HÜQUQ ŞÖBƏLƏRİ
ÜZRƏ MÖVZULAR
1.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası üzrə:
I FƏSİL.Xalq hakimiyyəti
II.FƏSİL.Dövlətin əsasları
III.FƏSİL.Əsas insan və vətəndaş hüquq və azadlıqları üzrə:
İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının əsas prinsipi
Bərabərlik hüququ
İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsi
Mülkiyyət hüququ
Əmək hüququ
Tətil hüququ
Sosial təminat hüququ
Müraciət etmək hüququ
Hüquq və azadlıqların məhkəmə təminatı
Zərərin ödənilməsini tələb etmək hüququ
İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təminatı

X.FƏSİL.Qanunvericilik sistemi üzrə:
Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan aktlar
Normativ hüquqi aktlar

2.Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə:
Mülki qanunvericiliyin prinsipləri
Fiziki şəxs anlayışı
Fiziki şəxsin mülki hüquq qabiliyyəti
Hüquqi şəxs anlayışı
Hüquqi şəxsin ləğvi qaydası
İdarə
Əşya hüququnun obyektləri
Özbaşına tikinti və onun nəticələri
Torpaq sahəsində tikinti
Müqavilənin təfsiri
Müqavilənin mühüm şərtləri barəsində razılaşma
Müqavilənin bağlanması anı
Oferta
Aksept
Yeni oferta
İddia müddətləri
İddia müddətlərinin müəyyənləşdirilməsi
İddia müddətinin tətbiqi
İddia müddətinin əlavə tələblərə tətbiqi
İddia müddətinin başlanması
Etibarnamə
Etibarnamənin müddəti
Etibar edilmişi etibaretmə
Etibarnaməyə xitam verilməsi
Müqavilənin hərracda bağlanması
Hərracın təşkili və keçirilmə qaydası
Sığorta şəhadətnaməsi
Sığorta şəhadətnaməsinin məzmunu
Mülki hüquq pozuntuları (deliktlər) anlayışı

Mülki hüquq pozuntuları üçün məsuliyyətin əsasları
Zərər vurulmasının qarşısının alınması
Hüquqi və ya fiziki şəxsin öz işçisi tərəfindən törədilmiş mülki hüquq pozuntusu (delikt) üçün
məsuliyyəti
Hüquqi şəxslər vərəsələr kimi

3.Azərbaycan Respublikasının Mülki prosessual Məcəlləsi üzrə:
İşə hakim tərəfindən təkbaşına və kollegial baxılması
Mülki işlərin həllində məhkəmənin tətbiq etdiyi normativ hüquqi aktlar
Edilmiş etirazın həll edilmə qaydası
Fiziki və hüquqi şəxslərin müflisləşməsinə (iflasına) dair işlərin aidiyyəti
İşlərin başqa məhkəməyə verilməsi və aidiyyət məsələlərindən şikayət vermə qaydası
Yazılı sübutların tədqiq edilməsi
Yazılı sübutlar
Apellyasiya şikayətinin verilmə müddəti
Kassasiya şikayəti vermə hüququ
Kassasiya şikayəti ilə müraciət etmək hüququ
Təqdimatın, protestin və ya şikayətin göndərilməsi
Təqdimatın, protestin və ya şikayətin geri götürülməsi
İşə baxılması

4.Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə:
Əsas müddəalar
Əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi
sahəsində ümumi hüquqi təminatları
Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası
Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları
Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları
İş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları
İstirahət vaxtı
Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi
Əmək məzuniyyətlərinin müddətləri
Əməyin mühafizəsi normaları, qaydaları və prinsipləri

5.Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə:
Ümumi müddəalar
İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmaq səlahiyyəti olan orqanlar (vəzifəli şəxslər)
İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraat
İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın mərhələləri
İnzibati xəta haqqında iş üzrə qərarın icrası
İdarəçilik qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar
İnzibati tənbeh növləri

6.Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi üzrə:
Prosessual müddətlər
Birinci instansiya məhkəməsində icraat

7.Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi üzrə:
Azərbaycan Respublikasının vahid torpaq fondu
Torpaq qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət

8.Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi üzrə:
Azərbaycan Respublikasında vergi sistemi
Vergitutmanın formaları
Dövlət vergiləri

9.“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya
Qanunu üzrə:
Ümumi müddəalar
Normativ hüquqi aktların növləri
Normativ hüquqi aktın strukturu
Normativ hüquqi aktların rəsmi dərc edilməsi və qüvvəyə minməsi
Normativ hüquqi aktların zamana, məkana və şəxslərə görə qüvvəsi və icrası

