi vahidliklərinin sosial-iqtisadi cəhətdən inkişafını tarazlaşdırmaq üçün aşağı büdcələrə təqdim olunur.

• humanitar, sosial, ekoloci layihələri, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, hüquqi məsləhət, informasiya, nəşriyyat və s qanunla nəzərdə tutulan
qaydada göstərilən yardımdır.

• büdcənin tənzimləyici gəlirlərindən biri kimi yuxarı büdcədən aşağı büdcəyə müəyyən işləri maliyyələndirmək üçün əvəzsiz və
qaytarılmamaq şərtilə ayrılan pul vəsaitləri olub və bu maliyyələndirmədə aşağı büdcə ilə paylı iştiraka əsaslanan büdcə

255. subsidiya nədir;

• yuxarı büdcədən aşağı büdcəyə müvafiq dövlət hakimiyyət orqanının qərarı ilə ayrılan vəsaitlərin müəyyən məqsədi istiqamətləri
nəzərdə tutulmayan büdcə ehtiyatıdır.

√ büdcənin tənzimləyici gəlirlərindən biri kimi yuxarı büdcədən aşağı büdcəyə müəyyən işləri maliyyələndirmək üçün əvəzsiz və
qaytarılmamaq şərtilə ayrılan pul vəsaitləri olub və bu maliyyələndirmədə aşağı büdcə ilə paylı iştiraka əsaslanan büdcə

• inzibati ərazi vahidliklərinin sosial-iqtisadi cəhətdən inkişafını tarazlaşdırmaq üçün aşağı büdcələrə təqdim olunur.

• humanitar, sosial, ekoloci layihələri, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, hüquqi məsləhət, informasiya, nəşriyyat və s qanunla nəzərdə tutulan
qaydada göstərilən yardımdır.

• aşağı bıdcələrə maddi kömək göstərmək məqsədilə əvəzsiz, qaytarılmamaq şərtilə yuxarı büdcədən ayrılan büdcə vasitəsilərinə



256. Dotasiya nədir

• humanitar, sosial, ekoloci layihələri, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, hüquqi məsləhət, informasiya, nəşriyyat və s qanunla nəzərdə tutulan
qaydada göstərilən yardımdır.

• aşağı bıdcələrə maddi kömək göstərmək məqsədilə əvəzsiz, qaytarılmamaq şərtilə yuxarı büdcədən ayrılan büdcə vasitəsilərinə

√ yuxarı büdcədən aşağı büdcəyə müvafiq dövlət hakimiyyət orqanının qərarı ilə ayrılan vəsaitlərin müəyyən məqsədi istiqamətləri
nəzərdə tutulmayan büdcə ehtiyatıdır

• inzibati ərazi vahidliklərinin sosial-iqtisadi cəhətdən inkişafını tarazlaşdırmaq üçün aşağı büdcələrə təqdim olunur.

• büdcənin tənzimləyici gəlirlərindən biri kimi yuxarı büdcədən aşağı büdcəyə müəyyən işləri maliyyələndirmək üçün əvəzsiz və
qaytarılmamaq şərtilə ayrılan pul vəsaitləri olub və bu maliyyələndirmədə aşağı büdcə ilə paylı iştiraka əsaslanan büdcə

257. Büdcə sistemini tənzimləmək məqsədilə yuxarı büdcələrdən aşağı büdcələrə ayrılan vəsaitlər (ehtiyatlar) hərəkət edir:

• dotasiya;subsidiya;
√ hamsı
• qrant;transfert;
• büdcə ssudası.
• subvensiya;

258. büdcə sisteminin gəlirlərini aşağıdakı kimi qruplaşdırılır

• təşkilatların təsərrüfat fəaliyyətindən daxil olan gəlirlər, xarici iqtisadi fəaliyyətdən daxil olan gəlirlər, vasitəçilik və digər xidmətlərdən
daxil olan gəlirlər;

√ Hamsı
• təbii, maddi və s. ehtiyatlardan ödəmələr;
• vətəndaşlardan daxil olan gəlirlər;
• bank və sığorta fəaliyyətindən daxil olan gəlirlər özəlləşdirmədən daxil olan gəlirlər,

259. Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi hansı səviyyələrdən ibarətdir:

• maddi və prosesual büdcə hüquq normaları.
√ Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi, Naxçıvan MR-nın dövlət büdcəsi və bələdiyyə büdcələri.
• fövqəladə büdcə;
• minimal büdcə.
• adi büdcələr,

260. Büdcə sahəsində yaranan münasibətləri tənzim edən normalarhansı qrupa bölünür:

• adi büdcələr,
√ maddi və prosesual büdcə hüquq normaları.
• minimal büdcə.
• birləşmiş (vahid) büdcə
• fövqəladə büdcə;

261. Büdcə sahəsində yaranan münasibətləri tənzim edən normalar neçə üerə bölünür

• 5.0
√ 2.0
• 6.0
• 7.0
• 4.0

262. Büdcə hüquq münasibətlərinin subyekti olmaq üçün hansı əlamətlər vacibdir :

• dövlət və inzibati ərazi vahidlikləri

√ gəlir və xərclərin büdcələr arasında bölüşdürülməsində iştirak etmək, büdcə prosesinin hər hansı bir mərhələsində iştirak etmək,
büdcədən maliyyələndirmə formasında pul vəsaiti alması ilə əlaqədar büdcə hüquq münasibətlərində iştirak etmək.

• müxtəlif səviyyəli büdcə fondları
• dövlət və yerli hakimiyyətin müvaifq orqanları
• büdcə qanunvericilikdə müəyyən edilən xüsusi qaydada işlənib hazırlanan maliyyə plan aktları.



263. Büdcə hüquq münasibətlərinin dairəsini aşağıdakı qaydada qruplaşdırmaq olar:

• dövlət və yerli hakimiyyətin müvaifq orqanlarının vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsini təşkil etmək üçün bu və ya digər
səviyyələrdə mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondudur.

• büdcə qanunvericilikdə müəyyən edilən xüsusi qaydada işlənib hazırlanan və dövlət hakimiyyətinin nümayəndəli orqanı trəfindən qəbul
olunan əsas maliyyə plan aktları.

• müxtəlif səviyyəli büdcə fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə olunması ilə əlaqədar yaranan iqtisadi (pul) münasibətlərdir

√ dövlət və inzibati ərazi vahidlikləri: dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanları dövlət hakimiyyətinin nümayəndəli və idarəçilik
orqanları

• heç biri

264. büdcə hüququ anlayışı

• büdcə qanunvericilikdə müəyyən edilən xüsusi qaydada işlənib hazırlanan və dövlət hakimiyyətinin nümayəndəli orqanı trəfindən qəbul
olunan əsas maliyyə plan aktıdır.

√ A R-nın büdcə sistemi, büdcələrin gəlir və xərcəlirinin bölüşdürülməsi, dövlət və bələdiyyələrin büdcə sahəsində səlahiyyətləri, büdcə
prosesi və ümumiyyətlə dövlətin büdcə sahəsində fəaliyyətini nizama salan maliyyə-hüquq normalarının məcmusudur

• dövlət və yerli hakimiyyətin müvaifq orqanlarının vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsini təşkil etmək üçün bu və ya digər
səviyyələrdə mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondudur.

• heç biri

• iqtisad kateqoriya kimi müxtəlif səviyyəli büdcə fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə olunması ilə əlaqədar yaranan
iqtisadi (pul) münasibətlərdir

265. birləşmiş (vahid) büdcə nədir.

• iqtisadiyyatın nisbətən sabit və normal inkişafı şəraitində qəbul olunan büdcələr
• heç biri
• Bu cür büdcə yanız ayrı-ayrı inzibati ərazi vahidləri səviyyəsində qəbul oluna bilər
√ Mürəkkəb inzibati ərazi quruluşuna malik ölkələrdə belə büdcələr qəbul oluna bilər

• Bu büdcə ölkdə fövqəladə vəziyyət müəyyən olunması ilə əlaqədar olaraq pul vəsailərinin xüsusi, daha ağır istifadə recimini nəzərdə
tutan və bu halda qəbu edilən büdcədir;

266. fövqəladə büdcə nədir.

• iqtisadiyyatın nisbətən sabit və normal inkişafı şəraitində qəbul olunan büdcələr

√ ölkdə fövqəladə vəziyyət müəyyən olunması ilə əlaqədar olaraq pul vəsailərinin xüsusi, daha ağır istifadə recimini nəzərdə tutan və bu
halda qəbu edilən büdcədir

• Mürəkkəb inzibati ərazi quruluşuna malik ölkələrdə belə büdcələr qəbul oluna bilər.
• heç biri
• Bu cür büdcə yanız ayrı-ayrı inzibati ərazi vahidləri səviyyəsində qəbul oluna bilər

267. adi büdcələr nədir

• Bu büdcə ölkdə fövqəladə vəziyyət müəyyən olunması ilə əlaqədar olaraq pul vəsailərinin xüsusi, daha ağır istifadə recimini nəzərdə
tutan və bu halda qəbu edilən büdcədir;

√ iqtisadiyyatın nisbətən sabit və normal inkişafı şəraitində qəbul olunan büdcələr
• Mürəkkəb inzibati ərazi quruluşuna malik ölkələrdə belə büdcələr qəbul oluna bilər.
• heç biri
• Bu cür büdcə yanız ayrı-ayrı inzibati ərazi vahidləri səviyyəsində qəbul oluna bilər

268. büdcə kəsirinin səbəbləri.

• hüquqi və fiziki şəxslərin vergilədən yayınmaları, vergi intizamına əməl etməmələri nətic etibarilə büdcəyə öz təsiri göstərir
√ hamsı
• Üçüncüsü, ölkədə baş verə bilən qeyri-stabillik, müəssisələrin öz işini dayandırması və s. buk imi halları da göstərmək olar.
• Dördüncüsü, büdcədə kəsir xarci iqtisadi əlaqələrdə oolan çatışmamazlıqların nəticəsində də əmələ gələ bilər.
• İkincisi, ölkədə kriminogen vəziyyətin kəskin şəkil alması, korrupsiya, dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərinin səriştəsizliyi və s.

269. büdcə kəsiri nədir

• Büdcə kəsiri Azərbaycan Respublikasının əmlakıdı



√ büdcə xərcələrinin gəlirləri üstələməsi baş verir və büdcə kəsiri dövlət büdcəsi xərclərinin gəlirlə təmin olunmayan məbləğidir.
• Büdcə kəsiri riyazi əmsaldı
• Büdcə kəsiri Azərbaycan Respublikasının iflasıdı
• Büdcə kəsiri fiziki şəxsin mülkiyyətidir

270. Büdcənin hüquqi əlamətləri

√ universal maliyə plan aktıdır, başqa digər maliyyə planlarına münasibətdə əlaqələndirici rola malikdir, əsas maliyyə plan aktıdır.
• heç biri

• büdcə qanunvericilikdə müəyyən edilən xüsusi qaydada işlənib hazırlanan və dövlət hakimiyyətinin nümayəndəli orqanı trəfindən qəbul
olunan əsas maliyyə plan aktıdır.

• iqtisad kateqoriya kimi müxtəlif səviyyəli büdcə fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə olunması ilə əlaqədar yaranan
iqtisadi (pul) münasibətlərdir

• dövlət və yerli hakimiyyətin müvaifq orqanlarının vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsini təşkil etmək üçün bu və ya digər
səviyyələrdə mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondudur.

271. Büdcə iqtisadi kateqoriya

• dövlət və yerli hakimiyyətin müvaifq orqanlarının vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsini təşkil etmək üçün bu və ya digər
səviyyələrdə mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondudur.

√ iqtisad kateqoriya kimi müxtəlif səviyyəli büdcə fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə olunması ilə əlaqədar yaranan
iqtisadi (pul) münasibətlərdir

• hüquqi kateqoriyadır
• hamsı
• maddi kateqoriyadır

272. Maddi mənada büdcə

• iqtisadi kateqoriyadır

√ dövlət və yerli hakimiyyətin müvaifq orqanlarının vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsini təşkil etmək üçün bu və ya digər
səviyyələrdə mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondudur.

