
Fənn: Avtomobil 

nəqliyyatında hüququn 

əsasları 

Qr-48,48a   

 
1. Aşağıdakılardan hansı nəqliyyat hüququnun prinsipidir? 

A) müqavilə azadlığı      B) xalq hakimiyyəti      C) suverenlik   

D) birləşmək   E) iştirak etmək 

 

2. Kimlər fiziki şəxs adlanır? 

A) vətandaşlar    B) təşkilatlar      C) banklar        

D) ictimai birliklər        E) universitetlər 

 

3. Kimlər müştəri rolunda çıxış edə bilər? 

A) hüquqi və fiziki şəxslər       B) hüquqi şəxslər      C) fiziki şəxslər 

D) AZAL, fiziki şəxslər     E) bakı metropliteni 

 

4. Lisenziya  sözünün mənası nədir? 

A) razılıq  B) təklif          C) mahiyyət        D) münasibət         E) norma 

 

5. Nəqliyyatın xüsusi növü necə adlanır? 

A) boru kəmər nəqliyyatı        B) avtomobil nəqliyyatı       C) dəmiryolu nəqliyyatı 

D) hava nəqliyyatı         E) dəniz nəqliyyatı 

 

6. Avtomobil nəqliyyatı haqqında A.R qanunu nə vaxt qəbul edilib? 

A) 2008                B) 2010              C) 2012              D) 1998              E) 2018 

 

7. Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşıması müqaviləsinin tərəfləri: 

A) daşıyıcı-sərnişin     B) daşıyıcı-yükalan         C) daşıyıcı-yükgöndərən 

D) yükgöndərən-yükalan        E) sərnişin-yükalan  

 

8. Avtpmobil nəqliyyatl ilə sərnişin daşıması müqaviləsini rəsmiləşdirən sənədlər: 

A) yol bileti           B) baqaj qəbzi          C) qaimə 

D) yol cədvəli            E) ərizə 

 

9. Avtomobillə yükdaşımaların neçə növü var? 

A) 2                   B) 3                                C) 4                   D) 5                           E) 7 

 

10. Aşağıdakılardan hansı nəqliyyat haqqında A.R qanununda göstərilmişdir? 

A) yüklərin,sərnişinlərin,baqajın daşımasının həyata keçirilməsi barədə norma      

B) poçtun daşınması haqqında göstəriş     

C) vətəndaşlıq məsələləri haqqında norma 

D) təhsil hüquqları   

E) hakimiyyət bölgüsü 

 

11. Avtomobil nəqliyyat daşımaları haqqında konvensiya hansıdır? 

A) paris konvensiyası             B) varşava konvensiyası            C) çikaqo konvensiyası 

D) BDYS           E) KOTİF 

 



 

12. Yol hərəkəti haqqında Vyana konvensiyası nə vaxt imzalanıb? 

A) 1968             B) 1988                C) 1991               D) 2010                 E) 2002 

 

13. A.R-da ən az inkişaf etmiş nəqliyyat sahəsi hansıdır? 

A) Dəniz nəqliyatı    B) Avtomobil nəqliyyatı         C) Hava nəqliyyatı 

D) Boru kəməri nəqliyyatı        E) Dəmir yolu nəqliyyatı 

 

14. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq nəqliyyat hüququnun mənbəyi hesab edilir? 

A) Varşava Konvensiyası        B) A.R Mülki Məcəllə    C) A.R Əmək Məcəlləsi 

D) A.R  Seçki haqqında Qanunu        E) A.R Nəqliyyat haqqında Qanunu 

 

15. Qaimə neçə nüsxədə tərtib edilir? 

A) 3             B) 4                C) 2             D)1          E) 5 

 

16. Yük daşıması müqaviləsinin subyekt tərkibi: 

A) müqaviləni bağlayan tərəflər         B) sərnişin          C) daşıyıcı 

D) yükalan      E) yükgöndərən 

 

17. Varşava Konensiyası nə vaxt qəbul edilib? 

A) 12 oktyabr 1929       B) 11 may 1941        C) 25 sentyabr 1945     

D) 05 aprel 1988     E) 18 avqust 1992 

 

18. Varşava Konvensiyasının təyinatı: 

A) sərnişin və yüklərin hava yolu ilə daşıma şərtlərini müəyyənləşdirir        

B) baqajın daşıma şərtlərini müəyyənləşdirir 

C) neftin nəqli şərtlərini müəyyən edir 

D) poştun aparılmasını müəyyən edir 

E) sərnişinlərin daşımasını müəyyən edir 

 

19. Çikoqo Konvesniyası hansı məsələlərə həsr edilmişdir? 

A) beynəlxalq hava daşımalarına    B) beynəlxalq yük daşımalarına  

C) beynəlxalq nəqliyyat daşımaların          D) neftin nəqli məsələlərinə 

E) baqaj daşımalarına 

 

20. Çikoqo Konvensiyası neçə hissədən ibarətdir? 

A) 4            B) 5               C) 6               D) 3            E) 2 

 

21. Daşıma üçün lisenziya hansı orqan verir? 

A) nəqliyyat nazirliyi        B) iqtisadiyyat nazirliyi        C) səhiyyə nazirliyi 

D) dövlət sərhəd xidməti     E) müdafiə nazirliyi 

 

22. Daşıma üçün lisenziyanın qüvvədə olma müddəti: 

A) 5 il    B) 10 il              C) 7 il                         D) 4 il                          E) 8 il 

 

23. Avtomobillə yük daşımalarının neçə növü fərqlənilir? 

A) mərkəzləşmiş, qeyri- mərkəzləşmiş       B) beynəlxalq        

C) yük alan sərnişin     D) neftin nəqli şərtləri  E) mərkəzləşmiş 



24. Avtomobillə baqaj daşıma müqaviləsi neçə mərhələdə bağlanılır? 

A) 2                  B) 4                    C) 3                     D) 1                  E) 6 

 

25. Nəqliyyat münasibətləri nədir? 

A) daşıma prosesi ilə bağlı ictimai münasibətlər  B) hüquqi şəxslərə xidmət etmək 