10.“Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
üzrə
Əsas anlayışlar
Vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasının əsas prinsipləri
Vətəndaşların müraciətlərinə dair tələblər
Vətəndaşların yazılı müraciətlərinin qəbulu, qeydiyyatı və onlara baxılması qaydası
Müraciətin baxılmamış saxlanılması
Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar barədə müraciətlərə baxılmasının xüsusiyyətləri
Müraciətə baxılması müddəti
Müraciətlərə baxılması zamanı vətəndaşların hüquqları
Bu Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət
Yekun müddəa

11.“İcra haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə:
İcra sənədləri
İcra sənədlərinə aid tələblər
İcra sənədlərinin icraya yönəldilməsi müddətləri
İcraata xitam verilməsinin əsasları
12.“Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin)
nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə
təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” üzrə:
Təlimatın tələblərinə riayət olunmasına nəzarət (Fərman).
Ümumi müddəalar (hissə 1)
Sənədlərin hazırlanması üçün ümumi tələblər (hissə 2)
Sənədlərin rəsmiləşdirilməsi üçün ümumi tələblər (hissə 3)
Sənədlərə əlavələrin (qoşmaların) edilməsi qaydası (hissə 5)
Qərarların hazırlanması və tərtib edilməsi (hissə 7)
Sərəncamların hazırlanması və tərtib edilməsi (hissə 8)
Əmrlərin hazırlanması və tərtib edilməsi (hissə 9)
Protokolların hazırlanması və tərtib edilməsi (hissə 10)
Arayışların və məlumat vərəqələrinin hazırlanması və tərtib edilməsi (hissə 11)
Aktın hazırlanması və tərtib edilməsi (hissə 12)
Məktub, teleqram və telefonoqramın hazırlanması və tərtib edilməsi (hissə 13)

1.Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əsasən hansı məsələlər yalnız
referendumla həll oluna bilər? Tam və doğru cavabı müəyyən edin.
1.Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qəbul edilməsi və ona dəyişikliklər
edilməsi
2.Vergilər və dövlət büdcəsi
3.Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədlərinin dəyişdirilməsi
4.Amnistiya və əfv etmə;
5.Seçilməsi, təyin edilməsi və ya təsdiq edilməsi müvafiq olaraq qanunvericilik və (və
ya) icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərinə aid edilmiş vəzifəli şəxslərin
seçilməsi, təyin edilməsi və ya təsdiq edilməsi
A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 3
C) 2, 4, 5
D)1, 2, 3
E) 2, 3, 4
2.Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasında
dövlət hakimiyyəti hansı prinsip əsasında təşkil edilir?
A) Dövlət hakimiyyətinin bölünməzliyi
B) Hakimiyyətin idarəedilməsinin müstəqilliiyi
C) Hakimiyyətlərin bölünməsi
D) Hakimiyyətin seçki əsasında formalaşdırılması
E)Dövlət hakimiyyət qollarının tam müstəqilliyi
3.“Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin)
nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında
kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən təşkilatlarda kargüzarlığın
aparılması kim tərəfindən həyata keçirilir? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.
A)Ümumi şöbə tərəfindən
B)Dəftərxana və ya xüsusi olaraq bu məqsəd üçün ayrılan əməkdaşlar tərəfindən
C)Kargüzarlıq xidməti tərəfindən
D)İcraya nəzarət və kargüzarlığın təşkili şöbəsi tərəfindən
E)Texniki təchizat bölmələri tərəfindən
4.“Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin)
nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında
kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən tabe təşkilatlarda kargüzarlığın
aparılması qaydalarına riayət olunması üzərində nəzarətin həyata keçirilməsi
vəzifəsini hansı bölmələr icra etməlidirlər?
A)Həmin təşkilatların ümumi şöbəsi
B)Həmin təşkilatların daxili nəzarət şöbəsi
C)Həmin təşkilatların baş təşkilatları
D)Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Administrasiyasının Ümumi şöbəsi
E)Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Ümumi şöbəsi

