İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ

TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ
“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK”

BÖYÜK HÜQUQ MƏSLƏHƏTÇİSİ VƏZİFƏSİ ÜZRƏ MÖVZULAR
1.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası;

2.

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə:



Fiziki şəxs anlayışı



Fiziki şəxsin mülki hüquq qabiliyyəti



Ad hüququ



Fiziki şəxsin yaşayış yeri



Fiziki şəxsin mülki hüquq fəaliyyət qabiliyyəti



14 yaşınadək olan yetkinlik yaşına çatmayanların fəaliyyət qabiliyyəti



14 yaşından 18 yaşınadək olan yetkinlik yaşına çatmayanların fəaliyyət qabiliyyəti



Fiziki şəxsin hüquq qabiliyyətindən və fəaliyyət qabiliyyətindən məhrum edilməsinin və

bunların məhdudlaşdırılmasının yolverilməzliyi


Fiziki şəxsin fəaliyyət qabiliyyətinin məhdudlaşdırılması



Fiziki şəxsin xəbərsiz itkin düşmüş elan edilməsi



Fiziki şəxsin ölmüş elan edilməsi



Ölmüş elan edilmiş şəxsin gəlməsinin nəticələri



Hüquqi şəxs anlayışı və onun növləri



Hüquqi şəxsin hüquq qabiliyyəti



Hüquqi şəxsin yaradılması



Hüquqi şəxsin təsisçilərinin məsuliyyəti



Hüquqi şəxsin nizamnaməsi



Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı



Hüquqi şəxsin orqanları



Hüquqi şəxs tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə əqdlərin bağlanması qaydası



Hüquqi şəxsin adı



Hüquqi şəxsin olduğu yer



Hüquqi şəxsin məsuliyyəti



Nümayəndəliklər və filiallar



İdarə



Hüquqi şəxsin yenidən təşkili



Hüquqi şəxslər yenidən təşkil edilərkən hüquq varisliyi
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Təhvil aktı və bölünmə balansı



Hüquqi şəxs yenidən təşkil edilərkən onun kreditorlarının hüquqları üçün təminatlar



Hüquqi şəxsin ləğvi



Hüquqi şəxsin ləğvi haqqında qərar



Hüquqi şəxsin ləğvi qaydası



Hüquqi şəxsin müflis olması



Əşya hüququnun obyektləri



Əşyaların mülki dövriyyəsi



Əşyaların və hüquqların yüklülüyü



Daşınar və daşınmaz əmlaka hüquqların dövlət qeydiyyatı



Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı üçün əsaslar



Daşınmaz əmlaka hüququn əmələ gəlməsi



Mülkiyyət hüququnun anlayışı və məzmunu



Mülkiyyət hüququnun subyektləri



Fiziki və hüquqi şəxslərin mülkiyyət hüququ



Dövlət mülkiyyəti hüququ



Bələdiyyələrin mülkiyyət hüququ



Əqd anlayışı və onun növləri



Etibarnamə



Etibarnamənin müddəti



Müqavilə anlayışı



Müqavilə azadlığı



Gələcək əmlak barəsində bağlanmış müqavilənin etibarsızlığı



Miras əmlak barəsində bağlanmış müqavilənin etibarsızlığı



Əmlakın verilməsi barədə müqavilə



Daşınmaz əşyanın özgəninkiləşdirilməsi barədə müqavilənin bağlanması qaydası



Əşyanın yüklü edilməsi barədə müqavilənin hüdudları



Müqavilə öhdəlikləri barədə qaydaların qeyri-müqavilə öhdəliklərinə tətbiqi



Əvəzli və əvəzsiz müqavilələr



Qiymət



Müqavilənin qüvvəsi
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Ümumi müqavilə



İlkin müqavilə



Üçüncü şəxsin xeyrinə müqavilə



Törəmə maliyyə alətləri



Müqavilənin təfsiri



Dövlət satınalmaları müqaviləsi



Müqavilənin mühüm şərtləri barəsində razılaşma



Müqavilənin forması



Müqavilənin bağlanması anı



Oferta



Aksept



Yeni oferta



Müqavilənin bağlandığı yer



Müqavilənin dəyişdirilməsi və ləğv edilməsi əsasları



Şəraitin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsi ilə əlaqədar müqavilənin dəyişdirilməsi və ləğv

edilməsi


Müqavilənin dəyişdirilməsi və ləğv edilməsi qaydası



Müqavilənin dəyişdirilməsinin və ləğv edilməsinin nəticələri

3.

Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi üzrə:



Müdafiə üçün məhkəməyə müraciət etmək hüququ



Məhkəmədə mülki işə başlama



Ədalət mühakiməsinin çəkişmə, tərəflərin bərabərliyi və faktlar əsasında həyata keçirilməsi



Məhkəmə baxışının aşkarlığı



Məhkəmə icraatının aparıldığı dil



İşə hakim tərəfindən təkbaşına və kollegial baxılması



Mülki işlərin həllində məhkəmənin tətbiq etdiyi normativ hüquqi aktlar



Məhkəmə aktlarının məcburiliyi



Mübahisələrin məhkəməyə aidiyyəti



Mübahisələrin ümumi məhkəmələrə aidiyyəti



Mübahisələrin inzibati-iqtisadi məhkəmələrə aidiyyəti



Aidiyyət məsələlərindən şikayət verilməsi
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Fiziki və hüquqi şəxslərin müflisləşməsinə (iflasına) dair işlərin aidiyyəti



Müqavilə aidiyyəti



İşlərin başqa məhkəməyə verilməsi və aidiyyət məsələlərindən şikayət vermə qaydası



Sübutlar



Sübutların təqdim edilməsi və tələb olunması



Yazılı sübutlar



Maddi sübutlar



Şahid ifadələri



Apellyasiya şikayəti vermək hüququ



Apellyasiya şikayətinin verilmə müddəti



Kassasiya şikayəti vermə hüququ



Kassasiya şikayəti ilə müraciət etmək hüququ



Kassasiya şikayəti vermə müddəti

4.

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi üzrə:



Cinayət anlayışı



Cinayətlərin təsnifatı



Cəzanın anlayışı və məqsədi



Cəzanın növləri

5.

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsi üzrə:



Cinayət-prosessual qanunvericiliyin əsas anlayışları



Cinayət mühakimə icraatını həyata keçirən məhkəmələr

6.

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə:



Əmək müqaviləsinin tərəfləri



Əmək müqaviləsinin məzmunu



Əmək müqaviləsinin forması



Əmək müqaviləsinin müddəti



Əmək müqaviləsinin bağlanması və ona dəyişikliklərin edilməsi qaydası



Müddətli əmək müqaviləsi bağlanan hallar



Əmək müqaviləsi bağlanarkən işçinin təqdim etdiyi sənədlər



Əmək müqaviləsinin hüquqi qüvvəyə minməsi



Müsabiqə yolu ilə vəzifələrin tutulması zamanı əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi
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Sınaq müddəti



Sınaq müddəti müəyyən edilməyən hallar



Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları



Əmək müqaviləsinin işçi tərəfindən ləğv edilməsi qaydası



İşəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinin əsasları



Əmək vəzifələrinin kobud şəkildə pozulması hesab edilən hallar



Müddətli əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qaydası



Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallarda əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları



Əmək müqaviləsində nəzərdə tutulan hallarda ona xitam verilməsinin tənzimlənməsi



Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçilərin təminatları



İşçilərin ixtisarı zamanı işdə saxlanmağa üstünlüyü olan şəxslər



Əmək müqaviləsinin ləğv olunması qadağan edilən işçilər və hallar



Tam iş vaxtı və onun müddəti



Həftəlik tam iş vaxtının müəyyən edilməsi



Qısaldılmış iş vaxtı



Əmək şəraiti zərərli olan işlərdə çalışan işçilər üçün iş vaxtının qısaldılmış müddəti



Xüsusi xarakterli işlərdə çalışan işçilərin qısaldılmış iş vaxtı



Natamam iş vaxtı



İstirahət və nahar üçün fasilə



İstirahət günləri



Bayram günləri



Səsvermə günü



Ümumxalq hüzn günü



İstirahət, səsvermə, iş günü hesab edilməyən bayram günləri və ümumxalq hüzn günü qabağı

günlərdə iş gününün müddəti


Məzuniyyətin növləri



Əmək məzuniyyəti və onun verildiyi iş ili



Əsas məzuniyyət və onun müddətləri



Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xüsusiyyətlərinə görə əlavə məzuniyyətlərin müddətləri



