
    1701yq_Az_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları  Fənn : 1701yq AR konstitusiyası və hüququn əsasları

1. AR Prezidenti ona təqdim olunmuş qanunları neçə gun ərzində imzalayır

• 30 gün
•  14 gün
• 60 gün
√ 56 gun
• 46 gün

2. Qəbul olunmuş qanun layihələri nə vaxt qüvvəyə minir?

• prezident tərəfindən imzalandıqdan sonra;
• qəbul edildiyi andan;
• səsvermədən sonra
• sanksiyalaşdırdiqdan sonra;
√ dərc edildikdən sonra;

3. Qanunvericilik prosesi hansı mərhələlərdən ibarətdir

• qanunvericilik təşəbbüsü, müzakirəsi, qəbul edilməsi

√ qanunvericilik təşəbbüsü, qanun layihəsinə parlament komissiyalarinda baxilması, qəbul edilməsi, sanksiyalaşdırılması, promulqasiya
və dərc edilməsi

• qanun təklifinin verilməsi, qəbul edilməsi, rəsmi dərc edilməsi
• qanun təklifinin verilməsi, qəbul edilməsi, rəsmi dərc edilməsi, hüquqi qüvvəyə minməsi
• qanun layihəsinin yalniz deputatlar tərəfindən təklif edilməsi, promulqasiya

4. Aşağıda göstəricilərdən hansı Azərbycan Respublikası Milli Məclisinin  həll etdiyi məsələyə aiddir

√ amnistiya
• vətəndaşlıq məsələləri
• əfv etmək
• siyasi sığınacaq verilməsi məsələləri
• Azərbycan Respublikası Milli Məclisinə seçkiləri təyin etmək

5.  Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorunu vəzifəyə kim təyin edir

• Azərbycan Respublikası Baş Prokuroru
• Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri
• Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş Naziri
√ Azərbycan Respublikası Baş Prokurorunun təqdimatı ilə Azərbycan Respublikası Prezidenti
• Azərbycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri

6. Aşağıda göstərilən subyektlərdən hansı qanunvericilik təşəbbüsünə  malik deyil

• Azərbycan Respublikası Prezidenti
• Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
√ Daxili İşlər Naziri
• Azərbycan Respublikası Baş Prokuroru
• Milli Məclisin deputatları

7. "Dövlət başçısının təntənəli şəkildə vəzifə
səlahiyyətlərinə başlaması proseduru necə adlanır?"

• veto
• embarqo
√ inaqurasiya
• referendum
• impiçment



8. Prezidentin səlahiyyətlərini icra edən birinci vitse-prezident istefa verdikdə AR-nın Prezidentinin səlahiyyətlərini kim icra edir?

• Milli Məclisin ən yaşlı deputatı
√ vitse-prezident
• baş nazir
• Milli Məclisin sədri
• Milli Məclisin deputatlarının səs çoxluğu ilə seçdiyi deputat

9. AR-nın Birinci vitse-prezidenti və onu ailəsinin maddi və sosial  təminatı nəyin hesabına təmin edilir?

√ dövlət hesabına
• bütün cavablar düzdür
• AR Prezidentinin ehtiyat fondunun hesabına
• Maliyyə Nazirliyinin hesabına
• Milli Məclisin hesabına

10. AR-nın Prezidenti dövlətlərarası və hökumətlərarası beynəlxalq müqavilələr bağlamaq hüququnu kimlərə verə bilər?

√ bütün cavablar düzdür
• AR Prezidentinin müəyyən etdiyi digər şəxslərə
• Müvafiq sahə üzrə nazirliyin rəhbərinə
• AR-nın Nazirlər Kabinetinin üzvlərinə
• şəxsən prezidentin özü

11. AR-nın vitse-prezidenti hansı halda cinayıət məsuliyyətinə cəlb oluna  bilər?

• ölkəni xəbərsiz tərk etdikdə
• Düzgün cavab yoxdur
• inzibati xəta törətdikdə
• Milli Məclisin iclaslarında iştirak etmədikdə
√ cinayət əməli törətdikdə

12. AR vitse-prezidentlərinin toxunulmazlığı nəyi ifadə edir?

• barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh tədbirləri tətbiq edilə bilməz
• şəxsi müayinə edilə bilməz
√ bütün cavablar düzdür
• cinayət məsuliiyətinə cəlb edilə bilməz
• axtarışa məruz qala bilməz

13. AR-nın vitse-prezidenti hansı halda tutula bilər?

• inzibati xəta törətdikdə
• ölkəni xəbərsiz tərk etdikdə
√ cinayət başında yaxalanma halında
• Milli Məclisin iclaslarında iştirak etmədikdə
• Düzgün cavab yoxdur

14. AR-nın vitse-prezidentinin toxunulmazlığına kim tərəfindən xitam verilə bilər?

• AR-nın Baş naziri tərəfindən
√ AR Baş prokurorunun təqdimatına əsasən AR-nın Prezidenti tərəfindən
• AR-nın Ali Məhkəməsinin sədri tərəfindən
• Milli Məclisin deputatlarının səs çoxluğu ilə
• AR-nın Milli Məclisinin sədri tərəfindən

15. Prezidentin səlahiyyətlərini icra edən AR-nın baş naziri bu vəzifəni icra edə bilmədikdə AR-nın Prezidentinin səlahiyyətlərini kim icra
edir?



• Milli Məclisin deputatlarının səs çoxluğu ilə seçdiyi deputat
• Milli Məclisin ən yaşlı deputatı
• vitse-prezident
• birinci vitse-prezident
√ Milli Məclisin sədri

16. Prezidentin səlahiyyətlərini icra edən vitse-prezident istefa verdikdə AR-nın Prezidentinin səlahiyyətlərini kim icra edir?

• Milli Məclisin deputatlarının səs çoxluğu ilə seçdiyi deputat
• Düzgün cavab yoxdur
√ AR-nın Baş naziri
• Milli Məclisin sədri
• Milli Məclisin ən yaşlı deputatı

17. "AR-nın Prezidenti vaxtından əvvəl vəzifədən getdikdə növbədənkənar prezident seçkiləri hansı müddətə
keçirilir? "

• 3 ay müddətində
√ 60 gün müddətində
• 1 həftə müddətində
• 1 ay müddətində
• 4 ay müddətində

18. Azərbycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı kimdi

• Müdafiə Naziri
• Milli təhlükəszlik Naziri
• Baş Qərərgah Rəisi
• Azərbycan Respublikası Milli Məclisinin sədri
√ Azərbycan Respublikasının Prezidenti

19. Azərbycan Respublikası Milli Məclisinin hər çağırışının səlahiyyət müddəti

√ 5 ildir
• 4 idir
• 2 ildir
• 1 ildir
• 3 ildir

20.  Azərbycan Respublikası İcra hakimiyyəti kimə mənsubdur?

• Azərbycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinə
• Prokurorluq orqanlarına
• Azərbycan Respublikası Milli Məclisinə
√ Azərbycan Respublikası Prezidentinə
• Yerli özünüidarəetmə orqanlarına

21. Azərbycan Respublikası qanunlarının,  Azərbycan Respublikası Prezidentinin Fərmanlarının, Milli Məclisin qərarlarının, Nazirlər
Kabinetinin qərar və  sərəncamlarının Azərbycan Respublikası Konstitusiyasına uyğunluğu məsələlərini hansı dövlət orqanı həll edir?

√ Azərbycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi
• Azərbycan Respublikası Nazirlər Kabineti
• Azərbycan Respublikası Prezidenti
• Azərbycan Respublikası Prokurorluğu
• Azərbycan Respublikası Ali Məhkəməsi

22.  Naxçıvan Muxtar Respublikası qanunverıcılık hakimiyyətini hansı dövlət orqanı həyata keçirir

• Azərbycan Respublikasının Prezidenti
√ Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi



• Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti
• Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi
• Azərbycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

23. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi  neçə nəfərdən ibarətir

√ 45 deputat
• 125 deputat
• 75 deputat
• 100 deputat
• 50 deputat

24. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin səlahiyyət müddəti neçə ildir

• 2 il
• 4 il
• 1 il
• 3 il
√ 5 il

25. Azərbycan Respublikası Milli Məclisi neçə deputatdan ibarətdir?

• 150 deputat
• 120 deputat
• 130 deputat
√ 125 deputat
• 100 deputat

26. Ombudsman hansı hallarda anonim şikayyətləri qəbul edə bilər?

• Şikayətdə göstərilən hallar mühüm istiqaməti əhəmiyyət kəsb edərsə
√ Şikayətdə göstərilən hallar yetərincə sübutlu və və əsaslı faktlarla təsdiq edilərsə
• Şikayətdə göstərilən hallar yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin hüquqlarının pozulmasına aid olarsa
• Şikayətdə göstərilən hallar yetərincə sübutlu görünərsə
• Şikayətdə göstərilən hallar yetərincə əsaslı görünərsə

27. Konstitusiya nəzarətinin mahiyyəti nədir?

• konstitusiya məhkəməsi tərəfindən nazirlər kabinetinin yoxlanması
• konstitusiya məhkəməsi tərəfindən qanunverici orqanın yoxlanması
√ bütün qanun və qanunqüvvəli aktların və.s. konstitusiyaya üyğunluğuna nəzarət
• konstitusiya məhkəməsi tərəfindən məhkəmələrin yoxlanması
• konstitusiya məhkəməsi tərəfindən hüquq mühafizə orqanlarının yoxlanılması

28. Hüququn mənbələri (formaları) hansılardır?

• məhkəmə təcrübəsi; qanunqüvvəli aktlar; hüquqi adət
• hüquqi presedent (məhkəmə təcrübəsi); normativ-hüquqi akt; qanunlar
√ beynəlxalq hüquqi aktlar; qanunlar; qanunqüvvəli aktlar
• hüquqi adət; hüquqi presedent (məhkəmə təcrübəsi); beynəlxalq hüquqi aktlar
• hüquqi adət; hüquqi presedent (məhkəmə təcrübəsi); normativ-hüquqi akt

29. Məhkəmə hakimiyyətin digər hakimiyyətlərdən fərqi:

• məhkəmələr parlamentin qəbul etdiyi qanunlara tabe olurlar
• məhkəmələr istintaq aparırlar
• məhkəmələr qanunlara düzgün əməl olunmasına nəzarət edirlər
• məhkəmələr qanun qəbul etmir
√ məhkəmələr ədalət mühakiməsini həyata keçirirlər



30. Konstitusiyaya görə azadlıq anlayışının mahiyyəti nədən ibarətdir?

• özünü idarə etmək bacarığından
• geniş imtiyazlara malik olmaq imkanından
• hər bir şeyə hüquqların olmasından
• hər şeyi etmək imkanından
√ qanunla yol verilən hər şeyi etmək imkanından

31. Konstitusiya hansı funksiyaları yerinə yetirir?

• yalnız seçkilərin keçirilməsinə dair münasibəti
• vətəndaşa cərimə cəzasının həddini müəyyən edir
√ Konstitusiya hüquq münasibətlərini nizama salır
• xarici siyasətlə bağlı olan məsələni tənzimləyir
• qanun pozuntularına qarşı mübarizəni nizamlayır

32. Konstitusiya hüquq elmində hansı metodlardan istifadə edilir?

• sosioloji sorğular metodu
√ analiz, sintez, deduksiya, induksiya, analogiya, müqayisə, tarixi yanaşma
• kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə metodu
• qarşılıqlı təhlil metodu
•  təbliğat və təşviqat metodu

33. Hansı xüsusiyyət prezidentli respublikaya aid edilir?

√ prezident icraedici hakimiyyətin başçısı kimi, prezidentin parlamenti buraxmaq hüququnun olmaması
• prezidentin parlament qarşısında hesabat verməsi
• prezidentin parlamentdən kənar seçkisi
• hökumətin parlament qarşısında məsuliyyəti
• prezidentin parlamenti buraxmaq hüququnun olmaması

34. Dövlətin tərkib elementleri

√ ərazi, əhali, dövlət hakimiyyəti
• dil, millət, dövlət başcısı
• dil, ərazi, əhali, ordu
• ərazi,  əhali, ordu
• dil, ərazi, dövlət hakimiyyəti

35. Hüquq münasiətlərinin tərkibi

• subyektlərin subyektiv hüquq və vəzifələri
• hüquq münasibətlərinin subyekti, məzmunu
• hüquq münasibətlərinin tərkibi
• hüquq münasibətlərinin subyekti, subyektiv cəhəti,obyekti, obyektiv cəhəti
√ hüququn subyekti, hüquq münasibətlərinin məzmunu, obyekti

36. Konstitusiya hüquq normalarına əsasən hər bir vətəndaşın hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsinə təminat verən orqan hansıdır?

• elmi-yaradıcılıq mərkəzləri
• ictimai təşkilatlar
√ dövlət
• Ombudsmanlar
• həmkarlar ittifaqları

37. Konstitusiya hüquq münasibətləri  strukturuna görə hansı hissələrdən ibarətdir ?

√ Konstitusiya hüquq münasibətləri obyekt, subyekt və məzmundan ibarətdir
• Konstitusiya hüquq münasibətlərinin  yalnız obyekti və məzmunu vardır



• Konstitusiya hüquq münasibətlərinin  yalnız obyekt və subyekti vardır
• Konstitusiya hüquq münasibətlərinin strukturuna yalnız məzmun daxildir
• Konstitusiya hüquq münasibətlərinin  yalnız subyekti və məzmunu vardır

38. Konstitusiya hüquq elmi hansı elmlərdən hesab edilir?

• nəzəri-tarixi elmlərdəndir
• ictimai-siyasi elmlərdəndir
• xüsusi-hüquq elmlərindəndir
• fəlsəfi-hüquq elmlərdəndir
√ sahəvi hüquq elmlərindəndir

39. Konstitusiya hansı subyektlərə aiddir?

• cəmiyyətdə olan partiyalara
√ dövlət,şəxsiyyət,cəmiyyətə
• yetkinlik yaşına çatanlara
• dövlət və onun rəhbərliyin
• fiziki şəxslərə və dövlətə

40. Konstitusiyanın zamana görə qüvvəsi nədir?

√ konstitusiyanın qüvvədə olması müddəti
• konstitusiyanın qeydə alınması
• konstitusiyanın ilk yaranma tarixi
• konstitusiyada dəyişikliklər edilmə müddəti
• konstitusiyanın qəbulu tarixi

41. Konstitusiyanın şəxslərə görə qüvvəsi nədir?

• Konstitusiyanı təsdiq edən şəxslər
• Konstitusiyanı qəbul edən şəxslər dairəsi
• Konstitusiyaya əlavə edə bilən şəxslər
√ Konstitusiyanın şamil edildiyi şəxslər dairəsi
• Konstitusiyanı dəyişdirə bilən şəxslər

42. Konstitusiyanın məkana görə qüvvəsi nədir?

• konstitusiyanın qəbul edildiyi məkan
• konstitusiyanın dərc olunduğu məkan
• konstitusiyanın tanındığı ölkələr
√ konstitusiyanın hansı ərazidə qüvvədə olması
• konstitusiyanın ilk dəfə yarandığı yer

43. Konstitutsiyaya əsasən dövlətin ali məqsədi hansıdır?

√ İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi
• Xalqın rifahının yüksəldilməsi
• Xalqın milli maraqlarının təmın edilməsi
• Xalqın iradəsinin həyata keçirilməsinin təmin edilməsi
• Vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi,onun sosial müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi

44. Dövlətin mühüm məsələləri ilə bağlı qərarların qəbul edilməsində Azərbaycan xalqı hansı vasitəsim ilə iştirak edir?

√ referendum yolu ilə
• təyinetmə yolu ilə
• seçkilər yolu ilə
• impiçment yolu ilə
• özünüidarəetmə yolu ilə



45. Siyasi sistemə daxildir:

• ictimai təşkilatlar
• millətlər
√ siyasi partiyalar
• nəqliyyat sistemi
• idman cəmiyyətləri

46.  Xalq hakimiyyəti nin mövcudluğu necə həyata keçirilir?

• parlament tərəfindən qəbul edilmiş qanunla
• yerli hakimiyyət orqanlarının qərarı ilə
• hökumətin qərarı ilə
√ azad seçkilərlə
• dövlət başçısının əmri ilə

47. Demokratik rejim hansı xüsusiyyəti ilə seçilir?

• məhkəmə və hüquq mühafizə orqanlarının mövcudluğu
√ insanların hüquq və azadlıqlarının qorunması
• insanların hüquq və azadlıqlarının boğulması
• hökumətin hakimiyyətə əsaslanan ordu tərəfindən təşkil olunması
• dövlət nəzarətinin mövcudluğu

48. Hansı xüsusiyyət demokratik dövlətə xas deyil?

• dövlət orqanlarının və siyasi partiyaların birləşməsi
√ insanların hüquq və azadlıqlarının boğulması, dövlətin vətəndaş cəmiyyətinin bütün sferasına müdaxilə etməsi
• hüquq və azadlıqların tanınması
• siyasi plüralizm
• dövlət orqanlarının qanuna əsaslanması

49. Monarxiyanın respublikadan fərqli cəhəti hansıdır?

• prezident hakimiyyətinin mövcudluğu
• hakimyyətin təşkilinin mənbəyi
• hökumətin parlament qarşısında məsuliyyəti
√ ali hakimiyyətin irsi olması
• referendumun mövcudluğu

50. Dövlət formasının əsas elementi hansıdır?

• seçki sistemi
• ictimai birliklər
• hakimiyyət
• partiyalar
√ idarəetmə forması

51. Hüquq pozuntusunun əsas əlamətləri

• hüquqasidd əməl – hərəkət; subyekt, obyekt, təqsir
• subyekt və obyektin mövcudlugu;
• pozulmuş hüquqlar, təqsir, hüquqazidd əməl
• hüquqazidd əməl, subyekt-anlaqlı şəxs; obyekt; ictimai    münasibətlər
√ hüquqazidd əməl; subyekt-anlaqlı şəxs; təqsir

52. Dispozitiv ve imperativ normalar hansı əlamətlərinə görə təsnifatlandirilir?

• Ümumi xarakter daşıdıgına görə;
• səlahiyyətverici və qadaganedici olduguna görə



√ müəyyənlik dərəcəsinə görə;
• Məcburetmə xarakteri daşıdıgına görə;
• Xüsusiyyətlərinə görə;

53. Hər hansı bir şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına daxil olmaq istədikdə, hansı şərtlərə əməl etməlidir?

√ azı 5 il müddətində Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşamalıdır
• azı 6 il müddətində Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşamalıdır
• azı 7 il müddətində Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşamalıdır
• azı 3 il müddətində Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşamalıdır
• azı 10 il müddətində Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşamalıdır

54. Azadlıq hüququ nədir?

• irqindən, milliyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak vəziffətindən, əqidəsindən və s. asılı olmayaraq, hər kəsin
hüquq və azadlıqlarının bərabərliyi

• hər kəsin istənilən birlik, o cümlədən siyasi partiya, həmkarlar ittifaqı və digər ictimai birlik yaratmaq və ya mövcud birliyə daxil olmaq
hüququ

• hər kəsin qanunla qadağan olunmayan üsul və vasitələrlə öz hüquqlarını və azadlıqlarını müdafiə etmək hüququ

√ qanuni surətdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan hər kəs sərbəst hərəkət edə bilər, özünə yaşayış yeri seçə bilər və
Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənara gedə bilər

• hər kəsin yazışma, telefon danışıqları, poçt, teleqraf və digər rabitə vasitələri ilə ötürülən məlumatın sirrini saxlamaq hüququna təminat
verilir

55. Hüququn ümumi prinsiplərinə aid deyil

• hüquq və vəzifələrin vəhdəti; sosial azadlıq
√ hüquq qabiliyyəti; fəaliyyət qabiliyyəti
• hüquq bərabərliyi; təqsirə görə məsuliyyət
• demokratizm; humanizm
• qanunçuluq; sosial ədalət

56. Konstitusiya nəzarətini hansı orqan həyata keçirir?

• Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti sistemi
• Azərbaycan Respublikasındakı Ali Məhkəmə orqanları
√ Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya  Məhkəməsi
• Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluq orqanları
• Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Icra Aparatı

57. Konstitusiya hüququ vətəndaşların hansı kateqoriyasına aid edilir?

• yalnız hərbi mükəlləfiyyətli vətəndaşlara
• yalnız vətəndaşlığı olan şəxslərə
• yalnız anlaqlı şəxslərə
• yalnız 18 yaşa çatmış vətəndaşlara
√ Konstitusiyanın qüvvədə olduğu ərazidəki bütün vətəndaşların hamısına

58. Konstitusiya hüququ hansı ictimai münasibətləri nizama salır?

√ Dövlət, cəmiyyət və şəxsiyyət arasındakı olan münasibətləri
• yalnız insanlar arasında yaranan münasibətləri nizama salır
• ayrı-ayrı şəxslər arasında yaranan mübahisəli münasibətləri
• ictimai təşkilatlar arasında yaranan münasibətləri nizamlayır
• yalnız dövlətin öz orqanları arasında yaranan münasibətləri

59. Hüquqi dövlətdə qanunlar kim tərəfindən qəbul edilir?

• idarəedici orqan tərəfindən
• müəyyən orqanların səlahiyyətli şəxsləri tərəfindən



√ parlament
• konstitusiyüa məhkəməsi tərəfindən
• prezident tərəfindən

60. İcraedici orqanın sərəncamları necə adlanır?

• konstitusiya qanunları
• məhkəmə qərarları
√ qanundan aşağıqüvvəli aktlar
• məcəllə
• konstitusiya

61. Dövlət hakimiyyətinin əsas xüsusiyyəti hansıdır?

• ictimai birliklər
• siyasi təşkilatlar
√ dövlətin idarəetmə mexanizminin mövcudluğu
• ictimai təşkilat
• düzgün cavab yoxdur

62. Hansı əlamət dövlət quruluşu formasını izah edir?

• məhkəmə orqanlarının təşkili
• dövlət hakimiyyətinin təşkili metodları
√ dövlətin ərazi və ya milli ərazi təşkili
• qanunverici, icraedici və nəzarət funksiyalarının məcmusu
• dövlətin ali hakimiyyət orqanlarının təşkili

63. Hansı idarəetmə formasında hökumət parlament tərəfindən formalaşır və parlament qarşısında siyasi məsuliyyət daşıyır?

• məhdud monarxiya
• prezidentli respublika
• qarışıq respublika
√ parlamentli respublika
• dualistik monarxiya

64. Dövlətin hansı funksiyası qoruyucu funksiya hesab olunur?

• sosial
• mədəni-tərbiyəvi
√ ekoloji
• digər dövlətlərlə əlaqəsi
• təsərrüfat

65. Dövlətin hansı nizamlayıcı funksiyası vardır?

√ iqtisadi
• qanunların qorunması
• dövlətin xarici hücumlardan müdafiəsi
• qanunların həyata keçirilməsi
• ekoloji

66. Aşağıda göstərilənlərdən hansı dövlətin xüsusiyyəti hesab olunmur?

• vergilər sistemi
• ərazi bölgüsü
• suverknlik
• ictimai hakimiyyətin mövcudluğu
√ əhalinin tayfalara bölünməsi



67. İlk qanunlar harda qəbul olunub və necə adlanırdılar?

