
İMTAHAN SUALLARININ ANNOTASİYASI 
 
 

Vakant olan hakim vəzifələrinə namizədlər üçün keçiriləcək 

test imtahanında hüququn müxtəlif sahələrinə dair suallardan 

istifadə ediləcəkdir.  

 

İmtahanda müvəffəqiyyət qazanmaq üçün Siz Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasını, mülki, mülki prosessual, 

cinayət, cinayət prosessual, inzibati prosessual, əmək, ailə, 

cəzaların icrası və inzibati xətalar məcəllələrini və onların 

tətbiqi məsələlərini, habelə «Məhkəmələr və hakimlər 

haqqında», «Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında», «Konstitusiya 

Məhkəməsi haqqında», «Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında» 

və «Prokurorluq haqqında» qanunları mükəmməl bilməlisiniz.  

 
Bundan başqa test imtahanına hazırlaşarkən Sizin  
 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasında Ali Məclisin  

fəaliyyəti və səlahiyyətləri, məhkəmə hakimiyyəti, qanunvericilik sistemi ilə 
bağlı məsələlərə,  

«Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili 
(ombudsman) haqqında» Konstitusiya qanununda ombudsmanın seçilməsi 
və  onun tərəfindən şikayətlərə baxılmasının prosedur məsələlərinə,  

«Normativ hüquqi aktlar haqqında» Konstitusiya qanununda normativ 
hüquqi akt, hüquqi aktların növləri, dərci və qüvvəyə minməsi, şərhi və 
analogiya üzrə tətbiqi məsələlərinə,  

Seçki Məcəlləsində seçki hüququnun təminatlarına, seçki 
komissiyalarının  tərkibinin formalaşması, seçkilərin (referendumun) 
keçirilməsi barədə qərarların qəbulu, namizədliyin qeydə alınması, şikayətlərə 
baxılması və referendumla qəbul edilmiş aktların qüvvəyə minməsi 
məsələlərinə,  



Vergi Məcəlləsində vergilərin növləri, vergi yoxlamaları və vergi 
nəzarətinin formaları, vergi mübahisələrində sübut etmə vəzifəsi, müxtəlif 
vergilərin dərəcələri, hesabat dövrü və ödəyicilərinin dairəsi, habelə vergi 
qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət məsələlərinə,  

Gömrük Məcəlləsində gömrük ərazisi və gömrük nəzarətinin formaları, 
gömrük orqanlarının qərar, hərəkət və ya hərəkətsizliyindən şikayət verilməsi 
məsələlərinə,  

Mənzil Məcəlləsində mənzil münasibətlərinin dairəsi, iştirakçıları, 
onların hüquq və vəzifələri, mənzil fondunun növləri və onlardan istifadənin 
xüsusiyyətləri, mənzil-tikinti kooperativi və mənzil mülkiyyətçilərinin müştərək 
cəmiyyətinin hüquqi statusu ilə bağlı məsələlərə, 

Miqrasiya Məcəlləsində qanunun tətbiqi dairəsi, ölkədən getmək və 
ölkəyə gəlmək hüququnun həyata keçirilməsi, müvəqqəti və daimi yaşamaq 
üçün icazənin verilməsi və ondan imtina edilməsi əsasları, iş icazəsinin 
alınması məsələlərinə, 

Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində tikintiyə icazə verilməsi 
məsələləri, tikintinin dayandırılması əsasları və tikintinin başa çatması zamanı 
həyata keçirilən prosedurlar və bu sahədə səlahiyyətli orqanların dairəsinə, 

Torpaq Məcəlləsində torpağa mülkiyyət hüququnun formaları və 
onların xüsusiyyətləri, torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət, istifadə və icarə 
hüquqlarının yaranması və xitamının əsasları, bu sahədə səlahiyyətli 
orqanların dairəsinə,  

«İnzibati icraat haqqında» qanunda qanunun səlahiyyət dairəsi, 
aidiyyət, inzibati icraatın proseduru, inzibati aktın etibarsızlığı və qanunsuz 
inzibati aktın ləğv olunması, şikayət instansiyasının səlahiyyətləri, inzibati 
aktın icrası ilə bağlı məsələlərə, 

«Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün geri alınması haqqında» 
qanunda dövlət ehtiyaclarının dairəsi, onların müəyyən edilməsi proseduru 
və bu məqsədlə torpaqların geri alınması qaydasına, 

«Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında» qanunda 
qulluqkeçmənin şərtləri, stajorluq və sınaq keçmə müddəti, ədliyyə 
orqanlarında qulluğa xitam məsələlərinə, 

«Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında» qanunda 
ekspertin hüquq və vəzifələrinə,  məhkəmə ekspertizalarının növlərinə, 
ekspertin dindirilməsi və məhkəmə-tibbi ekspertizasının aparılması 
məsələlərinə,  

«Cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi (ekstradisiya) haqqında» 
qanunda xarici dövlət tərəfindən verilməsi sorğu edilən şəxsin verilməsindən 
imtina, habelə onun verilməsi qaydasına və şərtlərinə, 

«Polis haqqında» qanunda polis tərəfindən azadlıq hüququnun 
məhdudlaşdırılması əsaslarına,  



«Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» qanunda əməliyyat-axtarış 
tədbirlərinin həyata keçirilməsi əsasları, müddəti, onların nəticələrindən 
istifadə edilməsi, əməliyyat axtarış fəaliyyətinə məhkəmə və prokuror nəzarəti 
məsələlərinə,  

«Notariat haqqında» qanunda notariusun şəhadətnaməsinin ləğvi, 
notariat hərəkətləri və onların aparılmasından imtina, vəsiyyətnamələrin və 
etibarnamələrin təsdiq edilməsi xüsusiyyətləri, icra qeydinin verilməsi əsasları 
və notariusun hərəkətlərindən şikayət məsələlərinə,   

«İcra haqqında» qanunda icra sənədlərinin dairəsinə, icranın 
dayandırılması və icra sənədinin qaytarılması əsaslarına, tələbin gəlirlərə 
yönəldilməsi, borclunun ölkədən getmək hüququnun məhdudlaşdırılması, icra 
məmurunun  hərəkətlərindən şikayət məsələlərinə,  

«İcra məmurları haqqında» qanunda icra məmurlarının vəzifələri, 
qulluğa qəbulu, məhkəmə qərarlarının icrasına nəzarət məsələlərinə,  

«Əmək pensiyaları haqqında» qanunda əmək pensiyalarının növləri, 
onların təyin edilməsi şərtləri, güzəştli şərtlərlə yaşa görə pensiya hüququ 
olan şəxslərin dairəsinə, 

«Sosial sığorta haqqında» qanunda sosial sığortanın formaları, sosial 
sığorta hədisələrinin və məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb edilən şəxslərin 
dairəsinə, 

«Vətəndaşların müraciətləri haqqında» qanunda qanunun tətbiqi 
dairəsinə və müraciətlərə baxılması qaydasına, 

«Bələdiyyələrin statusu haqqında» qanunda bələdiyyələrin say 
tərkibinin müəyyən edilməsi, bələdiyyə iclaslarının çağırılması və keçirilməsi 
qaydasına,    

«Məhkəmə və huquq mühafizə orqanları işçilərinin dövlət 
müdafiəsi haqqında» qanunda dövlət müdafiəsinə təminat verilən şəxslər, 
onlara müavinətlərin ödənilməsi məsələlərinə, 

«Təhqiqat, ibtidai istintaq, prokurorluq və məhkəmə orqanlarının 
qanunsuz hərəkətləri nəticəsində fiziki şəxslərə vurulmuş ziyanın 
ödənilməsi haqqında» qanunun tətbiqi dairəsi və ziyanın ödənilməsi 
məsələlərinə, 

«Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında» qanunda korrupsiya 
hüquqpozmalarının və korrupsiyaya şərait yaradan hüquqpozmaların 
dairəsinə, hədiyyə almaqla bağlı məhdudiyyətlərə,  

«Fövqəladə vəziyyət haqqında» qanunda ədalət mühakiməsinin 
həyata keçirilməsi məsələlərinə,  

«Dövlət qulluğu haqqında» qanunda Dövlət Qulluğunu İdarəetmə 
Şurasının tərkibi, dövlət qulluğu vəzifələrinin dairəsi və ixtisas dərəcələri ilə 
bağlı  məsələlərə,  



«Dövlət rüsumu haqqında» qanunda məhkəməyə iddia və  şikayətlər 
verilərkən dövlət rüsumunun dərəcələri və dövlət rüsumunun ödənilməsindən 
azad olan şəxslərin dairəsinə, 

«İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında» 
Avropa Konvensiyasının qəbulu və qüvvəyə minməsi, Konvensiyada  təsbit 
olunmuş insan hüquqlarının dairəsi, İnsan hüquqları üzrə məhkəməsi 
hakimlərinin təyinatı,  məhkəmənin iş fəaliyyəti, habelə konvensiyaya dair 
Avropa Azərbaycan Respublikasının qeyd-şərtlərinə 

xüsusi diqqət yetirməyiniz məsləhət bilinir.  
 

 
 