5.”Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
əsasən müraciət aşağıdakı hallardan hansılarda baxılmamış saxlanılır? Tam və
düzgün cavabı müəyyən edin.
1. bu Qanunun tələblərinə uyğun olaraq müraciətin edilməsi və ona baxılması üçün
başqa qayda nəzərdə tutulduqda
2. müraciət bu Qanunun maddələrində göstərilən tələblərə cavab vermədikdə
3.müraciətdə göstərilən məsələ ilə əlaqədar məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı
olduqda
4.vətəndaşın təkrar müraciətlərinə bir il ərzində 2 dəfə mahiyyəti üzrə əsaslandırılmış
cavab verildikdə və təkrar müraciətdə məsələnin həlli üçün yeni məlumatlar olmadıqda
5.bu Qanunda göstərilən hallarda müraciətin aidiyyəti üzrə göndərilməsi mümkün
olmadıqda və ya müraciətdə olan məlumatlar onun həlli və ya aidiyyəti üzrə
göndərilməsi üçün kifayət etmədikdə
6.müraciət etmiş şəxs müraciətinə baxılması ilə bağlı təkrar müraciət etdikdə
A) 1, 3, 4
B)1, 3, 4, 5
C) 1, 2, 3, 5
D) 1, 2, 3, 4
E) 2, 3, 4, 6
6.Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən əmək müqaviləsində
aşağıdakılardan hansılar mütləq qaydada göstərilməlidir? Tam və doğru cavabı
müəyyən edin.
1.işçinin əmək funksiyası
2.işçinin əmək şəraitinin şərtləri – iş və istirahət vaxtı, əmək haqqı və ona əlavələr,
əmək məzuniyyətinin müddəti, əməyin mühafizəsi, sosial və digər sığorta olunması
3.tərəflərin əmək müqaviləsi üzrə qarşılıqlı öhdəlikləri
4.işçiyə bədən tərbiyəsi və idmanla, o cümlədən iş rejimi şəraitində və işdən sonrakı
reabilitasiya və peşəkar-tətbiqi məşqlərlə, idman-sağlamlıq turizmi ilə məşğul ola
bilməsi üçün şəraitin yaradılması
5.tərəflərin müəyyən etdiyi əlavə şərtlər barədə məlumatlar.
6.ilk dəfə əmək fəaliyyətinə başlayanlar istisna olmaqla, işçinin dövlət sosial sığorta
şəhadətnaməsinin nömrəsi (SSN)
7.işçinin iş yerinin əsas və ya əlavə iş yeri olması barədə qeyd
A) 1, 3, 5, 6
B) 3, 4, 5, 6, 7
C) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
D) 1, 2, 3, 4, 5,
E) 2, 4, 6, 7
7.Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən əmək müqaviləsinə
dəyişikliklər hansı qaydada edilir? Tam və doğru cavabı müəyyən edin.
A)Yalnız işəgötürənin razılığı ilə
B)Yalnız işçinin razılığı ilə
C)Yalnız tərəflərin razılığı ilə
D) Həmkarlar İttifaqının razılığı ilə
E)Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının razılığı ilə

8.Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasənmüvafiq peşə (vəzifə) üzrə
əmək funksiyasını yerinə yetirən işçilərəəlavə məzuniyyət aşağıdakılardan
hansılara görə təyin edilir? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.
1.İstehsalın xarakterinə görə verilən əlavə məzuniyyət
2.Əməyin xarakterinə görə verilən əlavə məzuniyyət
3.Əmək stajına görəverilən əlavə məzuniyyət
4.Yaşayış yerinin uzaqlığına görə verilən əlavə məzuniyyət
5.Uşaqlı qadınlara verilən əlavə məzuniyyət
A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 2, 3, 5
C) 1, 2, 3, 4, 5
D) 1, 2, 4, 5
E) 2, 3, 4, 5
9.“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasinin Konstitusiya
Qanununa əsasən bu Konstitusiya Qanunu hansı qaydaları müəyyən edir? Tam və
doğru cavabı müəyyən edin.
1. normativ hüquqi aktların hazırlanması
2. normativ hüquqi aktların qəbul olunması
3. normativ hüquqi aktların rəsmiləşdirilməsi
4. normativ hüquqi aktların dərc edilməsi
5. normativ hüquqi aktların qüvvədən düşməsi
6. normativ hüquqi aktların təhlili
7. normativ hüquqi aktların sistemləşdirilməsi
A) 1, 2, 3, 4, 6
B) 1, 2, 3, 4, 5
C) 1, 2, 3, 4, 7
D) 1, 2, 4, 6, 7
E) 2, 3, 4, 5, 6, 7
10.“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasinin Konstitusiya
Qanununa əsasən aşağıda göstərilənlərdən hansılar qeyri-normativ hüquqi
aktlardır? Tam və doğru cavabı müəyyən edin.
1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarları;
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları;
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin sərəncamları;
4. Məhkəmə-Hüquq Şurasının qərarları;
5. Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarları;
6. yerli özünüidarə orqanlarının qərarları;
7.vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatını həyata keçirən orqanların aktları.
A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 2, 3, 5
C) 1, 2, 3, 7
D) 1, 2, 4, 7
E) 2, 3, 4, 5, 6, 7