• ABŞ, "Azadlıq
Bəyannaməsi"

• Fransada, "Yerli Qanun"
• İngiltərədə, "LEX"
√ Romada, "12 cədvəl Qanunu"

• Yunanıntanda,
"Olimpus Qanunları"

68. Məhkəmə presidenti nədir?

• qanunların hüququn əsas
mənbəyi sayılması

• hüquq normalarının
hüququn mənbəyi hesab edilməsi

• konstitusiyanın hüququn
əsas mənbəyi sayılması

√ konkret iş üzrə məhkəmənin qəbul etdiyi qərarın  oxşar
 işlərin həllində məhkəmədə ümumi qayda olması

• hüquqi adətlərə əsaslnmaq

69. Anqlo-sakson hüquq sisteminin mənbələri içində əsas
yeri nə tutur?

• xüsusi normalar
• qanunlar
• konstituiya
√ məhkəmə presedenti
• normativ hüquqi aktlar

70. Roman-german hüquq sisteminin əsas xüsusiyyətləri
hansılardır?

• doktrinal (nəzəri) səciyyə
daşıması, ümumi və xüsusi hüquq sahələrinə bölünməsi

• məcəllələşdirilmə
səciyyəsinin olması

• hüququn mənbəyi kimi
qanunun əsas yer tutması

√ bütün cavablar düzdür

• roma hüququ ilə üzvü
 əlaqəsinin olması

71. Azərbaycan Respublikasında hansı hüquq sistemi tətbiq olunur?

• qarışıq (hibrid) hüquq
sistemi

• anqlo-sakson hüquq
sistemi

• dini-kanonik hüquq
sistemi

√ roman-german hüquq sistemi
• sosialist hüquq sistemi

72. Hüququn sruktur elementi kimi hüquq normasının pozulmasının nəticəsi nəyi müəyyən edir?

• hipotezanı
• inzibati məsuliyyəti
• cəriməni
√ sanksiyanı
• dispozisiyanı

73. Hüquqi tənzimetmənin imperativ metodu nəyi müəyyən edir?



•
hüququ subyektlərinin öz
aralarındakı münasibətlərin
 qanun çərçivəsində
tənzimlənməsi üçün müəyyən olunmuş təsir vasitələridir

•
hüquq subyektlərinə
alternativ davranmaq imkanı verən
 təsir vasitələtidir

•
hüququ subyektlərinə
daha məqsədyönlü
 davranmaq imkanı
verən təsir vasitələridir

√ hüquq normalarındakı göstərişlərdən  kənara çıxmağa yol verməyən təsir vasitələridir
• bütün cavablar düzdür

74. Məhkəmə presedenti əsasən hansı hüquq sistemində tətbiq olunur?

• kontinental və qarışıq hüquq
sistemində

• roman-german hüquq
sistemində

• kontinental hüquq
sistemində

√ anqlo-sakson hüquq
sistemində

• qarışıq hüquq sistemində

75. Analoji işlərdə ümumməcburi olan və konkret iş üzrə məhkəmənin qərarını əks etdirən hüquq forması necə adlanır?

• mononorma
• hüquqi adət
• qanunvericilik
√ məhkəmə presedenti
• normativ müqavillə

76. Hüquq sisteminin məqsədi:

• önəlyici və əsaslı
ədalətdir

• hüquqi tətbiqetmənin
formalaşdırılmasıdır

• normalar yaratmaqdır
√ insanların davranışına və ictimai əlaqələrə təsir göstərməkdir

• keyfiyyətli hüquqyaratmanın
formalaşdırılmasıdır

77. Konstitusiya nədir?

•  hakimiyyətin mənbəyi .
• Əsas qanun aktı;
• əsas qanun qüvvəli akt;
√ dövlətin əsas qanunu
• qanunverici orqan;

78. Azərbaycanda hakimiyyətin mənbəyi kimdir?

• Qanunquvvəli aktlar.
• Qanunlar;
• Nazirlər kabineti;
•  Prezident;
√ azərbaycan xalqı

79. Hüquq sistemi cəmiyyətə nə cür təsir edir



• tənzimləyici və fərdi hüquqi nizamasalma;
• tənzimləyici, qoruyucu, normativ
√ normativ və fərdi hüquqi nizamasalma;
• normativ, siyasi və tərbiyəvi nizamasalma;
• sosial və qoruyucu nizamasalma;

80. Azərbaycan  Respublikası  idarəetmə formasına görə hansı növə aiddir?

• yarımprezidentli respublikadır
• idarəçiliyin qarışıq formasıdır
√ prezidentli respublikadır
• yarımparlamentli respublikadır
• parlamentli respublikadır

81. Konstitusiyanın legitimliyi özündə hansı əlamətləri birləşdirir?

• konstitusiyanın rəsmi orqanlarda dərc edilməsi
• konstitusiyanın başqa dövlətlər tərəfindən bəyənilməsi
• konstitusiyanın notarial qaydada təsdiq edilməsi

√ Konstitusiyanın xalq tərəfindən seçilmiş ali nümayəndəli hakimiyyət orqanı tərəfindən qəbul edilməsi, ümumxalq səsverməsi yolu ilə
qəbul edilməsi, xüsusi təsis yığıncağı tərəfindən qəbul edilməsi

• konstitusiyanın məhkəmə qərarı ilə təsdiq edilməsi

82. Konstitusiyanın hansı funksiyaları mövcuddur?

• yalnız hüquqi məsuliyyətdən azad etmə funksiyası
• yalnız hüquqi tərbiyə vermə və siyasi funksiya
• cəriməni müəyyən etmə və cəzavermə funksiyaları
√ hüquqi, sosial, siyasi və tərbiyəvi funksiyalar
• idarəçiliyi həyata keçirmə ilə bağlı funksiyası

83. Konstitusiyanın 48-ci maddəsində nəzərdə tutulan vicdan azadlığı, digər hansı normativ aktla tənzimlənir?

• Adət,ənənə,ictimai və əxlaq normaları ilə
• Respublika Prezidentinin fərmanları ilə
√ Dini etiqad azadlığı haqqında qanun ilə
• məhkəmələr və hakimlər haqqında qanunla
• Nazirlər kabinetinin sərəncamları ilə

84. Konstitusiya öz xarakterinə görə hansı aktlara aiddir?

• ictimai-siyasi aktdır
• yalnız siyasi aktdır
√ hüquqi-siyasi aktdır
• yalnız hüquqi aktdır
• fərdi xarakterli aktdır

85. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının pozulması ilə əlaqədar mübahisələri hansı orqan həll edir?

√ Məhkəmələr
• Prezident
• Ombudsman
• Yuxarı icra orqanları
• prokurorluq orqanlaı

86. İmpiçment nədir?

• ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi
√ təqsirləndirmə- dövlətin vəzifəli şəxslərinin xəyanət və digər ağır cinayətləri üzrə parlament məhkəməsi icraatı
• prezidentin səlahiyyət müddətinin uzadılması



• hökumətin istefası
• növbədən kənar seçkilər

87. Dövlətin funksiyaları hansılardır?

• dövlətin səlahiyyətinədə olan məsələlərin həlli
• ictimai təşkilatların fəaliyyəti
• dövlət hakimiyyətinin icrası metodları
√ dövlətin sosial təyinatı, onun fəaliyyətinin xarakterinin və məzmununun ifadəsi
• dövlət fəaliyyətinin növləri

88. Müasir hüquq ədəbiyyatında dövlətin anlayışı necə verilmişdir?

• müəyyən məqsəd üçün insanların birliyi
• siyasi və iqtisadi birlik
• bir sinfin digər sinif içərisində hakimiyyəti
• vətəndaşların mənəvi və əqli maraqlarının birliyi
√ siyasi hakimiyyətin və ali hakimiyyətin müəyyən ərazidə birliyi

89. AR-nın Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında sonuncu referendum hansı tarixdə keçirilmişdir?

• 01 noyabr 2016-cı il
• 30 oktyabr 2016 -cı il
• 26 oktyabr 2016-cı il
• 26 sentyabr 2015-ci il
√ 26 sentyabr 2016-cı il

90. Subyektin öz hərəkətləri ilə hüquqlar əldə etmək və hüquqi vəzifələr daşımaq qabiliyyəti necə adlanır?

• hüquqi fəaliyyət
• delikt subyektliliyi
√ hüquq subyektliliyi
• fəaliyyət qabiliyyəti
• hüquq qabiliyyəti

91. AR-nın Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında sonunsu referendum hansı tarixdə keçirilmişdir?

• 01 noyabr 2016-cı il
• 26 sentyabr 2015-ci il
√ 26 sentyabr 2016-cı il
• 26 oktyabr 2016-cı il
• 30 oktyabr 2016 -cı il

92. 26 sentyabr 2016-cı il tarixli AR-nın Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında  referendumun nəticələrinə əsasən AR
Konstitusiyasının neçə maddəsində dəyişikliklər edilmişdir?

• 40 maddəsində
• 30 maddəsində
√ 29 maddəsində
• 15 maddəsində
• 20 maddəsində

93. Insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının əsas prinsipi nədir?

• insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi
• qanunla yol verilən hər şeyi etmək imkanında
• cəmiyyət üzvlərinin müxtəlif maraqlarını əlaqələndirən vahid hakimiyyət altında insanların birləşməsi
• dövlət öz fəaliyyətində hüququ rəhbər tutaraq, insan hüquqlarını və azadlıqlarını təmin edir
√ hər kəsin doğulduğu andan toxunulmaz, pozulmaz və ayrılmaz hüquqları və azadlıqları vardır



94. AR-nın vətəndaşı hansı hallarda AR-nın ərazisindən qovulur?

√ hec bir halda
• şəxsi vəsadəti ilə
• beynəlxalq normalarda nəzərdə tutulanda
• vətənə xəyanət etdikdə
• başqa ölkənin vətəndaşlıgını qəbul etdikdə

95. Apatrid vətəndaş kimə deyilir?

• dövlətlə hüquqi əlaqəsi olmayan şəxsə
• ikili vətəndaşlığı olan şəxsə
√  vətəndaşlığı olmayan şəxsə
• dövlətlə siyasi əlaqəsi olmayan şəxsə
• əcnəbi şəxsə

96. 1995- ci il Konstitusiyasının strukturu neçədir?

• 12 bölmə 12 fəsil, 168 maddədən ibarətdir
• 12 bölmə 5 fəsil, 138 maddədən ibarətdir
• preambula,5 fəsil, 174 maddədən ibarətdir
• 5 bölmə 12 fəsil, 182 maddədən ibarətdir
√ 5 bölmə 12 fəsil, 158 maddədən ibarətdir

97. Iqdisadi hüquq və azadlıqlar hansılardır?

• istirahət hüququ, nikah hüququ
• təhlükəsiz yaşamaq hüququ, mənzil hüququ
• sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ, mədəniyyət hüququ
√ mülkiyyət hüququ, azad sahibkarlıq hüququ, tətil hüququ
• ana dilindən istifadə hüququ

98. Konstitusiya nə zaman fəaliyyətə başlayır?

• qəbul edildiyi tarixi günlərdən
√ hüquqi qüvvəsini aldıqdan sonra
• Parlament sədri təsdiq edən kimi
• Seçki komissiyasının qərarı ilə
• layihə Milli Məclisdən keçən kimi

99. Konstitusiya hüququnun mənbələri hansılardır?

√ Konstitusiya özü, qanunlar, fərmanlar, qərarlar və s
• Konstitusiya aktı, məhkəmə qərarları və müqavilələr
• yalnız azərbaycan respublikasının prezident fərmanları
• yalnız  azərbaycan respublikasının norma və qanunları
• Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamları

100. Konstitusiya hüququna görə vətəndaşlığı olmayan şəxslər kimlərdir?

• əcnəbilər
• xarici vətəndaşlar
• şəxsiyyət vəsiqəsi olmayanlar
• ikili vətəndaşlığı olanlar
√ heç bir ölkənin vətəndaşı olmayan və yaşadığı ölkənin də vətəndaşı olmasını sübut edə bilməyən şəxslər

101. Naxçıvan Muxtar Respublikası statusu hansı qanunverici aktla müəyyən olunur

• Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qanunları ilə
• Respublikanın nizamnaməsi ilə



√ Azərbycan Respublikası Konstitusiyası ilə
• Ali Məclis qanunları ilə
• Nazirlər Kabinetinin qərarları ilə

102. Konstitusiya hüququnun anlayışı dedikdə:

• dövlətin maliyyə fəaliyyəti zamanı əmələ gələn münasibətləri nizama salan hüquq sistemidir
• öhdəliklərin icrası zamanı əmələ gələn münasibətləri nizama salan hüquq sistemidir
• dövlət qulluqçularının əmək münasibətlərini nizama salan hüquq sistemi başa düşülür
• dövlətlər arasında siyasi, iqtisadi, mədəni münasibətləri nizama salan hüquq sistemi başa düşülür
√ konstitusiya normasında təsbit olunan münasibətləri nizama salan hüquq sistemidir

103. Konstitusiya anlayışı latın dilindən olan  constitusio  sözündən olub hərfi mənası deməkdir.

• idarəçilik
• nəzəriyyə
• qayda
• razılıq
√ quruluş, təsisat

104. İctimai münasibətlərin geniş dairəsini, bütün cəmiyyət üzvlərinin, vətəndaşların köklü maraqlarını əhatə edən  və tənzimləyən dövlətin
əsas Qanunu

• İnsan hüquqları haqqında ümumi Bəyannamə
• Azərbycan Respublikası Mülki- Prosessual Məcəllə
• Azərbycan Respublikası Mülki Məcəlləsi
• Azərbycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsi
√ Azərbycan Respublikası Konstitusiyası

105. Xalq hakmiyyətinin ali, birbaşa təzahür fomaları

√ referendum və azad seçkilər
• Azərbycan Respublikası Prezidenti
• Azərbycan Respublikası Milli Məclisi
• yerli özünüidarəetmə
• müstəqilliyini təmin etmək hüqüqu

106. Dövlət quruluşuna görə Azərbycan Respublikası hansına aiddir

√ unitar
• federasiya
• monarxiya
• respublika
• konfederasiya

107. Azərbycan Respublikasının yeni konstitusiyası hansı tarixdə qəbul edilmişdir?

•  12 sentyabr 2002-ci ildə
• 16 oktyabr 2003-cü ildə
• 7 dekabr1994-cü ildə
• 12 oktyabr 1995-ci ildə
√ 12 noyabr 1995-ci ildə

108. Azərbycan Respublikası Konstitusiyasına əsasən torpaqlar ola bilər

• dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində
• xüsusi mülkiyyətdə
• bələdiyyə mülkiyyətində
• dövlət mülkiyyətində
√ dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyətdə



109. əsas insan hüquqları və azadlıqları hər kəsə hansı andan mənsubdur

• 15 yaşına çatandan
√ Doğulduğu andan
• 18 yaşına çatandan
• 14 yaşına çatandan
• 16 yaşına çatandan

110. Konstitusiyaya görə Azərbaycan dövlətinin əsas məzmunu nədən ibarətdir?

• hüquqi,federativ,dünyəvi bir dövlət olmasından
• neft strategiyası həyata keçirən dövlət olması
• demokratiya cəhətdən tarixinin qədim olmasından
• zaqafqaziyada vahid demokratik dövlət olmasından
√ demokratik, unitar, dünyavi, hüquqi olmasından

111. Konstitusiyaya görə Azərbaycan Dövlətinin ali məqsədi nədir?

• xarici ölkə banklarına sərmayə qoymaq
√ insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi
• xarici ölkələrdən investisiya və borc almaq
• ədalət mühakiməsini bərqərar etmək
• müharibə etmək və sülh bağlamaq

112. Konstitutsiyaya əsasən hər kəsin hüquqlarının bə azadlıqlarının hansı formada müdafiə etmək hüququ vardır?

• Qanunla yol verilən və özünün müəyyənləşdirdiyi üsul və vasitələrlə
• BMT, Avropa şurası və başqa beynəlxalq təşkilatlar
• Qanunla yol verilən üsul və vasitələrlə
• Özünün müəyyənləşdirdiyi üsul və vasitələrlə
√ qanunla qadağan olunmayan üsul və vasitələrlə

113. Hüquq normasında nəzərdə tutulan və hüquq münasibətlərinin əmələ gəlməsinə, dəyişməsi və xitam edilməsinə səbəb olan həyati hallar
necə adlanır?

√ hüquqi fakt
• hüquqi şərait
• düzgün cavab yoxdur
• hüquqi prezumsiya (ehtimal)
• hüquqi şərt

114. Hüquq subyektlərinin tam fəaliyyət qabiliyyəti nə vaxt əldə edilir?

√ 18 yaşında
• 21 yaşında
• 14 yaşında
• 13 yaşında
• 16 yaşında

115. Yaratdığı hüquqi nəticələrdən və insanların iradəsi ilə əlaqəsindən asılı olaraq hüquqi faktlar necə təsnifləşdirilir?

• hüquq bərpaedici hüquqi faktlar
• hüquq yaradan hüquqi faktlar
• hüquq dəyişən hüquqi faktlar
• xitamverici hüquqi faktlar
√ hadisələr və hərəkətlər

116. Hansı hal hüquqi fakt hesab edilmir?



• təbii fəlakət
• ali məktəbə qəbul olunma
• əmək müqaviləsinin bağlanması
√ qumar oyunları
• əqdin bağlanması

117. Hüquq normalarının nəzəri tədqiqatçıları necə adlanır?

• dövlət orqanları
• hakimlər
• hüquq nomalarına tətbiq edənlər
• hüquq ühafizə orqanlarında çalışanlar
√ hüquqşünas alimlər

118. Müəyyən normanın icrası nədən ibarət olmalıdır?

• sanksiya
• təqsir
• hipoteza
√ dispozisiya
• preambula

119. Normaların icra edilməməsinin hansı nəticələri ola bilər?

• müvafiq maddə
• preambula
• hipoteza
√ sanksiya
• dispozisiya]

120. Hüquq normasının əsas stukturunu göstərin:

• maddə
• davranış qaydası
√ hipoteza
• imperativ norma
• dispozitiv norma

121. Hansı normativ hüquqi aktlar ali qüvvəyə malikdir?

• sərəncamlar
• göstərişlər
√ qanunlar
• əmrlər
• qərarlar

122. Vətəndaşlıq hüququnun təminatı hüququ vətəndaşların hansı hüquq və azadlıqların kateqoriyasına aiddir

√ siyasi
• mədəni
• şəxsi
• iqtisadi
• sosial

123. Təqsirsizlik prezumpsiyası hüququ vətəndaşların hansı hüquq və  azadlıqların kateqoriyasına aiddir

• iqtisadi
√ şəxsi
• mədəni
• sosial



• siyasi

124. Mülkiyyət hüququ vətəndaşların hansı hüquq və azadlıqlarının kateqoriyasına aiddir

• siyasi
√ sosial- iqtisadi
• mədəni
• mülki
• şəxsi

125. İnsan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində ixtisaslaşan qeyri-hökumət təşkilatları hansı hallarda insan hüquqları pozulmuş şəxsin razılığını
almadan Ombudsmana  şikayyət verə bilərlər?

• Bütün hallarda
• İnsan hüquqlaının pozulması xüsusi ictimai əhəmiyyət kəsb edən halda
• İnsan hüquqları pozulmuş şəxsin razılığını almaq mümkün olmadıqda
√ İnsan hüquqlarının pozulması xüsusi ictimai əhəmiyyət kəsb edən və kütləvi xarakter aldıqda
• heç bir halda

126. Fikir və söz azadlığı hüququ vətəndaşların hansı hüquq və azadlıqlarının kateqoriysına aiddir

• siyasi
• mədəni
√ şəxsi
• iqtisadi
• sosial

127. Cəmiyyət və dövlətin siyasi həyatında iştirak hüququ vətəndaşların hansı hüquq və azadlıqlarının kateqoriysına aiddir

√ siyasi
• iqtisadi
• şəxsi
• iqtisadi
• sosial

128. Azad sahibkarlıq hüququ vətəndaşların hansı hüquq və azadlıqlarının kateqoriysına aiddir

• siyasi
• mədəni
• şəxsi
• mülki
√ sosial- iqtisadi

129. Konstitusiyaya görə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquqları, yoxsa vəzifələri daha genişdir  ?

• hüquq vəzifənin üçdə biridir
• hüquq vəzifədən daha genişdir
√ hüquq və vəzifələr bərabərdir
• vəzifə hüquqdan daha genişdi
• vətəndaşın vəzifələri yoxdur

130. Konstitusiyaya görə Azərbaycan Respublikası vətəndaşları vətəndaşlıqdan məhrum edilə bilərmi: ?

√ vətəndaşlıqdan məhrum etməyə yol verilmir
• Prezident vətəndaşlıqdan məhrum edə bilə
• cinayətə görə vətəndaşlıqdan məhrum edilir
• pasport itirən vətəndaşlıqdan məhrum edilir
• vətəndaşlıqdan məhrum etməyə yol verilir.

131. Hüquq münasibətlərinin obyektlərinə aid edilmir?



• əşyalar
• insan həyatı, sağlamlıq, azadlıq
√ gediş üsulu
• şəxsi münasibətlər
• hərəkətlər

132. Hansı xüsusiyyət huquq pozuntusunun subyektiv cəhətini özündə əks etdirir?

• ictimai təhlükəli əməl
• cinayətin baş verdiyi yer
√ təqsir
• məqsəd
• ictimai təhlükəli nəticə

133. Hansı xüsusiyyət huquq pozuntusunun obyektiv cəhətini özündə əks etdirir?

• təqsir
• motiv
√ ictimai təhlükəli nəticə
• qəsd
• məqsəd

134. Rəsmi dövlət orqanı tərəfindən qəbul edilən hüquq norması necə adlanır?

• alternativ norma
• yerli hakimiyyət orqanı tərəfindən qəbul edilən norma
√ imperativ norma
• səlahiyyət verici norma
• məhkəmə qərarı

135. Aşağıda göstərilənlərdən hansı hüquqyaratma fəaliyyətini həyata keçirir?

• hüquqi adətlər
• hüquqi doktrina
• məhkəmə presidenti
• qərarlar
√ normativ hüquqi aktlar

136. Aşağıdakılardan hansı özündə hüququn tarixi formasını əks etdirir?

√ hüquqi adətlər
• hüquqi müqavilə
• hüquqi doktrina
• ritual
• məhkəmə presidenti

137. Hüquq normalarının funksiyalarına aiddir:

• tərbiyəvi,elmi
• maarifləndirici
√ qoruyucu, nizamlayıcı
• elmi, təşkiledici
• təşkiledici

138. Cəmiyyətin və ictimai münasibətlərin nizamlandığı, ictimai qaydalara riayət olunduğu şərait necə adlanır?

• ənənə
• davranış qaydaları
• ritual



• adət
√ qadağanedici hüquq normaları

139. Azərbycan Respublikası Konstitusiyasına görə qanunvericilik hakimiyyətini hansı dövlət orqanı həyata keçirir

• Bələdiyyə orqanları
• Azərbycan Respublikasının Prezidenti
• Azərbycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi
√ Azərbycan Respublikası Milli Məclisi
• Azərbycan Respublikası Nazirlər Kabineti

140. AR Konstitusiyanın 56-cı maddəsinə əsasən kimlərin seçilmək hüququ məhdudlaşdırıla bilər?

• AR-nın Konstitusiyasında və qanunda nəzərdə tutulan digər şəxslərin
• hərbi qulluqçuların, hakimlərin
• dövlət məmurlarının, din xadimlərinin
√ bütün cavablar düzdür
• məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü ilə azadlıqdan məhrum edilmiş şəxlərin

141. 26 sentyabr 2016-cı il tarixli AR-nın Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında  referendumun nəticələrinə əsasən hakimliyə
namizədliyin irəli sürülməsi üçün hansı yaş həddi tələb olunur?