• hüquqi kateqoriyadır
• hamsı
• maddi kateqoriyadır

273. Büdcənin mahiyyətini açmaq üçün bu məsələyə üç aspektdən yanaşmaq lazımdı

• planlı
√ iqtisadi; maddi mənada; hüquqi kateqoriya kimi
• məntiqi
• Heç biri
• mənəvi

274. təftişin üsulları

• riyazi, normativ, məntiqi
√ - hamsı
• invertarlaşdırma, ekspertiza
• vizual müşahidə
• - qarşılıqlı, müqaisəli.

275. Təşkilati əlamətinə görə təftişin növləri

• Kompleks
√ hamsı
• plandankənar
• tematik
• planlı

276. Təftişçinin hüquq və vəzifələri



• təftiş apardıgı təşkilatda lazım oaln sənədləri tələb etmək, lazım olduqda müəssisənin bütün sahələrini və binalarını yoxlamaq
√ hamsı
• müəssisə rəhbər və digər işçilərdən izahat tələb etmək
• xüsusi protokol əsasında müəyyən sənədləri götürmək
• mütaxasis və ekspert dəvət etmək

277. Təftiş yoxlamanın obyektləri

• Sənəd Təftiş- hamsı
√ hamsı
• Qismən Təftiş
• Tam Təftiş
• Faktiki Təftiş

278. Maliyyə nəzarətin metodları

• analitik və statistis fəaliyyət
√ yoxlama və taftiş
• rüblük
• - hamsı
• illik

279. Hesablaşma Palatasının funksiyaları aşagıdakı kimi qruplaşdırılır.

• könüllü və məcburi
√ nəzarət- nəftiş, analitik – informasiya, ekspert-analitik
• cari,
• sonrakı
• İlkin,

280. məcburi maliyyə nəzarəti bu halda həyata keçirilir

• bələdiyyənin xaişi ilə
√ qanunvericiliyin tələbi və səlahiyyətli dövlət orqanlarının qərarı ilə
• xalqın qərarı ilə
• Heç biri
• prokurorun təşəbbüsü ilə

281. maliyyə nəzarətinin forması

• İlkin,
√ könüllü və məcburi
• sonrakı
• hamsı
• cari,

282. xüsusi səlahiyyətli dövlət orqanların nəzarət obyektləri

• budcə nəzarəti
√ hamsı
• bank nəzarəti
• sıgorta , valyuta, gömrük nəzarəti
• vergi nəzarəti

283. Maliyyə nəzarətinin növləri

• - dövlət nəzarəti
• - təssərqfat daxili, audit, prezident
• - parlament, ümumisəlahiyyətli idarəçilik orqanlarının nəzarəti,
√ - hamsı



• - idarədaxili nəzarət

284. Sonrakı maliyyə nəzarətinin tədqiqat obyekti nədir

• gələcək yoxlama dövrünün maliyyə göstəriciləri
√ keçən yoxlama dövrünün maliyyə göstəriciləri
• maliyyə hesabları
• heç biri
• əmlak nəzarət

285. Cari nəzarətin məqsədi

• maliyyə hüquq münasibətlərinin iştirakçılarına lazımi metodik kömək gəstərmək
√ maliyyə fəaliyyəti zamanı yol verilən nöqsanları aşkara çıxartmaq və xəbərdar etmək
• hesablanması və ödənilməsi barədə izahatlar verməyə, onların hüquq və vəzifələrini izah etmək
• pul fondunun yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə edilməsi üzrə maliyyə əməliyyatlarına başlamazdan əvvəl həyata keçirilir
• müəyyən edilmiş hesabat formalarının doldurulması qaydalarını izah etməyə, vergilərin

286. İlkin maliyyə nəzarətinin məqsədi

• müəyyən edilmiş hesabat formalarının doldurulması qaydalarını izah etməyə, vergilərin
√ maliyyə hüquq münasibətlərinin iştirakçılarına lazımi metodik kömək gəstərmək
• pul fondunun yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə edilməsi üzrə maliyyə əməliyyatlarına başlamazdan əvvəl həyata keçirilir
• pul əməliyyatlarının həyata keçirilməsi prossesində aparılan maliyyə nəzarəti
• hesablanması və ödənilməsi barədə izahatlar verməyə, onların hüquq və vəzifələrini izah etmək

287. Sonrakı nəzarət

• pul fondunun yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə edilməsi üzrə maliyyə əməliyyatlarına başlamazdan əvvəl həyata keçirilir
√ maliyyə əməliyyatlarının sonunda aparılan maliyyə nəzarətidir

• Istehsal və komersiya fəaliyyətinin yüksəldilməsində onları daxili ehtiyatlarını aşkar etmək, maliyyə-təsərefat fəaliyyətinə obyektiv
qiymət vermək

• hamsı
• pul əməliyyatlarının həyata keçirilməsi prossesində aparılan maliyyə nəzarəti

288. cari nəzarət

• pul fondunun yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə edilməsi üzrə maliyyə əməliyyatlarına başlamazdan əvvəl həyata keçirilir
√ pul əməliyyatlarının həyata keçirilməsi prossesində aparılan maliyyə nəzarəti

• Istehsal və komersiya fəaliyyətinin yüksəldilməsində onları daxili ehtiyatlarını aşkar etmək, maliyyə-təsərefat fəaliyyətinə obyektiv
qiymət vermək

• hamsı
• maliyyə əməliyyatlarının sonunda aparılan maliyyə nəzarətidir

289. İlkin nəzarət

• pul əməliyyatlarının həyata keçirilməsi prossesində aparılan maliyyə nəzarəti
√ pul fondunun yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə edilməsi üzrə maliyyə əməliyyatlarına başlamazdan əvvəl həyata keçirilir

• Istehsal və komersiya fəaliyyətinin yüksəldilməsində onları daxili ehtiyatlarını aşkar etmək, maliyyə-təsərefat fəaliyyətinə obyektiv
qiymət vermək

• hamsı
• maliyyə əməliyyatlarının sonunda aparılan maliyyə nəzarətidir

290. Maliyyə intizamı dedikdə

• Nazirlər Kabinetinin pul vəsaitlərinin təşkili, bölgüsü və istifadə edilməsi qaydalarına və göstərişlərinə dəqiqliklə və dönmədən əməl
olunması başa düşülür

√ müəssisə, idarə və təşkilatların və vətəndaşların pul vəsaitlərinin təşkili, bölgüsü və istifadə edilməsi qaydalarına və göstərişlərinə
dəqiqliklə və dönmədən əməl olunması

• Milli Məclisin pul vəsaitlərinin təşkili, bölgüsü və istifadə edilməsi qaydalarına və göstərişlərinə dəqiqliklə və dönmədən əməl olunması
başa düşülür



• Hesablama Palatasının pul vəsaitlərinin təşkili, bölgüsü və istifadə edilməsi qaydalarına və göstərişlərinə dəqiqliklə və dönmədən əməl
olunması başa düşülür

• Vergilər Nazirliyinin pul vəsaitlərinin təşkili, bölgüsü və istifadə edilməsi qaydalarına və göstərişlərinə dəqiqliklə və dönmədən əməl
olunması başa düşülür

291. Azərbaycan Respublikasının maliyyə fəaliyyəti dedikdə......

• dövlət maliyyə fondlarının gəlirləri dövlətin özü tərəfindən tətbiq edilən vergi sistemi vasitəsi ilə məcburi qaydada təmin edilməsi başa
düşülür

√ sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarının reallaşdırılması, şlkənin müdafiəsi və təhlükəsizliyinin təvbn edilməsi məqsədləri üçün dövlətin və
bələdiyyələrin maliyyə ehtiyatlarının plana uygun yaradılması, bölüşdürülməsi, istifadəsi başa düşülür.

• dövlət maliyyəsi dövlətin özü tərəfindən idarə olunan pul sistemi ilə bütün səviyyələrdə baglı olması
• heç biri

• bankların sərəncamında oan və onların qalmış pul vəsaitlərinin dövlət üçün təşkil olunması və digər ehtiyaclar üçün əvəzli və müddətli
şərtlərlə verilməsidir

292. Mərkəzləşdirilməmiş pul fondlara nə aiddir

• hüquqi və fiziki şəxslərdən yıgılan cərimələri
√ müəssisə və təşkilatların maliyyəsi (pul) aiddir

• bankların sərəncamında oan və onların qalmış pul vəsaitlərinin təşkil olunması və digər ehtiyaclar üçün əvəzli vəmüddətli şərtlərlə
verilməsi üzrə münasibətlər

• hakimiyyət subyekti kimi dövlət sərəncamina daxil olan pul vəsaiti fondları
• dövləti maliyyələşdirən pul

293. Pul fondunun hansı növləri var

• komersiya və qeyri komersiya
√ Mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş
• maliyyə
• qeyri maliyyə
• sıgorta

294. Sıgorta fondunun əsas məqsədi

• dövləti maliyyəsini sıgortalayir
√ təbii fəlakət, bədbəx hadisə və digər hallarda göstərilənlərin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün istifadə edilir
• komersiya və qeyri komersiya təşkilatlarının maliyyəsini sıgortalayir
• hüquqi və fiziki şəxslərdən yıgılan cərimələri sıgortalayir
• kredit sıgortalayir

295. Müəssisə, idarə və təşkilatların maliyyəsinin hansı növü var

• özünü maliyyələşdirən
√ komersiya və qeyri komersiya
• dövləti maliyyələşdirən maliyyə
• kredit təşkilatı
• bankrot

296. Dövlət krediti nədir

• hüquqi və fiziki şəxslərdən yıgılan kredit faizləri
• hüquqi və fiziki şəxslərdən yıgılan cərimələrdir
√ hüquqi və fiziki şəxslərin pul vəsaitlərindən dövlətin müvəqqəti istifadə edilməsi ilə əlaqədar münasibətlərdir
• hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən vergi orqanlarına qaytarılmamaq şərti ilə verilən pul
• hüquqi və fiziki şəxslərdən yıgılan vergilər və ödəmələr

297. Azərbaycan Respublikasının pul fondlarının hüquq institutları

• - onun inzibati ərazi vahidlərinin, habelə müəssisə, idarə, təşkilatların pul vəsaiti.
√ - Dövlət maliyyəsi, müəssisə, idarə, təşkilatların maliyyəsi, kredit fondu, dövlət sıgorta fondu, büdcə fondu və.s



• - Dövlət maliyyəsi, müəssisə, idarə, təşkilatların maliyyəsi və borc fondu
• gömrük yıgımları
• - Bank kreditləri, təşkilatların maliyyəsi

298. İqtisadi mexanizm rolunda maliyyə

• idarə, təşkilatların pul vəsaiti fondularının yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə olunması prossesində yaranan ictimai münasibətlər
başa düçülür.

√ ümumi daxili məhsulun və milli gəlirin bölüşdürülməsi və yenidən bölüçdürülməsi mexanizmi, habelə istehsal və ictimai tələbatların
ödənilməsi üzərində nəzarət vasitəsidir.

• sosial ehtiyacların təmin edilməsi üçün zəruri olan dövlətin, onun inzibati ərazi vahidlərinin pul vəsaiti fondularının yaradılması,
bölüşdürülməsi mexanizmidir

• dövlətin, onun inzibati ərazi vahidlərinin, habelə müəssisə, idarə, təşkilatların yalniz vergi formasında yıgılan pul vəsaitidir.

• gəlirin bölüşdürülməsi və yenidən bölüçdürülməsi mexanizmi, habelə istehsal və ictimai tələbatların ödənilməsi üzərində nəzarət
vasitəsidir.

299. maliyyə hansı kateqoriyyaya aiddir

• - hüquqi
√ iqtisadi
• maliyyə
• pul
• - siyasi

300. Maliyyənin Nəzarət funksiyasi

• dövlətin, onun inzibati ərazi vahidlərinin, habelə müəssisə, idarə, təşkilatların və fiziki şəxlərin pul vəsaitlərinə nəzarət edir.