C) yükləri daşımaq       D) nəqliyyat münasibətləri      E) hüquq münasibətləri 

 

26. Nəqliyyat qanunvericiliyi dedikdə nə başa düşülür? 

A) nəqliyyat fəaliyyəti ilə bağlı olaraq əmələ gələn ictimai münasibətləri tənzimləyən qanun qüvvəli 

aktları məcmusu başa düşülür     

B) hüquq münasibətləti    

C) hüquq normaları 

D) hüquq mənbələri  `    

E) subyekt bərabərliyi 

 

27. Qoruma funksiyasının mahiyyəti nədir? 

A) nəqliyyat hüququ subyektlərinin qanunla qorunan mənafeələrini müdafiə edir 

B) nəqliyyat hüquq subyektlərinin hüquqi vəziyyətini müəyyən edir 

C) ictimai münasibətləri müəyyən edir 

D) tənzimləmə və qoruma funksiyasını müəyyən edir 

E) daşıma prosesi ilə bağlı yaranan ictimai münasibətləri müəyyən edir 

 

28.Avtomobil daşımalarının beynəlxalq hüququ tənzimlənməsi nədir? 

A) texniki iqtisadi üstünlüklərə malik olan nəqliyyat növüdür  

B) yük daşıma müqaviləsinin şərtlərini müəyyən edir 

C) beynəlxalq avtomobil yol hərəkətini tənzimləyən nəqliyyat növüdür 

D) dövlətin iqtisadi təsərrüfat həyatında böyük rol oynayır 

E) beynəlxalq avtomobil daşımaları zamanı gömrük prosedorunu tənzimləyir 

 

29. Marşrut vərəqəsi nədir? 

A) nəqliyyat vasitəsinin şəhərdaxili sərnişin daşınması üçün marşrut xəttində hərəkət etməsinə hüquq 

verən sənəd  

B) nəqliyyat vasitəsinin markası      C) nəqliyyat vasitəsinin  yol cədvəli 

D) marşrutun nömrəsi        E) dövlət qeydiyyat nişanı 

 

30. Avtomobil nəqliyyatı ilə daşıma müqaviləsindən irəli gələn öhdəliklərə görə məsuliyyət 

neçənci maddə üzrə müəyyən edilir? 

A) maddə 52  B) maddə 11       C) maddə 55       D) maddə 65        E) maddə 3        

 

31. Qət olunan məsafəyə görə ddaşımanın neçə növü fərqləndirilir? 

A) 4                  B) 6                     C) 5                     D) 7                     E) 3 

 

32. Sərnişin dedikdə: 

A) nəqliyyat vasitəsində hərəkətdə olan,lakin onun idarə edilməsinə adiyyati olmayan şəxs başa 

düşülür    

B) daşıyıcı və müştəri başa düşülür     

C) yükalan və yükgöndərən başa düşülür 

D) daşıyıcı və yükalan başa düşülür      



E) müştəri AZAL başa düşülür 

 

33. Beynəlxalq avtomobil daşıma nəyə deyilir? 

A) yükün verilmə yeri 2 müxtəlif ölkənin ərazisində olan daşımaya 

B) nəqliyyat münasibətlərin              C) hüquq münasibətlərinə 

D) inzibati hüquq münasibətlərinə         E) mülkiyyət münasibətləri 

 

34. Avtomobillə beynəlxalq yük daşıma dedikdə: 

A) avtomobil nəqliyyat vasitəsinin müəyyən bir dövlətin sərhəddini keçib başqa dövlətin yolu ilə yük 

daşıması başa düşülür  

B) yükün verilmə yeri 2 müxtəlif ölkənin ərazisində olan daşıma başa düşülür 

C) daşıyıcı ilə müştəri arasında yaranan əmlak münasibətlərini təmizləyən hüquq normalarının 

məcmusu başa düşülür 

D) nəqliyyat müəssisəsi ilə müştəri arasında olan nəqliyyat münasibətləri başa düşülür  

E) yalnız   elmi texniki siyasətin həyata keçirilməsi başa düşülür 

 

35. Avtomobillə yük daşımaların neçə növü fərqləndirilir? 

A) 2              B) 3                C) 5                  D) 4                     E) 2 

 

36. Yol bileti dedikdə nə başa düşülür? 

A) hüquqi sənədə malik olan daşıma sənədi başa düşülür  

B) daşıyıcı ilə müştəri arasıda yaranan əmlak münasibətlərini tənizləyən hüquq normalarının məcmusu 

başa düşülür           

C) qaimə            D) rəy            E) ərizə 

 

37. Nəqliyyat avtomobilləri neçə yerə bölünür?  

A) 2                  B) 3                     C) 5                       D) 4                            E) 6 

 

38. Nəqliyyat haqqında qanun neçənci ildə qəbul edilmişdir? 

A) 1999                B) 1998                        C) 1996                    D) 1956                       E) 2000 

 

39. Yük daşınması müqaviləsi üzrə daşıyıcının məsuliyyəti hansı hallarda yaranır? 

A) yükün itməsi,əskik çıxması,zədələnməsi,xarab olması     B) yükün itməsi,xarab olması      

C) yükün yoxa çıxması        D) yükün zədələnməsi    E) yükün azalması 

 

40. Nəqliyyat hüququnun subyekti nəyə deyilir? 

A) nəqliyyat hüquq münasibətlərində iştirak edən şəxslərə nəqliyyat hüquq subyekti deyilir  

B) taksi duracağı ünvanı,avtomobil tutumu sxeminə deyilir 

C) duracaqda quraşdırılan avdoloqların siyahası deyilir 

D) duracaqda istifadə edən avtomobillərin markası deyilir 

E) ən azı iki yaxın duracağa qədər olan məsafəsinə deyilir 

 

41. Qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ aktlar neçə qrupa bölünür? 

A) 2 qrupa    B) 3 qrupa                C) 4 qrupa              D) 5 qrupa           E) 1 qrupa 

 