• 20 yaşdan yuxarı
• 30 yaşdan yuxarı
• 25 yaşdan yuxarı
√ yaş həddi şamil olunmur
• 35 yaşdan yuxarı

142. 26 sentyabr 2016-cı il tarixli AR-nın Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında  referendumun nəticələrinə əsasən  AR-nın Milli
Məclisinin deputatlığına namizədliyin irəli sürülməsi üçün hansı yaş həddi tələb olunur?

• 35 yaşdan yuxarı
√ yaş həddi şamil olunmur
• 25 yaşdan yuxarı
• 30 yaşdan yuxarı
• 20 yaşdan yuxarı

143. 26 sentyabr 2016-cı il tarixli AR-nın Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında referendumun nəticələrinə əsasən  AR-nın
Prezidenti neçə il müddətinə seçilir?

• 3 il
• 4 il
• 6 il
• 5 il
√ 7 il

144. Azərbycan Respublikası Konstitusiyasının mətnində dəyişikliklər yalnız

√ referendumla qəbul edilə bilər
• Azərbycan Respublikası Prezidenti edə bilər
• Azərbycan Respublikası  Nazirlər Kabineti edə bilər
• Azərbycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi edə bilər
• Azərbycan Respublikası Milli Məclisi edə bilər

145. 26 sentyabr 2016-cı il tarixli AR-nın Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında  referendumun nəticələrinə əsasən  AR-nın
prezidentliyinə namizədliyin irəli sürülməsi üçün hansı yaş həddi tələb olunur?

• 40 yaşdan yuxarı
√ yaş həddi şamil olunmur
• 35 yaşdan yuxarı
• 25 yaşdan yuxarı



• 20 yaşdan yuxarı

146. Vətəndaşlığın əldə olunmasının qan hüququ nəyi ifadə edir?

•
vətəndaşlığın
naturalizasiya qaysadında
əsdə olunması

• vətəndaşlığın itirilməsi

•
vətəndaşlığın
transfert qaysadında
əsdə olunması

√
uşağın öz valideynləri ilə
eyni vətəndaşlığı əldə
etməsi

•
vətəndaşlığın
optasiya qaysadında
əsdə olunması

147. AR-nın vətəndaşlığından çıxma və AR vətəndaşlığının itirilməsi nəyi ifadə edir?

√ AR-nın vətəndaşlığına xitam verilməsini
• ölkədən deportasiya olunmanı

• AR-nın vətəndaşlığından
məhrum etməni

• cinayət məsuliyyətini
• inzibati məsuliyyəti

148. Dövlətin suverenliyi nəyi ifadə edir?

• dövlət bayrağının, himninin və gerbinin olması
• xalqın və ərazinin olması

• hakimiyyət səlahiyyətlərinə
 malik ictimai siyasi təşkilatların olması

√ dövlət hakimiyyətinin daxili və xarici siyasətinin həyata keçirilməsində müstəqilliyi
• vergilərin və vergi sisteminin olması

149. Konstitusiyanın bir hissəsi kimi preambula nəyi ifadə edir?

• keçid müddəalarını
• bütün bölmələri
• nəticə hissəsini
• əsas hissəni
√ giriş hissəsini

150. Optasiya nədir?

• vətəndaşlıgın itirilməsi
• vətəndaşlıgın anadangəlmə əldə edilməsi
√ yaranmış ikili vətəndaşlıqdan birinin seçilməsi
• ərazilər dəyişərkən, həmin ərazidə yaşayan əhalinin vətəndaşlıgının müəyyən olunması
• vətəndaşlıgın bərpası

151. Yaranmış ikili vətəndaşlıqdan birinin seçilməsi necə adlanır

• reinteqrasiya
• filmasiya
√ optasiya
• transfert
• naturalizasiya

152. Vətəndaşlıq məsələlərinin həll edilməsi kimin səlahiyyətindədir



• Xarici işlər nazirliyinin
• Azərbycan Respublikası Milli Məclisin sədrinin
√ Azərbycan Respublikası Prezidentinin
• Azərbycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin
• Baş Nazirin

153. Vətəndaşlığın şəxsi  vəsatəti ilə əldə edilməsi necə adlanır

• reinteqrasiya
• filmasiya
• optasiya
• transfert
√ naturalizasiya

154. Vətəndaşlığın anadangəlmə əldə edilməsi üsulu necə adlanır

• optasiya
• reinteqrasiya
• naturalizasiya
• transfert
√ filmasiya

155. Vətəndaşlığın əldə edilməsi və itirilməsi qaydaları hansı qanunverici aktla tənzimlənir?

• Beynəlxalq müqavilələrlə
• Azərbycan Respublikası Mülki Məcəlləsi ilə
• Azərbycan Respublikası Mülki- Prosessual Məcəllə ilə
√ Vətəndaşlıq haqqında” Azərbycan Respublikasının qanunu ilə
• Nazirlər kabinetinin qərarları ilə

156. Şəxs müəyyən səbəbdən öz vətəndaşlığını itirib, sonra bərpa etmək istəyərsə, vətəndaşlığın bərpa olunması  necə adlanır

√ reinteqrasiya
• naturalizasiya
• optasiya
• transfert
• filmasiya

157. Hansı hallarda xaricdə yaşayan Azerbaycan Respublikası vətəndaşının öz ölkəsinə qayıtmaq hüququ  qanunla məhdudlaşdirila bilər

• mühribə və fövqəladə vəziyyət zamanı
• həmin şəxsin xarici dovlət qarşisinda öhdəliyi olduqda
√ Azərbaycan Respublikası vətəndaşının hər zaman maneəsiz öz ölkəsinə qayıdmaq hüququ var
• həmin şəxsin Azərbaycanın milli maraqlarina zidd fəaliyyəti aşkarlanan zaman
• hərbi və fövqəladə vəziyyət zamanı

158. Dövlətin belə xarakteristikası özündə onu ehtiva edir ki, Azərbycan Respublikasında din dövlətdən ayrıdır, başqa sözlə, bunlar bir- biri
ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərir, bir- birinin işinə qarışmırlar

• unitar dövlət
√ dünyəvi dövlət
• hüququ  dövlət
• demokratik dövlət
• respublika

159. Daimi əsasda fəaliyyət göstərən,  təşəkkül tapmş təşkilatı qurluşa malik olan,  parlament və hökümətdə yer əldə etmək üçün açıq şəkildə
mübarizə aparan ictimai birlik hansıdır

• gənclər təşkilatı
• həmkarlar ittifaqları



√ siyasi partiyalar
• dini birliklər
• kütləvi ictimai hərəkətlər

160. ərazilər dəyişərkən , yəni bir dövlətdən digərinə keçərkən  həmin ərazidə yaşayan əhalinin vətəndaşlığının məyyən olunması necə
adlanır

• reinteqrasiya
• naturalizasiya
√ transfert
• optasiya
• filmasiya

161. Konstitusiyaya görə Azərbaycanda mülkiyyətin hansı növləri mövcuddur?

• şəxsi mülkiyyət
• hərbi mülkiyyət
• kolxoz kooperativ mülkiyyəti
•  ictimai mülkiyyət
√ dövlət, xüsusi və bələdiyyə mülkiyyəti

162. Hüquq münasibətlərində subyektin hüquqi vəzifələrinə nə aid edilir?

• iddia hüququ
• müvafiq davranış qaydaları
• hərəkətlər
√ hüquqauyğun davranış qaydaları
• səlahiyyət hüququ

163. Hüquq normalarının digər normalarla əlaqəsi və inkişafı necə adlanır?

• hüquq normalarının məntiqi izahı və tətbiqi
• hüquq normalarının adekvat izahı və tətbiqi
• hüquq normalarının qanunauyğun izahı və tətbiqi
• hüquq normalarının tarixi izahı və tətbiqi
√ hüquq normalarının sistematik izahı və tətbiqi

164. Ümümhüuquq prinsiplərinə nə aid edilmir?

√ digər normativ aktlarla müqayisədə qanunun üstünlüyü
• ədalət prinsipi
• humanizm prinsipi
• bütün hüquq subyektəlrinin bərabərliyi
• hamının qanun qarşısında bərabərliyi

165. Hüquq normasının əsas realizə forması:

• baxış
• icra
• yerinə yetirmə
• istifadə
√ tətbiq etmə

166. Rəsmi elan olunmuş norma dövlət məcburetmə xarakteri daşıyır və bütün vətəndaşlar, vəzifəli şəxslər, dövlət orqanları, ictimai
təşkilatlar üçün icrası məcburidir. Belə normalar necə adlanır?

√ imperativ norma
• dispozisiya
• hipoteza
• sanksiya



• dispozitiv norma

167. Hansı əlamət hüquq normalarının əlaməti hesab edilir?

√ bütün sadalananlar
• dövlətlə sıx əlaqə
• səlahiyyətverici, qadağanedici, məcburedici
• dəqiqlik
• müstəqillik

168. AR-nın Prezidenti öz səlahiyyətləri çərçivəsində:

• ancaq qərarlar qəbul edir
• əmrlər verir
• qaydalar müəyyən edir
√ fərman və səraəncam verir
• göstəriçlər verir

169. Aşağıda sadalananlardan hansı icra hakimiyyətinin daçıyıcısı kimi Prezidentin hüququdur?

• dövlət sərhədlərini
dəyişdirmək

• vaxtından əvvəl
parlamenti buraxmaq

• istədiyi vaxt referendum
keçirmək

√ hökumətin səlahiyyətinə
 xitam vermək

• Konstitusiyaya dəyişiklik
etmək

170. İnsanın hüquq və azadlıqlarından şəxsi həyatın, gizli yazışmaların və telefon danışıqlarının, şəxsi və ailə sirrinin toxunulmazlığı
hüququna aiddir:

• mənzil toxunulmazlığı
hüququ

• nigah hüququ
• mədəniyyət hüququ
• sosial təminat hüququ

√ şəxsi toxunulmazlıq
 hüququ

171. AR-nın Prezidenti seçilir:

• Konstitusiya Məhkəməsinin
təqdimatı əsasında

• Ali Məhkəmənin qərarı ilə
• Milli Məclis tərəfindən

• Baş nazirin təqdimatı
 əsasında

√ xalq tərəfindən

172. Dövlət hakimiyyəti nəyin əsasında həyata keçirilir?

• Nazirlər Kabinetinin
qərarlarının

• qanunvericilik aktlarının

• prezidentin fərman və
sərəncamlarının

√ Konstitusiyanın
• məhkəmə presedentinin

173. AR-da icra hakimiyyətinin daşıyıcısı kimdir?



• baş nazir
• birinci vitse prezident
√ prezident
• xalq
• hökumət

174. Ədliyyə Nazirliyinin əsas funksiyası nədən ibarətdir?

• pentensiar xidmətin işinə
nəzarət etmək

• notariat və məhkəmə icraçılarının fəaliyyətinin təşkili
• məhkəmə icraatının tez və effektiv təmin olunması

√
demokratik hüquqi dövlət
 prinsiplərinin
 möhkəmləndirilməsindən

• Apellasiya məhkəmələrinin
 işlərinə nəzarət etmək

175. Sadalanan prinsiplərdən hansı ədalət mühakiməsinin sahə prinsiplərinə aid deyildir

√ tərəflərin hüqüq bərabərliyi prinsipi
• şifailik prinsipi
• dispozitivlik prinsipi
• bilavasitəlik prinsipi
• obyektiv həqiqət prinsipi

176. Yerli özünüidarəetməni kmlər həyata keçirir?

• yerli icra hakimiyyəti orqanları
√ Bələdiyyələr
• Azərbycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları
• Naxçıvan Muxtar Respublikasının yerli icra hakimiyyəti orqanları
• nazirliklər

177. Sadalanan prinsipldən hansı ədalət mühakiməsinin konstitusiya prinsiplərinə aid deyildir

• çəkişmə
√ obyektiv həqiqət prinsipi
• hakimlərin müstəqilliyi
• vətəndaşlarin qanun və məhkəmə qarşısında bərabərliyiı
• işlərə açıq sürətdə baxılması

178. Azərbaycan Respublikasinda ədalət mühakiməsi hansi orqan tərəfindən həyata keçirilir

• prokurorluq
√ məhkəmələr
• Avropa insan hüqüqları məhkəməsi
• münsiflər məhkməsi
• ombudsman

179. Ombudsman seçilməsi hansı qaydada həyata keçirilir?

• Ombudsman Milli Məclis sədrinin təqdim etdiyi üç namizəd arasından Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi seçir
• Ombudsman Prezidentin təqdim etdiyi üç namizəd arasından Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi seçir
• Ombudsman Konstitutsiya Məhkəməsi sədrinin təqdim etdiyi üç namizəd arasından Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi seçir

• Ombudsman Prezidentin, Milli Məclis və Ali Məhkəmə sədrinin birgə təqdim etdiyi üç namizəd arasından Azərbaycan Respublirasının
Milli Məclisi seçir

√ Ombudsman Prezidentin Milli Məclis sədrinin və Konstitutsiya Məhkəməsi sədrinin birgə təqdim etdiyi üç namizəd arasından
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi seçir



180. Azərbycan Dövlətinin müstəqilliyinin,  ərazi bütövlüyünün,  məhkəmə hakimiyyətinin  müstəqilliyinin  təminatçısı

• Azərbycan Respublikası Müdafiə Nazirliyidir
√ Azərbycan Respublikası  Prezidentidir
• Azərbycan Respublikası Prokurorluğudur
• Azərbycan Respublikası Milli Məclisidir
• Azərbycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsidir

181. əfv etmək kimin səlahiyyətindədir

• Azərbycan Respublikası Baş Naziri
• Azərbycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri
• Azərbycan Respublikası Milli Məclisi
• Azərbycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri
√ Azərbycan Respublikası Prezidenti

182. Aşağıda göstərilən subyektlərdən hansı Azərbycan Respublikası dövlət büdcəsinin layihəsini hazırlayıb Azərbycan Respublikası
Prezidentinə təqdim etmək səlahiyyətindədir

• İqtisadi inkişaf naziri
• Azərbycan Respublikası Mərkəzi Bankının idarə heyyəti
√ Azərbycan Respublikası  Nazirlər Kabineti
• Azərbycan Respublikası Milli Məclisi
• Azərbycan Respublikasının Maliyyə Naziri

183. Аşağıda göstərilən subyektlərdən hansı siyasi sığınacaq verilməsi məsələlərini həll etmək səlahiyyətindədir

• Xarici Işlər Naziri
• Azərbycan Respublikası Baş Prokuroru
• Azərbycan Respublikası Milli Məclisinin sədri
• Azərbycan Respublikası Baş Naziri
√ Azərbycan Respublikası Prezidenti

184.  Qanunların eyni cür və dürüst icra və tətbiq olunmsına nəzarət edən dövlət orqanı hansıdır

• Azərbycan Respublikası Milli Məclisi
√ Prokurorluq orqanları
• Azərbycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi
• Məhkəmə orqanları
• Azərbycan Respublikası Nazirlər Kabineti

185. Tam fəaliyyət qabiliyyəti hansı yaşda başlayır?

√ 18 yaş
• 25 yaş:
• 14 yaş:
• 20 yaş:
• 21 yaş:

186. Huquqi şəxslərə aiddir?

• nazirlər kabineti:
√ müəssusələr, təşkilatlar, idarələr
• bələdiyyələr:
• vətəndaşlar:
• prezident:

187. Fiziki şəxslərə aiddir?

• bələdiyyələr:



• nazirlər kabineti:
√ Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, AR-da daimi yaşayan əcnəbilər, vətəndaşlıgı olmayan şəxslər
• prezident:
• xarici vətəndaşlar:

188. Mülkü huquq münasibətlərinin subyektləri kimdi?

• prezident və nazirlər kabineti:
• vətəndaşlıgı olmayan şəxslər:
√ fiziki  şəxslər, hüquqi şəxslər
• xarici vətəndaşlar:
• bələdiyyələr:

189. Şəxsi qeyri əmlak münasibətlərinə aiddir?

• mülkü hüququn obyektləri:
• hüquqi faktlar:

√ şəxsi qeyri -əmlak xarakterli hüquq münasibətləri,  yaradıcı fəaliyyəti özündə cəmləşdirən hüquq münasibətləri, təşkilati hüquq
münasibətləri

• əqdlər:
• mülkü hüququn subyektləri:

190. Hüquqi fakt nədir?

• şəxsi qeyri əmlak münasibətləri:
• mülkü münasibətlər:
• əmək münasibətləri:
√ mülkü münasibətlərinin əmələ qəlməsi, dəyişməsi, xitam edilməsinə səbəb olan həyati hallar

191. AR-nın Mülkü qanunvericiliyi məkana görə ............qüvvədədir

• Bakı şəhərində:
√ Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində
• Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində
• Bütün dünyada:

192. Mülkü hüququn mənbəyinə aiddir?

• nazirlər kabinetinin  qəbul etdiyi bütün aktlar:
• qanun qüvvəli aktlar:
• normativ akt:
• əmək məcəlləsi:
√ Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasi , Mülkü məcəllə

193. Mulkü huquq hansı münasibətləri tənzimləyir?

• inzibati münasibətləri:
• əmlak münasibətləri :
• əmtəə- pul münasibətləri:
• əmək münasibətlərini:
√ əmlak münasibətlərini və bununla baglı şəxsi qeyri əmlak münasibətləri

194. Dövlət sahibkarlıq sahəsi ilə bağlı hansı tənzimlənməni həyata keçirir?

• sağlamlığın müdafiəsi ilə bağlı tənzimlənməni
√ bütün cavablar düzdür
• insan həyatının müdafiəsi ilə bağlı tənzimlənməni
• dövlət maraqlarının müdafiəsi ilə bağlı tənzimlənməni
• dövlət mənafelərinin qorunması ilə bağlı tənzimlənməni



195. Hüquq qabiliyyəti nədir?

√ subyektin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hüquqlara malik olmaq və hüquqi vəzifələr daşımaq qabiliyyəti
• subyektin öz hərəkətləri ilə tam həcmdə hüquqlar əldə etmək və özü üçün vəzifələr yaratmaq qabiliyyəti
• hüquqi şəxslərin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hüquqlara malik olmaq və hüquqi vəzifələr daşımaq qabiliyyəti
• subyektin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vəzifələrə  malik olmaq və hüquqi vəzifələr daşımaq qabiliyyəti
• subyektin öz hərəkətləri ilə tam həcmdə vəzifələr  əldə etmək və özü üçün vəzifələr yaratmaq qabiliyyəti

196. Fəaliyyət qabiliyyəti nədir?

• hüquqi şəxslərin öz hərəkətləri ilə tam həcmdə hüquqlar əldə etmək və özü üçün vəzifələr yaratmaq qabiliyyəti
√ subyektin öz hərəkətləri ilə tam həcmdə hüquqlar əldə etmək və özü üçün vəzifələr yaratmaq qabiliyyət
• subyektin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vəzifələrə  malik olmaq və hüquqi vəzifələr daşımaq qabiliyyəti
• hüquqi şəxslərin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hüquqlara malik olmaq və hüquqi vəzifələr daşımaq qabiliyyəti
• subyektin öz hərəkətləri ilə tam həcmdə vəzifələr  əldə etmək və özü üçün vəzifələr yaratmaq qabiliyyəti

197. Bunlardan hansı əşya hesab olunmur?

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

198. Şəxs neçə ortaqlıqda tam ortaq ola bilər?

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

199. Hüquqi şəxsin olduğu yer hara sayılır ?

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

200. Hüquqi şəxssin hüquq qabiliyyəti hansı andan yaranır?

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

201. Hansı halda hüququ şəxsin düzgün anlayışı verilmişdir?

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

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

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

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



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

202. Mülki qanunvericilik normalarının geriyə qüvvəsi varmı?

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

203. Ailə,əmək münasibətləri,təbii ehtiyaclardan istifadə,ətraf mühitin mühafizəsi,müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlarla bağlı
münasibətlərə mülki qanunvericilik normaları şamil edilirmi,,,

• tərəflərin razılığı ilə tədbiq olunur;
• şamil edilir;

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

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

204. Ümumi iddia müddəti nə qədərdir?

• 6 il
• 3 il
• 30 il
• 15 il
√ 10 il

205. Hüquqi nəticəyə səbəb olan hüquqi faktlar hansıdır?

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

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

• işgüzar adətlər
√ məhkəmə presedentləri
• beynəlxalq müqavilələr
• qanunlardan aşağı qüvvəli normativ aktlar
• qanunlar

207. Aşağıda göstərilənlərdən kimlər mülki hüquq münasibətlərinin subyektləridir?

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

208. Hər hansı fiziki şəxsi digər fiziki şəxsdən fərqləndirən əlamət hansıdır?

• fəaliyyət qabiliyyəti;
• mülki hüquqları;
√ ad hüququ;
• heç bir fərq yoxdur
• hüquq qabiliyyəti;



209. Hüquqi şəxsin xitamı qaydaları

• sərəncam, təsviyyə;
√ təsviyyə,yenidən təşkiletmə;
• ləğvetmə, təsviyyə;
• ləğvetmə
• icazə, sərəncam;

210.   Qanunla hansı növ mülkiyyətə üstün hüquq verilir?

• dövlət;
•  ümumi,
• bələdiyyə;
√ heç birinə
• xüsusi;

211. Müqavilələrdən irəli ğələn tələblər üzrə iddia müddəti nə qədərdir?

• 2
• 5
• 6
• 10
√ 3

212. Mülki hüquq hansı münsibətləri tənzim edir?

• vergidən yayınma nəticəsin7də vurulmuş zərərin ödənilməsinə dair münasibətləri
• işçi ilə işəgötürən rasında əmlak münasibətlərini
• bir tərəfin digər tərəfə tabelyinə əsaslanan əmlak münasibətlərini
√ tərəflərin hüquq bərabərliyinə əsaslanan əmlak və şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərini
• bankla müştəri arasında kredit münasibətlərini

213. Qanunun analojiyası nədir?

• tərəflərin razılaşması ilə münasibətlərin həll olunması
• işgüzar adətlər əsasında münasibətlərin nizama salınması
• oxşar münasibətləri  tənzimləyən mülki qanunvericilik normalarının tətbiqi

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

• mülki qanunvericilik prinsiplərinin tətbiqi

214. Hansı hüquq sahəsində analogiyaya yol verilir?

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

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

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

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



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

217. Fiziki şəxsin mülkü hüquq qabiliyəti nədir?

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

218. Mülki hüquq qabiliyyəti hansı andan yaranır?

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

219. Himayəçilikdə olanların adından zəruri əqdləri kim bağlayır?

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

220. Fəaliyyət qabiliyyəti məhdudlaşdırılan şəxslər himəyəçi təyin edilə bilərmi?

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

221. əqd nədir?