√ dövlətin və ya digər pul fondlarına maliyyə ehtiyatlarının daxl olması prossesi, maliyyə ehtiyatlarının bölüçdurulməsi və onlardan nece
istifadə edilmzsi və s. Haqqında daima məlumat əldə edilir

• l dövlətin, onun inzibati ərazi vahidlərinin, habelə müəssisə, idarə, təşkilatların sərəncamından çıxarilan pul vəsaitlərinə nəzarət edir
• dövlətin, onun inzibati ərazi vahidlərinin, habelə müəssisə, idarə, təşkilatların pul və vəsaiti artır
• dövlətin, onun inzibati ərazi vahidlərinin, habelə müəssisə, idarə, təşkilatların sərəncamına daxil olan əmlaka nəzarət edir

301. Maliyyənin Bölgü funksiyası

• əmlak dövlətin, onun inzibati ərazi vahidlərinin, habelə müəssisə, idarə, təşkilatların sərəncamına daxil olur.
√ pul dövlətin, onun inzibati ərazi vahidlərinin, habelə müəssisə, idarə, təşkilatların və fiziki şəxlərin sərəncamına daxil olur.
• dövlətin, onun inzibati ərazi vahidlərinin, habelə müəssisə, idarə, təşkilatların pul və vəsaiti artır
• təşkilatların pul vəsaiti artır
• pul dövlətin, onun inzibati ərazi vahidlərinin, habelə müəssisə, idarə, təşkilatların sərəncamından çıxır

302. Maliyyənin funksiyaları

• yigim,bölgü, yenidən bölgü.
√ Bölgü, nəzarət, tənzimləmə
• gömrük yıgımları
• nəzarət, yenidən bölgü
• vergi yigımı sərəncamına daxil olur.

303. maddi məzmuna görə maliyyə

• dövlətin, onun inzibati ərazi vahidlərinin, habelə müəssisə, idarə, təşkilatların valyuta vəsaiti fondudur
√ dövlətin, onun inzibati ərazi vahidlərinin, habelə müəssisə, idarə, təşkilatların pul vəsaiti fondudur
• dövlətin vəsaitidi
• dövlətin, onun inzibati ərazi vahidlərinin, habelə müəssisə, idarə, təşkilatların yalniz vergi formasında yıgılan pul vəsaiti fondudur.
• dövlətin, onun inzibati ərazi vahidlərinin, habelə müəssisə, idarə, təşkilatların əmlak fondudur

304. Maliyyə” Ərəbcədən tərcümədə nə deməkdir

• pul mənbəyi
√ pul yıgımı



• pulun paylanması
• iqtisadi mexanizm
• pulun bölüşdürülməsi

305. maliyyənin anlayişi aşagıdakılardan hansıdir

• maliyyə cəmiyyətdə pul münasibətlərini tənzimləyir

√ dövlətin funksiyalarnın yəta keçirilməsinin təmin edən pul vəsaitləri fondlarinin yaradılması, və istifadəsi üzrə dövlət tərəfindən
tənzimlənən iqtisadi münasibətlər sistemi kimi ifadə olunur

• maliyyə cəmiyyətdə iqtisadi münasibətlərini tənzimləyir
• maliyyə cəmiyyətdə pulla baglı mülki münasibətlərini tənzimləyir
• maliyyə cəmiyyətdə maliyyə münasibətlərini tənzimləyir

306. Maliyyə hüququnun mənbələri

• AR Konstitusiyası
√ hamsı
• Budcə haqqında qanun
• AR Prezidentinin fərmanları
• Vergi məcəlləsi

307. maliyyə-fəaliyyətinin məzmununa görə bölünür,,,

• büdcə, büdcələrin və büdcədən kənar məqsidli fondların təikili və icra olunması ilə əlaqədar münasibətlər
√ hamsı
• vergi münasibətləri
• dövlətin daxili borcları ilə əlaqədar münasibətlər və.s
• müəssisələrin, idarələrin pul vəsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi

308. maliyyə fəaliyyəti iqtisadi meyyara görə hansı qruplara bölünür.

• hüquqi
√ maliyyə və qeyri maliyyə xarakterli
• siyasi
• ictimai
• iqtisadi

309. Qanunvericiliyə əsasən hansı tarixdən milli valyuta kimi manat ölkənin yeganə ödəniş vasitəsi sayılır?

• 1991-ci il yanvarın 1-dən
• 1993-ci il yanvarın 1-dən
• 1996-cı il yanvarın 1-dən
• 1994-cü il yanvarın 1-dən
√ 1992-ci il yanvarın 1-dən dən

310. Bank fəaliyyəti göstərilməsi üçün xüsusi razılıq (lisenziyanın) verilməsi səlahiyyəti hansı dövlət orqanına verilib?

• Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi
• Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
√ Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
• Azərbaycan Respublikasının Gömrük Komitəsi

311. Qanunvericiliyə əsasən Azərbaycanın bank sisteminin 1-ci pilləsində hansı bank yerləşməlidir?

• Xalq Bank
√ Mərkəzi Bank
• Ata Bank
• Para Bank



312. Qanunvericiliyə əsasən Azərbaycanın bank sisteminin 2-ci pilləsində hansı bank yerləşməlidir?

√ Kommersiya bankları
• Xalq Bank
• Mərkəzi Bank
• Para Bank

313. Bankların şöbə və nümayəndəliyinin açılması üçün icazənin verilməsi və ləğv edilməsi barədə qərarlar necə qəbul edilir?

• Bankın İdarə Heyətinin qərarı ilə
• Mərkəzi Bankın lisenziyası ilə
• Hesablama Palatasının qərarı ilə
√ Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Nizamnəməsinə müvafiq olaraq AR-nın Prezidenti ilə razılaşdırılmaqla
• Bankın Müşahidə Şuarsının qərarı ilə

314. Manat nə vaxtdan ölkənin yeganə ödəniş vasitəsi olub?

• 2006-ci il yanvarin 8 –dən
√ 1999-cu il yanvarin 1-dən
• 1994-cü il yanvarin 1-dən
• 2001-ci il yanvarin 8-dən
• 1992-ci il yanvarin 1-dən

315. Azərbaycan Respublikasının Bank və Bank fəaliyyəti haqqında qanun nə vaxt qəbul edilib.

• 5 yanvar 2000 ci il
• 10 iyun 2001-ci il
√ 14 iyun1996-ci il
• 10 iyun 1997-ci il
• 31 yanvar 2001-ci il

316. Azərbaycan Respublikasının Milli Bank haqqında qanun nə vaxt qəbul edilib.

• 31 yanvar 2001-ci il
• 14 iyun1996-ci il
√ 10 iyun 1996-ci il
• 5 yanvar 2000 ci il
• 10 iyun 2001-ci il

317. Bankların hüuqi vəziyyəti hansılardır

• Banklar audit səlahiyyətlərini həyata keçirir
• Banklar cəriməetmə həyata keçirir
• Banklar yoxlamanı həyata keçirir
√ dövlət idarəçilik orqanları və nəzarıt orqanları kimi; sahibkarliq fəaliyyəti göstərən hüquqi şəxs kimi
• Banklar təftiş s həyata keçirir

318. Hər bir hesablaşmanın sonu nə ilə nəticələnir?

• naqdsız hesablaşma ilə;
• bank xidmətləri təqdim edilməsi ilə;
• hesablaşmaların ümumi rejimini müəyyən etməklə
√ ödənişlə;
• bank hesablaşması ilə;

319. Banklar hansı təşkilatlarda tərəfdaş, şərik və ya payçı kimi iştirak edə bilərlər?

• nəqliyyat;
• kommersiya
• qeyri-hökumət təşlikatları;



√ sığorta;
• tikinti;

320. Bank hüququnun müstəqil hüquq sahəsi kimi ayırmaq üçün nəyi müəyyən etmək lazımdır?

• predmetini, qanunvericilik sahəsini;
• qanunvericilik sahəsini
• metodunu, knsepsiyasını;
√ predmetini, metodunu;
• heç bir hüquq sahəsindən asılılı olmaması;

321. Aşağıdakılardan hansı Mərkəzi Bankın funksiyası deyil?

• bank sisteminə nəzarəti həyata keçirir
• valyuta tənzimini həyata keçirir, beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarını saxlayırbank sisteminə nəzarəti həyata keçirir
√ dövlət büdcəsinin layihəsini tərtib edir
• manatın məzənnəsinə mütəmadi olaraq nəzarət edir
• dövlətin pul və valyuta siyasətini müəyyən edir

322. Bank Mərkəzi Bankdan aldığı lisenziya əsasında aşağıdakı fəaliyyət növü ilə məşğul ola bilməz?

• qiymətli metalların əmanətə cəlb edilməsi və yerləşdirilməsi
• qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət
√ dövlət əmlakının reyistri ilə bağlı zəruri bazanı formalaşdırmaq
• maliyyə müşaviri, maliyyə agenti və ya məsləhətçisi xidmətlərinin göstərilməsi
• kreditlərə və kredit qabiliyyətinin yoxlanılmasına dair informasiya verilməsi və xidmətlər göstərilməsi

323. Bank Mərkəzi Bankdan aldığı lisenziya əsasında aşağıdakı fəaliyyət növü ilə məşğul ola bilməz?

• tələbli və müddətli depozitlərin (əmanətlərin) və digər qaytarılan vəsaitlərin cəlb edilməsi
• 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
• ödəniş vasitələrinin (o cümlədən kredit və debet kartları, yol çekləri və bank köçürmə vekselləri) buraxılması
√ dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşdırılması üçün pul vəsaitlərin təmərküzləşdirilməsi

324. Bank hüquq münasibətlərinin yaranmasına səbəb kimi aşağıdakılardan hansı çıxış edə bilməz?

• zərər vurulması
• müqavilə və ya birtərəfli əqd
• məcburi ehtiyatın yaradılmlası
• lisenziyanın verilməsi və onun geri götürülməsi
√ əmanət yerləşdirməyə məcburetmə

325. Bank əməliyyatları xüsusiyyətinə görə bank hüquq münasibəti deyil?

• passiv bank əməliyyatları
• аktiv bank əməliyyatları
• yardımçı bank əməliyyatları
√ direktiv bank əməliyyatları
• vasitəçi bank əməliyyatları

326. Subyektlər baxımından aşağıdakı bank hüquq münasibətləri mövcud deyil?

• bank və müştəri arasında
• bank əməliyyatının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq iki bank arasında
• Mərkəzi Bank ilə hökumət arasında
√ Mərkəzi Bank ilə sahibkar arasında
• Mərkəzi Bank və banklar arasında

327. Bankların formaları özlərini əsasən hər bir ölkənin iqtisadi sisteminin əsas həlqələrindən biri olan ........ sistemində biruzə verir?



• valyuta sistemində
• sığorta sistemində
• malyyə sistemində
• kredit sistemində
√ bank sistemində

328. Milli Bankın aşagıdakı funksiyaları var

• beynəlxalq maliyyə və vergi təşkilatları ilə əməkdaşlıq
• hamsı
• analitik və statistis fəaliyyət
• yerli hakimiyyət orqanları və digər təşkilatlar tərəfinsən qəbul olunmuş və vergiqoymaya aid olan aktlara nəzarət
√ Tənzimləyici və nəzarət

329. Valyuta tənzimi haqqında” qanun neçənci ildə təsdiq edilib

√ 21 oktyabr 1994- cü il
• 14 iyun1996-ci il
• 31 yanvar 2001-ci il
• 10 iyun 2001-ci il
• 10 iyun 1996-ci il

330. AR-nın ərazisində manatdan başqa pul vahidlərinin ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsi qadağan edilib?

• Valyuta haqqında qanunla
• Pul haqqında Konstitusiya qanunu ilə
• Vergi məcəlləsi ilə
√ Konstitusiya ilə
• Bank haqqında qanunla

331. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən mənfəətindən vergi tutulmayan bank hansıdır?