Əmək stajına görə əlavə məzuniyyətlərin müddətləri və verilmə qaydası



Uşaqlı qadınların əlavə məzuniyyətləri
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Pedaqoji və elmi fəaliyyətlə məşğul olan işçilərin əmək məzuniyyətlərinin müddətləri



Fizioloji keyfiyyətləri ilə bağlı işçilərin məzuniyyətlərinin müddətləri



Yaradıcılıq məzuniyyətləri və onların müddətləri



Ödənişli təhsil məzuniyyətləri



Təhsil məzuniyyətlərinin müddətləri



Hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətlər



Uşaqları övladlığa götürmüş qadınların məzuniyyət hüquqları



Qismən ödənişli sosial məzuniyyət hüququ və ondan istifadə qaydaları



Ödənişsiz məzuniyyətdən istifadə hüququ



Ödənişsiz məzuniyyətlərin növləri



İşçilərin xahişi ilə verilən ödənişsiz məzuniyyətlərin müddətləri

7.

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi üzrə:



Azərbaycan Respublikasında vergi sistemi



Vergitutmanın formaları



Dövlət vergiləri



Muxtar Respublika vergiləri



Yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri)



Vergilərin müəyyən edilməsinin əsas şərtləri



Vergi ödəyicisinin hüquqları



Vergi ödəyicisinin vəzifələri

8.

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə:



İnzibati xəta anlayışı



Fiziki şəxslərin inzibati məsuliyyəti



Vəzifəli şəxslərin inzibati məsuliyyəti



Hüquqi şəxslərin inzibati məsuliyyəti



İnzibati tənbeh növləri



Əsas və əlavə inzibati tənbehlər

9.

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi üzrə:



İnzibati mübahisələrin məhkəmə aidiyyəti



İnzibati-iqtisadi məhkəmələr və məhkəmə kollegiyaları



Məhkəmə qərarının qəbul edilməsi qaydası

İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ

TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ
“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK”

10.

Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi üzrə:



Azərbaycan Respublikasının vahid torpaq fondu və onun tərkibi



Torpaqların məqsədli təyinatı və hüquqi rejimi



Torpaq sahələrinin məhdudiyyətli istifadəsi

11.

“Normativ hüquqi aktlar haqqında” AR-nın Konstitusiya Qanunu üzrə:



Bu Konstitusiya Qanununda istifadə olunan əsas anlayışlar



Normativ hüquqi aktlar və onların hüquqi qüvvəsi



Qeyri-normativ hüquqi aktlar və onların hüquqi qüvvəsi



Normativ xarakterli aktlar və onların hüquqi qüvvəsi



Normativ hüquqi aktların rekvizitləri



Normativ hüquqi aktın struktur elementləri

12.

“Vətəndaşların müraciətləri haqqında” AR-nın Qanunu;

13.

“Məlumat azadlığı haqqında” AR-nın Qanunu;

14.

“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” AR-nın Qanunu;

15.

“Elektron imza və elektron sənəd haqqında” AR-nın Qanunu üzrə:



Əsas anlayışlar



Elektron imza və elektron sənədin hüquqi qüvvəsi



Elektron imzanın istifadəsi



Elektron imzanın dövlət idarəçiliyi sahəsində istifadəsi



Elektron imzanın korporativ informasiya sisternində istifadəsi



Elektron sənədə dair tələblər



Elektron sənədin quruluşu



Elektron sənədin təqdimat formaları



Elektron sənədin əsli



Elektron sənədin surəti və onun təsdiq edilmə qaydası



Elektron sənəd dövriyyəsinin təşkilinin əsasları



Elektron sənədin göndərilməsi və alınması



Elektron sənədin göndərilmə və alınma vaxtı



Elektron sənədin saxlanılması



Məzmununu konfidensial informasiya təşkil edən elektron sənədlər
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16.

“Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət

zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Təlimat”
17.

Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzlərinə dair qanunvericilik:

17.1. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı haqqında Əsasnamə”
17.2. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi haqqında Əsasnamə”
17.3. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında Əsasnamə”
17.4. “Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu
18.