42. Sərnişin daşıma müqaviləsi nəyə deyilir? 

A) obyekti sərnişindən ibarət olan müqaviləyə sərnişin daşıma müqaviləsi deyilir 

B) subyekti sərnişindən ibarət olan müqaviləyə sərnişin daşıma müqaviləsi deyilir 



C) yükgöndərəndən ibarət olan  müqaviləyə deyilir 

D) yükalandan ibarət olan müqaviləyə deyilir 

E) heç biri düzgün cavab deyil 

 

43. Nəqliyyat müqaviləsi neçə yerə bölünür? 

A) dəniz,hava,damir yolu,avtomobil,daxili su,boru kəmər ilə yük daşıma müqaviləsi     

B) yalnız hava    C) yalnız dəmir yolu  D) yalnız daxili su        

E) boru kəmər 

 

44. Yol hərəkətinin təmin edilməsinin prinsipləri hansılardır? 

A) yol hərəkətində iştirak edən insanın  həyatının və sağlamlığının  təsərrüfat  fəaliyyətinin iqtisadi  

nəticəsindən üstünlüyü  

B) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla 

C) xüsusi nəzərdə tutulmuş yollarda nəqliyyat vasitələrinin köməyi ilə hüquqi və fiziki şəxslərin 

tələbatları 

D) nəqliyyat vasitələri və piyadaların təhlükəsizliyi 

E) ayrı-ayrı yerlər istisna olmaqla müvəqqəti qaydanın müəyyənləşdirildiyi hallar 

 

45. Avtomobil nəqliyyat daşımaları hüququ neçə mənada işlədilir? 

A) 2  B) 5                  C) 4                        D) 6                                E) 7 

 

46. Avtomobil nəqliyyatı ilə daşımalar hansı qanunla tənzimlənir? 

A) Avtomobil nəqliyyatı haqqında A.R Qanunu B) Mülki məcəllə 

C) Varşava konvensiyası         D) Əmək məcəlləsi  

E) Vətəndaşlıq haqqında A.R Qanunu       

 

47. Çarter nədir?  

A) Sifarişli reys        B) Müntəzəm reys       C) Əsas reys    

D) Ödənişsiz reys     E) Avtomobil daşıması 

 

48. Daşıyıcı dedikdə: 

A) sərnişin baqaj və yük daşımaları üzrə xidmət göstərən başa düşülür  

B) yol bileti başa düşülür 

C) daşıyıcı ilə müştəri arasında yaranan əmlak münasibətlərini tənizləyən hüquq normalarının 

məcmusu başa düşülür 

D) yükün verilmə yeri 2 müxtəlif ölkənin ərazisində olan daşıma başa düşülür 

E) nəqliyyat hüquq münasibətində iştirak edən şəxslər başa düşülür 

 

49. Avtomobillə yük daşıma müqaviləsində baqlanmasında neçə tərəf iştirak edir? 

A) 2                     B) 1                  C) 5                        D) 3                      E) 4 

 

50. Cenevrə Konvensiyası neçə fəsil, neçə maddədən ibarətdir? 

A) 8 fəsil,51 maddə     B) 4 fəsil,56 maddə   C) 10 fəsil,66 maddə  

D) 1 fəsil,16 maddə    E) 12 fəsil,26 maddə 

 

51. A.R konstitusiyası nə vaxt qəbul olunub? 

A) 12 noyabr 1995          B) 21 aprel 2001               C) 13 sentyabr 2002 

D) 29 mart 2004            E) 18 dekabr 2008 



 

52. Nəqliyyat münasibətlərinin tərəfləri: 

A) daşıyıcı müştəri      B) AZAL hüquqi şəxslər        C) Bakı metropoliteni daşıyıcı 

D) müştəri-AZAL          E) Azərbaycan dəmir yolu –daşıyıcı 

 

53. Aşağıdakılardan hansı normativ aktlara daxildir? 

A) qanunlar,fərmanlar       B) konvensiyalar,rəy        C) təltifnamələr  

D) sazişlər,cərimə    E) dərsliklər 

 

54. Nəqliyyat hüququnun subyektləri: 

A) nəqliyyat müəssisələri,daşıyıcılar,müştərilər B) hüququ şəxslər  C) sərnişinlər 

D) yükalan,yükgöndərən,fiziki şəxslər      E) müştərilər  

 

55. Pul kredit xarakterli öhdəliklərinə hansı daxildir? 

A) sığorta,kredit           B) tapşırıq        C) komissiya     

D) saxlama,nəqliyyat -ekspedisya     E) etibarnamə 

 

56.Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması müqaviləsi necə müqavilədir? 

A) əvəzli,ikitərəfli           B) real    C) əvəzsiz,ilkin     

D) üç tərəfli         E) çoxtərəfli,əvəzsiz 

 

57. Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımalarının növləri: 

A) daxili və beynəlxalq yükdaşıma    B) rayonlararası yükdaşıma 

C) dövlətlərarası yük daşıma          D) şəhərlərarası yükdaşıma 

E) təşkilatlararası yükdaşıma 

 

58. Sərnişin daşımaların neçə növü var? 

A) 4               B) 3                        C) 2                     D) 5                               E) 6 

 

59. Nəqliyyatın xüsusi növü hansıdır? 

A) Boru kəməri nəqliyyatı           B) Dəniz nəqliyyatı    C) Hava nəqliyyatı    

D) Avtomobil nəqliyyatı                    E) Dəmir yol nəqliyatı 

 

60 .Nəqliyyatın əsas funksiyası və xidməti nədir? 