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

332. Pul nişanlarının tədavülə buraxılması və tədavüldən çıxarılması hüququ hansı banka məxsusdur?

• Xalq Banka
• Bank Standarta
• Texnika Banka
√ Mərkəzi Banka
• Royal Banka

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

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

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

• Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
• Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi



• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
√ Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı

335. İxtisaslaşmış bankların güclü inkişafı əsasən müşahidə olunmuşdur

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

336. Universal banklar ...?

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

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

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

338. Bankların iqtisadi məzmununa görə aşağıdakı təsnifat qrupu yoxdur?

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

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

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

340.
Bankların idarə edilməsində aşağıdakı orqanlardan hansı iştirak edir? 1. bankın idarəetmə orqanı olan səhmdarların ümumi yığıncağı 2.
bankın idarə olunmasına və işinə nəzarəti həyata keçirən orqan olan Müşahidə Şurası 3. bankda audit işini təşkil edən Audit Komitəsi 4.
bankın məsul icra orqanı olan İdarə Heyəti

• 2,4
• 1,4
√ hamısı
• 1,3
• 1,2

341. 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;

√ 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;



• ödəniş vasitələrinin (o cümlədən kredit və debet kartları, yol çekləri və bank köçürmə vekselləri) buraxılması;
• fiziki və hüquqi şəxslərin hesablarının, o cümlədən bankların müxbir hesablarının açılması və aparılması;

342. Qüvvədə olan qanunvericilik hansı əməliyyatların valyuta əməliyyatlarına aid edilməsini müəyyən edir

• Azərbaycan Respublikasında xarici valyutanın və xarici valyutada qiymətli kağızların tədavülü sahəsini və qaydasını müəyyən edir;
√ qeyri-rezidentlərin iştirakı ilə aparılan bütün əməliyyatlar
• baş vermiş nöqsanların aradan qaldırılması üçün valyuta nəzarəti orqanlarının tələblərini yerinə yetirmək və
• hamsı
• valyuta əməliyyatlarının tənzimlənməsinə dair normativ aktlar qəbul edir;

343. «Valyuta tənzimi haqqında» Qanuna əsasən cari əməliyyatlara göstərilənlərdən hansı aiddir:

• mallirın, işlərin və xidmətlərin ixracı və idxalı üzrə hesablaşmaların, eləcə də ixrac-idxal əməliyyatlarının 180 gündən artıq olmayan
müddətə kreditləşdirilməsi ilə əlaqədar hesablaşmaların həyata keçirilməsi üçün xarici respublikaya və ya respublikadan köçürülməsi;

√ hamsı

• əmanətlər, investisiyalar, kreditlər və kapitalın hərəkəti ilə bağlı başqa əməliyyatlar üzrə faizlərin, dividendlərin və s. gəlirlərin
respublikaya və ya respublikadan kənara köçürülməsi;

• respublikaya və ya respublikadan kənara qeyri-ticarət xarakterli köçürmələr, o cümlədən, əmək haqqı, pensiya, aliment və miras
məbləğlərinin köçürülməsi.

• 180 gündən artıq olmayan müddətə maliyyə kreditərinin alınması və verilməsi;

344. Aşağıdakı Banklardan hansı dövlətin müstəsna mülkiyyəti hesab olunur?

• Xalq Bank
√ Mərkəzi Bank
• Dünya Bankı
• Kapital Bank
• Beynəlxalq Bank

345. Manat ölkənin yeganə ödəniş vasitəsi elan olunmuşdur?

• 2006-cı il yanvarın 1-dən
√ 1992-ci il yanvarın 1-dən
• 1993-cü il yanvarın 1-dən
• 2004-cü il yanvarın 1-dən
• 1995-ci il yanvarın 1-dən

346. “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” qanun nə vaxt qəbul edilib?

• 1991-ci ildə
√ 1992-ci ildə
• 1989-cu ildə
• 2002-ci ildə
• 1994-cü ildə

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

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

348. Kommersiya banklarının təsnifat qrupuna daxil deyil?

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



• investisiya bankları

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

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

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

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

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

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

352. Bаnklаr aşağıdakı sahədə fəаliyyət göstərir?

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

353. Aşağıdakılardan hansılar aqrar hüququn prinsipi deyil?

• aqrar hüquq münasibətləri iştirakçılarının bərabərliyi
• aqrosənaye kompleksinin idarəçilik sisteminin demokratikləşdirilməsi
•  aqrar sahibkarlığın əmək fəaliyyətinin təbii iqlim şəraiti ilə üzvi əlaqəsi
• aqrar sahibkarlığın sərbəstliyi üçün hüquqi zəmanət sisteminin genişlənməsi
√ aqrar biznesə dövlət dəstəyinin artırılması

354. Aqrar sahədə dövlət siyasətinin həyata keçirlməsinə hansı dövlət orqanı məsuldur?

• Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
• Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
√ Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

355. Torpaq qanunvericiliyinə əsasən Azərbaycanda torpaqlar hüquqi və fiziki şəxslərə qısa müddətə icarəyə neçə ilə verilə bilər?

• 25 ilədək
• 1 ilədək
• 5 ilədək
• 10 ilədək
√ 15 ilədək

356. Torpaq islahatı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə aşağıdakı normativ akt daxil deyil?



• Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
• «Torpaq islahatı haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanun
√ Azərbaycan Respublikasının Hava Məcəlləsi
• Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi
• «Aqrar islahatların əsasları haqqında» qanun

357. “Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında” əsasnaməyə əsasən aşağıdakılardan hansı nazirliyin funksiyası deyil?

√ kənd təsərrüfatında təsərrüfat fəaliyyətinin regional tarazlığın təmin olunması tədbirlərini həyata keçirmək
• suvarılan torpaqların və kənd təsərrüfatının su təchizatının yaxşılaşdırılmasına dair tədbirlər həyata keçirmək
• tabeliyində olan idarə və təşkilatların fəaliyyətinə öz səlahiyyətləri çərçivəsində köməklik göstərmək və nəzarət etmək
• öz səlahiyyətləri hüdudlarında kənd təsərrüfatında təsərrüfat fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsini həyata keçirmək
• dövlət bitki mühafizə və bitki karantini xidmətlərini təşkil edir və dövlət fitosanitar nəzarətini həyata keçirmək

358. “Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında” əsasnaməyə əsasən aşağıdakılardan hansı nazirliyin vəzifəsi deyil?

• ölkədə aqrar islahatının həyata keçirilməsində yerli və rayon aqrar islahatı komissiyalarına əməli köməklik göstərilməsi

• kənd təsərrüfatının texnika, maşın, avadanlıq, ehtiyat hissələri və digər istehsal təyinatlı mallara olan tələbatın təhlil edilməsi və
proqnozlaşdırılması

• kənd təsərrüfatı sahəsində iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinin təmin edilməsi
√ kənd təsərrüfatı sahəsində istehsalın təşkili və həyata keçirilməsi
• kənd təsərrüfatı sahəsində dövlət siyasətinin formalaşdırılmasının və həyata keçirilməsinin təmin edilməsi

359. «Kəndli (fermer) təsərrüfatı haqqında» qanuna əsasən kəndli təsərrüfatı yaratmaq hüququna malikdir?

• fəaliyyət qabiliyyətli Azərbaycan Respublikasının bütün hüquqi şəxsləri
• 16 yaşına çatmış fəaliyyət qabiliyyətli Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşları
• hüquq qabiliyyətli Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşları
• 18 yaşına çatmış fəaliyyət qabiliyyətli bütün vətəndaşlar və vətəndaşlığı olmayanlar
√ 18 yaşına çatmış fəaliyyət qabiliyyətli Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşları

360. Torpaq icarəsi müqaviləsi qanun¬veri¬cilikdə müəyyən edilmiş qaydada kim tərəfdən dövlət qeydiyyatına alınır?

• icarə münasibətlərinə daxil olan icarədar tərəfindən
• icarə münasibətlərinə daxil olan icarəçi tərəfindən
√ müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
• müvafiq məhkəmələr tərəfindən
• müvafiq qanunverici orqanı tərəfindən

361. Qanunvericilikdə torpaq bazarında əqdlərin belə bir növü yoxdur?

• torpaq sahələrinin alqı-satqısı
√ torpaq sahələrinin statusunun dəyişdirilməsi
• torpaq sahələrinin bağışlanması
• torpaq sahələrinin rentası
• torpaq sahələrinin nizamnamə fonduna verilməsi

362. Qanunvericiliyə əsasən torpaq bazarının obyektləri ola bilər?

• Azərbaycan Respublikasına məxsus olan torpaq sahələri
√ yalnız Azərbaycan Respublikasının torpaq qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada qeydiyyata alınmış torpaq sahələri
• Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələri
• Azərbaycan Respublikasının işğal altında olan torpaq sahələri
• Azərbaycan Respublikasının perimetrinə daxil olan torpaq sahələri

363. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər, xarici hüquqi şəxslər, beynəlxalq birliklər və təşkilatlar, habelə xarici dövlətlər Azərbaycan
Respublikasında torpaq sahələrini yalnız əldə edilə bilərlər?

• mülki hüquq əsasında
√ icarə hüququ əsasında



• barter mübadiləsi əsasında
• vərəsəlik əsasında
• alqı-satqı əsasında

364. Torpaq xüsusi mülkiyyətinə verilə bilər?

• Azərbaycan Respublikasının fiziki şəxslərinə
√ Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına və hüquqi şəxslərinə
• Azərbaycan Respublikasında vətəndaşlığı olmayan şəxslərə
• Xarici ölkələrin vətəndaşlarına və hüquqi şəxslərinə
• Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxslərinə

365. “Azərbaycan Respublikasında 2002-2006-cı illərdə aqrar bölmənin inkişafına dair proqram”da bu tədbir nəzərdə tutulmamışdır?

• aqrar bölmədə zəruri strukturların yaradılmasının dəstəklənməsi
√ ekoloji standartların tətbiq edilməsi
• aqrar bölmənin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
• aqrar bölmənin maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
• torpaq və su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmini

366. “1999-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında aqrar islahatların dərinləşdiril¬mə¬si və kənd təsərrüfatında sahibkarlığın inkişafına
kömək göstərilməsinə dair Dövlət Proqramı”nda aşağıdakı istiqamətdə tədbirlər nəzərdə tutulmamışdır?

• aqrar sahədə əmlakın özəlləşdirilməsinin başa çatdırılması
√ istehsal infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi
• kəndin sosial inkişafı
• torpaq islahatının başa çatdırılması
• aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafına dövlət yardımı

367. Aqrar bazarın dövlət tənzimlənməsi aləti deyildir?

• mühüm kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının stimullaşdırılması
√ bank işinin təkmilləşdirilməsi
• sığorta işinin təkmilləşdirilməsi
• maliyyə - kredit müəssisələrinin işinin aqrar bazarın tələbatına uyğunlaşdırılması
• əmtəə istehsalçılarının xarici bazarın zərərli təsirindən qorunması və təminatlı daxili bazarın yaradılması

368. Aqrar sektora dövlət himayəsi tədbiri deyil?

• aqrar bölməyə investisiya qoyuluşunun stimullaşdırılması
√ regionlar üzrə tarazlığın təmin edilməsi
• kənd təsərrüfatı maşınlarının və digər maddi – texniki vasitələrin istehsal bazasının yaradılması
• işğal altından azad edilmiş ərazilərdə aqrar – sənaye kompleksinin bərpası və inkişaf etdirilməsi
• məqsədli dövlət proqramları əsasında meliorasiya və irriqasiya işlərinin aparılması

369. Aqrar sektorda çoxnövlü təsərrüfat formalarına aid deyil?

• xüsusi mülkiyyətə əsaslanan kəndli (fermer) təsərrüfatları
√ kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı asossasiyaları
• şərikli-payçı formasında fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı müəssisələri
• şərikli-payçı formasında fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı müəssisələri
• dövlət kənd təsərrüfatı istehsalı müəssisələri

370. Aqrar bölmədə yeni mülkiyyət münasibətlərinin aşağıdakı mülkiyyət formalarına əsaslanması nəzərdə tutulmuşdur?

• fərdi mülkiyyət, korparativ mülkiyyət, ailə mülkiyyət
√ dövlət mülkiyyəti, bələdiyyə mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət
• aqrar mülkiyyəti, sənaye mülkiyyəti, tikinti mülkiyyət
• dövlət mülkiyyəti, səhmdar mülkiyyəti, təsərrüfat mülkiyyət
• ictimai mülkiyyət, kollektiv mülkiyyət, xüsusi mülkiyyət



371. Aqrar sahədə aparılanislahatın məqsədini, vəzifələrini, əsas istiqamətlərini və prinsiplərini müəyyən edən normativ akt hansıdır?

• Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
√ “Aqrar islahatının əsasları haqqında” qanun
• Kəndli-fermer təsərrüfatı haqqında”qanun
• ”Sovxoz və kolxozların islahatları haqqında” qanun
• “Torpaq islahatı hqqında” qanun

372. Aqrar hüququnun əsas mənbəyi kimi Azərbayca Respublikası Konsti¬tu¬si¬ya¬sının normalarının aqrar münasibətlərin hüquqi
tənzimlənməsi sahəsində aşağıdakı təsnifat qrupu yoxdur?