• mülki hüquq münasibətlərinin əmələ gəlməsinə və xitamına yönəldilmiş ikitərəfli və ya çoxtərəfli iradə ifadəsidir

√ mülki hüquq münasibətlərinin əmələ gəlməsinə, dəyişməsinə və xitamına yönəldilmiş birtərəfli, ikitərəfli və ya çoxtərəfli iradə
ifadəsidir

• mülki hüquq münasibətlərinin əmələ gəlməsinə, dəyişməsinə və xitamına yönəldilmiş birtərəfli və ya ikitərəfli  iradə ifadəsidir
• mülki hüquq münasibətlərinin əmələ gəlməsinə, dəyişməsinə və xitamına yönəldilmiş birtərəfli  iradə ifadəsidir
• mülki hüquq münasibətlərinin əmələ gəlməsinə, dəyişməsinə və xitamına yönəldilmiş ikitərəfli və ya çoxtərəfli iradə ifadəsidir

222. əqd barədə mübahisə edildikdə, əqd nə vaxtdan etibarsız sayılır?

• mübahisə yarandığı andan etibarsız sayılır
• bu barədə məhkəmə qərarının çıxarıldığı andan etibarsız sayılır
√ bağlandığı andan etibarsız sayılır
• məhkəmə qətnaməsi qanuni qüvvəyə mindiyi andan etibarsız sayılır
• əqdin mübahisə edilməsi barədə digər tərəfə bildirildiyi andan

223. Müddət nədir?

• mülki hüquq və vəzifələrin qüvvədə olduğu vaxtdır
• başqa şəxsdən hər hansı hərəkəti yerinə yetirməyi və ya yerinə yetirməkdən çəkindirməyi tələb etmək üçün vaxtdır
• ümumi hüquqların mövcud olduğu vaxtdır



• mülki hüquq və vəzifələrin məhkəmədə müdafiə edilməsi üçün vaxtdır
√ mülki hüquq və vəzifələrin əmələ gəlməsi, dəyişdirilməsi və xitam edilməsi ilə bağlı vaxtdır

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

√ qəbul etməlidir
• müddət üzürlü səbəbdən ötürüldükdə qəbul edilə bilər
• ümumi iddia müddəti istisna olmaqla digər iddia müddətləri keçibsə qəbul edilməlidir
• ümumi iddia müddəti istisna olmaqla digər iddia müddətləri keçibsə, qəbul etməməlidir
• qəbul etməli deyil

225. Birtərəfli əqd nədir?

• Mülkü Məcəlləyə uyğun olaraq bağlanması üçün bir tərəfin iradə ifadəsi zəruri olan əqddir
√ Mülkü Məcəlləyə və ya tərəflərin razılaşmasına uyğun olaraq bağlanması üçün bir tərəfin iradə ifadəsi zəruri və yetərli olan əqddir
• qanuna uyğun olaraq digər tərəfin və ya soruşulmadan bir tərəfin iradə ifadəsi ilə bağlanılan əqddir

• Mülkü Məcəllə və ya tərəflərin razılaşmasına uyğun olaraq bağlanması üçün bir tərəfin iradə ifadəsi zəruri və yetərli olan, digər tərəfin
isə onun etirazsız qəbul etməsi yetərli olan əqddir

• tərəflərin razılaşmasına uyğun olaraq bağlanması üçün bir tərəfin iradə ifadəsi zəruri olan əqddir

226. əqdlər hansı formada bağlana bilər?

• şifahi və ya mürəkkəb
• mürəkkəb və ya sadə
√ şifahi və ya yazılı
• yalnız yazılı
• yazılı və ya sadə

227. Yazılı əqd necə bağlanılır?

• onun məzmununu ifadə edən müəyyən sənədlər tərtibi yolu ilə bağlanılır

√ onun məzmununu ifadə edən və əqdi bağlayan şəxslər və ya onların lazımınca vəkil etdikləri şəxslər tərəfindən imzalanmış sənədin
tərtibi yolu ilə bağlanır

• onun məzmununu ifadə edən və əqdi bağlayan şəxslərin lazımınca vəkil etdikləri şəxslər tərəfindən imzalanmış sənədin tərtibi yolu ilə
bağlanır

• onun məzmununu ifadə edən müəyyən niyyətin rəsmiləşdirilməsi yolu ilə bağlanır
• onun məzmununu ifadə edən və yalnız əqdi bağlayan şəxslər tərəfindən imzalanmış sənədin tərtibi yolu ilə bağlanır

228. Bir fiziki şəxs əqd bağlayarkən onun əvəzindən başqa şəxs həmin əqdi imzalaya bilərmi?

• bütün hallarda imzalaya bilər
• fiziki şəxs fəaliyyət qabiliyyətsizdirsə və ya fəaliyyət qabiliyyəti məhdudlaşdırılıbsa, başqa şəxs onun bağladığı əqdi imzalaya  bilər
• fiziki şəxs savadsızdırsa, başqa şəxs onun bağladığı əqdi imzalaya bilər
√ fiziki şəxs bədən qüsuruna, xəstəliyinə və ya savadsızlığına görə əqdi imzalaya bilmirsə, başqa şəxs onun bağladığı əqdi imzalaya bilər
• heç bir halda imzalaya bilməz

229. Vaxt dövrü ilə müəyyənləşdirilmiş müddətin axımı nə vaxtdan başlanır?

√ təqvim tarixindən sonrakı gün başlanır
• müəyyən hadisənin baş verməsindən sonrakı gün başlanır
• hökmən baş verməli olan hadisənin göstərildiyi gündən sonrakı gün başlanır
• təqvim tarixində göstərilən gündən başlanır
• müəyyən hadisənin baş verdiyi gün başlanır

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

• 10 il
√ 6 il
• 5 il
• 3 il



• 20 il

231. Aşağıdakılardan hansı iddia müddətinin axımının kəsilməsidir?

• iddiaçı və ya cavabdeh hərbi vəziyyətə keçirilmiş silahlı qüvvələrin tərkibində olduqda
• fəaliyyət qabiliyəti olmayan şəxsin qanuni təmsilçisi olmadıqda
• müvafiq münasibətləri tənzimləyən qanunun və ya digər normativ hüquqi aktın qüvvəsi dayandırıldıqda
√ müəyənləşdirilmiş qaydada iddia irəli sürüldükdə
• müvafiq icra hakimiyyəti orqanı öhdəliklərin  icrası üçün mghlət müəyyənləşdirdikdə

232. Aşağıdakılardan hansına iddia müddəti şamil edilmir?

• şəxsi qeyri- əmlak hüquqlarının və digər  qeyri-maddi nemətlərin müdafiəsi haqqında tələblər
• fiziki şəxsin həyatına və ya sağlamlığına vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi haqqında tələbləri

√ mülkiyyətçinin və sahibin hüquqlarının pozuntularının aradan qaldırılması tələbləri,dövlət və ya bələdiyyə orqanının və ya onların
vəzifəli şəxslərinin mülkiyyətçinin hüquqlarını pozmuş aktının etibarsız sayılması haqqında mülkiyyətçinin tələbləri

• bütün variantlar
• əmanətlərin verilməsi haqqında əmanətçilərin banka tələbləri

233. Hansı şərtlər müqavilənin mühüm şərtləri sayılır?

• müqavilədəki predmetinə dair şərtlər
• müqavilənin qiymətinə və icra olunması müddətinə dair şərtlər

√ müqavilənin predmetinə dair şərtlər, MM- də həmin növ müqavilələr üçün mühüm və ya zəruri adlandırılmış şərtlər,habelə tərəflərdən
birinin müraciəti ilə barəsində razılaşma əldə edilməli olan bütün şərtlər

• tərəflərdən birinin müraciəti ilə barəsində razılaşma əldə edilməli olan bütün şərtlər
• müqavilənin predmeti və qiymətinə dair şərtlər

234. 3 illik iddia müddəti hansı hallara şamil olunur?

• ümumi iddia müddətinə
• daşınmaz əmlakla bağlı iddia müddətinə
• daşınar əmlakla bbağlı iddia müddətinə
• heç bir halda
√ müqavilə tələbləri üzrə iddia müddətinə

235. 10 illik iddia müddəti hansı hallara şamil olunur?

• daşınmaz əmlakla bağlı iddia müddətinə
√ ümumi iddia müddətinə
• daşınar əmlakla bağlı iddia müddətinə
• heç bir halda
• müqavilə tələbləri üzrə iddia müddətinə

236. 6 illik iddia müddəti hansı hallarda şamil olunur?

• ümumi iddia müddəri üzrə
√ daşınmaz əmlakla bağlı iddi müddətində
• daşınar əmlakla bağlı iddia müddətində
• heç bir halda
• müqavilə tələbləri üzrə iddia müddətində

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

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



238. Hüquqi şəxsin hüquq qabiliyyətinə nə vaxt xitam verilir?

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

239. Hansı sənəd hüquqi şəxsin təsis sənədidir?

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

240. Hansı bölmə hüquqi şəxsin nümayəndəliyi sayılır?

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

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

241. Hansı bölmə hüquqi şəxsin filialı sayılır ?

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

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

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

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

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

242. Təxirəsalıcı şərtlə bağlanmış əqd deyəndə nə başa düşülür?

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

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

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

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

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

243. Ləğvedici şərtlə bağlanmış əqd:

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

244. Mülki hüquq münasibətlərinin əmələ gəlmə əsasları?

• mülki hüquq normaları;



• mülki hüququn subyektləri;
• mülki hüququn obyektləri;
• əmlak və şəxsi qeyri-əmlak münasibətləri
√ hüquqi faktlar;

245. Aəağıdakılardan hansı əvəzsiz müqavilələrə aid edilir?

• ssuda
• dəyişmə
√ bağışlanma
• saxlanma
• alqı-satqı

246. Fiziki və hüquqi şəxslərin mülki hüquq münasibətlərini tənzim edən mülki hüquq normalarının üsul və vasitələrinin məcmusu mülki
hüquqi tənzimetmənin ......... əks etdirir:

• obyektlərini
• subyektlərini
√ metodunu
• funksiyalarını
• prinsiplərini

247. Qanunvericiliyin nəzərdə tutduğu əqdlər:

• müvafiq icra hakimiyyəti oraqnında qeydə alınmış qdlər
• ancaq şifahi əqdlər
• ancaq sadə yazılı formada əqdlər
√ şifahi əqdlər, sadə yazılı formada əqdlər, natorial qaydada təsdiqlənmiş əqdlər
• ancaq natorial qaydada təsdiq olunmuş əqdlər

248. Hüquq münasibətlərinin subyektləridir:

• məşğul şəxslər
• işsiz vətəndaşlar
• fiziki şəxslər
• hüquqi şəxslər
√ fiziki və hüquqi şəxslər

249. Fəaliyyət qabiliyyəti hüquq münasibəti iştirakçısının:

• hüquq və vəzifələrə
malik olmasıdır

• öz fəaliyyəti ilə hüquqlar
 əldə etməsidir

• öz fəaliyyəti ilə hüquqlar
 əldə etməsidir

√ hüquq və vəzifələri həyata keçirməsidir
• hüquqlara malik olmasıdır

250. Hüquq qabiliyyəti hüquq münasibəti iştirakçısının:

• özünün hüquq və vəzifələri həyata keçirməsidir

• öz fəaliyyəti ilə hüquqlar
 əldə etməsidir

• öz fəaliyyəti ilə hüquqlar
 əldə etməsidir

√ hüquq və vəzifələrə
malik olmasıdır

• hüquqlara malik olmasıdır

251. Hüquqi hadisələr ........ baş  verir:



• insanların iradəsindən
asılı olaraq

• tərəflərin razılığı əsasında

•
hüquqi faktın başvermə
səbəsindən
 asılı olaraq

√ insanların iradəsindən
asılı olmayaraq

• müxtəlif səbələrdən

252. Bağışlama müqaviləsi əqdin hansı növünə aiddir?

• mücərrəd
√ əvəzsiz
• əvəzli;
• pozitiv;
• konstnsual;

253. Yalan əqd:

• tərəflərin vicdanlılıq prinsipini rəhbər tutmaqla əqdin əsası kimi nəzərdən keçirdiyi hal mövcud deyildir
• əslində mövcud olmayan əqddir
• təbiətdə mövcud olmayan uydurma predmet üzrə bağlanan əqddir
√ başqa əqdi pərdələmək məqsədi ilə bağlanan əqddir
• ona uyğun hüquqi nəticələr yaratmaq niyəti olmadan yalnız görünüş üçün bağlanmış əqddir

254. Qiymətli kağızların növləri

√ adlı, adsız, orderli;
• təqdimedici, adlı, adsız
• təqdimedici, adsız, orderli;
• adlı, orderli;
• adlı, adsız;

255. Yalan əqd:

√ başqa əqdi pərdələmək məqsədi ilə bağlanan əqddir
• əslində mövcud olmayan əqddir
• tərəflərin vicdanlılıq prinsipini rəhbər tutmaqla əqdin əsası kimi nəzərdən keçirdiyi hal mövcud deyildir
• ona uyğun hüquqi nəticələr yaratmaq niyəti olmadan yalnız görünüş üçün bağlanmış əqddir
• təbiətdə mövcud olmayan uydurma predmet üzrə bağlanan əqddir

256. Uydurma əqd:

√ ona uyğun hüquqi nəticələr yaratmaq niyyəti olmadan yalnız görünüş üçün bağlanmış əqddir
• qeyri-ciddi (zarafatla) iradə ifadə edilmiş əqddir
• başqa əqdi pərdələmək məqsədilə bağlanan əqdlər
• əslində mövcud olmayan əqddir
• təbiətdə mövcud olmayan uydurma predmet üzrə bağlanan əqddir

257. əqd barədə mübahisə edildikdə, əqd nə vaxtdən etibarsız sayılır?

• məhkəmə qətnaməsi qanuni qüvvəyə mindiyi andan etibarsız sayılır
• əqdin mübahisə edilməsi barədə digər tərəfə bildirildiyi andan etibarsız sayılır
• mübahisə yarandığı andan etibarsız sayılır
• bu barədə məhkəmə qərarının çıxarıldığı andan etibarsız sayılır
√ Bağlandığı andan etibarsız saylır

258. İddia müddəti nədir?

• şəxsin öz hüquqlarını müdafiə etmək üçün məhkəməyə müraciət etdiyi vaxtdır



• mülki hüquq və vəzifələrin məhkəmədə müdafiə edilməsi üçün vaxtdır
√ başqa şəxslərin hər hansı hərəkəti yerinə yetirməyi və ya yerinə yetirməkdən çəkinməyi tələb etmək üçün vaxtdır
• mülki hüquq və vəzifələrin əmələ gəlməsi, dəyişdirilməsi və xitamı ilə bağlı olan gün
•  mülki hüquq və vəzifələrin qüvvədə olduğu vaxtdır

259. Aşağıdakılardan hansı mülki hüquq münasibətlərinin obyektlərinə aid edilir?

• əşyalar, qeyri-maddi nemətlər
• işlər
•  xidmətlər
√ əşyalar, qeyri-maddi nemətlər, yaradıcılıq fəaliyyətinin nəticələri, işlər və xidmətlər
• yaradıcılıq fəaliyyətinin nəticələri, işlər və xidmətlər

260. Hüquqi şəxslərin əmələ gəlməsinin üsulları hansılardır?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

265. 7 yaşınadək  olan yetkinlik  yaşına çatmayanların fəaliyyət qabiliyyəti varmı?

• var,yalnız hədiyyə aldıqları əşyalarla bağlı əqdləri bağlaya bilərlər
• bəli
• var,yalnız xırda məişət əqdləri bağlaya bilərlər
√ yoxdur



• müəyən məqsəd  üçün və ya sərbəst istifadə verdiyi vəsait barəsində sərəncam verə bilər

266. Fiziki şəxsin mülkü hüquq fəaliyyət qabiliyyəti nədir?

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

267. Fiziki şəxs hansı qaydada hüquq qabiliyyətindən məhrum edilir?

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

268. AR Konstitusiyanın 29-cu maddəsinə əsasən xüsusi mülkiyyət hansı öhdəliklərə səbəb olur?

• iqtisadi öhdəliklərə
√ sosial öhdəliklərə
• mülki öhdəliklərə
• hüquqi öhdəliklərə
• inzibati öhdəliklərə

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

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

270. Mülkiyyətçinin iradəsi nədə ifadə olunur

• mülkiyyət hüququnun xitamında;
• vicdanlı sahiblikdə
√ sahiblik, istifadə, sərəncamda;
• əmlakı mühafizə etməkdə;
• maddi nemətlərin istehsalı, bölğüsü, dəyişməsində;

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

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

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

• yalnız qeyri-dövlət hüquqi şəxsləri əmlakının dəyəri və miqdarı qanunvericiliklə məhdudlaşdırıla bilər
• yalnız daşınmaz əmlakın miqdarı və dəyəri qanunvericiliklə məhdudlaşdırıla bilər
• dövlət idarəetmə orqanları və bələdiyyə orqanlarının aktları ilə məhdudlaşdırıla bilər
√ Mülki Məcəllədə nəzərdə tutalan məqsədlər üçün qanunvericilik yolu ilə məhdudlaşdırıla bilər
• heç bir halda məhdudlaşdırıla bilməz

273. AR Konstitusiyanın 29-cu maddəsinə əsasən torpaq üzərində mülkiyyət hüququ hansı məqsədlə məhdudlaşdırıla bilər?

• heç bir halda məhdudlaşdırıla bilməz



• icarə məqsədilə
• müvəqqəti istifadə məqsədilə
√ sosial ədalət və torpaqlardan səmərəli istifadə məqsədilə
• qismən məhdudlaşdırıla bilər

274. Mülkiyyət hüququnun əldə edilməsinin hansı üsulları vardır?

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

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

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

276. əşyaya sahiblik nədir?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

279. əmlakın təsadüfən məhv olması və ya təsadüfən zədələnməsi riski kimin üzərinə düşür?

• qanunda və ya müqavilədə  ayrı qayda nəzədə tutulmayıbsa,həmin an əmlakın istifadəçisinin
√ qanunda və ya müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa mülkiyyətçinin
• istisnasız olaraq yalnız mülkiyətçinin
• həmin an əmlakın istifadəçisinin
• hamin an mülkihhətçinin

280. Daşınmaz əmlaka hansı hüquqlar dövlət qeydiyyatına alınmalıdır?

• icarə hüququ



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

281. Daşınmaz əmlaka mülkiyyət hüququ hansı andan əmələ gəlir?

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

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

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

283. əşyaya sahiblik nədir?

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

284. İşəgötürənin əsas hüquqları hansılardır?

• işçiləri işə götürmək
• əmək prosesinə rəhbərlik etmək
√ işçiləri işə götürmək, əməyin nəticələrini qəbul etmək, əmək prosesinə rəhbərlik etmək
• düzgün cavab yoxdur
• əməyin nəticələrini qəbul etmək

285. Kollektiv sazişin növləri hansılardır?

√ baş, sahə, ərazi
• baş, xüsusi, tarif
• sahə, ərazi
• peşə, sahə, sosial
• baş, əlavə

286. Kollektiv müqavilə nədir?

• əmək kollektivləri ilə həmkarlar ittifaqı təşkilatları ilə bağladığı müqavilədir
√ işəgötürənlə əmək kollektivi və ya həmkarlar ittifaqı təşkilatı arasında yazılı formada bağlanan müqavilədir
• əməyin şərtlərini, əmək şəraitinin təmin edilməsi ilə bağlı məsələləri müəyyən edən hüquqi aktdır
• işin ümumi prinsiplərini əks etdirən müqavilə

287. Əmək qanunvericiliyinə əsasən vətəndaşın əmək hüquq subyektliliyi neçə yaşından yaranır?

• 18 yaşından
• 17 yaşından
• 16 yaşından
√ 15 yaşından
• 14 yaşından



288. İşçi kimlərə deyilir?

• əmək müqaviləsi ilə işləyənlərə
• işəgötürənin sərəncamı ilə işəgötürülənlərə
• muzdlu çalışanlra
• əmək müqaviləsinin tərəflərindən birinə
√ işəgötürənlə fərdi qaydada yazılı əmək müqaviləsi bağlayaraq müvafiq iş yerində haqqı dənilməklə çalışan fiziki şəxsə

289. Əmək hüquq subyektliliyi nəyi ifadə edir?

√ bütün cavağlar düzdür
• əmək fəaliyyət qabiliyyətli olmağı
• dövlət tərəfindən tanınan hüquq və vəzifələrə malik olmağı
• əmək sahəsində hüquq pozuntularına görə müstəqil surətdə hüquqi məsuliyyət daşımaq qabiliyyətini

290. Əmək hüquq münasibətlərinin yaranmasının əsasını nə təşkil
 edir?

• müəssisə rəhbərinin sərəncamı
√ əmək müqaviləsi
• normativ hüquqi aktlar
• işçinin əmək qabiliyyəti
• görülən kontkret iş üzrə razılaşma olduqda

291. Əmək hüququqda hüquqi fakt nəyi əks etdirir?

• işçinin vəzifələri
• hadisələr və hərəkətləri
• əmək hüquq münasibətələrdə hüquqauyğyn və hüquqazidd hərəkətləri
√ əmək hüquq münasibətlirnin yaranmasını, dəyişdirilməsini və xitamını
• işəgötürənin hüquqları

292. Əməyin mühafizəsi qaydalarına əməl edilməsi üzərində nəzarəti hansı dövlət orqanı həyata keçirir?

• Milli Məclisin Hesablaşma Palatasının auditorları
• AR Vergilər Nazirliyi
• AR Maliyyə Nazirliyi
• Nazirlər Kabineti
√ AR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Əmək Müfəttişliyi

293. Əmək hüququ ilə hansı hüquq sahələri arasında  müəyyən yaxınlıq vardır?

• sosial təminat hüququ
√ sosial təminat hüququ, mülki hüquq və inzibati hüquq
• iqtisadi hüquq
• inzibati hüquq
• mülki hüquq

294. Əmək mübahisələrinin həlli üzrə münasibətlər hansılardır?

√ fərdi və kollektiv əmək mübahisələrinin həlli üzrə münasibətlər
• bütün növ əmək münasibətlərinin həlli üzrə yaranan münasibətlər
• bütün cavablar düzdür
• təşkilatın və kollektiv əmək mübahisələrinin həlli üzrə münasibətlər
• işəgötürən və kollektiv əmək mübahisələrinin həlli üzrə münasibətlər

295. Muzdlu əməyin məqsədi nədir?

• yerinə yetirilən iş üçün sərf olunan əməyin müəyyən hissəsinin ödənilməsi



√ işəgötürən üçün mənfəət götürmə, əməyin nəticəsinin satılması yolu ilə insanların tələbatlarının ödənilməsi, işçi üçün isə əmək haqqı
almaqdır

• görülən işdən cəlir götürülməsi
• əməyin nəticəsinin satılması yolu ilə insanların tələbatlarının ödənilməsi
• müəyyən müddətə görülən işlər üçün sərf olunan əməyin ödənilməsi

296. Əmək münasibətlərində əmlak elementi kimi muzdlu əmək nədir?