Neft sahəsində beynəlxalq standartların tələbləri və normaları:

18.1. “Neftlə çirkləndirmə hallarına hazırlığın təmin edilməsi, bunlara qarşı mübarizə və əməkdaşlıq
haqqında” 1990-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiya
18.2. “Dövlətlərarası neft və qaz nəqli sistemlərinin yaradılması üçün təşkilati prinsiplərə dair”
Çərçivə Sazişi

ƏDƏBİYYAT:
1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
2. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi
3. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi
4. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi
5. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsi
6. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
7. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
8. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi
9. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi
10. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi
11. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu
12. “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
13. “Məlumat azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
14. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
15. “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
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16. “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi
dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair
Təlimat”
17. “Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu
18. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı haqqında Əsasnamə”
19. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi haqqında Əsasnamə”
20. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında Əsasnamə”
21. “Neftlə çirkləndirmə hallarına hazırlığın təmin edilməsi, bunlara qarşı mübarizə və əməkdaşlıq
haqqında” 1990-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiya
22. “Dövlətlərarası neft və qaz nəqli sistemlərinin yaradılması üçün təşkilati prinsiplərə dair”
Çərçivə Sazişi
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1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən mülkiyyət hüququnun
tam mahiyyəti nədən ibarətdir?
A) Mülkiyyətçinin təkbaşına əmlaka sahib olmaq, əmlakdan istifadə etmək, onun
barəsində sərəncam vermək və əmlakı müdafiə etmək hüquqlarından
B) Mülkiyyətçinin təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə əmlaka sahib olmaq,
əmlakdan istifadə etmək və onun barəsində sərəncam vermək hüquqlarından
C) Mülkiyyətçinin təkbaşına əmlaka sahib olmaq və əmlakdan istifadə etmək
hüquqlarından
D) Mülkiyyətçinin təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə əmlaka sahib olmaq,
əmlakdan istifadə etmək, onun barəsində sərəncam vermək və əmlakı müdafiə etmək
hüquqlarından
E) Mülkiyyətçinin təkbaşına əmlaka sahib olmaq, əmlakdan istifadə etmək və onun
barəsində sərəncam vermək hüquqlarından
2. Aşağıdakılardan hansı biri Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
səlahiyyətinə aid deyil?
A) Dövlət iqtisadi proqramların həyata keçirilməsini təmin etmək
B) Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin icrasını təmin etmək
C) Dövlətlərarası və hökumətlərarası beynəlxalq müqavilələrin bağlanmasını təmin
etmək
D) Maliyyə-kredit və pul siyasətinin həyata keçirilməsini təmin etmək
E) Dövlət sosial təminat proqramlarının həyata keçirilməsini təmin etmək
3. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində və ya müqavilədə ayrı qayda
nəzərdə tutulmayıbsa, yaxud öhdəliyin mahiyyətindən hər hansı ayrı hal irəli
gəlmirsə, üçüncü şəxsin xeyrinə bağlanmış müqavilənin icrasını kim tələb edə
bilər?
A) Kreditor, borclu və üçüncü şəxs
B) Borclu və üçüncü şəxs
C) Yalnız kreditor
D) Kreditor və üçüncü şəxs
E) Yalnız borclu
4. Mülki qanunvericiliyə görə əgər etibarnamədə müddət göstərilməyibsə,
bağlandığı gündən neçə il ərzində öz qüvvəsini saxlayır?
A) Üç il
B) Beş il
C) İki il
D) Dörd il
E) Bir il
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5. Törəmə maliyyə aləti nədir?
A) Bir tərəfin digər tərəfdən öz vəzifələrinin icrası müqabilində haqq və ya digər
qarşılıqlı əvəz aldığı müqavilə
B) Tərəflərin müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə əmlakın verilməsi, işlərin
görülməsi və ya xidmətlərin göstərilməsi barədə gələcəkdə müqavilə bağlamağı
öhdələrinə götürdüyü müqavilə
C) Müxtəlif müqavilələrin ünsürlərini əhatə edən müqavilə
D) Hər hansı baza aktivini almaq, satmaq və ya dəyişdirmək hüququnu təsbit edən
müqavilə
E) Bir tərəfin digər tərəfdən haqq və ya digər qarşılıqlı əvəz almadan ona nə isə
verməyi öhdəsinə götürdüyü müqavilə