A) daşıma  B) tənzimləmə           C) müqavilə           D) təklif             E) ödəmə  

 

61. Beynəlxalq nəqliyyat hüququ neçə yerə ayrılır? 

A) 2               B) 3               C) 4                    D) 5                  E) 6 

 

62. Beynəlxalq qarışıq yük daşımaları haqqında BMT Konvensiyası nə vaxt qəbul edilib? 

A) 1980  B) 1982              C) 1994              D) 1998         E) 2001 

 

63. Aşağıdakılardan hansı yol hərəkəti haqqında konvensiyadır? 

A) Cenevre konvensiyası  B) Çikaqo konvensiyası           C) Haaqa protokolu 

D) KOTİF                  E) Bern konvensiyası 

 

64. Yük daşıması müqaviləsinin rəsmi tərəfləri hansılardır? 

A) daşıyıcı-yükgöndərən  B) daşıyıcı-sərnişin      C) AZAL-sərişin   

D) yükalan-sərnişin    E) metropoliten-yükalan 



 

65. Qaimənin rekvizitləri hansılardır? 

A) məcburi və fakultətiv        B) qoşulma      C) əlavə      

D) əsas       E) əsas və ilkin 

 

66. Qaimənin funksiyaları hansılardır? 

A) rəsmiləşdirmə,təsdiqləyici    B) fakultətiv            C) əlavə 

D) qoşulma,tapşırıq    E) əsas 

 

67. Yük daşınması müqavləsinə görə daşıyıcının ödədiyi cərimənin məbləği: 

A) daşıma haqqının 50%-dən çox olmamalıdır 

B) daşıma haqqının 60%-dən çox olmamalıdır 

C) daşıma haqqının 20%-dən çox olmamalıdır 

D) daşıma haqqının 5%-dən çox olmamalıdır 

E) daşıma haqqının 15%dən çox olmamalıdır 

 

68. Varşava konvensiyasının orjinal nüsxəsi hansı dildə tərtib edilmişdir? 

A) fransız          B) ingilis             C) alman           D) türk        E) rus 

 

69. Varşava Konvensiyasına hanslı ildə əlavələr edilmişdir? 

A) 1971  B) 1980           C) 1992                   D) 2000           E) 2010

  

70. Azərbaycan Respublikası neçənci ildən Çikoqo Konvesniyasının iştirakçılarıdır? 

A) 30 noyabr 1995      B) 28 may 1998       C) 12 dekabr 1997         

D) 18 fevral 2000       E) 22 iyun 2001 

 

71. Çikoqo Konvensiyası hansı ildə qüvvəyə minmişdir 

A) 1947            B) 1952           C) 1960               D) 1980                E) 2000 

 

72. Hansı daşıma sənədi yüklə birgə yük qəbul edənə verilir? 

A) qaimə     B) yol cədvəli      

C) yükün qəbulu haqqında qəbz    D) yol cədvəlinin əsli    E) baqaj qəbzi 
 

73. Aşağıdakılardan hansı baqaj yükü daşına bilməz? 

A) odlu və soyuq silah         B) çətir      C) çanta       D) fen   E) ayaqqabı 

 

74. Çarter daşımaları adi daşımalardan nə ilə fərqlənir? 

A) çarter qeyri-müntəzəm reysdir  B) müntəzəm reysdir       C) əvəzsiz reysdir 

D) üç tərəfli müqavilə bağlanılır        E) cədvəl üzrə hərəkət edir   

 

75. Avtomobillə baqaj daşıması nə ilə rəsmiləşdirilir? 

A) baqaj qəbzi      B) yol bileti   C) qaimə       D) rəy       E) ərizə 

 

76. Müştəri dedikdə nə başa düşülür? 

A) nəqliyyatda istifadə hüquqi və fiziki şəxs      

B) daşıyıcı müştəri,AZAL-hüquqi şəxslər 

C) AZAL-hüquqi şəxslər  

D) Bakı Metropoliteni-daşıyıcı         

E) müştəri-AZAL 



 

77. Nəqliyyat qanunvericiliyini nəqliyyat hüququndan  fərqlənən  başlıca cəhət nədir? 

A) kompleks və qarışıq xarakterə malik olması     B) nizamlama və dşıma funksiyası 

C) idarəetmə və qoruma funksiyası       D) qoruma funksiyası 

E) tənzimləmə və qoruma funksiyası 

 

78. Nəqliyyat qanunvericiliyinin funksiyaları hansılardır? 

A) tənzimləmə və qoruma funksiyası    B) idarəetmə funksiyası 

C) nizamlama və daşıma funksiyası            D) icraetmə və qoruma funksiyası 

E) qoruma funksiyası 

 

79.Nəqliyyat hüququnun predmenti nədir? 

A) nəqliyyat münasibətləri      B) hüquq münasibətləri   C) inzibati münasibətləri 

D) cinayət hüququ münasibətləri       E) mülkiyyət münasibətləri 

 

80. Avtomobil nəqliyyat daşımaları hüququ anlayışı dedikdə nə başa düşülür: 

A) nəqliyyat müssisəsi ilə müştəri ilə yaranan nəqliyyat münasibətləri  

B) daşıyıcı ilə yükalan arasında yaranan münasibətləri 

C) sərnişin ilə yükgöndərən arasında yaranan daşıma münasibətləri 

D) yükalan ilə sərnişin arasından yaranan münasibətləri 

E) yükalan ilə yükgöndərən arasında yaranan münasibətləri 

 

81. Nəqliyyat hüququ nəyi tənzim edir? 

A) nəqliyyat hüququnun predment tərkibini  B) nəqliyyat menasibətlərini 

C) hüquq münabətlərini       D) mülkiyyət münasibətlərini      

E) inzibati münasibərlərini 

 

82. Müqavilələr bağlandıqda neçə tərəf çıxış edir? 

A) 2               B) 6                    C) 7                   D) 2                    E) 1 

 

83. Nəqliyyat sahəsində dövlət idaretmənin əsas vəzifələri hansılardır? 

A) nəqliyyat sahəsində iqtisadi,investisiya,tarif və elmi texniki siyasətin həyata keçirilməsidir 

B) daşıyıcı ilə  müştəri arasında yaranan  münasibətlərin həyata keçirilməsi 

C) yalnız   elmi texniki siyasətin həyata keçirilməsi 

D) yalnız inventisiyanın həyata keçirilməsi 

E) yük alan və yükgöndərən arasında münasibətlər 

 

84. Cenevrə Konvensiyası neçənci ildə imzalanmışdır? 

A) 1956          B) 2000       C) 1999        D) 1856         E) 1874 

 