• görülən işə görə pulun ödənilməsi
• real əmək haqqının verilməsi
√ əməyin ödənilməsi,  əmək münasibətlərinin iştirakçılarının qarşılıqlı maddi məsuliyyəti
• əmək münasibətlərinin iştirakçılarının  maddi məsuliyyəti

• əməyin ödənilməsi

297. Əmək münasibətləri nə vaxt yaranır?

• işçi işəgötürənin tapşırığı ilə işə başladıqda
• işçi əmək kitabçasını aldıqda
• işəgötürən sərəncam  verdikdə
• işçi işə başladıqda
√ fiziki şəxsin işəgötürənlə bağlanmış əmək müqaviləsi üzrə işçi öz əmək qabiliyyətinin realizəsi ilə bağlı işin yerinə yetirilməsi zamanı

298. əmək hüququnun predmetini nə təşkil edir?

√ işçi ilə işəgötürən arasında yaranan muzdlu əmək münasibətləri, əməklə bağlı olan digər törəmə münasibətlər
• əmək məcəlləsi, əmək müqaviləsi
• əmək məcəlləsi
• iş vaxtı, istirahət vaxtı, əmək məcəlləsi
• işçi ilə işəgötürən arasında yaranan münasibətlər, əmək məcəlləsi

299.  İş vaxtı nədir?

•  hər kəsin öz əmək qabiliyyətini həyata keçirdiyi zamandır
• yetkinlik yaşına çatanların əmək funksiyasını yerinə yetirməsi üçün müəyyən edilmiş zamandır
√  müddəti qanunla nəzərdə tutulmuş, işçilərin əmək funksiyalarını yerinə yetirməsi üçün müəyyən edilmiş zamandır
• əmək fəaliyyətinə sərf olunan zaman
•  işəgötürənin işçi üçün əmək funksiyasını yerinə yetirmək üçün müyyən etdiyi zamandır

300. əmək müqaviləsi hansı formada bağlanılır?

• yazılı 1 nüsxədə, notariat qaydasında
√ yazılı, 2 nüsxədə, işəgötürənin əmri ilə;
• nüsxədə, notariat qaydaında;
• yazılı, 1 nüsxədə;
• sifahi;

301. AR Konstitusiyanın 36-cı maddəsinə əsasən ......... lokaut( sahibkarın xəbərdalıq etmədən müəssisələri bağlayıb,fəhlələri kütləvi surətdə
işdən çıxarmaları) qadağandır:

• işçi iş yerini dəyişdikdə
• müəssisədə kollektiv tətil olduqda
√ qanunla müəyyən edilimiş hallar istisna olmaqla
• müəssisədə işçi təkbaşına tətil etdikdə
• müəssisə ləğv edildikdə

302. İşəgötürən əmək intizamını təşkil edərkən hansı tədbirləri ğörə bilər?

• töhmət, əmək haqqının saxlanılması;
• əmək müqavilisinə xitam vermə;



• istirahətə göndərmə
• dövlət təltifinə təqdim olunma;
√ mükafatlandırma və tənbeh;

303. Müəssisələrdə əməyin mühafizəsinə görə məsuliyyəti kim  daşıyır

• əmək qanunvericiliyi;
•  işçi
• müvafiq icra hakimiyyəti orqanı;
√ müdiriyyət;
• həmkarlar ittifaqları təşkilatları;

304. əmək hüququ vətəndaşların  hansı hüquq və  azdlıqlarının kateqoriyasına aiddir?

• mədəni
√ sosial- iqtisadi
• siyasi
• şəxsi
• mülki

305. Vətəndaş neçə yaşından etibarən əmək müqaviləsinin tərəfi kimi çıxış edə bilər?

• 17 yaş
• 14 yaş
√ 15 yaş
• 18 yaş
• 16 yaş

306. İstirahət vaxtı nədir?

•  işçinin əmək öhdəliklərinin yerinə yetirilməsindən azad edilməsi, bazar günləri, fasilə
• bayram günləri
•  həmin müddət ərzində işdən azad edilmə
• nahar etmək üçün fasilə
√ göstərilənlərin hamısı

307.  əmək hüququnun mənbəyini nə təşkil edir?

• AR-nın Konstitusiyası
√ AR-nın Konstitusiyası, əmək məcəlləsi
• əmək hüququnun predmeti
• müəssisədaxili nizam-intizam qaydaları
• qanunlar, əmək müqaviləsində nəzərdə tutulan şərtlər

308. əmək hüququnun predmetini nə təşkil edir?

• əmək məcəlləsi
• iş vaxtı, istirahət vaxtı, əmək məcəlləsi
• əmək məcəlləsi, əmək müqaviləsi
• işçi ilə işəgötürən arasında yaranan münvsibətlər, əmək məcəlləsi
√ işçi ilə işəgötürən arasında yaranan muzdlu münsibətlər, əməyin mühfizəsi

309. Qısaldilmış  iş vaxtı işcilərin hansı kateqoriyasına şamil edilir?

• 16 yaşı tamam olmayanlara
√ əmək şəraiti insan saglamlıgı üçün zərərli olan istehsalatda çalışanlara
• ailə üzvlərindən xroniki xəstəliyi olanlara, 14-16 yaşadək  əlil uşagı olan qadınlara
• I və II qrup əlillərə,
• həkimlərə, müəllimlərə



310. əmək müqaviləsi nədir?

√ işəgötürənlə işçi arasında fərdi qaydada bağlanan, əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini, hüquq və vəzifələrini əks etdirən yazılı
müqavilədir

• işəgötürənlə əmək kollektivi arasında yazılı formada bağlanan əmək, sosial, iqtisadi, məişət və digər məsələləri tənzimləyən müqavilədir
• işçi ilə həmkarlar ittifaqı arasında baglanılan müqavilə

• işəgötürənlə həmkarlar ittifaqları təşkilatı arasında bağlanan,  əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini, hüquq və vəzifələrini əks etdirən
yazılı müqavilədir

• müəyyən peşə, sahə işçiləri üçün əək şəraitinin yaradılması üzrə öhdəlikləri əks etdirən müqavilədir

311. əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əlavə şərtləri hansılardır?

√ işçi təqaüdə çıxdıqda, yeni yaşayış yerinə köçdükdə, təhsil müəssisəsinə daxil olduqda
• əmək şəraitinin şərtləri dəyişdikdə, işçi vəfat etdikdə
• müəssisənin mülkiyyətçisi dəyişdikdə, işçi təqaüdə çıxdıqda, vəfat etdikdə
• müqavilənin müddəti bitdikdə, yeni yaşayış yerinə köçdükdə, təqaüdə çıxdıqda
• müəssisə ləğv edildikdə

312.  İşə qəbul edilmədikdə hansı səbəb əsas göstərilir?

• yaşı, yaşayış yeri
• siyasi baxışlarından
√ işi bilmək keyfiyyətləri;
• dini baxışları;
• işi bilmək keyfiyyətləri, yaşayış yeri;

313. İstirahət vaxtının növləri

• bayram və bazar günləri, sosial məzuniyyət
• bayram günləri, məcburi və əmək məzuniyyətləri
• məcburi və yaradıcılıq məzuniyyətləri
√ fasilə, bayram və bazar günləri, məzuniyyət
• fasilə, məcburi və analıq məzuniyyətləri

314.  Maddi məsuliyyət işçinin üzərinə hansı qaydada qoyulyr

√ tam və qismən ödəmə;
• müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada
• tam ödəmə;
• qismən ödəmə;
• məhkəmənin müəyyən etdiyi qaydada

315. Zərərli və təhlükəli işlərdə çalışmağa neçə yaşdan sonra yol verilir?

• 18;
• 22
√ 21
• 20
• 19

316. Kollektiv əmək mübahisələrinin tərəfləri kimlərdir?

• işçi və işəgötürən
• işəgötürən və AR-nın Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası
• işəgötürən və razılaşdırıcı komissiya
• işəgötürən və işçinin nümayəndəsi
√ işəgötürən və əmək kollktivi və ya həmkarlar ittifaqı

317. Kollektiv sazişlərlə bağlı əmək mübahisələrinin tərəfləri kimlərdir?



• işəgötürən və razılaşdırıcı komissiya
• işəgötürən və AR-nın Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası
√ işəgötürənlərin birlikləri, həmkarlar ittifaqı və müvafiq icra hakimiyyəti orqanları
• işəgötürən və əmək kollktivi və ya həmkarlar ittifaqı
• işəgötürən və işçinin nümayəndəsi

318. Obyektinə görə əmək mübahisələrinin hansı növləri vardır?

• pul tələbləri ilə bağlıolan əmək  mübahisələri
• iddia və qeyri-iddia əmək xarakterli mübahisələri
• idarəçilik üzrə yaranan əmək mübahisələri
√ pul tələbləri və müəyyən hərəkətlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı olan  əmək mübahisələri
• müəyyən hərəkətlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı olan  əmək mübahisələri

319. Fərdi əmək mübahisələrinin tərəfləri kimlərdir?

• işəgötürən və razılaşdırıcı komissiya
• işəgötürən və AR-nın Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasır
• işəgötürən və işçinin nümayəndəsi
• işəgötürən və əmək kollktivi və ya həmkarlar ittifaqı
√ işçi və işəgötürən

320. Hüquqi təbiətinə görə aşağıdakılardan hansı qeyri-iddia xarakterli əmək mübahisələridir?

• fərdi və kollektiv əmək mübahisələri
• idarəçilik üzrə yaranan əmək mübahisələri
√ yeni əmək şərtləri müəyyən edildikdə və ya mövcud əmək şərtləri dəyişdirildikdə yaranan əmək mübahisələri
• kollektiv əmək  mübahisələri
• fərdi əmək mübahisələri

321. Hüquqi təbiətinə görə aşağıdakılardan hansı iddia xarakterli əmək mübahisələridir?

√ fərdi əmək mübahisələri
• təşkilati əmək mübahisələri
• idarəçilik üzrə yaranan əmək mübahisələr
• fərdi və kollektiv əmək mübahisələri
• kollektiv əmək  mübahisələri

322. Xarakterinə görə əmək mübahisələrinin hansı növləri vardır?

• fərdi əmək  mübahisələri
• təşkilati əmək mübahisələri
• idarəçilik üzrə yaranan əmək mübahisələri
√ iddia və qeyri-iddia əmək xarakterli mübahisələri
• kollektiv əmək mübahisələri

323. Subyektlərinə görə əmək mübahisələrinin hansı növləri vardır?

• fərdi əmək mübahisələri
• təşkilati əmək mübahisələri
• idarəçilik üzrə yaranan əmək mübahisələr
√ fərdi və kollektiv əmək mübahisələri
• kollektiv əmək  mübahisələri

324. əmək mübahisələrini hansı əsaslara görə təsnifləşdirmək olar?

• mübahisə edən subyektlərə görə
• mübahisənin obyektinə görə
√ mübahisə edən subyektlərə, mübahisənin xarakterinə və mübahisənin obyektinə görə
• mübahisənin motivinə görə



• mübahisənin xarakterinə görə

325. əmək qanunvericiliyi maddi məsuliyyətin hansı növünü nəzərdə tutur?

• tam ödənilməsi
• əvvəlcədən müəyyən olunmuş qaydada
• məhkəmə tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada
√ tam və qismən
• qismən ödənilməsi

326. Natamam iş vaxtı işçilərin hansı kateqoriyasına şamil edilir?

• I və II qrup əlillərə, ailə üzvlərindən xroniki xəstəliyi olan işçilərə və s.
√ ailə üzvlərindən xroniki xəstəliyi olan işçilərə, 14-16 yaşadək əlil uşağı olan qadınlara
• elektrotexniki qurğularda, cihazlarda işləyənlərə
• həkimlərə, müəllimlərə
• 16 yaşadək olan işçilərə

327. 36 saatlıq iş vaxtı işçilərin hansı kateqoriyasına şamil edilir?

• 16-18 yaşadək olan işçilərə
• xüsusi xarakterli işlərdə çalışanlara
• 16 yaşadək olan işçilərə
• təqaüd yaşına çatmış işçilərə
√  I və II qrup əlillərə, hamilə və yaşyarımadək uşağı olan qadınlara, həkimlərə, müəllimlərə, 16 - 18 yaşları olan işçilərə

328. 24 saatlıq iş vaxtı işçilərin hansı kateqoriyasına şamil edilir?

• 16-18 yaşadək olan işçilərə
• I və II qrup əlillərə
• hamilə və yaşyarımadək uşağı olan qadınlara, həkimlərə, müəllimlərə
• xüsusi xarakterli işlərdə çalışanlara
√ 16 yaşadək olan işçilərə

329. əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əlavə şərtləri hansılardır?

• müqavilənin müddəti bitdikdə, yeni yaşayış yerinə köçdükdə, təqaüdə çıxdıqda
• müəssisə ləğv edildikdə
• əmək şəraitinin şərtləri dəyişdikdə, işçi vəfat etdikdə
√ işçi təqüdə çıxdıqda, yeni yaşayış yerinə köçdükdə, təhsil müəssisəsinə daxil olduqda
• müəssisənin mülkiyyətçisi dəyişdikdə, işçi təqaüdə çıxdıqda, vəfat etdikdə

330. Məşğulluq nə deməkdir?

• yalnız AR vətəndaşlarının respublika qanunvericiliyinə zidd olmayan fəaliyyətidir
√ AR vətəndaşlarının  və əcnəbilərin respublika qanunvericiliyinə zidd olmayan  qazanc gətirən fəaliyyətidir
• vətəndaşların qazanc gətirən hər hansı fəaliyyətidir
• vətəndaşın istehsal və yaradıcı əməyə öz qabiliyyətini sərf etmək hüququdur
• baş məşğulluq idarəsində qeydiyyatda olan vətəndaşların gəlir gətirən faliyyətidir

331. Kollektiv sazişin növləri hansılardır?

√ baş, sahə, ərazi
• peşə, sahə, sosial
• sahə, ərazi
• baş, xüsusi, tarif]
• baş, əlavə

332. Kollektiv saziş nədir?



• güzəştli əmək və sosial iqtisadi şərtlər nəzərdə tutan hüquqi aktdır
• kollektiv müqavilənin bir növüdür
• kadr hazırlığı və ixtisasartırma, işçilərin sərbəstləşdirilməsini əks etdirən sənəddir
√ müəyyən peşə, sahə işçiləri üçün əmək şəraitinin yaradılması, sosial müdafiə üzrə öhdəlikləri əks etdirən normativ aktdır
• əməyin ödənilməsi, məşğulluq, əməyin mühafizəsi və s. şərtləri əks etdirən normativ aktdır

333. Kollektiv müqavilə nədir?

• əməyin şərtlərini, əmək şəraitinin təmin edilməsi ilə bağlı məsələləri müəyyən edən hüquqi aktdır
• əmək hüququnun mənbəyidir
√ işəgötürənlə əmək kollektivi və ya həmkarlar ittifaqı təşkilatı arasında yazılı formada bağlanan müqavilədir
• əmək kollektivləri ilə həmkarlar ittifaqı təşkilatları ilə bağladığı müqavilədir
• notariat qaydasında təsdiq edilən sənəddir

334. Əmək müqaviləsi üzrə işçinin aylıq əmək haqqından
hansı vergi tutulur?

• ƏDV
• aksiz vergisi
• mənfəət vergisi
• rüsum
√ gəlir vergisi

335. Əmək müqaviləsinə əsasən əmək haqqı avans formasında
verilə bilərmi?

• bəli
• əmək müqaviləsini yeni bağlamış işçiyə verilə bilər
√ xeyr
• əmək müqaviləsində nəzərdə tulubsa, verilə bilər
• tərəflərin razılığından asılıdır

336. Əmək müqaviləsinə əsasən işçi əmək funksiyasını
şəxsən icra etməyə bilərmi?

√ işçi əmək funksiyasını şəxsən
özü icra etməlidir

• düzgün cavab yoxdur

• işçi öz əmək funksiyasının
icrasını hər hansı bir həmkarına həvalə edə bilər

• işçi əmək funksiyasını istənilən vaxt icra edə bilər
• əmək müqaviləsində müəyyən edilmiş əsaslarla vaxtaşırı yerinə yetirə bilər

337. Əmək müqavilələrində işçinin iş yeri göstərilməlidirmi?

• işçi tələb edərsə, göstərilir

• tərəflərin razılığı əsasında
müəyyən edilir

√ konkret olaraq mütləq
 göstərilməlidir

• müqavilə üzrə işin xüsusiyyətindən
 asılı olaraq göstərilə bilər

• göstərilə də bilər,
göstərilməyə də bilər

338. Mülki hüquqi müqavilənin predmetini yerinə yetiriləcək
 işin və ya xidmətin nəticəsi təşkil etdiyi halda əmək müqaviləsini predmetini nə təşkil edir?

√ işçini əmək fəaliyyətinin
(prosesinin) bilavsitə özü

• işçinin il ərzində
gördüyü iş

• işçinin ümumi iş satjı



• işçinin gün ərzində
gördüyü iş

• işçinin ay ərzində
gördüyü iş

339. Əmək müqavilələrində işçi ilə işəgöürən arasında münasibərlər mülki hüquqi müqavilədən fərqli olaraq hansı prinsipə əsaslanır?

• humanizm
• qanunçuluq
• bərabərlik
√ tabeçilik prinsipinə
• ədalət

340. Əmək münasibətləri və əmək müqviləsində müəyyən edilən əmək şəraiti şərtləri ilə bağlı məsələlər nə illə tənzimlənir?

• mülki qanunvericiliklə
• inzibati qanunvericiliklə
• konstitusiya ilə

• BƏT-nın Konvensiyaları
ilə

√ əmək qanunvericiliyi ilə

341.

Əvvəllər həmin müəssisədə çalışan işçi müddətli
 həqiqi hərbi xidmətdən ehtiyata buraxıldıqdan
 sonra əmək qanunvericiliyi həmin şəxsə hansı
 təminatları verir?

• hərbi xidmətdən
 buraxıldıqdan sonra ixtisasartırma kusrunu bitirməlidir

•
hərbi xidmətdən
 buraxıldıqdan sonra
 həmin müəssisədə əvvəlki vəzifəsində 1 ay müddətində sınaq müddəti ilə çalışmaq hüququna malikdilər. 

•
hərbi xidmətdən
 buraxıldıqdan ən geci
30 təqvim günü keçənədək həmin müəssisədə əvvəlki
və ya buna bərabər vəzifəyə(peşəyə) qayıtmaq hüququna malikdirlər

• əmək qanunvericiliyi belə bir təminat nəzərdə tutmayıb

√

hərbi xidmətdən
 buraxıldıqdan ən geci
60 təqvim günü keçənədək həmin müəssisədə əvvəlki
və ya buna bərabər vəzifəyə(peşəyə) qayıtmaq hüququna malikdirlər

342. Dövlət qulluğunda çalışanın pedoqoji fəalliyyətlə məşğul olmaq hüququ var?

• hüququ var, ancaq orta ümumtəhsil məktəblərində olmaqla
• hüququ var, ancaq dövlət ali təhsil müəssisələrində olmaqla
√ bəli, hüququ var
• hüququ var, ancaq təmənnasız olaraq
• belə bir hüququ yoxdur

343. Əmək şəraitinin dəyişdirilməsi ilə bağlı işçi ƏM-nin 56-cı maddəsinə əsasən  işəgötürən tərəfindən  başqa vəzifəyə keçirilmişdir, lakin
işçi yeni əmək şəraiti ilə işi davam etdirməyə razılıq vermir. Bu halda işəgötürənin hansı hüququ yaranır?

• 1 aylıq sınaq müddəti tətbiq etmək hüququ
• əmək müqaviləsini dəyişdirmək hüququ

√ ƏM-nin 68-ci maddəsinə əsasən işçinin əmək
müqaviləsinə xitam vermək hüququ

• işçiyə II iş təklif etmək hüququ
• işçini daha yüksək maaşlı işə keçirmək hüququ

344. İşə qəbul zamanı 18 yaşına çatmamış şəxslərə sınaq müddəti:

• şamil edilir
• qanunvericilik bele bir norma müəyyən etmətib



• işəgötürənin mülahizəsinə uyğun müəyyən edilir
√ şamil edilmir
• tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilir

345. əmək müqaviləsinin şərtlərinə hansılar aiddir?

• işəgötürənin müəyyən etdiyi zəruri şərtlər
√ qanunvericilikdə nəzərdə tutulan zəruri şərtlər, tərəflərin razılığı əsasında müəyyənləşdirilən əlavə şərtlər
• qanunvericilikdə nəzərdə tutulan şərtlər, əsas və əlavə şərtlər, tərflərin hüquq və vəzifələrini müəyyən edən şərtlər
• qanunvericilikdə nəzərdə tutulan, həmkarlar ittifaqları təşkilatlarının müəyyən etdiyi şərtlər
• ümumi, əsas və əlavə şətlər

346. əmək qanunvericiliyində müəssisədə əməyin mühafizəsi kimin üzərinə qoyulur?

√ müəssisə rəhbərinin
• həmkarlar ittifaqları təşkilatlarının
• əmək məcəlləsinin
• icra hakimiyyəti orqanının
• mülkiyyətçinin

347. İşəgötürən əmək müqavilsini hansı hallarda ləğv edir?

• müqavilənin müddəti bitdikdə,müəssisə ləğv edildikdə, işçi vəfat etdikdə
√ müəssisə ləğv edildikdə, işçilərin sayı ixtisar edildikdə, işçi əmək funksiyasını yerinə yetirmədikdə;
• işçi azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edildikdə, əmək funksiyasını yerinə yetirmədikdə, müqavilənin vaxtı bitdikdə;
• əmək şəraitinin şərtləri dəyişdikdə, işçi hərbi xidmətə çağırıldiqda
• İşçi vəfat etdikdə, hərbi xidmətə çağırıldıqda, işçilərin sayı ixtisar edildikdə;

348. əmək məzuniyyətinin müddəti

• 21,25,30,42
• 30,56
• 21,30
√ 21,30,56
• 30,60

349. Məzuniyyətin növləri

√ əmək, sosial, təhsil və yaradıcılıq, ödənişsiz
• əmək, analıq, sosial
• əmək, analıq
• təhsil və yaradıcılıq, əmək, ödənişli, sosial
• əsas, əlavə, ödənişsiz, ödənişli

350. Tətilin keçirilməsi özündə hansı mərhələləri birləşdirir?

• razılığın əldə edilməsi və tətilin başa çatması
√ bütün cavablar düzdür
• tətilin keçirilməsi haqqında qərarın qəbulu və elan edilməsi
• işin dayandırılması və barışdırıcı prosedurların həyata keçirilməsi
• zəruri olduğu halda tətilin dayandırılması

351. İşəgötürən nə qədər müddətə yazılı xəbərdarlıq etməklə müəssisəni bağlayacağı barədə lokaut elan edə bilər?