• bütün ölkə çərçivəsində aqrar sahibkarlıq və digər iqtisadi fəaliyyət sahəsində vahid iqtisadi məkan
√ aqrar sahədə iqtisadi fəaliyyətin inteqrasiyasının təmin edilməsi və iqtisadi təhlükəsizlik
• aqrosənaye istehsalı sahəsində sahibkarlıq və digər iqtisadi fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsi
• bazar aqrar iqtisadiyyatının formalaşmasının lazımi şəraiti kimi inhisarçı fəaliyyətin məhdudlaşdırılması və azad rəqabət

• aqrar sahibkarlıq sahəsində vətəndaşların hüquq və azadlıqları və ya kənd təsərrüfatı kommersiya təşkilatlarının və sahibkarların hüquqi
vəziyyəti

373. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində olan struktur deyil?

• Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyi
√ Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi
• Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti
• Kənd təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyi
• Dövlət Baytarlıq Xidməti

374. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi öz fəaliyyətini digər müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə qarşılıqlı əla¬qəli
surətdə həyata keçirir və tabedir...?

• Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə
√ Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə
• Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə
• Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə
• Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinə

375. “Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə”yə əsasən bu nazirlik...?

• kənd təsərrüfatı sahəsində dövlət siyasətini formalaşdıran və həyata keçirən
√ kənd təsərrüfatı sahəsində dövlət siyasətini formalaşdıran və həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanıdır
• kənd təsərrüfatı sahəsində dövlət siyasətini formalaşdıran və həyata keçirən Nazirlər Kabinetinin şöbəsidir
• kənd təsərrüfatı sahəsində dövlət siyasətini formalaşdıran və həyata keçirən məhkəmə hakimiyyəti orqanıdır
• kənd təsərrüfatı sahəsində bələdiyyə idarəetməsini həyata keçirən icra hakimiyyət orqanıdır

376. Kənd təsərrüfatı istehsalı sahəsində dövlət idarəetməsini həyata keçirən xüsusi icra hakimiyyəti orqanı hansıdır?

• Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
√ Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikası Aqrar İslahatlar Komissiyası
• Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti

377. «Azərbaycan Respublikasının Ərzaq Təhlükəsizliyi Proqramı» Azərbaycan Respublikası Hökumətinin ərzaq təhlükəsizliyi
sahəsindəki..?

• dövlət büdcəsi öhdəliyini təşkil edir
√ öhdəlik və məqsədlərini əhatə edir
• xarici öhdəliklərini müəyyən edir
• dövlət quruluşunu təmin edir
• səlahiyyətlərini əhatə edir



378. «Sovxoz və kolxozların islahatı haqqında» qanunda aşağıdakı təşkilati-hüquqi formada təsərrüfatçılıq subyekti nəzərdə tutulmamışdır?

• dövlət kənd təsərrüfatı istehsalı müəssisələri
√ transmilli korporasiyalar
• məhdud məsuliyyətli müəssisə formasında fəaliyyət göstərən kooperativlər
• fərdi müəssisə formasında fəaliyyət göstərən kəndli (fermer) təsərrüfatları
• səhmdar cəmiyyətləri

379. Aşağıdakılardan hansı xüsusi torpaq fonduna daxil deyil?

• dövriyyədən çıxarılmış və ya az qiymətli torpaqlar səviyyəsinə düşmüş kənd təsərrüfatı yerləri
√ dövlət mülkiyyətində olan torpaqlar

• üzürlü səbəb olmadan , kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün verilmiş torpaqlar bir il ərzində, qeyri-kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün
verilmiş torpaqlar iki il ərzində istifadə edilmədikdə

• girov qoyulmuş və girovdan çıxarılmamış torpaqlar
• təyinatı üzrə istifadə edilməyən bütün kateqoriyalardan olan torpaqlar

380. Aşağıdakılardan hansı «Torpaq icarəsi haqqında» qanuna əsasən Azərbaycan Respublikasında torpaqlar hüquqi və fiziki şəxslərə
uzunmüddətə icarəyə verildiyi müddətdir?

• on ildən doxsan ilədək
• otuz ildən doxsan doqquz ilədək
• iyirmi beş ildən doxsan ilədək
√ on beş ildən doxsan doqquz ilədək
• beş ildən doxsan doqquz ilədək

381. Aşağıdakılardan hansı «Torpaq icarəsi haqqında» qanuna əsasən Azərbaycan Respublikasında torpaqlar hüquqi və fiziki şəxslərə
qısamüddətə icarəyə verildiyi müddətdir?

√ 15 ilədək
• 35 ilədək
• 45 ilədək
• 25 ilədək
• 5 ilədək

382. «Torpaq icarəsi haqqında» qanuna əsasən Azərbaycan Respublikasında torpaqlar hüquqi və fiziki şəxslərə icarəyə verilir?

√ uzunmüddətə və qısamüddətə
• tərəflərin razılaşdığı istənilən müddətə
• ən azı 10 il müddətinə
• orta müddətə və uzun müddətə
• müddətsiz

383. Dövlət qeydiyyatına alınmamış icarə müqaviləsi..?

• tərəflərə hüquq və vəzifələr verir
• hüquqi sənəd sayılır
• əqd hesab edilir
√ etibarsız sayılır
• dövlət iradəsin ifadə edir

384. Torpaq icarə müqaviləsində aşağıdakı nəzərdə tutulmur?

• torpaq sahəsinin ölçüsü, keyfiyyət kateqoriyası, sərhədləri və təyinatı barədə
• icarənin müddəti, icarə haqqı, ona yenidən baxılması şərtləri və ödənilmə qaydaları
√ icarə müqabilində əldə olunacaq məbləğin bşlüşdürülməsi mexanizmi
• fors-major halları baş verdikdə torpağın geri alınması şərtləri
• icarəyəverən və icarəçinin adları, hüquqi ünvanları, digər rekvizitləri, onların

385. Xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqların bilavasitə icarəyə verilməsi mümkündür?



• icarəyəverən və icarəçi arasında notariat qaydada təsdiq edilmiş bağışlama əsasında
• icarəyəverən və icarəçi arasında bağlanılmış və notarial qaydada təsdiq edilmiş alqı-satqı əsasında
√ icarəyəverən və icarəçi arasında bağlanılmış və notariat qaydada təsdiq edilmiş müqavilə əsasında
• icarəyəverən və icarəçi arasında qarşılıqlı razılaşdırma əsasında
• “Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yerquruluşu haqqında” qanun əsasında

386. Torpaq bazarının tənzimlənməsində hüquqi baza hesab edilmir?

• Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi
• “Torpaq islahatı haqqında” qanun
• Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
• “Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yerquruluşu haqqında” qanun
√ “Dövlət nəzarəti haqqında” qanun

387. Torpaq islahatının obyekti..?

• Azərbaycan Respublikasının qəsəbə torpaq fondudur
• Azərbaycan Respublikasının meşə torpaq fondudur
• Azərbaycan Respublikasının kənd torpaq fondudur
• Azərbaycan Respublikasının rayon torpaq fondudur
√ Azərbaycan Respublikasının vahid torpaq fondudur

388. Aqrar islahatın əsas prinsipi deyil?

• dövlətin iqtisadi siyasəti ilə aqrar islahatın uzlaşması
• əmtəə istehsalçılarına təsərrüfat fəaliyyətinin təşkilində və öz məhsulların sərəncam verməkdə tam sərbəstliyin təmin edilməsi
• islahatın aparılmasında könüllülüyün təmin edilməsi
√ iqtisadiyyatın sahəvi strukturunda aqrar sektorun payının yüksəldilməsi
• islahatın aparılmasında sosial ədalətin təmin edilməsi

389. Aqrar islahatın əsas istiqamətlərinə aşağıdakı aid deyil?

• aqrar bölmədə yeni mülkiyyət münasibətlərinin formalaşdırılması
• müxtəlif növlü təsərrüfatların yaradılması
• aqrar bölmənin dövlət təminatı
√ aqrar biznesin prioritetliyinin təmin edilməsi
• torpaq, meliorasiya və su təsərrüfatının islahatı

390. Aqrar hüququn prinsipi deyil?

• aqrar sahibkarlığın əmək fəaliyyətinin təbii iqlim şəraiti ilə üzvi əlaqəsi
• aqrar sahibkarlığın sərbəstliyi üçün hüquqi zəmanət sisteminin genişlənməsi
• aqrar hüquq münasibətləri iştirakçılarının bərabərliyi
• aqrosənaye kompleksinin idarəçilik sisteminin demokratikləşdirilməsi
√ aqrar biznesə dövlət dəstəyinin artırılması

391. «Azərbaycan Respublikasının Ərzaq Təhlükəsizliyi Proqramı» nə vaxt qəbul edilmişdir?

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

392. «Kəndli (fermer) təsərrüfatı haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu nə vaxt qəbul olunmuşdur?

√ 1992-ci ildə
• 1994-cü ildə
• 1993-cü ildə



• 2002-ci ildə
• 1996-cı ildə

393. Kəndli – fermer təsərrüfatları əsasən...?

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

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

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

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

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

396. Aqrar hüquq...?

• sənaye 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 məcmusudur
• tikinti sahəsində yaranan münasibətləri tənzimləyən normaların məcmusudur

397. Konsessionerin qəti qərar qəbul etmək hüququna nə daxildir?

• malları göndərməkdən imtina edə bilər;
√ ticarət fəaliyyətini və təkrar satış qiymətlərini sərbəst təyin etmək;
• servis xidmətlərini sərbəst təyin etmək;
• satış qiymətlərini sərbəst təyin etmək
• müqaviləyə xitam verə bilər;

398. Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmanın məqsədi deyil?

• məhsulların (işlərin, xidmətlərin) insanın həyatı, sağlamlığı, əmlakı və ətraf mühit üçün təhlükəsizliyi

• təbii və texnogen qəzaların və habelə digər fövqəladə vəziyyətlərin yaranması ehtimalları nəzərə alınmaqla təsərrüfat obyektlərinin
təhlükəsizliyi

• ölçmələrin dəqiqliyini və vəhdətini təmin etmək
√ istehlakçiların məhsulların (işlərin, xidmətlərin) nomenklaturası və keyfiyyəti haqqında tam və səhih informasiyaya malik olmaması
• məhsulların (işlərin, xidmətlərin) elm, texnika və texnologiyanın inkişafına uyğunluğunu və onların rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi

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

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



√ “Standartlaşdırma haqqında” qanun

400. Daşıyıcı yükü daşımaya qəbul etdikdən sonra yük hansı müddətdə çatdırılmadıqda itirilmiş sayılır?

• 10 gün
• 6 ay
• 2 ay;
√ 3 ay
• 1 ay;

401. Sərnişin daşınması barədə müqaviləyə hansı müqavilənin göstərişləri tətbiq edilir?

• daşıma;
• göndərmə
• ekspedisiya;
√ tapşırıq;
• saxlanc;

402. Saxlama haqqı şərtləşdirilməyibsə:

• əlavə xidmət göstərməyibsə, anbar sahibinin haqq almaq hüququ yoxdur;
• saxlamanın həcmindən və müddətindən asılı olmayaraq anbar sahibi şərtı maliyyə vahidinin 10 mislindən artıq haqq tələb edə bilməəz;
• yalniz əlavə xidmətlərin haqqını tələb edə bilər
√ anbar sahibinin adi haqq almaq hüququ vardır;
• anbar sahibinin haqq almaq hüququ yoxdur;

403. Saxlama müqaviləsinə görə saxlayıcı əşyanı nə vaxt qaytarmalıdır?

√ tapşıranın xahişi ilə;
• tapşıranın xahişini aldiqdan 7 gün sonra;
• müqavilədə göstərildiyi vaxtda;
• əşyanın zədələnməsinə ciddi təhlükə olduğu halda istənilən vaxt
• müddət bitdiyi vaxt;

404. Aşağıdakı standart forması yoxdur?

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

405. Kommersiya münasibətlərində mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmayan hansıdır?

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

406. Əmtəə nişanı kimi aşağıdakı nişan qeydə alına bilməz?