85. Yük avtomobil nəqliyyat vasitələri neçə növ hərəkət tərkibinə bölünürlər? 

A) 3                  B) 5                   C) 4                        D) 2                        E) 1 

 

86. Avtomobil nəqliyyatı daşımaları  hüququ nəyə deyilir? 

A) daşıyıcı ilə müştəri arasıda yaranan əmlak münasibətlərini tənizləyən hüquq normalarının məcmusu  

B) hüquqi şəxslərə xidmət etmək 

C) sərnişin daşınması 

D) nəqliyyat müəssisəsi ilə müştəri arasında olan nəqliyyat münasibətləri 



E) daşıyıcı ilə yükalan arasında yaranan münasibətləri 

 

87. Yük göndərənin əsas vəzifəsi nədir? 

A) daşıma haqqını ödəməkdən ibarətdir       

B) heç biri 

C) yükgöndərənin haqqını ödəməkdən ibarətdir    

D) yükalanın haqqını ödəməkdən ibarətdir       

E) sərnişin haqqını ödəməkdən ibarətdir  

 

88. Beynəlxalq yük daşıma müqaviləsi haqqında konvensiya neçənci ildə qəbul edilmişdir? 

A) 19 may 1956      B) 21 noyabr 2009       C) 03 aprel 1992      

D) 15 may 1956     E) 21 iyun 1960 

 

89. Yol məhdudiyyətinə görə avtomobillər neçə qrupa bölünür? 

A) 3                B) 2                 C) 5                      D) 6                      E) 1 

 

100. Daşıma marşrutu nəyə deyilir? 

A) daşıma marşrutu yük verilən və alınan məntəqələrin ardıcıllığı ilə işarə olunmuş son boşaltma  

məntəqəsinə qədər avtomobilin seçilmiş hərəkət yoluna deyilir  

B) marşrutlaşdırılmış  nəqliyyat növünün inkişaf etdiyi yaşayış ərazilərində xidət etməsinə deyilir 

C)günün istənilən vaxtı istənilən istiqamətə xidmət etmə imkmanna deyilir 

D) yüksək çatdırma surəti və müəyyən qədər baqaj yükü daşıma imkanına deyilir 

E) avtobus sərnişin daşımaları ilə müqaisədə xərclərin tüksək olmasına deyilir 

 

101. Nəqliyyat müqaviləsini daşıma prdmetinə görə neçə növə bölmək olar? 

A) 3                  B) 6                 C) 5                   D) 4                  E) 2  

 

102. Sərnişin daşınmasının neçə növü fərqlənir? 

A) B,C cavabları     B) sürətli qatarla daşıma     C) sərnişin qatar ilə daşıma 

D) yablız C cavabı       E) yalnız B cavabı 

 

103.Sərnişin daşıma tahatlıq və sərnişin xidmət səviyyəsinə görə neçə yerə bölünür? 

A) 4                  B) 3                  C) 5                    D) 6                      E) 2 

 

104. Marşrut vərəqəsi nədir? 

A) məqliyyat vasitəsinin şəhərdaxili ərnişin daşınması üçün marşrut xəttində hərəkət etməsinə hüquq 

verən sənəd               

B) nəqliyyat vasitəsinin markası      

C) nəqliyyat vasitəsininyol cədvəli 

D) marşrutun nömrəsi və texniki sənədi     

E) dövlət qeydiyyatı nişanı 

 

105.Aşağıdakılardan hansı baqaj kimi daşına bilməz? 

A) Partlayıcı maddələr      B) Ayaqqabı       C) Çətir     

D) Ərzaq məhsulları    E) Kompyuter 

 

106. Baqaj qəbzi neçə nüsxədə tərtib edilir? 

A) 2                         B) 1                        C) 3                 D) 4                    E) 5 



 

107. Yük daşınması müqaviləsi üzrə daşıyıcının məsuliyyəti hansı hallarda yaranır? 

A) yükün itməsi,əskik çıxması,zədələnməsi,xarab olması 

B) yükün itməsi,xarab olması        

C) yükün yoxa çıxması      

D) yükün zədələnməsi      

E) yükün azalması 

 

108. Nəqliyyat vasitələri ilə daşımaların neçə növü var? 

A) 3                 B) 2               C) 4                 D) 5              E) 110 

 

109. Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşımanı həyata keçirmək üçün daşıyıcıya hansı sənədlər 

verilir? 

A) marşrut vərəqi-marşrut pasportu   B) yol bileti           C) qaimə     

D) yol cədvəli      E) sürücülük vəsiqəsi,qaimə 

 

110. Nəqliyyat haqqında A.R qanunu nə vaxt qəbul edilib? 

A) 1999         B) 2000     C) 2002             D) 2005                 E) 2010 

 

111. Nəqliyyat hüququna yaxın olan hüquq sahəsi hansıdır? 

A) mülki hüquq   B) əmək hüququ             C) cinayət hüququ    

D) inzibati hüquq   E) ailə hüququ 

 

112. Nəqliyyat müəssisəsinin əsas funksiyası nədir? 

A) daşıma prosesini həyata keçirərək müştərilərə xidmət göstərir   B) baqaj daşıma    

C) yükləri daşıma       D) hüquqi şəxslərə xidmət etmək   E) sərnişin daşıma 

 

113. Nəqliyyat qanunvericiiyi nədir? 

A) nəqliyyat münasibətlərini nizama salan və tənzim edən normativ aktların məcmusu və sistemi 

B) hüquq münasibətləri       C) hüquq normaları     

D) hüquq mənbələri       E) subyekt bərabərliyi 

 

114. Dövlətin və cəmiyyətin  ən yüksək hüquqi qüvvəyə malik olan qanunu: 

A) konstusiya      B) fərmanlar      C) qanunlar       D) məcəllələr      E) sərancamlar 

 

115. Nəqliyyat nədir? 

A) yük və sərnişinlərin daşınma vasitəsi       B) baqajın daşınma vasitəsi 

C) qazın,suyun nəqli        D) müştərilərin daşınması        E) neftin nəqli vasitəsi 

 