• müəssisəni bağlayacağı barədə lokautun elan  edilməsinə ən azı 1 ay qalmış
• müəssisəni bağlayacağı barədə lokautun elan  edilməsinə ən azı 15 gün qalmış
√ müəssisəni bağlayacağı barədə lokautun elan  edilməsinə ən azı 10 gün qalmış
• müəssisəni bağlayacağı barədə lokautun elan  edilməsinə ən azı 5 gün qalmış
• müəssisəni bağlayacağı barədə lokautun elan  edilməsinə ən azı 1 həftə qalmış



352. Tətil nədir?

• işçilərin kütləvi şəkildə işdən azad olması
• işçilərin müvəqqəti olaraq əmək funksiyalarının icrasından tam və ya qismən məcburi imtina etməsi
• işçilərin müvəqqəti olaraq əmək funksiyalarının icrasından qismən könüllü imtina etməsi
• işçilərin müvəqqəti olaraq əmək funksiyalarının icrasından tam könüllü imtina etməsi
√ işçilərin müvəqqəti olaraq əmək funksiyalarının icrasından tam və ya qismən könüllü imtina etməsi

353. əmək arbitrajında kollektiv əmək mübahisələrinə baxılma müddəti nə qədərdir?

• 15 iş günündən çox olmamalıdır
• 1 aydan çox olmamalıdır
• 10 iş günündən çox olmamalıdır
• 5 iş günündən çox olmamalıdır
√ 7 iş günündən çox olmamalıdır

354. Kollektiv əmək mübahisələrinin həlli üçün hansı barışdırıcı üsullardan istifadə olunur?

• əmək arbitrajından
• vasitəçidən və əmək arbitrajından
√ razılaşdırıcı komissiyadan, vasitəçidən və əmək arbitrajından
• razılaşdırıcı komissiyadan
• vasitəçidən

355. İşçilərin həyatına və sağlamlığına dəymiş ziyanın ödənilməsi ilə bağlı iddia müddəti nə qədərdir?

• hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündən etibarən 1 il ərzində
• hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündən etibarən 1 ay ərzində
• hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündən etibarən 2 ay ərzində
• hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündən etibarən 3 ay ərzində
√ bu halda iddia müddəti şamil edilmir

356. Pul və əməlak tələbləri ilə bağlı işçi hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündən etibarən nə qədər müddətə məhkəməyə müraciət edə
bilər?

• hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündən etibarən 15 gün ərzində
• hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündən etibarən 2 ay ərzində
• hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündən etibarən 3 ay ərzində
√ hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündən etibarən 1 il ərzində
• hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündən etibarən 1 ay ərzində

357. İşçi hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündən etibarən nə qədər müddətə məhkəməyə müraciət edə bilər?

• hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündən etibarən 15 gün ərzində
• hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündən etibarən 1 həftə ərzində
• hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündən etibarən 2 ay ərzində
√ hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündən etibarən 1 ay ərzində
• hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündən etibarən 3 ay ərzində

358. Fərdi əmək mübahisələrinə hansı dövlət orqanı tərəfindən baxılır?

√ rayon (şəhər) məhkəmələri tərəfindən
• razılaşdırıcı komissiyalar tərəfindən
• işəgötürən tərəfindən
• həmkarlar ittifaqı tərəfindən
• əmək arbitrları tərəfindən

359. Kollektiv müqavilə və sazişin quruluş və məzmununu kim müəyyən edir?

√ tərəflər



• həmkarlar ittifaqları təşkilatları
• icra hakimiyyəti orqanın nümayəndəsi
• müəssisənin rəhbəri
• əmək kollektivi

360. İşsiz statusu almaq hüququ olmayan vətəndaşlara kimlər aiddir?

• yetkinlik yaşına çatmayanlar, təqaüdçülər
• ailə başçısını itirməyə görə təyin olunmuş pensiya alanlar, 14 yaşına çatmayanlar

• qeydiyyata alındıqdan sonra iş axtarmaq məqsədilə üzürsüz səbəbdən müvafiq icra hakimiyyəti orqanına gəlməyənlər, yetkinlik yaşına
çatmayanlar, təqaüdçülər

√ 15 yaşına çatmayanlar, təqaüdçülər, iki münasib işdən imtina edənlər, ilk dəfə iş axtaranlar, azadlıqdan məhrumetmə cəzası çəkənlər
• 16 yaşına çatmayanlar, iki dəfə münasib işdən imtina edənlər, ilk dəfə iş axtaranlar

361. Baş kollektiv saziş nəyi müəyyən edir?

• sosial müdafiə üzrə öhdəlikləri
• ərazi xüsusiyyətləri ilə bağlı sosial-iqtisadi problemlərin həlli şərtlərini
√ respublikada sosial-iqtisadi siyasətin aparılmasının razılaşdırılmış ümumi prinsiplərini
• müvafiq sahənin sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətlərini, peşə qrupları üçün əmək şəraitini və sosial təminatlarını
• respublikada şirkətlərin və idarələrin həmkarlar ittifaqları təşkilatlarının fəaliyyətini

362. Kollektiv sazişin tərəfləri kimlər ola bilər?

• müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, sosial qurumlar
• işəgötürən, sosial qurumlar
• işçi və işəgötürən
√ müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, həmkarlar ittifaqları birlikləri, işəgötürənin nümayəndəli orqanı
• həmkarlar ittifaqları birlikləri, işəgötürən

363. Kollektiv müqavilənin layihəsi kim tərəfindən təsdiq edilir?

• müəssisənin rəhbəri tərəfindən
• əmək kollektivinin komissiyası tərəfindən
√ həmkarlar ittifaqları təşkilatlarının işçilərin 50%-dən çox iştirak etdiyi ümumi konfransı tərəfindən
• müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
• notariat qaydasında

364. əmək müqaviləsi işəgötürən tərəfindən hansı əsaslarla ləğv edilə bilər?

• işçi vəfat etdikdə, azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edildikdə, hərbi xidmətə çağrıldıqda

• müqavilənin müddəti bitdikdə, müəssisə ləğv edildikdə, əmək şəraitinin şərtləri dəyişdirildikdə. İşçi mülkiyyətçiyə maddi ziyan
vurduqda

√ müəssisə ləğv edildikdə, işçilərin sayı ixtisar edildikdə, işçi əmək funksiyasını yerinə yetirə bilmədikdə
• müəssisə ləğv edildikdə, işçilərin sayı ixtisar edildikdə, işçi vəfat etdikdə, işçi əmək funksiyasını yerinə yetirə bilmədikdə
• müqavilənin müddəti bitdikdə, işçi vəfat etdikdə, işçi hərbi xidmətə çağrıldıqda

365. əmək müqaviləsinə hansı hallarda tərəflərin iradəsindən asılı olmadan xitam verilir?

• işçi təqaüdə çıxdıqda, təhsilini davam etdirmək üçün təhsil müəssisəsinə daxil olduqda, 6 aydan çox müddətə fəaliyyət qabiliyyətini
itirdikdə, vəfat etdikdə

• işçi başqa işəgötürənlə müqavilə bağladıqda
• işçi yeni yaşayış yerinə köçdükdə, hərbi xidmətə çağrıldıqda, azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edildikdə

√ işçi hərbi xidmətə çağrıldıqda, vəfat etdikdə, azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edildikdə, məhkəmə tərəfindən fəaliyyət
qabiliyyətsizliyi təsdiq edidikdə

• işçi yaşa, əlilliyə görə təqaüdə çıxdıqda, müəssisə ləğv edildikdə, məhkəmə tərəfindən fəaliyyət qabiliyətsizliyi təsdiq edildikdə, vəfat
etdikdə

366. Məzuniyyətin növləri hansılardır?

• əsas, əlavə, ödənişli, sosial məzuniyyət



√ əmək, sosial, təhsil və yaradıcılıq, ödənişsiz məzuniyyət
• əsas, əlavə, ödənişsiz, ödənişli məzuniyyət
• əsas, əlavə, ödənişli, sosial məzuniyyət
• təhsil və yaradıcılıq, əmək, ödənişli və sosial məzuniyyət

367. Cinayət məsuliyyəti nədir?

√ şəxsin törətdiyi əmələ görə – məhkəmə tərəfindən dövlət adından mühakimə edilməsi və hökmlə ona cəza tətbiq edilməsilə bağlı –
məhrumiyyətlərə məruz qalmaq cavabdehliyidir.

• şəxsin törətdiyi əmələ görə – müstəntiq tərəfindən onun müqəssirзiliyə cəlb edilməsilə bağlı – yaranan cavabdehliyidir;
• şəxsin törətdiyi əmələ görə – barəsində ittiham aktının elan edilməsi ilə bağlı – yaranan aavabdehlikdir
• şəxsin törətdiyi əmələ görə – istintaq orqanı qarşısında – ifadə vermək öhdəзiliyidir;
• şəxsin törətdiyi əmələ görə – barəsində qəti imkan tədbiri tətbiq edilməsilə bağlı – cavabdehliyinin yaranması;

368. Cinayətin obyektiv cəhətinin elementi yalnız hərəkət, yaxud da hərəkətsizlik əlaməti ilə xarakterizə edilirsə – belə cinayət tərkibi
quruluşuna görə tərkibin hansı növünə aiddir:

• maddi;
• əsas tərkib;
√ formal;
• mürəkkəb.
• sadə;

369. Cinayət tərukibinin elementlərinin biri, yaxud bir neçəsi zəruri əlamətlə yanaşı əlavə əlamətlə xarakterizə olunursa – belə tərkib,
tərkiblərin təsnifatında hansı növə aid edilir:

√ mürəkkəb;
• alternativ;
• maddi;
• sadə;
• formal.

370. Cinayət tərkibinin əlamətləri onun ancaq dörd elementini xarakterizə edirsə, belə tərkib cinayət tərkibinin hansı növünə aiddir:

• maddi tərkib.
√ sadə tərkib;
• alternativ tərkib;
• formal tərkib;
• mürəkkəb tərkib;

371. Cinayət tərkibinin elementlərini göstərin

√ cinayətin tərkibinin elementləri cinayətin fikrən parçalanan dörd elementini (obyekti, obyektiv cəhəti, subyekti və subyektiv cəhəti)
nəzərdə tutur;

• cinayət tərkibinin elementləri – cinayət qanununa daxil edilən, cinayət hissələrinin ideal obrazıdır (anlayışıdır);
• cinayət tərkibinin əlamətləri və cinayət tərkibinin elementləri eyni mənalı anlayışlardır;

• cinayət tərkibinin elementləri (obyekt, obyektiv aəhət, subyekt və subyektiv aəhət) cinayətin ideal obrazını yaradır, cinayət tərkibinin
əlamətləri cinayətin elementlərini konkretləşdirən qanuna daxil edilən informasiyalardır.

• cinayətin fikri parçalanan dörd elementi – reallıqda yaşamış hadisənin hissələridir;

372. Cinayət tərkibini hansı əlamətlər xarakterizə edir?

• cinayətin obyektini səciyyələndirilən əlamətlər;
• cinayətin obyektiv cəhətini səciyyələndirilən əlamətlər;
• cinayətin obyektini və obyektiv cəhətini səciyyələndirilən əlamətlər;
√ cinayətin obyektini və obyektiv cəhətini, subyektini və subyektiv cəhətini səciyyələndirilən əlamətlər.
• cinayətin subyektini və subyektiv cəhətini səciyyələndirilən əlamətlər;

373. Cinayət tərkibi nədir?

• sosial mühitdə baş verən insanın davranış aktıdır;



• ictimai-təhlükəli əmələ verilən hüquqi qiymətdir;
• hüquq pozuntusunun bütün faktiki hallarıdır;
√ ictimai-təhlükəli əməli cinayət kimi xarakterizə edən cinayət qanununda göstərilən obyektiv və subyektiv əlamətlərin cəmidir.
• hər hansı əməlin tipik əlamətlərini müəyyən edən, məntiqi-hüquqi modeldir;

374. Qüvvədə olan CM-nin hansı maddəsində cinayət məsuliyyətinin əsasları təsbit edilmişdir?

• 2-ci maddə;
• 7-ci maddə;
• 19-cu maddə;
• 24-cü maddə.
√ 3-cü maddə;

375. Kim şəxsi törədilən cinayətdə təqsirli sayıb onun barəsində cəza təyin edə bilər:

• konstitusiya məhkəməsi;
√ məhkəmə;
• istintaq aparan müstəntiq;
• prokuror.
• apelyasiya məhkəməsi;

376. Aşağıda sadalanan hallardan hansı məsuliyyətin əsaslarını tam əks etdirir?

• cinayətin törədilməsində təqsirin olması;
√ törədilən əməldə cinayət qanununda nəzərdə tutulan cinayət tərkibinin bütün əlamətlərinin mövaud olması;
• törədilən ictimai-təhlükəli əməlin təqsirli və qeyri-hüquqi olması;
• konkret şəxs tərəfindən cinayətin törədilməsi.
• ictimai təhlükəli və qeyri-hüquqi əməlin törədilməsi;

377. Cinəyət törədərkən tutulan səxs nə zaman müdafiəçinin köməyindən istifadə edə bilər

√ tutulduqdan sonra
• ibtidai araşdirma başlandıqdan sonra
• ibtidai araşdırma tamamlandiqdan sonra
• barəsində ittiham aktı tərtib edildikdən sonra
• prossesual məcburiyyət tədbiri kimi həbsə alindiqdan sonra

378. Tutulma və ya həbs olunma yolu ilə azadliği məhdudlasdirilmis səxs

• jurnalistlərin və insan huquqlarinin mudeafiyə təskilatlarinin dəvət olunmasini tələb edə bilər
• prokurorunun yanina aparilmasini teleb edə bilər
• hakimin yanina aparilmasini teleb edə bilər
√ vəkil dəvət olunmasini tələb edə bilər
• qohumlarinin və dostlarinin dəvət olunmasini tələb edə bilər

379. Azadlıq hüququnun məhdudlaşdırma metodları hansılardır?

• Tutma, azadlıqdan məhrum etmə, məcburi qaydada gətirilmə
• azadlığın məhdudlaşdırılması, azadlıqdan məhrum etmə və həbsə alma
• İnzibati qaydada saxlama, həbsə alma və azadlıqdan məhrum etmə
√ tutma, həbsə alma və azadlıqdan məhrum etmə
• məcburi qaydada gətirilmə, həbsə alma və azadlıqdan məhrum etmə

380. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi  neçə maddədən ibarətdir?

• 1325
• 221
√ 353
• 200
• 317



381. Cinayət anlayışı AR Cinayət məcəlləsinin aşağıda göstərilən hansı maddələrində müəyyən edilib?

√ 14
• 24
• 31
• 41
• 15

382. Cinayət qanunu nə vaxt qüvvəyə minir?

• Qanun layihəsi Milli Məclisdə  qəbul edildiyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq edildiyi gündən qüvvəyə minir

√ Qanun   layihəsi Milli Məclisdə  qəbul edildikdən, Prezident tərəfindən təsdiq edildikdən sonra və məlumatda  dərc edilən gündən
(qanunda başqa göstəriə yoxdursa) qanun qüvvəyə minmiş hesab edilir

• qanun layihəsi Mili Məclisdə qəbul edildikdən, Prezident tərəfindən təsdiq edildikdən, habelə mətbuatda dərc edildikdən sonra 24 saat
müddədtində qüvvəyə minir

• qanun layihəsi Mili Məclisdə qəbul edildikdən dərhal sonra qüvvəyə minir
•     Qanun   layihəsi Milli Məclisddə qəbul edilən və mətbuatda dərc edilən gündən qüvvəyə minir

383. əla alma, sövdələşmə ,hədə-qorxu gəlmə ilə cinayət  törətməyə sövq edən şəxs necə adlanır?

• İcraçı
• Köməkçi
√ Təhrikçi
• Təşkilatçı
• iştirakçı

384. Azərbaycan  Respublikasının cinayət qanunvericiliyi hansı normativ-hüquqi aktlardan ibarətdir?

√ AR Konstitusiyasından, AR Cinayət Məcəlləsindən, beynəlxalq hüquq normaları
• Yalnız  AR Cinayət Məcəlləsindən;
• AR Cinayət Məcəlləsindən, Prezidentin sərəncamlarından;
• AR Cinayət Məcəlləsindən, məhkəmə presidentlərindən,  adətlərdən.
• AR Cinayət Məcəlləsindən, beynəlxalq hüquqi normalardan;

385. Cinayət  məsuliyyətinə cəlb etməyə imkan verən yaş həddi neçədir?

√ 14 yaş
• 18 yaş
• 20 yaş
• istənilən yaş həddi
• 16 yaş

386. Cinayətin obyekti deyiləndə nə başa  düşülür?

• Cinayət hüququ tərəfindən qorunan ictimai münasibətlər məcmusu;
√ insan və vətəndaş hüquq və azadlıqları,  mülkiyyət və ictimai qaydalar və cəza təhdidi ilə qorunan digər ictimai münasibətlər
• obyektiv dünyanın predmeti hansına  cinayət törədildikdə bilavasitə təsir göstərilir;
• cinayət törədildikdə istifadə olunan ələt.
• Məhkəmə qərarları ilə qorunan ictimai münasibətlər məcmusu;

387. Cinayət  subyektlərinin əlamətləri hansıdır?

• 16 yaşına çatdıqda
• anlaqsızlıq
√ Qanunda göstərilən yaş həddinə çatması, anlaqlı vəziyyətdə olması;
• Anlaqlı vəziyyətdə olması;
•  ictimai təhlükəli  əməlin törətməsi;

388. Cinayətin törədildiyi vaxt hansı andan başlayır?



• Ictimai təhlükəli əməlin həyata keçirilməsi anından;
• Ictimai təhlükəli əmələ cəhd edilməsi  anından.
• Ictimai təhlükəli nəticənin  baş verdiyi  andan;
√ Ictimai təhlükəli əməlin törədildiyi andan;
• Ictimai təhlükəli əməlin törədilməsinin məlum olduğu andan;

389. Cinayət huququ nədir?

• Adətlərdir
• Məkəmələrin qərarlarıdır;
• Mülki hüququn bir bölməsidir;

√ Bu elm cinayət hüquqi nəzəriyələrin və  ideyaların cinayəin və cəza haqqında təssəfürün yaranması   onun tarixi  inkişafı  perspektivləri
və vəziyyəti haqqında sistemdir

• Cinayət prosesual hüququn bir hissəsidir.

390. Hansı alternativ cavabda cinayət hüququnun tənzim predmeti aydın ifadə edilmişdir:

√ cinayət hüququnun predmeti – cinayətin törədilməsilə yaranan ictimai münasibətlərdir;
• cinayət hüquq normaları ilə tənzim edilən münasibətlər.
• törədilən cinayətə görə cəzanın tətbiqilə bağlı məsələlərin tənzimi;
• cinayətin törədilməsi ilə cinayət məsuliyyəti məsələsinin yaranmasının tənzimi;
• cinayət hüququ ilə qorunan ictimai münasibətlərdir;

391. Cinayətin obyektiv cəhətinin elementi hərəkətlə (hərəkətsizliklə) yanaşı, həm də ictimai təhlükəli nəticə ilə səciyyələnirsə, belə tərkib
quruluşuna görə tərkibin hansı növünə aiddir:

• formal.
• sadə;
• kəsik;
• mürəkkəb;
√ maddi;

392. Cavabların hansında cinayət hüququnun prinsipinin təyinatı daha dəqiq müəyyən edilmişdir:

• cinayət hüququnun prinsipi – məsuliyyətin həlli ilə cəza təyini ilə, məsuliyyətdən və cəzadan azad etmə ilə bağlı rəhbər ideyalardır
(istiqamətlərdir);

√ cinayət hüququnun prinsipi – cinayət hüquq normasında təsbit olunan, cinayət hüququnun və onun institutlarının təbiətini müəyyən
edən, cinayətkarlıqla mübarizədə hüquq yaradıcılığının və hüququn tətbiqi ilə bağlı fəaliyyətin əsas istiqamətləridir;

• cinayət hüququnun prinsipi – cinayət hüququnun tətbiqi ilə bağlı rəhbər ideyalardır;
• cinayət hüququnun prinsipi – cinayətin tövsifi və cəza təyini ilə bağlı əsaslardır;

• cinayət hüququnun prinsipi – əməlin kriminallaşdırılması və əməllərin cinayət olmasını aradan qaldıran, cinayət məsuliyyətinin
diferensasiyası ilə bağlı fəaliyyətin rəhbər istiqamətləridir.

393. Cavabların hansında cinayət hüququnun vəzifələri daha dolğun ifadə edilmişdir:

• cinayət hüququnun vəzifəsi – sülhün və insanlığın təhlükəsizliyini təmin etməkdən, ictimai qaydanı və ictimai təhlükəsizliyi
qorumaqdır;

√
cinayət hüququnun vəzifəsi – sülhün və insanlığın təhlükəsizliyini təmin etməkdən, insan və vətəndaşın hüquq və vəzifələrini,
mülkiyyət, iqtisadi fəaliyyət, ictimai qaydanı və ictimai təhlükəsizliyi, ətraf mühit, respublikanın konstitusiya quruluşunu cinayətkar
qəsdlərdən qorumaq.