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

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



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

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

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

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

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

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

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

411. Kommersiya hüququnun predmetini təşkil edir?

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

412. Sertifikatlaşdırılma ilə bağlı aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

• Məhsulların sertifikatlaşdırılması yerli məhsulların beynəlxalq və milli standartların tələblərinə uyğun olaraq faktiki xarakteristikasının
kompleks məcmusudur.

• Mahiyyət etibarı ilə sertifikat məhsulun keyfiyyətini xarakterizə edən sənəddir.
• Məhsulun nomenklaturasının müəyyənləşdirilməsi məhsulların sertifikatlaşdırılması prosesinə daxildir.
√ Çəkili (şaqul) sertifikat malın məhz hansı ölkədən gəlməsini göstərir.

• Məhsulun idxal edən və ixrac edənlər arasında razılaşdırılmış sənədləri beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırıldıqda da sertifikat
funksiyasını yerinə yetirir.

413. Məhsulların sertifikatlaşdırılması prosesinə aşağıdakılardan hansı daxildir?

• məhsulun nomenklaturasının müəyyənləşdirilməsi

• mal göndərən müəssisələrdə sertifikatlaşdırılan məhsul istehsalının attestasiyası, məhsulun sınaqdan keçirilməsi, sertifikatların verilməsi
və qeydiyyatdan keçirilməsinin düzgünlüyünə nəzarət

• məmulatın sertifikatlaşdırılması qaydalarının müəyyənləşdirilməsi və məhsulların sertifikatlaşdırılması üzrə razılaşmaların əldə
olunması

√ hamısı
• konkret məhsul növləri üzrə tələb olunan sertifikatların müəyyənləşdirilməsi

414. Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

• Standartlaşdırma üzrə dövlət nəzarətinin konkret qaydaları qanunla təsdiq edilən müvafiq Əsasnamə ilə müəyyən olunur.



•
Ölkəmizdə standartlaşdırma, metrologiya, sertifikatlaşdırma, sənaye mülkiyyəti obyektlərinin mühafizəsi sahəsində dövlət siyasətini
formalaşdıran və həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı kimi Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və
Patent üzrə Dövlət Agentliyi çıxış edir.

• Təsərrüfat subyektləri və onların vəzifəli şəxsləri dövlət nəzarəti üçün zəruri şərait yaratmalıdır.

• Standartların tələblərinə, habelə onların işlənməsinə, qəbulu, təsdiqi və tətbiqi qaydalarına əməl edilməsinə dövlət nəzarəti müvafiq
səlahiyyətli vəzifəli şəxslər tərəfindən müasir texniki vasitələrdən maksimum istefadə etməklə həyata keçirilir.

√ yanlış fikir yoxdur

415. Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

• Dövlətlərarası standartlar – iki dövlətin qarşılıqlı razılıq əsasında qəbul və bir-biri ilə müvafiq münasibətlərdə istifadə etdiyi standartlar,
norma, qayda və tövsiyyələrdir

• məhsulların (işlərin, xidmətlərin) insanın həyatı, sağlamlığı, əmlakı və ətraf mühit üçün təhlükəsizliyi Azərbaycan Respublikasının
dövlət standartlarının məcburi tələblərinə aiddir.

• Standartlaşdırma sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin bir forması olub, iştehlakçıların, dövlətin və təsərrüfat
subyektlərinin maraqlarının dövlət müdafiəsinin daha etibarlı surətdə tənzimlənməsinə xidmət edir.

• Beynəlxalq standartlar – dünya dövlətlərinin əksəriyyətinin qəbul və istifadə etdiyi standartlar, normalar, qayda və tövsiyyələrdir.

√ məhsulların (işlərin, xidmətlərin) elm, texnika və texnologiyanın inkişafına uyğunluğu Azərbaycan Respublikasının dövlət
standartlarının tövsiyyə xarakterli tələblərinə aiddir.

416. Aşağıdakılardan hansı məhsulların sertifikatlaşdırılmasının izahıdır?

√ Məhsulların sertifikatlaşdırılması yerli məhsulların beynəlxalq və milli standartların tələblərinə uyğun olaraq faktiki xarakteristikasının
kompeks məcmusudur.

• Məhsulların sertifikatlaşdırılması texniki-iqtisadi əməkdaşlıq edən bir qrup region (hövzə) dövlətinin qəbul və istifadə etdikləri
standartlar, norma, qayda və tövsiyyələrin məcmusudur.

• Məhsulların sertifikatlaşdırılması ayrı-ayrı müstəqil dövlətin ərazisində müvafiq qaydada hazırlanıb istifadə edilən standartlar, norma,
qayda və tövsiyyələrin məcmusudur.

• Məhsulların sertifikatlaşdırılması iki dövlətin qarşılıqlı razılıq əsasında qəbul və bir-biri ilə bir-biri ilə müvafiq münasibətlərdə istifadə
etdiyi standartlar, norma, qayda və tövsiyyələrin məcmusudur.

• Məhsulların sertifikatlaşdırılması dünya dövlətlərinin əksəriyyətinin qəbul və istifadə etdiyi standartlar, norma, qayda və tövsiyyələrin
məcmusudur.

417. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin əsas vəzifələrinə
aid deyil?

• Standartlaşdırmanın tələblərini təmin etmək üçün dövlət nəzarətini, dövlət metroloji nəzarətini həyata keçirmək
• müvafiq beynəlxalq standartların tətbiqi sahəsində zəruri tədbirlər həyata keçirmək
• sənaye mülkiyyəti obyektlərinin mühafizəsi sahəsində işləri təşkil etmək
√ düzgün cavab yoxdur
• ölçmələrin vəhdətini təmin etmək

418. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasının dövlət standartlarının məcburi tələblərinə aid deyildir?

• məhsulların (işlərin, xidmətlərin) insanın həyatı, sağlamlığı, əmlakı və ətraf mühit üçün təhlükəsizliyi
• məhsulların (işlərin, xidmətlərin) texniki, texnoloji və informasiya uyğunluğu və onların qarşılıqlı əvəz olunması
• məhsulların (işlərin, xidmətlərin) elm, texnika və texnologiyanın inkişafına uyğunluğu

• məhsulların (işlərin, xidmətlərin) əsas istehlak xüsusiyyətləri, onlara nəzarət metodları, məhsulların qablaşdırılması, nişanlanması,
daşınması, saxlanması, utiləşdirilməsi qaydaları

√ düzgün cavab yoxdur

419. Kommersiya hüququ əsaslanır?

• ədalətlilik prinsipinə
• fasiləsizlik prinsipinə
• soaial prinsipinə
√ bərabərlik prinsipinə
• tarazlıq prinsipinə

420. Kommersiya hüququnun predmetini təşkil edir?

√ əmtəə dövriyyəsi sahəsində yaranan münasibətlər
• qiymətli kağız dövriyyəsi sahəsində yaranan münasibətlər
• pul dövriyyəsi sahəsində yaranan münasibətlər



• xarici əməkdaşlıq sahəsində yaranan münasibətlər
• mülki dövriyyə sahəsində yaranan münasibətlər

421. Aşağıdakı nəqliyyat növlərindən hansı üçün xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunur?

• avtomobil və dəmir yolu
• dəniz və dəmir yolu nəqliyyatı
• dəniz və avtomobil nəqliyyatı
√ hava və su nəqliyyatı
• dəmir yolu və boru kəməri

422. “Nəqliyyat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxt qəbul edilmişdir?

• 2000-ci ildə
• 2004-cü ildə
• 2002-ci ildə
√ 1999-cu ildə
• 2001-ci ildə

423. Nəqliyyat sahəsində dövlət tənzimlənməsi hansı yollarla həyata keçirilir?

• nəqliyyat xidmətlərinin azad və rəqabətə əsaslanan bazarın ınkişafı üçün şərait yaratmaq yolu ilə;
• nəqliyyatın inkişafı sahəsində proqram və mexanizmlərin işlənib hazırlanması yolu ilə
• Nəqliyyat qanunverıcılıyı ilə;
• əhalinin nəqliyyat xidmətlərinə olan təlabatının təmin edilməsi ilə;
√ hüquqi təminat, vergiqoyma,maliyyələşdirmə, investisiya, vahid elmi-texniki siyasət;

424. Funksional fəaliyyət baxımından Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində deyil?

• Azərbaycan Dövlət Xəzər Dənizi Gəmiçiliyi
• Yolnəqliyyatservis Departamenti
• Avtonəqliyyatservis Departamenti
• Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu
√ Ekoloji Ekspertiza İdarəsi

425. Nəqliyyat sahəsində xüsusi razılıq (lisenziya) hansı əsaslara görə dayandırıla bilməz?

• lisenziya sahibi müflis elan olunduqda
• lisenziya verilməsi üçün təqdim edilən sənədlərdə düzgün olmayan məlumatlar aşkar edildikdə
√ lisenziya sahibinin vergi öhdəliyi yarandıqda
• lisenziya sahibi tərəfindən normativ aktlara əməl edilmədikdə
• lisenziya sahibi tərəfindən müvafiq ərizə təqdim edildikdə

426. Nəqliyyat sahəsində xüsusi razılıq (lisenziya) almaq üçün aşağıdakı sənəd tələb olunmur?

• müəssisənin təsis sənədlərinin surəti
• lisenziya almaq üçün dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənəd
√ attestasiyadan keçmək haqqında sənədin surəti
• müəssisənin dövlət qeydiyyatı haqqındakı şəhadətnaməsinin surəti
• sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti

427. Nəqliyyat xidmətləri üçün xüsusi razılığı (lisenziyanı) hansı dövlət orqanı verir?

• Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
• Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının Dəmiryolu İdarəsi
• Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Departamenti
√ Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi

428. Aşağıdakı nəqliyyat növlərindən hansı üçün xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunur?



• boru kəməri və su nəqliyyatı
• hava və dəmiryolu nəqliyyatı
√ hava və su nəqliyyatı
• dəniz və avtomobil nəqliyyatı
• aviasiya və dəmiryolu nəqliyyatı

429. Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat hüququnun sahə strukturuna daxil deyil?

• Avtomobil nəqliyyatı
• Hava nəqliyyatı
• Dəmiryolu nəqliyyatı
√ Çay nəqliyyatı
• Dəniz nəqliyyatı

430. Nəqliyyat münasibətlərində mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı hesab edilir?

• Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi
• Bakı Metropoliteni
• Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi
√ Nəqliyyat Nazirliyi
• «AZAL» Dövlət Konserni

431. Bu nəqliyyat növündən xüsusi razılıq tələb olunur:

• aviasiya və avtomobil nəqliyyatı
• yalnız su nəqliyyatı
• dəmiryol nəqliyyatı
• dəniz və dəmiryol nəqliyyatı
√ hava və su nəqliyyatı

432. Nəqliyyat vasitələrinin sahibləri hansi muddətdə nəqliyyat vasitəsinin dovlət qeydiyyatina kecirməkdə inzibati məsuliiyətə calb edirlər?

• əldə etdiyi vaxtdan bir ay ərzində
• əldə etdiyi vaxtdan alti ay ərzindıə
• əldə etdiyi vaxtdan 15 gun ərzində
• əldə etdiyi vaxtdan 45 gun ərzində
√ əldə etdiyi vaxtdan 10 gun ərzində

433. nəqliyyat vəzifəsinin etibarnamə olmadan idarə edilməsi hansi hallarda inzibati xəta hesab olunur?

√ nəqliyyat vasiətəsinə sahiblik huququ olan səxsin nəqliyyat vasitəsində olmasi
• nəqliyyat vasitəsinin həyat ucun təhlukəli vəziyyətdə olan səxsi xəstəxanaya catdirmq məqsədi ilə idarə olunmasi
• nəqliyyat vasitəsinə sahiblik huququ olan səxsin vəfat etməsi
• nəqliyyat vasitəsi yararsiz hala dusdukdə
• nəqliyyat vasitəsinin onu idarə edəın səxsin ərinə məxsusu olmasi

434. Dasinmanin obyektne gore DEMIR yol ile dasinmanin nece novu ferqlendirilir

• Vergilər Nazirliyi
• heç biri
• Beynılxalq Bank
√ Milli bank və Gömrük Komitəsi
• Hesablaşmalar Palatası

435. “Nəqliyyat haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu nə vaxt qəbul edilmişdir?