116. Hansı daşıma öhdəliyinin elementləridir? 

A) obyekt,subyekt,məzmun      B) məzmun, münasibət        C) subyekt,kateqoriya 

D) tərəfdaşlıq                     E) obyekt,norma 

 

117. Daşıma öhdəliyinin neçə növü var? 

A) 3              B) 4               C) 2                D) 5                E) 7 

 

118. Nəqliyyat müqavilələrinin tənzimlənməsində böyük rol oynayır: 

A) nəqliyyat haqqında A.R qanunu             B) təhsil haqqında A.R qanunu 



C) cinayət məcəlləsi          D) əmək məcəlləsi          E) mülki məcəllə 

 

119. Avtomobil nəqliyyatı ilə daşımalar əsasən hansı qanunla tənzimlənir? 

A) avtomobil nəqliyyatı haqqında A.R qanunu  B) aviasiya haqqında A.R qanunu       

C) çikoqo konvesniyası      D) mülki məcəllə         

E) əmək məcəlləsi 

 

120. Avtomobil nəqliyyat ilə daşıma müqavilələri neçə növə bölünür? 

A) 3                     B) 2                  C) 4                   D) 5                          E) 6 

 

121. Avtomobil nəqliyyatı haqqında A.R qanunu neçə fəsildən ibarətdir? 

A) 9                 B) 10                  C) 12                        D) 11                            E) 15 

 

122. Sərnişin tərəfindən alınmayan baqaj təyinat yerində neçə gün saxlanılır? 

A) 30 gün  B) 15 gün        C) 20 gün                  D) 10 gün                    E) 17 gün         

 

123. Avtomobilnəqliyyatı ilə daşıma müqavilələri daşımanın obyektinə görə neçə növə bölünür? 

A) 3                  B) 2                               C) 4                     D) 5                        E) 6 

 

124. Avtomobil nəqliyyatı haqqında A.R qanununun  yeddinci fəsli hansı məsələləri tənzimləyir? 

A) avtomobil nəqliyyatının fəəliyyyəti sahəsində məsuliyylət məsələlərini tənzimləyir    

B) hava nəqliyyatı ilə daşımalara həsr edilib 

C) aqrar sahədə məsəələrə həsr edilib    

D) dəniz nəqliyyatı ilə daşımaları tənzimləyir 

E) səhiyyə haqqında normaları tənzimləyir 

 

125. AR-da hüququn əsas və başlıca mənbəyi hansıdır? 

A) AR Konstitusiyası                  B) AR Mülki Məcəlləsi             

C) AR Seçki haqqında qanunu   D) AR Nazirlər Kabinetinin qərarları            

E) AR Əmək məcəlləsi 

 

126. Yük daşınamsı müqaviləsində daşıyıcının əsas vəzifəsi: 

A) yükü təyinat yerinə çatdırmaq         B) sərnişin təyinat yerinə çatdırmaq 

C) baqajı təyinat yerinə çatdırmaq   D) poçtu təyinat yerinə çatdırmaq 

E) nefti təyinat yerinə aparmaq 

 

127. Sərnişin daşınması müqaviləsi nə ilə rəsmiləşdirilir? 

A) yol bileti            B) qaimə             C) baqaj qəbzi           D) ərizə         E) rəy 

 

128. Yük daşınması müqaviləsinin pozulmasına görə hansı məsuliyyət yaranır? 

A) mülki-hüquqi    B) intizam məsuliyyəti    C) əmək məsuliyyəti 

D) inzibati məsuliyyət  E) cinayət məsuliyyəti 

 

129. Çikoqo Konvensiyasının tam adı necədir? 

A) beynəlxalq mülki aviasiya haqqında konvenisya    

B) yük daşıması haqqında konvensiya 

C) sərnişin daşınması haqqında konvensiya    

D) baqaj daşınması haqqında konvensiya       



E) nəqliyyat haqqında konvensiya 

 

130. Çikoqo Konvensiyasə nə vaxt imzalanıb? 

A) 7 dekabr 1944    B) 11 may 1928           C) 28 oktyabr 1931    

D) 05 dekabr 1988     E) 28 avqust 1992 

 

131. Çarter müqaviləsi başqa necə adlanır? 

A) sifarişli reys         B) əvəzli reys        C) ödənişsiz reys        

D) əvəzsiz reys         E) müqaviləsiz reys 

 

132. Çarter müqaviləsində neçə tərəf iştirak edir? 

A) 2                     B) 3                          C) 4                        D) 5                     E) 6 

 

133. Hava yolu ilə baqaj daşınamsı müqaviləsinin obyekti? 

A) baqaj  B) yük                   C) əl yükü          D)  kayut yükü            E) təhlükəli yük 

 

134.Azərbaycan beynəlxalq avtomobil daşıyıcıları Asossasiyisı nə vaxt yaranmışdır? 

A) 1993        B)1944           C)1996            D)  1929        E)1926 

 

135. Nəqliyyat hadisəsinin predmentini təmsil edən ictimai münasibətlər necə əmələ gəlir? 

A) nəqliyyat müəssisəsi və müştəri B) müştəri     C) dövlət yol polisinin əməkdaşları 

D) taksi duracağındakı növbətçi     E) şəhər hüdüdudlarında   

 

136. Nəqliyyat müəssisəsi dedikdə nə başa düşülür? 

A) qanunvericiliyə uyğun olaraq  yük sərnişin və baqajın daşınması üzrə fəaliyyət göstərən hüquqi 

şəxs başa düşülür  

B) daşıyıcı-yükgöndərən      

C) yükalan-sərnişin          

D) sərnişini təyinat yerinə çatdırmaq 

E) daşıyıcıilə yükalan arasında yaranan münasibət 

 

137. Tənzimləmə funksiyasının mahiyyəti nədir? 

A) nəqliyyat hüququnun subyektinin hüququ vəziyyəti        B) nəqliyyat münasibətləri 

C) hüquq münasibətləri      D) daşınma vasitəsi        

E) hüquq normaları 

 

138.Beynəlxalq avtomobil yol hərəkətini tənzimləyən konversiyalar hansılardır? 