• cinayət hüququnun vəzifəsi – şəxsiyyəti, onun həyatını, səhhətini, şərəf və ləyaqətini, vətəndaşların konstitusion hüquqlarını, mülkiyyəti
qorumaq;

• cinayət hüququnun vəzifəsi – insan və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarını qorumaqdır
• cinayət hüququnun vəzifəsi – Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşunu cinayətkar qəsdlərdən qorumaqdır;

394. Cinayyətdə iştirakçılıq nədir?

• cinayyəti yetkinlik yaşına catan tərəfindən törədilməsi:
• cinayyətin beş nəfərin törətməsi:
• cinayyəti iki nəfərin törətməsi:
√ cinayyətin iki və daha çox şəxs tərəfindən törədilməsi



• cinayyətin dörd nəfərin törətməsi:

395. Yetkinlik yaşina çatmayanlara tətbiq edilən cəza növü?

• vətəndaşlıqdan məhrum edilmə:
• övladlıqdan məhrum edilmə:
√ cərimə, ictimai işlər, islah işləri, azadlıqdan məhrum etmə
• müəyyən cəza təyyin etmə:
• cərimə:

396. Yetkinlik yaşina çatmayanların cinayyət məsuliyyətinə cəlb olunma yaş həddi?

• 10 yaş:
• 12 yaş:
• 15 yaş:
√ 14 yaş
• 17 yaş:

397. Cinayyətin subyekti kimdir?

• ictimai birliklər:
• hüquqi şəxslər:
• dövlət orqanları:
√ fiziki şəxslər
• müəssisələr:

398. Cinayyətin subyektiv tərəfi:

√ motiv ,məqsəd,təqsir
• hərəkət və ya hərəkətsizlik:
• təqsirli əməl:
• qeyri əxlaqi əməl:
• cəzalanmalı əməl:

399. Cinayyət hüququnun mənbəyini nə təşkil edir?

• qanunlar:
• Cinayyət- prosessual məcəllə:
√ cinayyət məcəlləsi
• prezident fərmanları:
• mülkü məcəllə

400. Cinayyətin əsas əlamətləri?

• cinayyətdə iştirakçılıq:
• hərəkət və ya hərəkətsizlik:
• qeyri əxlaqilik:
√ təqsirlilik
• xəsarət yetirmək təhlükəsi:

401. Cinayyət nədir?

• təqsirli hərəkət:
√ qeyri-hüquqi, cəzalandırılmalı olan, qeyri-əxlaqi, ictimai təhlükəli, təqsirli əməl
• qanuna zidd hərəkət:
• hərəkət və ya hərəkətsizlik:
• mühavizəedici hərəkət:

402. Cinayyət hüququnun predmetini nə təşkil edir?



• əmlak və şəxsi qeyri  əmlak münasibətləri:
• ictimai münasibətlər:
√ cinayyətin baş verməsi ilə əlaqədar olan iştimai münasibətlər
• cinayyəti törətmiş şəxslər:
• əmlak münasibətləri:

403. Hansı cinayət qanununun geriyə qüvvəsi vardır?

• cəzanı ağırlaşdıran qanun;
• cəzanı yüngülləşdirən ara qanunlar.
• qüvvədə olan qanunu ləğv edən, yaxud da dəyişdirən qanun;
• əməlin cəzalanmalı olmasını müəyyən edən qanunun;
√ əməlin ictimai təhlükəliliyini aradan qaldıran, yaxud da cəzanı yüngülləşdirən qanunun;

404. Qanunda sanksiyanın hansı növləri nəzərdə tutulur?

• mütləq-müəyyən sanksiya;
√ nisbi-müəyyən, alternativ sanksiya;
• göndərici sanksiya.
• mütləq qeyri-müəyyən sanksiya;
• nisbi-müəyyən sanksiya;

405. Cinayət Məcəlləsində dispozisiyanın hansı növləri nəzərdə tutulur?

√ sadə, alternativ, təsviri, blanket;
• blanket, təsviri, alternativ, qarışıq.
• təsviri, blanket, göndərici;
• sadə, təsviri, göndərici, blanket;
• göndərici, təsviri, alternativ, blanket;

406. Aşağıda formula edilən hansı hal cinayət hüququnun humanizmini nisbətən tam ifadə edir:

√ cinayət Məcəllsi insanların təhlükəsizliyini təmin edir, cinayətə görə tətbiq edilən cəza aismani əzab vermək, insan ləyaqətini alçaltmaq
məqsədi güdmür;

• yetkin yaşına çatmayanların törətdiyi cinayətə görə tətbiq edilən azadlıq¬dan məhrum etmənin müddəti 10 ildən artıq ola bilməz.
• cəzanı ağırlaşdıran qanun geriyə şamil edilmir;
• bir cinayətə görə iki dəfə cinayət məsuliyyətinə almağa yol verilmir;
• cəzanı yüngülləşdirən və əməlin kriminallığını aradan qaldıran qanun geri şamil edilir;

407. Təqsirə görə məsuliyyət prinsipinə verilən cavabların hansı doğrudur:

√ Təqsirə görə məsuliyyət prinsipi – törədilən ictimai təhlükəli əmələ qəsdən, yaxud ehtiyatsızlıq formasında psixi münasibət ifadə edir;

• təqsirə görə məsuliyyət prinsipi – törədilən əməlin ictimai təhlükəliliyinin şüurla əhatə olunmasını və müəyyən motivlə törədilməsini
nəzərdə tutur.

• təqsirə görə məsuliyyət prinsipi – törədilən ictimai təhlükəli əmələ və onun nəticəsinə görə təqsiri müəyyən olunmuş şəxs cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilə və cəzalandırıla bilər;

• təqsirə görə məsuliyyət prinsipi – şəxsin törətdiyi ictimai təhlükəli əmələ ehtiyatsızlıq formasında psixi münasibətin ifadə edilməsini
nəzərdə tutur;

• təqsirə görə məsuliyyət prinsipi – qanunla cinayət sayılan əməlin qəsdən törədilməsini nəzərdə tutur;

408. Alternativ cavabların hansında cinayət hüququnda qanunçuluq prinsipi daha dolğun ifadə edilmişdir:

√ Qanunçuluq prinsipi – əməlin cinayət sayılmasını və belə əməllərə görə cəzanın və digər cinayət-hüquqi xarakterli tədbirlərin tətbiqi
Cinayət Məcəllsi ilə müəyyən edilir;

• qanunçuluq prinsipi – şəxsin törətdiyi əmələ görə cinayət qanununun normasını dəqiq seçilməsini tələb edir.
• qanunçuluq prinsipi – hüquq pozuntusuna görə ancaq qanunda nəzərdə tutalan tənbeh tətbiq edilir;
• qanunçuluq prinsipi – şəxsin cinayət tərkibi yaradan əməlinə görə məsuliyyətə alınmasını müəyyən edir;

• qanunçuluq prinsipi – cinayət qanununun tətbiqi ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin ancaq qanuna əsaslanmasını
müəyyən edir;

409. Cinayətlərin növləri



• az ağır, ağır, böyük ictimai təhlükə törədən, xüsusilə cinayətlər ağır ;
• yüngül və ağır cinayətlər
√ böyük ictimai təhlükə törətməyən, az ağır, ağır, xüsusilə ağır cinayətlər
• böyük ictimai təhlükə törətməyən, yüngül, ağır cinayətlər
• yüngüi, ağır, xüsusilə ağır cinayətlər;

410. Cinayət tərkibi

• obyekt, obyektiv cəhət, predmet;
√ obyektiv və subyektiv əlamətlər
• obyekt, obyektiv cəhət, subyekt, predmet;
• cinayətkar hərəkət və cinayətkar hərəkətsizlik
• obyekt və subyekt;

411. AR-da ölüm cəzası hansı tarixli qanunla ləğv edilib?

• 30.12.1999-cu il;
√ 10.02.1998-ci il;
• 01.09.2000-ci il
• 29.10.2001-ci il;
• 30.12.2001-ci il

412. Aşağıda sadalanan normalardan hansı müəyyən hərəkətlərin edilməsində məhdudiyyətləri nəzərdə tutur?

• icazəverici
√ məhdudlaşdırıcı
• səlahiyyətverici
• stimullaşdırıcı
• [yenstimullaşdırıcı və stimullaşdırıcı

413. Aşağıda sadalanan normalardan hansı müəyyən hərəkətlərin edilməsini təyin edir?

• həvəsləndirici
• məhdudlaşdırıcı
√ səlahiyyətverici
• qadağanedici
• icazəverici

414. Ruhi xəstələr, alkaqolizmə və narkomanlığa düçar olmuş şəxslər qanuni əsaslarla tutulduqdan sonra dərhal

√ hakimin yanına gətirilir
• həkimin yanına gətirilir
• vəkilin yanına gətirilir
• məcburi müalicəyə göndərilir
• prokurorun yanına gətirilir

415.    Zəruri  müdafiyəni  nə xarakterizə edir?

√ dövlətin və cəmiyyətin mənafelərini  ictimai təhlükəli qəsdən qoruyarkən qəsd edənə zəruri müdafiə  həddini aşmadan  zərər vurmaq
• Müdafiə həddini  tam aşmaq şərti ilə qəsd edənə zərər vurmaq
• Qəsd edənə  istənilən zərəri vurmaq
• Qəsdin xarakter  və ictimai təhlükəlilik dərəcəsini aşmaq şərti ilə  qəsd edənə zərər vurmaq
• ictimai təhlükəlilik dərəcəsini aşmaq şərti ilə  cinayət törətmək, qəsd edənə zərər vurmaq

416.  Cinayətin ehtiyatsızlıqdan törədilməsi  əməlin ....

• əsəbi gərginlik vəziyyətində törədilməsi
√ cinayətkarcasına özünəqüvənmə və ya cinayətkarcasına etinasızlıqdan  törədilməsi
• səhlənkarlıqdan  törədilməsi başa düşülür



• cinayətkarcasına qəsdnən  törədilməsi
• cinayətkarcasına  tamah niyyəti ilə törədilməsi

417. Hansı əməllər (hərəkət və ya hərəkətsizlik) cinayət hesab oluna bilər ?

√ Ictimai təhlükəli hesab edildikdə
• Məhkəmə qərarı ilə müəyyən olunduqda
• Qeyri- qanuni hesab edildikdə
• subuta yetirildikdə
• Cəzalandırıldıqda

418.  Cinayətin obyektiv cəhətlərininə aiddir:

• cinayətin məqsədi
√ cinayətkarların  hərəkət və hərəkətsizliyi
• dolayı qəsd
• birbaşa qəsd
• cinayətin motivi

419. Təqsir dedikdə nə başa düşülür?

√ Şəxsin törətdiyi    ictimai təhlükəli əmələ və onun nəticələrinə qəsd və ya ehtiyatsızlıq formasında psixi münasibətlər
• Ictimai təhlükəli əməlin ehtiyatsızlıq dan   törədilməsi
• Ictimai təhlükəli əməlin bibaşa qəsdlə törədilməsi
•    Cinayətin ictimai təhlükəli  edilməsi
• Cinayət törədildiyi anda öz hərəkətlərinin mənasını başa düşmək və  öz hərəkətlərinə rəhbərlik  etmək

420. Cinayət  nədir?

• ictimai təhlükəli əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin ) zəruri müdafiə vəziyyətində törədilməsi
• İctimai təhlükəli əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin ) törədilməsi;
√ ictimai təhlükəli əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin ) təqsirli olaraq törədilməsi
• istənilən əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin ) törədilməsi
• qadağan olunmuş istənilən ictimai təhlükəli  əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin ) təqsirli olaraq törədilməsi

421. Şəxsi cinayəti törətməyə yönəldən digər şəxs necə adlanır?

• icraçı
• sifarişçi
• köməkçi
√ təhrikçi
• təşkilatçı

422. "Ədalət mühakiməsi" anlayışı nəyi ifadə edir?

• hakimlərin
toxunulmazlığı

• xalq iclasçılarının məhkəmədə
iştirakı

• hakimlərin toxunulmazlığı

√
hakimlərin hüquq və
qanunçuluğun möhkəmlənməsinə,
mübahisələrin ədalətli şəkildə həllinə yönəlmiş fəaliyyəti

• vətəndaşləarın vəkil tutmaq hüququ

423. Hakim vəzifəsi ilə birgə ........ yol verili:

• sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul  olmağa
• Milli Məclisin deputatı olmağa
√ pedoqoji fəaliyyətə
• vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olmağa



• rəhbər orqanların tərkibində olmağa

424. 14 yaşı tamam olmuş şəxs  hansı halda cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilir?

• piyada keçidindən düzgün istifadə etmədikdə
• inzibati qaydaları pozduqda

• avtomobillə qəza
törədərək adam öldürməsinə görə

• yol hərəkəti qaydalarını pozduqda

√ avtomobili və digər
nəqliyyat vasitəsini qanunsuz ələ keçirməyə görə

425. . Aşağıda xüsusi obyektə verilən anlayışlar içərisində hansı daha dəqiq anlayış sayılır

• müxtəlif qrup cinayətlərin ziyan yetirdiyi qanunla qorunan ictimai münasibətlərdir.

√ kompleks cinayət hüquq normaları ilə qorunan, bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan bircinsli sosial iqtisadi və siyasi münasibətlər
qrupudur;

• cinayətlərin qəsd etdiyi bir qrup ictimai münasibətdir;
• cinayət qununu ilə qorunan ictimai münasibətlər qrupudur
• bircinsli cinayətlərin qəsd etdiyi ümumi obyektin hissəsidir;

426. Cinayət Məcəlləsi ilə yetkinlik yaşına çatma yanlar dedikdə, kimlər başa düşülür?

• cinayət törədərkən on altı yaşına çatmamış şəxslər
• cinayət törədərkən on səkkiz yaşına çatmamış şəxslər
• cinayət törədərkən on  səkkiz yaşı tamam olmuş, lakin  iyirmi  yaşına çatmamış şəxslər
√ cinayət törədərkən on dörd yaşı tamam olmuş, lakin on səkkiz yaşına çatmamış şəxslər
• cinayət törədərkən on dörd yaşı tamam olmuş, lakin on altı yaşına çatmamış şəxslər

427. Başqa şəxsi cinayət törətməyə sövq edən şəxs necə adlandırılır?

• icraçı
•   Iştiraqçı
• Köməkçi
• Təşkilatçı
√ təhrikçi

428.   CM ilə   cəzanı yüngülləşdirən hallara aiddir:

• cinayətin ehtiyatsızlıqdan   törədilməsi
• Cinayətin  sərxoş vəziyyətdə olan şəxs tərəfindən törədilməsi
√ cinayətin ağır həyat şəraiti nəticəsində törədilməsi
• cinayətin  təkrarən törədilməsi
• az ağır  cinayətin törədilməsi

429.  Aşağıda sadalanan cəza növlərindən  hansı yalnız əlavə cəza kimi tətbiq edilir?

• islah işləri
• Cərimə
• Müəyyən vəzifə tutma hüququndan məhrum etmə
• Ictimai işlər
√ əmlak müsadirəsi

430. Aşağıdakı sadalananlardan hansı İqdisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlərə aiddir?

√ Qaşaqmalçılıq
• Dələduzluq
• Oğurluq
• Soyğunçuluq
• Xuliqanlıq



431. Aşağıda sadalanan cəza növlərindən   hansı  yetkinlik yaşına çatmayanların törətdiyi cinayətə görə   tətbiq  edilmir?

• cərimə
• müəyyən müddət azadlıqdan məhrum etmə
• islah işləri
√ 15 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası
• ictimai işlər

432. Aşağıda sadalanan hansı cəza növləri  CM ilə  ancaq əsas cəza növlərinə aid edilir?

• xüsusi və hərbi rütbədən, fəxri addan və dövlət təltifindən məhrum etmə, cərimə
• Cərimə, müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququndan məhrum etmək
• əmlak müsadirəsi, Azərbaycan respublikasının hüdudlarından kənara  məcburi çıxarma
• nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququndan məhrum etmə, ölum cəzası

√ ictimai işlər; islah işləri; hərbi xidmət üzrə məhdudlaşdırma,  azadlığın məhdudlaşdırılması;inzibati xarakterli hərbi hissədə saxlama,
müəyyən müddətdə azadlıqdan məhrum etmə

433. Azərbaycan  Respublikasının hüdudların dan  kənara  məcburi çıxartma kimlərə tətbiq olunur?

• Azərbaycan  Respublikasının vətəndaşlarına və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə
√ Əcnəbilərə
• valideynlərindən biri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan şəxslərə
• vətəndaşlığı olmayan şəxslərə
• Azərbaycan  Respublikasının vətəndaşlarına

434. Zorakılıqla bağlı soyğunçuluq quldurluqdan nə ilə fərqlənir?

• Cinayətin obyektinə görə
√ Cinayətin törədilməsi üsuluna görə
• Yalnız zərərçəkmiş üzərində zorakılıq dərəcəsinə görə
• Yalnız cinayətin başa çatma anına görə
• Tətbiq edilən zorakılığın xarakterinə və cinayəti başa çatma anına  görə

435.  Ömürlük azadlıqdan  məhrumetmə kimlərə təyin olunmur?

√ hökm çıxarılanadək  altmış beş yaşına çatmış kişilərə, qadınlara, yetkinlik yaşına çatmayanlara
• hökm çıxarılanadək   otuz beş yasına çatmış kişilərə
• hökm çıxarılanadək otuz yaşına çatmış kişilərə
• hökm çıxarılanadək yetmiş beş yaşına  çatmış kişilərə
• hökm çıxarılanadək yetmiş yaşına  çatmış kişilərə

436. Cinayət Məcəlləsinin xüsusi hissəsi quruluşca nədən ibarətdir?

• böyük ictimai təhlükə törədən cinayətlər bölümündən
• cinayət qanununun məkana və zamana görə qüvvəsi bölümündən;
• cinayət məsuliyyətinin prinsnpləri və əsasları, cəzadan azad etmənin şərtlərindən;
√ dispozisiya, sanksiyadan;
• hepoteza, dispozisiya, sanksiyadan;

437. CM –nin 85-ci maddəsinə görə yetkinlik yaşına catmayanlara hansı cəza növü təyin edilir

•  tərbiyəvi xarakterli məcburi tədbirlər;
• şərti məhkum etmə
• ümumi rejimli tərbiyə müəssisələrinə yerləşdirmə;
√ cərimə, ictimai işlər, islah işləri, müəyyən müddətə azadlıqdan məhrumetmə;
• cərimə, islah işləri;

438. Yetkinlik yaşına catmayanlara tətbiq edilən tərbiyəvi xarakterli məcburi tədbirlərə hansılar aiddir?



• ictimai işlər, islah işləri, vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi;
• asudə vaxtının mıhdudlaşdırılması
• cərimə, islah işləri, xəbərdarlıq, asudə vaxtının məhdudlaşdırılması;
√ xəbərdarlıq, dövlət orqanının nəzarətinə verilməsi, vurulmuş ziyanın aradan qaldırılması, asudə vaxtının məhdudlaşdırılması;
• xəbərdarlıq, cərimə, vurulmuş ziyanı ödəmək, ictimai işlər;

439. Cinayət qanununun geriyə qüvvəsi varmı?

• qanunda göstəriş olduqda;
√ cinayət törətmiş şəxsin vəziyyətini yüngilləşdirdiyi hallarda;
• bütün hallrda var;
• iştirakçılar yetkinlik yaşına çatmadıqda;
• ehtiyatsızlıq üzündən törədilən cinayətlərdə

440. İctimai işlər neçı saat müəyyən edilir?

• 80 saatdan 280 saatadək;
• 120 saatdan 300 saatadək
• 50 saatdan 200 saatadək;
√  60 saatdan 240 saatadək;
• 70 saatdan 260 saatadək;

441. Cinayət törədən şəxsin verilməsi (ekstradisiya) mexanizminin həlli Azərbaycan Respublikasında hansı orqana həvalə edilir?

• Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə.
• Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi;
√ Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə;
• Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna;
• Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə;

442. Cinayətin obyektinə hansı yolla ziyan yetirilir:

• cinayətin obyekti – adətə, əxlaqa və hüquq normalarına təsir etməklə cinayətin obyektinə ziyan yetirmə.
• cinayətin obyekti sayılan ictimai münasibətin elementinə fiziki təsir gös¬tərməklə ziyan yetirilir;
• ictimai münasibətin elementinə informasiya təsiri göstərməklə ziyan yetirmə;
• cinayətin obyekti sayılan ictimai münasibətin elementində dəyişiklik yaratmaqla ziyan yetirmə;
√ ictimai münasibətin yaranması ilə bağlı olan predmetə təsir göstərməklə obyektə ziyan yetirmə;

443. Aşağıda sadalanan hallar içərisində formula edilən hansı hal cinayətin bilavasitə obyektini dolğun əhatə edir?

• cinayətin bilavasitə obyekti – cinayətdən ziyan çəkən konkret dəyərdir.
• konkret hərəkət aktının zərər yetirdiyi ictimai münasibətdir;
√ bilavasitə obyekt – ictimai təhlükəli qəsdin zərər yetirdiyi, yaxud da zərər yetirmək təhlükəsi yaratdığı konkret ictimai münasibətdir;
• bilavasitə obyekt – ümumi, xüsusi və növ obyektinin hissəsidir;
• cinayətdən ziyan çəkən ictimai münasibətin hissəsidir;

444. Cinayət tərkibinin obyektiv cəhətinin anlayışını nəzərdə tutan halı Aşağıda sadalanan variantlar içərisindən seçin:

• cinayətin obyektiv cəhəti – qanunla qorunan obyektə istiqamətlənən ictimai təhlükəli əməlin törədilmə prosesidir;
• cinayətin obyektiv cəhəti – qanunla qorunan obyektə qəsd edən – ictimai təhlükəli hərəkət və ya hərəkətsizlikdir.
• cinayətin obyektiv cəhəti – obyektə qəsd edən, müəyyən zaman və məkanda baş verən ictimai təhlükəli əməlin zahiri tərəfidir;

√ cinayət tərkibinin obyektiv cəhəti – qanunla qorunan obyektə qəsd edən konkret ictimai təhlükəli əməlin zahiri tərəfini xarakterizə edən
qanunda nəzərdə tutulan əlamətlərin məcmusudur;

• cinayət tərkibinin obyektiv cəhəti – obyektə qəsd edən əməli xarakterizə edən əlamətlərin məcmusudur;

445. . Aşağıda göstərilən hallardan hansında cinayətdə iştirakçılığın obyektiv əlamətləri daha əhatəli göstərilmişdir?

√ cinayətin subyekti üçün qanunla müəyyən edilən əlamətlərə malik iki və daha artıq şəxsin, cinayətdə qəsdən birgə iştirakı.
• cinayətin subyekti üçün qanunla müəyyən edilən əlamətlərə malik iki və daha artıq şəxsin cinayətdə birgə iştirakı;



• cinayətin subyekti üçün müəyyən edilən əlamətlərə malik iki və daha artıq şəxsin cinayətdə iştirakı;
• cinayətin subyekti üçün müəyyən edilən əlamətlərin olub-olmamsından asılı olmayaraq cinayətdə iki və daha artıq şəxsin iştirakı;
• cinayətdə iki və daha artıq şəxsin iştirakı;

446. İnzibati hüququn mənbələri.

• Təlimatlar, qərarlar və sərəncamlar
• Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanunları
• Konstitusiya və qanunlar
√ İnzibati hüquqi normalarını özündə əks etdirən müxtəlif normativ-hüquqi aktlar
• Göstərişlər, əmrlər və sərəncamlar

447. İnzibati hüququn funksiyaları.

• Hüquqyaratma;  hüquqicraetmə;  hüquqmühafizəetmə funksiyaları
• Hüquqicraetmə; hüquqyaratma; hüquqmühafizəetmə funksiyaları
√ Hüquqicraetmə; hüquqyaratma; təşkiletmə; əlaqələndirmə; hüquqmühafizəetmə funksiyaları
• Hüquqicraetmə; hüquqyaratma; təşkiletmə  funksiyaları
• Hüquqyaratma;  hüquqicraetmə; əlaqələndirmə; hüquqmühafizəetmə funksiyaları

448. İnzibati hüququn metodları.

• Məsləhət vermə; təklif etmə; göstəriş vermə
• Aktları qəbul etmə; idarəetmə metodları; psixoloci metodlar
• Sərəncam vermə; qadağan etməmə; cəzalandırma
√ Qadağan etmə;  sərəncam vermə; icazə vermə
• Qadağan etmə; icazə verməmə; təltif etmə

449. İnzibati hüququn xüsusi prinsipləri.

• İnsan və vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına hörmət edilməsi; inzibati məsuliyyət prinsipləri; inzibati xətalar haqqında işlərin icraatı
prinsipləri və s.

• Qanunçuluq;demokratizm; dövlət qulluğunun keçirilməsi prinsipləri;inzibati məsuliyyət prinsipləri
√ Dövlət qulluğunun keçirilməsi; inzibati məsuliyyət;inzibati xətalar haqqında işlərin icraatı prinsipləri və s.
• Demokratizm; humanizm; inzibati məsuliyyət prinsipləri; inzibati xətalar haqqında işlərin icraatı prinsipləri və s.
• Qanunçuluq; demokratizm;humanizm; inzibati xətalar haqqında işlərin icraatı prinsipləri və s.