• 2009-cu ildə
• 1997-ci ildə
• 2002-ci ildə



• 1990-cı ildə
√ 1999-cu ildə

436. Nəqliyyat hüququ subyektləri neçə kateqoriyaya bölünür?

• 5.0
• 4.0
• 6.0
√ 3.0
• 2.0

437. Nəqliyyat qanunvericiliyi sisteminə aşağıdakı normativ akt daxil deyil?

• qanunlar
• mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktları
• Nazirlər Kabinetinin qərarları
√ sərəncamlar
• fərmanlar

438. Aşağıdakılardan hansı qanunlar gömrük hüququnun mənbəyi sayılır?

• Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi
• Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
• Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi
√ bütün bəndlər düzdür
• Gömrük tarifi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

439. Gömrük Məcələsi nə vaxt qəbul edilib

• 31 yanvar 2001-ci il
• 12 dekabr 2000-ci il
• 5 yanvar 2000 ci il
• 10 iyun 2001-ci il
√ 10 iyun 1997-ci il

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

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

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

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

442. Aşağıdakılardan hansı qaçaqmalçılıq (kontrabada) hesab olunmur?

• narkotik vasitələrn, psixotrop, güclü təsirli, zəhərli, zəhərləyici, radioaktiv və partlayıcı mallar

• Azərbaycan Respublikasından çıxarılması üçün müvafiq qaydalar müəyyən edilmiş ölkədə yaşayan xalqların və xarici ölkə xalqlarının
bədii, tarixi və arxeoloji sərvəti olan əşyalar

• nüvə, kimyəvi, bioloji və digər kütləvi qırğın silahlarının, həmin silahların hazırlanması üçün istifadə oluna biləcək material və
avadanlıqlar, strateji əhəmiyyətli xammal

√ ölkəyə təkrar ixrac rejimi altında gətitilən və qanunla müəyyən olunmuş qaydada rəsmiləşdirilmiş mallar
• silahlar, partladıcı qurğulur və onlar üçün döyüş sursatı ( soyuq yivsiz ov silahları və onların patronlarından başqa)



443. “Gömrük orqanlarında xidmət haqqında” Əsasnaməyə əsasən aşağıdakı intizam tənbehi tədbiri tətbiq edilə bilməz?

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

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

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

445. 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
• Azərbaycan Respublikasının iqtisadi mənafeyini qorumaq
• ticarət-iqtisadi münasibətlərdə gömrük tənimləməsi vasitələrini tətbiq etmək

446. Gömrük işi sahəsində gömrük, inzibati, mülki və digər hüquq sahələrinin normalarına riayət edilməsi hansı fəaliyyətin məqsədidir

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

447. Məcburi dövlət tədbirlərindən istifadə etməklə gömrük orqanları hansı funksiyanı həyata keçirirlər?

• təşkilat daxili idarəçilik funksiya
• Nizamlayıcı və qoruyucu
• Daxili və xarici funksiyanı;
• Hüquq normalarının icrası funksiyası;
√ hüquq normalarının mühafizəsi;

448. Gömrük orqanlarında hansı müddət ərzində tənbeh edilmiş şəxs, yeni intizam tənbehi alınmırsa, tənbeh götürülür?

• növbəti 10 ay ərzində
• növbəti 3 ay ərzində
• növbəti 5 ay ərzində
√ növbəti 6 ay ərzində
• növbəti 7 ay ərzində

449. Azərbaycan Respublikasının gömrük orqnları dövlət idarəetmə siseminə daxil olan...?

• əlaqələndirici hakimiyyəti orqanıdır
• yerli hakimiyyəti orqanıdır
• məhkəmə hakimiyyəti orqanıdır
√ icra hakimiyyəti orqanıdır
• qanunverici hakimiyyəti orqanıdır

450. Aşağıdakılardan hansı gömrük hüququnun mənbəyi deyil?

• Azərbaycan Respublikasы Prеzidentinin fərmanları



• Nazirlər Kabinetinin qərarları
• konstitusiya
• qanunlar
√ Bakı Baş Gömrük İdarəsinin qərarları

451. Gömrük hüququnun sisteminə daxildir?

• məcəllə və qanun hissə
• konstitusion və qanunvericilik hissə
• xüsusi və fərdi hissə
• əsas və əlavə hissə
√ ümumi və xüsusi hissə

452. Gömrük işi sahəsəsindəki aşağıdakı ictimai münasibət forması yoxdur?

√ gömrük orqanlarının strukturunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı münasibətlər
• gömrük nəzarəti sahəsindəki münasibətlər
• gömrük rejiminin statusunu xaraktеrizə edən münasibətlər
• gömrük ödənişlərinin toplanması sahəsindəki münasibətlər
• gömрük-tarif tənzimlənməsi sahəsindəki münasibətlər

453. Gömrük işi sahəsində baş verən hüquq pozuntularının hansı növləri vardır?

• cinayət;
• intizam, mülki, cinayət
• mülki, maddi, inzibati ;
√ cinayət, inzibati, intizam, maddi
• inzibati, mülki, cinayət;

454. "Gömrük tarifi haqqında" qanun nə vaxt qəbul olunub?

• 2005-ci ildə
• 2007-ci ildə
• 1999-cu ildə
• 1993-cü ildə
√ 1995-ci ildə

455. Aşağıdakılardan hansı gömrük hüququnun prinsipi deyil?

• qanunçuluq
• gömrük hüququnun vasitə və alətlərinini səmərəli təminatı
• əhatəli və aydın gömrük tənzimlənməsi
√ humanizm
• demokratiklik

456. Gömrük hüququnun əsas məqsədlərindən deyil?

• gömrük işinin inkişafını və təkmilləşdirilməsini təmin etmək üçün ggömrük və digər müvafiq dövlət orqanlarına səmərəli fəaliyyət
şəraiti yaratmaq

• Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi üstünlüklərini və maraqlarını qorumaq

• ölkə vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarının qanuni təminatы məqsədilə gömrük qanunvericiliyində nəzərdə tutulan hüquqlarının
qorunmasы üçün sabit hüquqi təminat yaratmaq

√ Azərbaycan Respublikasыныn dövlət büdcəsinin formalaşdırılması üçün maliyyə təminatı yaratmaq
• gömrük siyasətinin həyata keçirilməsi üçün optimal və daha çox demokratik dəyərlərə söykənmiş gömrük sistemi yaratmaq

457. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq iqtisadi hüququn yarımsahəsi deyil?

• beynəlxalq mülkiyyət hüququ
• beynəlxalq maliyyə hüququ
√ beynəlxalq ekstradisiya hüququ



• beynəlxalq sığorta hüququ

458. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi əməkdaşlıq prinsipinin məzmununun açıqlamasını əks etdirmir?

• BMT Nizamnaməsində ifadə edilən prinsiplərə və məqsədə müvafiq olaraq istənilən iqtisadi əməkdaşlıq formasında iştirak hüququ;
√ beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya prosesində ölkələrin bərabərhüquqluluğu;
• beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə tərəfdaşları sərbəst müəyyən etmək hüququnu;

• inkişafda olan və keçid iqtisadiyyatlı dövlətlərin maraqlarını müdafiə etməklə beynəlxalq ticarətin liberallaşdırılması istiqamətində
dövlətlərin qarşılıqlı güzəşt və yardım hüququnu və s. nəzərdə tutur.

• universal və regional iqtisadi rəşkilatlarda dövlətlərin iştirak hüququ;

459. Tranzitin azadlığı prinsipi ilə bağlı deyilənlərdən hansı yanlışdır?

• tranzit hüququ bir qayda olaraq maraqlı dövlətlər arasında qarşılıqlıq prinsipi əsasında beynəlxalq sazişlərlə tənzimlənir;
√ tranzit keçidi, gömrük, vergi və rüsumlar istisna olmaqla tranzit xidmətləri yığımlarından azaddır
• müasir beynəlxalq hüquq tranzitin azadlığı haqqında şərtsiz norma nəzərdə tutmur;
• tranzitin qayda və şərtləri maraqlı dövlətlərin arasında bağlanan ikitərıfli və çoxtərəfli sazişlərlə tənzimlənir;

• tranzit dövləti tranzit hüququna icazəni özünün qanunvericiliyi əsassında verir və əgər tranzit verməkdən imtina edərsə, belə bir qərarı
əsaslandırmağa borclu deyil;

460. Beynəlxalq hüquqda nəzərdə tutulan aralıq tranzit dövlət keçidi anlayışı aşağıdakı aktlardan hansında transmilli anlayışla əvəzlənir və
bu sənədə əsasən yalnız bir dövlətin sərhəddinin keçilməsi əmtəənin tranzit statusuna düşməsi üçün kifayət edir?

• Tariflər və Ticarət üzrə Baş Saziş –GATT;
√ Avropa Birliyinin Qazın tranziti üzrə və elektirik enerjisinin tranziti üzrə Direktivləri;
• Avropa – Qafqaz – Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında əsas çoxtərəfli Bakı Sazişi;
• Dəniz hüququ üzrə 1982-ci il BMT Konvensiyası.
• Avropa İqtisadi Birliyinin təsisi edilməsi haqqında Müqaviləsi;

461. Dövlət hansı şərtlərlə hər hansı müqavilədə iştirak edə bilər?

• 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;

462. Öz iqtisadi fəaliyyətlərivə təbii resursları üzərində daimi suverenliyi prinsiplərinin əsas tərkib hissəsinə daxil deyil?

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

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

463. Hüquqazidd məcburetməyə aid deyil?

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

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

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



465. Aşağıdakılardan hansılar ineqrasiyanın müqavilə-instutsional formasına aid deyil?

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

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

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

467. Müasir dünyada inteqrasiya prosesləri hansı formalarda həyata keçirilir

• xarici iqtisadi siyasət konsepsiyası formasında
• beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq formasında;
√ müqavilə və institusional formada;
• elmi-texniki tərəqqi frmasında;
• Beynəlmiləlləşmə formasında;

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

• təbii resurslsrdan istifadəyə və mütəmləkəçilərin vurduğu ziyanın kompensasiya hüququ
√ iqtisadi boykot müəyyənləşdirmə
• əvəzin ödənilməsinə görə xarici xüsusi mülkiyyətin milliləşdirilməsi hüququ

• təbii resurslsrdan istifadəyə mane olmaq məqsədilə xarici investisiyalara və ya TMK-lar üçün güzəştli rejim verilməsinə məcbur etməyə
qadağa qoyulması

• ilkin xammal istehlakçılarının təşkilatlarda birləşməsi hüququ

469. İqtisadi qeyri-diskriminasiya prinsipi nədir?

• xüsusi güzəştlərin verilməsidir
√ dövlətlərə verilən hüququn ümumi şərtlərinin bütün digər tərəfdaş ölkələrə veriləndən pis olmaması
• inkişaf etməkdə olan və az inkişaf dövlətlərinin xeyrinə gömrük prefernsiyalarının müəyyən edilməsidir
• sərhədyanı ticarətdə gəmiçilik üçün güzəştlərin müəyyənləşdirilməsidir
• əlverişli şəraitin yaradılmasıdır

470. Aşağıdakılardan hansı çoxtərəfli müqavilələrə aiddir?

• ümumi çərçivə xarakterli müqavilələr
√ MDB müqaviləsi
• dövlətlər və onların fiziki və hüquqi şəxslərinin qarşılıqlı müqavilələri
• əməkdaşlığın konkret sahə və formalarını müəyyən edən müqavilələr
• ticarət iqtisadi rejimləri nəzərdə tutan ticarət xarakterli müqavilələr

471. Beynəlxalq iqtisadi hüququn xüsusi prinsiplərinə aid deyil?

• iqtisadi qeyri-diskriminasiya
√ insan hüquq və azadlıqlarına hörmət
• xarici iqtisadi əlaqələrin təşkili formalarını azad seçimi
• dövlətlərin öz təbii resursları və iqtisadi fəaliyyətləri üzərində suverenliyi
• hüquqazidd iqtisadi məcburetməyə qadağa

472. Beynəlxalq hüquqda tətbiq olunan beynəlxalq hüquq prinsiplərinə aid deyil?



• xalqların öz müqəddaratını təyin etməsi və hüquq bərabərliyi
√ qarşılıqlı faydalanma
• dövlət suverenliyinə hörmət
• zor tətbiq etmək və zorla qorxutmaq
• dövlətlərin əməkdaşlığı

473. Beynəlxalq iqtisadi hüququn mənbələrində çoxtərəfli müqavilələrə aid deyil?

• Mərakeş paktı
√ Türkiyə müqaviləsi
• Hamburq qaydaları
• Seul Konvensiyası
• Vyana Konvensiyası

474. Beynəxalq iqtisadi hüququn prinsiplərinə aid deyil?

• demokratik
√ normativlik
• elmilik
• peşəkarlıq və qanunilik
• aşkarlıq

475. Beynəlxalq iqtisadi hüququn subyeklərinə daxil deyil?

• beynəlxalq təşkilatlar
• müxtəlif dövlətlərin fiziki və hüquqi şəxsləri
• transmilli korparasiyalar və maliyyə-sənaye qrupları
• dövlətlər
√ beynəlxalq iqtisadi yardım

476. "Çərçivə hüququ"na hansı aiddir?