A) Paris konvensiyası-1926          B)Varşava konvensiyası-1929   

C)Çikaqo konvensiyası-1944        D)Aviasiya haqqında qanun-1996 

E)Çarter konvensiyası-1996 

 

139. Azərbaycan beynəlxaq avtomobil daşımaları Asossasiyası vəzifələri hansılardır? 

A) yük və sərnişin daşımalarını həyata keçirilməsinə yardım etmək    

B) yalnız yüklərə yardım etmək 

C)hüquqi şəxslərə xidmət etmək     

D)yalnız sərnişinlərə yardım etmək 

E) baqajın daşınmasınmasına yardım etmək 

 



140.Aşağıdakılardan hansı qanunvericiliynə daxildir? 

A) haha nəqliyyat qanunvericiliyi   B) əmək qanunvericilik   

C) mülki qanunvericilik   D) inzibati qanunvericilik                   

E) cinayət qanunvericilik 

 

141. Avtomobil nəqliyat ilə daşımalar hansı qanunla tənzimlənir? 

A) avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu               

B) Varşava konvensiyası        

C) Mülki Məcəllə      

D) əmək məcəlləsi     

E)vətəndaşlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu 

 

142. Nəqliyyatın neçə növü var? 

A) 6                B) 5                    C) 3      D) 9                           E) 2 

 

143. Azərbaycan da Avtomobil yollarının uzunluğu neçə min kim təyin edilir? 

A) 591 min km      B) 156 min kim        C) 798 min kim     

D) 265 min km      E) 145 min km 

 

144. Qət olunan məsafəyə görə daşıma neçə cür olur? 

A) 3                     B) 2                      C) 1                    D) 4                       E) 5 

 

145. Avtomobil nəqliyyatında məsafədən asılı olaraq daşıma neçə yerə bölünür? 

A) 4                   B) 3                   C) 5                     D) 5                        E) 6 

 

146. Avtomobil nəqliyyatı ilə daşma müqavilələri daşımanın obyektinə görə neçə növə bölünür? 

A) 3            B) 5              C) 6                     D) 2                E) 1 

 

147. Avtomobillə yük daşıma neçə növə bölünür? 

A) 2                  B) 3                     C) 5                  D) 2                           E) 6 

 

148. Daşımanın əsas vəzifəsi nədir? 

A) ona tapşırılmış yükü təyinat məntəqəsinə çatdırmaqdan yük alana təhvil verməkdən ibarətdir. 

B) tənzimləmə və qoruma funksiyasından ibarətdir 

C) müştərilərin daşınmasından ibarətdir 

D) hava yoli ilə sərnişin daşınmasından ibarətdir. 

E) AZAL və yükgöndərəndən ibarətdir 

 

149. Avtomobil nəqliyyatı ilə daşıma müqaviləsi necə müqavilədir? 

A) əvəzli,ikitərəfli və konsensual müqavilədir  B) yalnız əvəzli müqavilədir 

C) yalnız ikitərəfli müqavilədir         D) yalnız konsensual müqavilədir 

E) əsas və ilkin müqavilədir 

 

150. Avtomobillə yük daşımaları neçə  növə bölünür? 

A) 2                   B) 6                   C) 3                        D) 5                       E) 2 

 

151. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsi neçənci ildə qəbul olunmuşdur? 

A) 2000- ci ildə   B) 2001-ci ildə     C) 1997-ci ildə    



D) 2003-cü ildə     E) 2006-cı ildə 

 

152. Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımalarına xüsusi razılıq hansı şərtlərlə verilir? 

A) hüquqi şəxsin və ya fərdin sahibkarın vergi orqanlarında qeydiyyatda olması 

B) konfortluğunu         C) gediş haqqının ödənilməsinin rahatlığını 

D) daşımanın maya dəyərinin aşağı olmasını           E) çatdırmanın rahatlığını      

 

153. Avtomobil nəqliyyatında yükləmə boşaltma işləri nəyə deyilir? 

A) Yükləmə-boşaltma işləri YG-məntəqədən HT-nə yüklənməsinə və ya məntəqədə HT-dən 

boşaldılması ilə əlaqəli olan kompleks əməliyyata deyilir  

B) istehlakçıları keyfiyyətsiz nəqliyyat xidmətindən qorunması  

C) nəqliyyat vasitələrinin və daşınan sərnişinlərin sayının artması 

D)sərnişinlərin həyat və sağlamlığın təyin olunması  

E)sərnişinlərin onlarım əmlakının və ətraf mühitin təhlükəsizliyinin  təmin olunmasına  və xidmət 

bazarında iştirak üçün şərait yaratmaq 

 

 

154. Beynəlxalq nəqliyyat hüququnun ümumi prinsiplərinə daxildir: 

A) dövlətin qarşılıqlı əməkdaşlıq prinsipi  B) məhdud məsuliyyət prinsipi 

C) ayrı-seçkilik prinsipi        D) standartlaşdırma prinsipi      

E) təhlükəsizlik prinsipi  

 

155. Avtomobil nəqliyatı təsnifatının anlayışı nəyə deyilir? 

A) çatdırma suratinin yüksək olmasına  

B) sərnişinlərdə fərdi xidmətin mümkünlüyünə 

C) günün istənilən vaxtında istənilən istiqamətdə xidmət etmə qabilliyətinə 

D) avtomobil nəqliyyatı vasitələri təyinatına,yol məhdudiyyətlərinə və konstriktiv əlamətlərə görə 

təsnif olunurlar  

E) xərclərin artması  və ekoloji problemin gərginləşməsinə 

 

156. Əmtəə nəyə deyilir? 

A) mübadilə üçün istehsal olunan iqtisadi nemətə deyilir      

B) nəqliyyat şəbəkəsinin sıxlığına deyilir 

C) hərəkət təhlükəsizliyiinə deyilir    

D) əhalinin nəqliyyat hərəkətliliyinə deyilir    

E) hərəkət müntəzəmliliyinə deyilir   

 

157. Nəqliyyat qanunvericiliyinin sistemi dedikdə nə başa düşülür? 

A) nəqliyyat hüquq normsını özündə əks etdirən hüquqi aktın müəyyən ardıcıllıqla yerdəyişməsi başa 

düşülür 

B) avtobusun başlanğıc və son məntəqələri arasında  hərəkət yolu başa düşülür 

C) başlanğıc və son məntəqələri arasında  avtobusun sabit surətlə  vahid manda getdiyi yol başa 

düşülür. 