450. İnzibati hüququn Konstitusion (ümumi) prinsipləri.

•
Qanunçuluq; demokratizm; humanizm; vətəndaşların qanun və hüquq tətbiqedici qarşısında bərabərliyi; dövlət və şəxsiyyətin qarşılıqlı
məsuliyyəti; insan və vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına hörmət edilməsi; təqsirsizlik prezumpsiyası; ədalətlilik, inzibati məsuliyyət,
inzibati xətalar haqqında işlərin icraatı prinsipləri və s.

•
Qanunçuluq; demokratizm; humanizm; vətəndaşların qanun və hüquq tətbiqedici qarşısında bərabərliyi; dövlət və şəxsiyyətin qarşılıqlı
məsuliyyəti; insan və vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına hörmət edilməsi; təqsirsizlik prezumpsiyası; ədalətlilik,dövlət qulluğunun
keçirilməsi, inzibati məsuliyyət, inzibati xətalar haqqında işlərin icraatı prinsipləri və s.

•
Qanunçuluq; demokratizm; humanizm; vətəndaşların qanun və hüquq tətbiqedici qarşısında bərabərliyi; dövlət və şəxsiyyətin qarşılıqlı
məsuliyyəti; insan və vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına hörmət edilməsi; təqsirsizlik prezumpsiyası; ədalətlilik,dövlət qulluğunun
keçirilməsi və s.

√ Qanunçuluq; demokratizm; humanizm; vətəndaşların qanun və hüquq tətbiqedici qarşısında bərabərliyi; dövlət və şəxsiyyətin qarşılıqlı
məsuliyyəti; insan və vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına hörmət edilməsi; təqsirsizlik prezumpsiyası; ədalətlilik və s.

•
Qanunçuluq; demokratizm; humanizm; vətəndaşların qanun və hüquq tətbiqedici qarşısında bərabərliyi; dövlət və şəxsiyyətin qarşılıqlı
məsuliyyəti; insan və vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına hörmət edilməsi; təqsirsizlik prezumpsiyası; ədalətlilik, inzibati məsuliyyət
prinsipləri və s.

451. İnzibati hüququn prinsipləri.

• Məsuliyyətin labüdlüyü prinsipləri, məsuliyyətin fərdiliyi prinsipləri
• Sosial-siyasi; sosial-mədəni və ictimai-təşkilati
• Qanunçuluq; humanizm; demokratizm, qanun qarşısında bərabərlik prinsipləri
√ Ümumi və xüsusi prinsiplər
• Əlverişli prinsip; fərdi; xüsusi və şəxsi prinsip



452. İnzibati  hüququn sistemi.

• Əsas və yardımcı hissələr
• Xüsusi və təminedici hissələr
• Birinci və ikinci hissə
√ Ümumi və xüsusi hissələr
• Ümumi, xüsusi və təminedici

453. İnzibati hüququn predmeti.

• İcra hakimiyyəti orqanının fəaliyyəti prosesində yaranan mülki münasibətlər
• Cəmiyyətdə yaranan ictimai münasibətlər
• İcra fəaliyyəti prosesində yaranan idarəetmə münasibətləri
• İdrəçilik münasibətləridir
√ İcra hakimiyyətinin təşkili və fəaliyyəti prosesində yaranan, dəyişən və xitam olunan ictimai münasibətlərinin məcmusundan ibarətdir

454. İnzibati hüququn anlayışı.

• İnzibati hüquq-hüquq sisteminin müstəqil sahəsi olub, yerli özünü-idaretmə sahəsində yaranan ictimai münasibətləri tənzimləyir
• İnzibati hüquq – digər hüquq sahələrindən fərqlənən və şəxsi və qeyri-şəxsi münasibətləri nizamlayan hüquq normalarının məcmusudur

√ İnzibati hüquq  - dövlət idarəetmə sistemində icra hakimiyyətinin həyata keçirilməsi prosesində yaranan,  dəyişən və xitam olunan
ictimai münasibətləri nizama salan, hüquq normaları məcmuəsindən ibarət olan Azərbaycan Respublikasının hüquq sisteminin sahəsidir

• İnzibati hüquq – ayrıca bir hüquq sahəsidir ki, o Nazirlər Kabinetinin fəaliyyəti sahəsində yaranan ictimai münasibətləri  nizamlayır
• İnzibati hüquq – müxtəlif sahələrdə yaranan idarəetmə münasibətlərdən ibarətdir

455. Aşağıda sadalananlardan hansı inzibati hüquq normaları ilə tənzimlənir?

• təşkilatların və digər hüquqi şəxslərin qeydiyyatı
√ intizam məsuliyyətinə cəlb edilmə
• işdən azad edilmə
• avtomobilin icarəsi
• alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması

456. Aşağıda sadalanan hüquq sahələrindən hansı daha çox inzibati hüququa yaxındır?

• cinayət hüququ
• məhkəmə-icra hüququ
• əmək hüququ
• mülki hüquq
√ konstitusiya hüququ

457. AR inzibati hüququn predmetini təşkil edir:

• yerli özünüidarəetmə ilə bağlı ictimai münasibətlər
• dövlətin hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı ictimai münasibətlər
√ dövlət idarəçiliyinin təşkili və fəaliyyəti sahəsində yaranan münasibətlər
• dövlət idarəetməsi və icra hakimiyyəti orqanlarının təşkili və fəaliyyəti ilə bağlı ictimai münasibətlər
• məhkəmə sisteminin təşkili ilə bağlı münasibətlər

458. İnzibati hüququn metodunu təşkil edir:

• dispozitiv, istisna hallarda imperativ metod
• inzibati hüquq nəzəriyyəsinə əsasən nəzərdə tutulmayıb
• yalnız imperativ metod
• dispozitiv metod
√ imperativ və dispotizitiv metod

459. İnzibati hüququn xüsusi hissəsinə daxildir:

• dölət qulluğu və inzibati məcburetmə üzrə münasibətləri tənzim edən normalar



• inzibati məcburetmə üzrə münasibətləri tənzim edən normalar
• inzibati hüququn müxtəlif subyektlərinin hüquqi statusunu müəyyən edən münasitələri tənzimləyən normalar
• inzibati məsuliyyət və inzibati proses üzrə münasitələri tənzim edən normalar
√ ayrı-ayrı idarəetmə sahələrindəki ictimai münasibətləri tənzim edən normalar

460. İnzibati hüquq:

• dövlət və xüsusi şirkətlərin fəaliyyətinin idarəedilməsi üzrə məsələləri öyrənir
√ dövlət orqanları və təşkilatlarında idarəetmə sistemi məsələlərini öyrənir
• ictimai və dini birliklərin idarəedilməsini üzrə məsələləri öyrənir
• qeyri-hökumət təşkilatlarının idarəedilməsi üzrə məsələləri öyrənir
• dövlətin hakimiyyət (tabeçilik), icra orqanları və siyasi partiyalarının idarəedilməsi üzrə məsələləri öyrənir

461. İnzibati hüquq əsasən ………. istifadə edir:

• məhdudiyyətlər və icazələrdən
• icazə və qadağalardan
√ qayda və qadağalardan
• icazə və qaydalardan
• icazələrdən

462. İnzibati hüquq normasının anlayışı.

• Müxtəlif davranış qaydalarının növləridir
• İcra hakimiyyətinin təşkili məqsədi ilə müəyyən edilən davranış qaydalarıdır
• Cəmiyyətdə yaranan, dəyişən və xitam olunan ictimai münasibətləri nizamlayan davranış qaydalarıdır

√ Dövlət idarəetməsi və icra hakimiyyəti mexanizminin fəaliyyəti sahəsində yaranan, dəyişən və xitam olunan ictimai münasibətləri
tənzimləmə məqsədi ilə dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş davranış qaydalarıdır

• Yerli özünüidarəetmə sahəsində yaranan ictimai münasibətləri müəyyən edən davranış qaydasıdır

463. Normativ-hüquqi aktların maddələrində mövcud olan hüquq normalarının ifadə üsulları.

• Sadə;mürəkkəb, göndərici ifadə üsulları
√ Birbaşa; göndərici; blanket ifadə üsulları
• Sadə;mürəkkəb, göndərici, alternativ ifadə üsulları
• Sadə;mürəkkəb, alternativ ifadə üsulları
• Sadə;mürəkkəb, göndərici, blanket ifadə üsulları

464. Hüquq ədəbiyyatında və müxtəlif normativ-hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş sanksiyanın növləri.

• Sadə;mürəkkəb, göndərici, blanket
• Mürəkkəb, təsviri, göndərici
• Sadə;mürəkkəb, alternativ
√ Mütləq-müəyyən edilmiş, nisbi-müəyyən edilmiş, alternativ
• Sadə, təsviri, göndərici, blanket

465. Hüquq ədəbiyyatında və müxtəlif normativ-hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş dispozisiyanın növləri.

• Mütləq-müəyyən edilmiş, nisbi-müəyyən edilmiş, alternativ
√ Sadə, təsviri, göndərici, blanket
• Sadə, mürəkkəb, alternativ
• Mütləq-müəyyən edilmiş, nisbi-müəyyən edilmiş, alternativ
• Sadə, alternativ, blanket

466. Hüquq ədəbiyyatında və müxtəlif normativ-hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş hipotezanın növləri.

• Sadə, təsviri, göndərici, blanket, mütləq-müəyyən edilmiş
• Sadə, təsviri, göndərici, blanket
√ Sadə, mürəkkəb, alternativ
• Mütləq-müəyyən edilmiş, nisbi-müəyyən edilmiş; alternativ



• Sadə, təsviri, blanket

467. İnzibati hüquqi normasının strukturu (quruluşu).

• Dispozisiya və mükafatlandırma
• Davranış qaydası
• Ehtimal  və nəticə
√ Hipoteza, dispozisiya və sanksiya
• Hipoteza və sanksiya

468. İnzibati hüquq elminin funksiyaları.

• Nəzəri; tətbiqi; praktiki funksiyaları
• Nəzəri; praktiki funksiyaları
• Tətbiqi; tərbiyəvi; praktiki funksiyaları
• Nəzəri; tərbiyəvi; praktiki funksiyaları
√ Nəzəri; tətbiqi; tərbiyəvi funksiyaları

469. Normativ-hüquqi aktların sistemləşdirilməsinin formaları.

• Əsaslar; məcəllə;nizamnamə, əsasnamə
• Yalnız məcəllələşdirmə

• Hüquq normalarının səlahiyyətli orqanlar tərəfindən qüvvədə olan normativ-hüquqi aktların məcmuəsinin nəşri yolu ilə qaydaya
salınmasıdır

• Xronoloji inkorporasiya; predmet üzrə (sistematik) inkorporasiya
√ Məcəllələşdirmə; inkorporasiya; konsolidasiya

470. Dövlətlər arası sazişlər:

• qanunvericiliklə nəzərdə tutulmamışdır
• müvafiq hal üzrə hökumətin qərarı olduqda inzibati hüququn mənbəyi ola bilər
• müvafiq hal üzrə prezidentin qərarı olduqda inzibati hüququn mənbəyi ola bilər
• inzibati hüququn mənbəyi ola bilər
√ inzibati hüququn mənbəyi ola bilməz

471. İnzibati hüquq münasibətinin elementləri hansılardır?

• icra hakimiyyəti orqanı, fiziki şəxslər;
• vətəndaş, təşkilatlar
• fiziki şəxslər,hüquqi şəxslər
√ subyekt, obyekt, məzmun;
• məzmun, obyekt;

472. İnzibati tənbehin növləri

• müsadirə, zərərin ödənilməsi
• ictimai işlər, islah işləri, inzibati həbs, cərimə;
√ xəbərdarlıq, cərimə, müsadirə, inzibati həbs;
• xəbərdarlıq, ictimai işlər, müsadirə;
• cərimə, islah işləri, inzibati həbs;

473. İnzibati xəta tərkibi

• obyekt və subyekt
• obyekt, təqsir;
• subyekt, hüquqazidd əməl;
√ obyekt, obyektiv cəhət, subyekt, subyektiv cəhət;
• obyekt, subyekt, təqsir;

474. İctimai birliklərin aktları:



• inzibati hüququn mənbəyi ola bilər
• ictimai birliklərin təşkili ilə bağlı məsələlərdə inzibati hüququn mənbəyi ola bilər
• hökumətin qərarına əsasən inzibati hüququn mənbəyi ola bilər
• ictimai birliklərin fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərdə inzibati hüququn mənbəyi ola bilər
√ inzibati hüququn mənbəyi ola bilməz

475. İnzibati hüququn mənbəyini əsasən təşkil edir:

• hakimiyyətin nümayəndəli orqanlarının aktları
• məhkəmə aktları
• ictimai birliklərin aktları
√ dövlət idarəçiliyi üzrə aktlar
• dini birliklərin aktları

476. İnzibati hüquq normaları öz əksini ………tapır:

• konstitusiyada
√ rayon yerli özünüidarəetmə orqanlarının qərarlarında
• dövlət təşklatı rəhbərinin əmrində
• məhkəmənin hökmündə
• prokurorun etirazında

477. İnzibati hüquq normaları qaydaya əsasən ………..formada olur:

• istənilən
√ bir qayda olaraq imperativ
• ancaq dispozitiv
• dispozitiv, istisna hallarda imperativ
• bir qayda olaraq dispozitiv

478. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara inzibati qaydada çıxarılmış əcnəbilərin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin
Azərbaycan Respublikasına gəlmək hüququ  hansı müddətə məhdudlaşdırılır?

• 5 ildən 7 ilədək müddətə
• 5 ildən 10 ilədək müddətə
• 1 ildən 3 ilədək müddətə
• 2 ildən 5 ilədək müddətə
√ 1 ildən 5 ilədək müddətə

479. İnzibati qaydada AR-nın hüdudlarından kənara çıxarma kimlərə şamil edili?

• turistlərə

• qanunsuz ölkə sərhədini
keçənlərə

√ əcnəbilər və ya vətəndaşlığı
olmayan şəxslərə

• mühacirlərə
• imiqrantlara

480. İlkin hərbi qeydiyyata alınmaqdan boyun qaçırma hüquq pozuntusunun hansı növünə aid edilir?

• əmək funksiyasının
 pozulması

• cinayət əməli
• intizam xətası
• mülki hüquq pozuntusu
√ inzibati xəta

481. İnzibati hüquq normaları nəyi əks etdirir?



√ dövlət, bələdiyyə və ictimai sferda münasibətləri tənzimləyən, yerinə yetirilməməsi zamanı ümumməcburi dövlət tədbiri ilə nəticələnən
dövlətin müəyyənləşdirdiyi və ya sanksiyalaşdırdığı qaydalardır

• təsərrüfat idarəetməsi sahəsində münasibətlərini tənzimləyən, yerinə yetirilməməsi zamanı ümumməcburi dövlət tədbiri ilə nəticələnən
dövlətin müəyyənləşdirdiyi və ya sanksiyalaşdırdığı qaydalardır

• iqtisadi idarəetmə sahəsində münasibətlərini tənzimləyən, yerinə yetirilməməsi zamanı ümumməcburi dövlət tədbiri ilə nəticələnən
dövlətin müəyyənləşdirdiyi və ya sanksiyalaşdırdığı qaydalardır

• dövlətin siyasi  sferada münasibətlərini tənzimləyən, yerinə yetirilməməsi zamanı ümumməcburi dövlət tədbiri ilə nəticələnən dövlətin
müəyyənləşdirdiyi və ya sanksiyalaşdırdığı qaydalardır

• sosial idarəetmə sahəsində münasibətlərini tənzimləyən, yerinə yetirilməməsi zamanı ümumməcburi dövlət tədbiri ilə nəticələnən
dövlətin müəyyənləşdirdiyi və ya sanksiyalaşdırdığı qaydalardır

482. Sadalananlardan hansı inzibati hüququn subyektidir?

• müəssisə, idarə, təşkilatlar
• bütün cavablar düzdür
• fiziki şəxslər
• ictimai birliklər
√ icra hakimiyyəti orqanları

483. Normativ-hüquqi aktların qüvvəyə minməsi qaydaları.

• Dərc edildiyi gündən;  imzalandığı gündən
• Onların qüvvəyə minmə müddəti, həmçinin də onların icraçılara çatdırıldığı gün ola bilər
• Dərc edildiyi gündən; aktın özündə göstərildiyi gündən
• Dərc edildiyi gündən,  aktın özündə göstərildiyi gündən

√ Dərc edildiyi gündən; imzalandığı gündən; aktın özündə göstərildiyi gündən. Onların qüvvəyə minmə müddəti, həmçinin də onların
icraçılara çatdırıldığı gün ola bilər

484. İnzibati hüquq normaların fiziki şəxslərə təsirinə  görə növləri.

• Uzun müddətli, orta müddətli və qısa müddətli
√ Bütün vətəndaşlara və vətəndaşların ayrı-ayrı kateqoriyalarına şamil edilən normalar
• Məcburedici, qadağanedici, səlahiyyətverici, həvəsləndirici, məsləhətverici normalar
• Ümumdövlət, muxtariyyət, yerli, lokal, xüsusi normalar
• Müddətli və müddətsiz normalar

485. İnzibati hüquq normaların məkanda təsirinə  görə növləri.

• Bütün vətəndaşlara, vətəndaşların ayrı-ayrı kateqoriyalarına şamil edilən normalar
• Müddətli və müddətsiz normalar
• Məcburedici  və qadağanedici normalar
√ Ümumdövlət, muxtariyyət, yerli, lokal və xüsusi normalar
• Ümumdövlət və xüsusi normalar

486. İnzibati hüquq normaların zamanda təsirinə görə növləri

• Bütün vətəndaşlara, vətəndaşların ayrı-ayrı kateqoriyalarına şamil edilən normalar
• Ümumdövlət, muxtariyyət, yerli, lokal, xüsusi normalar
• Məcburedici, qadağanedici, səlahiyyətverici, həvəsləndirici, məsləhətverici normalar
√ Müddətli və müddətsiz normalar
• Uzun müddətli, orta müddətli və qısa müddətli

487. İnzibati hüquq normaların hüquqi məzmununun xarakterinə görə  növləri.

• Müddətli və müddətsiz normalar
√ Məcburedici, qadağanedici, səlahiyyətverici, həvəsləndirici, məsləhətverici normalar
• Ümumdövlət, muxtariyyət, yerli, lokal, xüsusi normalar
• Bütün vətəndaşlara, vətəndaşların ayrı-ayrı kateqoriyalarına şamil edilən normalar
• Uzun müddətli, orta müddətli və qısa müddətli

488. İnzibati hüquq normalarının təsnifat meyarları.



• Bütün vətəndaşlara, icazəverənlər, maddi-prosessual

√ Tənzimləmə predmetinə görə, hüquqi məzmununun xarakterinə görə; zamanda təsirinə görə;  məkanda təsirinə görə; fiziki şəxslərə
təsirinə görə; nizamasalma predmetinə görə

• Kainatda qüvvəsinə görə; dəqiqliyinə görə, “ağırlığına” görə
• Yuxarı və aşağı icra hakimiyyəti orqanları qəbul etdiyinə görə
• İntizam hakimiyyəti subyektlərinin səlahiyyətlərinə görə

489. İnzibati hüquq normaları  öz məzmununa (tənzimləmə predmetinə) görə əsas növləri.

• Cinayət və cinayət prosesual hüquq normaları
√ Maddi və prosessual inzibati hüquq normaları
• Maddi və inzibati hüquq normaları
• Maddi və intizam inzibati hüquq normaları
• Cinayət və inzibati hüquq normaları

490. İnzibati hüquq münasibətlərinin yaranmasının əsasını ……. təşkil edir:

• ancaq hərəkətlər
• ancaq inzibati hüquq pozuntuları ilə bağlı hərəkətlər
• qanunvericiliklə müəyyən olunmamışdır
√ hadisələr və hərəkətlər
• ancaq hadisələr

491. İnzibati hüquq münasibətlərinin əsas əlamətləri ondan ibarətdir ki….

• inzibati hüquq münasibətlərini subyektləri əsasən təşkilatlardır
√ inzibati hüquq münasibətlərində bir qayda olaraq dövlət orqanı iştirak edir
• inzibati hüquq münasibətləri mütləq hüquq pozuntularından irəli gəlir
• inzibati hüquq münasibətlərindən irəli gələn mübahisələr məhkəmə qaydasında həll olunur
• ictimai hüquq münasibətləri ilə tənzimlənir

492. İnzibati hüquq münasibətlərinin  tənzimləndiyi norma:

• konstitusiya huququ normaları
• cinayət hüququ normaları
• konstitusiya və inzibati hüquq normaları
• mülki hüquq normaları
√ inzibati hüquq normaları

493. İnzibati hüquq münasibətlərindən irəli gələn mübahisələr həll olunur:

• yalnız inzibati qaydada
• tərəflərin razılığı ilə
• mütləq ibtidai inzibati qaydada baxılmaqla məhkəmə qaydasında
• yalnız məhkəmə qaydasında
√ inzibati və məhkəmə qaydasında

494. İnzibati hüquq münasibətlərində həmişə iştirak edir:

• prokuror
√ dövlət orqanı
• vətəndaş
• qeyri-hökumət təşkilatı
• dövlət təşkilatları

495. İnzibati hüquq münasibətləri…….:

√ ictimai-hüquqi münasibətlərdir
• korporativ xarakterli xüsusi-hüquqi münasibətlərdir



• müqavilə xarakterli xüsusi-hüquqi münasibətlərdir
• təşkilati xarakterli xüsusi-hüquqi münasibətlərdir
• xüsusi-hüquqi münasibətlərdir

496. İnzibati hüquq münasibətləri yaranır:

• əmlak üzrə müqavilə və sazişlərin bağlanması sahəsində
• sosial ətminat sahəsində
• cinayət üzrə cəzaların icrası sahəsində
• korporativ idarəetmə sahədə
√ dövlət idarəetməsi sahəsində

497. İnzibati hüquq münasibətləri üçün xarakterikdir:

• bir qayda olaraq əmlak münasibətlərini tənzimləmir
√ iştirakçılardan biri mütləq icra hakimiyyəti orqanı və ya vəzifəli şəxs olmalıdır
• məhkəmə qaydasında olduğu kimi inzibati qaydada da şikayət verilə bilər
• məhkəmə müdafiəsi ilə təmin olunmayıb
• cinayətin törədilməsi ilə bağlı deyil

498. Azərbaycan Respublikasının mülkiyyətinə nə daxildir?

√ Azərbaycan Respublikasına mülkiyyət hüquqi ilə mənsub olan əmlak
• Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan təbii sərvətləri
• Azərbaycan Respublikası əmlak mülkiyyətçisi ola bilməz
• qanunla nəzərdə tutulan mülkiyyətçisi olan konkret əmlak

499. Aşağıda sadalanlardan hansı insanın şəxsi hüquq və və azalıqlarına aid edilir?

• mədəniyyət hüququ
• tətil hüququ
√ xüsusi mülkiyyət hüququ
• təhsil hüququ
• istirahət hüququ

500. Qanunla hansı növ mülkiyyətə üstün hüquq verilir?

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