• maliyyə resurslsrı ilə əlaqədar münasibətlər
• investisiya resursları ilə əlaqədar münasibətlər
• enerji resursları ilə əlaqədar münasibətlər
√ resursların transsərhəd yerdəyişmə statusunu müəyyənləşdirən hüquqi rejimlərlə əlaqədar münasibətlər
• əmək resursları ilə əlaqədar münasibətlər

477. "Beynəlxalq resurs" hüququna daxil deyil?

• maliyyə resurslsrı ilə əlaqədar münasibətlər
• investisiya resursları ilə əlaqədar münasibətlər
• enerji resursları ilə əlaqədar münasibətlər
√ resursların transsərhəd yerdəyişmə statusunu müəyyənləşdirən hüquqi rejimlərlə əlaqədar münasibətlər
• əmək resursları ilə əlaqədar münasibətlər

478. Qeyri-dövlət tənzimlənməsi formalarına hansı aiddir?

• ticarət ənənələri
• beynəlxalq müqavilələr
• arbitraj təcrübəsi
√ ticarət ənənələri, məhkəmə və arbitraj təcrübəsi
• beynəlxalq məhkəmələr

479. Xarici iqtisadi razılaşmaların əsas tənzimlənməsi...?

• Beynəlxalq ümumi hüquqdur
• İnzibati hüquqdur
• Konstitusiya hüququdur
√ Mülki hüquqdur



• Beynəlxalq xüsusi hüquqdur

480. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsində aparıcı rola malikdir?

• İnzibati hüquq
• Mülki hüquq
• Beynəlxalq ümumi hüquq
• Beynəlxalq xüsusi hüquq
√ Konstitusiya hüququ

481. Beynəlxalq iqtisadi hüququn yaranma səbəbləri hansılardır?

• sənaye inqilabları və onun əsasında elmi-texniki inqilabın baş verməsi

• inkişaf etmiş ölkələrdə - dünya bazarında qabaqcıl fəaliyyət göstərən həm dazili, həm də xarici fəaliyyətə təsir göstərə bilən dövlətdaxili
metodların möhkəmlənməsi

√ bütün cavablar düzdür
• müstəmləkəçilik sisteminin dağılması, sonra isə sosialist sisteminin dağılması
• düzgün cavab yoxdur

482. Beynəlxalq iqtisadi hüquqda preferensiya dövlətlərin iqtisadi inkişaf tarazlığına nail olmaq üçün hansı ölkələrə münasibətdə təqdim
edilib?

• inkişaf etmiş ölkələrə;
• zəif inkişaf etmiş ölkələrə;
• yeni sənaye ölkələrinə.
• keçid iqtisadiyyatlı ölkələrə;
√ inkişafda olan ölkələrə;

483. Beynəlxalq iqtisadi hüquqda preferensiya dövlətlərə hansı məqsədlə verilir?

• iqtisadi artımın tarazlığına nail olmaq üçün;
• xarici ticarətdə müsbət saldonun təmininə nail olmaq üçün.
• ölkə sənayesinin inkişafının təmini məqsədilə
• ölkənin aqrar sektorunun inkişafına nail olmaq üçün;
√ iqtisadi inkişaf tarazlığına nail olmaq üçün;

484. İqtisadi ayrı-seçkiliyə yol verməmək prinsipindən hüquqa uyğun istisnalar kimi inkişafda olan dövlətlərə münasibətdə daxili bazarın
qorunması məqsədilə müxtəlif məhdudlaşdırıcı qaydaların tətbiqinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

• antidempinq gömrük rüsumlarının tətbiqi;
• xüsusi gömrük rüsumların tətbiqi
• proteksionist gömrük rüsumların tətbiqi;
√ preferensial gömrük rüsumların tətbiqi;
• kompensasion gömrük rüsumların tətbiqi;

485. İqtisadi ayrı-seçkiliyə yol verməmək prinsipi aşağıdakı aktlardan hansında öz əksini tapmışdır?

• BMT Nizamnaməsində (1945);
√ Avropa İttifaqı işçilərinin əsas sosial hüquqları Xartiyası (1989)
• Tariflər və Ticarət üzrə Baş Sazişdə –GATT-da (1947);
• Dövlətlərin iqtisadi hüquq və vəzifələri Xartiyasında (1974);
• Enerji Xartiyasına Müqavilədə (1994);

486. Aşağıda göstərilənlərdən hansı təbii ehtiyatlar və iqtisadi fəaliyyət üzərində dövlət suverenliyi prinsipində nəzərdə tutulmuşdur?

• təbii ehtiyatların istifadəsi rejiminin qonşu ölkələrin razılığı əsasında müəyyən edilməsi;
√ dövlətin sərbəst sahiblik, sərəncam, istifadə və müstəqil iqtisadi fəaliyyət.
• təbii resusların istehlakçılarının təşkilatında birləşmək;
• beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq xarici kapitalı ictimai, dövlət maraqları naminə özəlləşdirmək;

• təbii ehtiyatların və suverenliyin müvəqqəti itirilməsi ilə əlaqədar işğal olunmuş ərazilərdə özünün təbii resusları üzərində nəzarətin
bərpa edilməsi zamanı dəymiş zərərin ödənilməməsi



487. Təbii ehtiyatlar və iqtisadi fəaliyyət üzərində dövlət suverenliyi prinsipi aşağıda göstərilənlərdən hansını özündə nəzərdə tutmur?

• müvafiq sferada iqtisadi fəaliyyət nəzarət;
√ təbii ehtiyatların istifadəsi rejiminin qonşu ölkələrin razılığı əsasında müəyyən edilməsi;
• təbii resusların istehlalçılarının təşkilatında birləşmək;

• təbii ehtiyatların və suverenliyin müvəqqəti itirilməsi ilə əlaqədar işğal olunmuş ərazilərdə özünün təbii resusları üzərində nəzarətin
bərpa edilməsi zamanı dəymiş zərərin ödənilməsi.

• beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq xarici kapitalı ictimai, dövlət maraqları naminə milliliəşdirmək;

488. Aşağıdakılardan hanslı beynəlxalq hüququn hamılıqla tanınan ümumi prinsiplərindən deyil?

• ərazi bütövlüyü.
• pacta sunt servanda;
√ mübahisələrin güc yolu ilə həlli;
• dövlətlərin suveren bərabərliyi;
• insan hüquqlarına hörmət edilməsi;

489.
Hər bir dövlətin resuslarına və sturukturuna uyğun olaraq milli təşəbbüslərlə və beynəlxalq əməkdaşlıq vasitəsilə iqtisadi, sosial və
mədəni sahələrdə cəmiyyətin üzvü kimi hər bir insan onun şəxsiyyətinin azad inkişafı və ləyaqətinin müdafiəsi zərurəti ilə sosial təminat
hüququna malik olması hansı aktda öz əksini tapıb?

• İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında beynəlxalq Pakt (1966);
√ İnsan hüquqlarının ümumi Bəyannaməsi (1948);
• Sosial tərəqqi və inkişaf Bəyannaməsi (1969)
• Əhali rfahının və məşğulluğunun Yekun Bəyannaməsi (1974)
• Sosial tərəfdaşlıq, iqtisadi tərəqqi və insan hüquları haqqında çərçivə Paktı (1968);

490.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 1970-ci il Minumum əmək haqqının müəyyən edilməsi haqqında Konvensiyasında aşağıdakı tələblərdən
hansılar ifadə edilib? 1. əməkçilərin və onların ailələrinin təlabatı; 2. yaşayış səbətinin qiyməti; 3. əmək haqqının ümumi həddi və sosial
yardım; 4. iqtisadi inkişaf; 5. məhsulldarlıq və məşğulluğun təmin edilməsi.

• 1,2,4;
√ hamısı
• 1,3,4;
• heç biri
• 2,3,5

491. Aşağıdakılardan hansı BMT-nin Beynəlxalq iqtisadi hüquq yaradıcılığı prosesində iştirak edən sturukturlarından deyil

• BMT Baş Məclisi;
√ BMT İnteqrasiya və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şurası (CINTIC);
• BMT İqtisadi və Sosial Şura (ECOSOC)
• BMT Təhlükəsizlik Şurası;
• BMT Beynəlxalq Məhkəməsi

492. Yeni sənayeləşmiş dövlətlərin BMT metodikası üzrə fərqləndirilmə meyarlarına aşağıdakılardan hansı daxil deyil (Sürət 16.05.2013
15:15:29)

• əhalinin adambaşına düşən milli gəlirdə payı
√ idxalda yüksək texnologiyalı məhsullaın payı
• sənaye məhsullarının ixracatda çəkisi
• xaricdə birbaşa investisiyaların həcmi
• emal sənayesinin xüsusi çəkisinin orta illik artım səviyyəsi

493. Dövlətlərin suveren bərabərliyinə baxmayaraq, onların beynəlxalq iqtisadi hüquq subyektliyinin həcmi müxtəlifdir. Bu müxtəlifliyi
şərtləndirən faktor kimi nə çıxış edir?

• dövlətlərin malik olduğu ərazilərinin ölçüləri
√ iqtisadi münasibətlərdəki fərqli inkişaf tendensiyaları
• dövlətlərin öz iqtisadi təhlükəsizliklərini təmin edə bilmə qabiliyyətləri
• dövlətlərin iqtisadiyyatlarının bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğunluq dərəcələri



• ayrı-ayrı dövlətlərin əhalilərinin sayı

494. Bir dövlətin hakimiyyəti digər dövlətin hakimiyyəti ilə məhdudlaşır. Bu məhdudlaşmanı aşağıdakı prinsiplərdən hansı əsaslandırır?

• Milli rejim prinsipi
√ Dövlət immuniteti prinsipi
• İqtisadi əməkdaşlıq prinsipi
• Prenferensiya prinsipi
• Qarşılıqlı mənfəət prinsipi

495. Beynəlxalq iqtisadi hüququn prinsipləri?

• ımperativ xarakterlidir
√ konvension xarakterlidir
• məcburidir
• tövsiyyəedici deyil
• real fəaliyyətlidir

496. Beynəlxalq iqtisadi hüququn mənbələrinə aid deyil?

• Konstitusiya
√ sərəncamverici aktlar
• beynəlxalq müqavilələr
• beynəlxalq adətlər
• Mülki Məcəllə

497. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq iqtisadi hüququn metodlarına aid deyil?

• imperativ
√ aparıcı
• tövsiyyəedici
• həvəsləndirici
• dispozitiv

498. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin əsasında hansı sənəd durur?

• beynəlxalq niyyət protokolları
√ beynəlxalq müqavilələr
• beynəlxalq razılaşmalar
• "böyük səkkizlik" ölkələri
• beynəlxalq sazişlər

499. Beynəlxalq iqtisadi hüquq nədir?

• dövlətlərarası siyasi münasibətləri tənzimləyən hüquqdur
√ dövlətlərarası iqtisadi münasibətləri tənzimləyən hüquqdur
• miqrasiya münfasibətlərini tənzimləyən hüquqdur
• maliyyə-kredit münasibətlərini tənzimləyən hüquqdur
• yalnız ticari-iqtisadi əlaqələri tənzimləyən hüquqdur

500. Beynəlxalq iqtisadi hüquq neçənci əsrdə yaranmışdır?

• 16-cı əsrdə
• 17-ci əsrdə
• 19-cu əsrdə
• 18-ci əsrdə
√ 20-ci əsrdə