D) aralıq dayanacalarda dayanmadan avtobusun başlanğıc və son məntəqələri arasında  keçdiyi yol 

başa düşülür 

E) avtobusun başlanğıc və son məntəqələri arasında  aralıq dayanacaqlarda dayanmadan  sabit sürətlə 

getdiyi yol başa düşülür 

 



158. Nəqliyyat müqavilələrinin anlayışı nəyə deyilir? 

A) nəqliyyat müəssisəsi ilə müştəri arasında bağlanan saziş 

B) marşrut nəqliyyatının az inkişaf etdiyi rayonlara xidmət 

C) sərnişinin yerdəyişməsi yüksək surət və təcili yerinə yetirilməsini tələb edir 

D) şəhərkənarı sərnişin daşımaları 

E) fərdi turist ekuskursiya gedişlər təmin etmək 

 

159. Bişkek Konvensiyası neçəci ildə imzalanıb? 

A) 9 oktyabr 1997        B) 5 sentyabr 1998     C) 11 dekabr 2000  

D) 12 noyabr 1856      E) 2 may 1999 

 

160. Avtomobil nəqliyyat hüququnun mənbəyinə aiddir: 

A) Çikoqo və Varşava konvesiyası  B) Əmək məcəlləsi      C) Uşaq hüquqları konvensiyası     

D) Cinayət məcəlləsi    E) İnzibati Xətalar məcəlləsi 

 

161. Kimlər müştəri rolunda çıxış edə bilər? 

A) hüquqi və fiziki şəxslər       B) hüquqi şəxslər      C) fiziki şəxslər 

D) AZAL,fiziki şəxslər     E) bakı metropliteni 

 

162. Avtomobil nəqliyyatı haqqında A.R qanunu nə vaxt qəbul edilib? 

A) 2008                B) 2010             C) 2012              D) 1998              E) 2018 

 

163. Avtomobillə yükdaşımaların neçə növü var? 

A) 2                   B) 3                                C) 4                   D) 5                           E) 7 

 

164. Aşağıdakılardan hansı nəqliyyat haqqında A.R qanununda göstərilmişdir? 

A) yüklərin,sərnişinlərin,baqajın daşımasının həyata keçirilməsi barədə norma      

B) poçtun daşınması haqqında göstəriş     

C) vətəndaşlıq məsələləri haqqında norma 

D) təhsil hüquqları   

E) hakimiyyət bölgüsü 

 

165. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq nəqliyyat hüququnun mənbəyi hesab edilir? 

A) Varşava Konvensiyası        B) A.R Mülki Məcəllə    C) A.R Əmək Məcəlləsi 

D) A.R  Seçki haqqında Qanunu       E) A.R Nəqliyyat haqqında Qanunu 

 

166. Varşava Konensiyası nə vaxt qəbul edilib? 

A) 12 oktyabr 1929       B) 11 may 1941         C) 25 sentyabr 1945     

D) 05 aprel 1988     E) 18 avqust 1992 

 

167. Daşıma üçün lisenziya hansı orqan verir? 

A) nəqliyyat nazirliyi        B) iqtisadiyyat nazirliyi        C) səhiyyə nazirliyi 

D) dövlət sərhəd xidməti     E) müdafiə nazirliyi 

 

168. Nəqliyyat hüququnun subyektləri: 

A) nəqliyyat müəssisələri,daşıyıcılar,müştərilər   B) hüququ şəxslər      

C) sərnişinlər    D) yükalan,yükgöndərən,fiziki şəxslər         E) müştərilər  

 



169. Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımalarının növləri: 

A) daxili və beynəlxalq yükdaşıma         B) rayonlararası yükdaşıma 

C) təşkilatlararası yükdaşıma      D) şəhərlərarası yükdaşıma 

E) dövlətlərarası yük daşıma 

 

170. Beynəlxalq nəqliyyat hüququ neçə yerə ayrılır? 

A)  2            B) 3               C) 4                    D) 5                 E) 6 

 

171. Qaimənin rekvizitləri hansılardır? 

A) məcburi və fakultətiv         B) qoşulma      C) əlavə      

D) əsas          E) əsas və ilkin 

 

172. Azərbaycan Respublikası neçənci ildən Çikoqo Konvesniyasının iştirakçılarıdır? 

A) 30 noyabr 1995      B) 28 may 1998      C) 12 dekabr 1997         

D) 18 fevral 2000       E) 22 iyun 2001 

 

173. Çarter daşımaları adi daşımalardan nə ilə fərqlənir? 

A) çarter qeyri-müntəzəm reysdir  B) müntəzəm reysdir       C) əvəzsiz reysdir 

D) üç tərəfli müqavilə bağlanılır        E) cədvəl üzrə hərəkət edir   

 

174. Hansı daşıma öhdəliyinin elementləridir? 

A) obyekt,subyekt,məzmun      B) subyekt,kateqoriya  C) məzmun, münasibət        

D) tərəfdaşlıq                     E) obyekt,norma 

 

175. Avtomobil nəqliyyat ilə daşıma müqavilələri neçə növə bölünür? 

A) 3                     B) 2                  C) 4                   D) 5                          E) 6 

 

176. Nəqliyyat hadisəsinin predmentini təmsil edən ictimai münasibətlər necə əmələ gəlir? 

A) nəqliyyat müəssisəsi və müştəri  B) müştəri     

C) dövlət yol polisinin əməkdaşları  D) taksi duracağındakı növbətçi      

E) şəhər hüdüdudlarında 

 

177. Azərbaycan beynəlxaq avtomobil daşımaları Asossasiyası vəzifələri hansılardır? 

A) yük və sərnişin daşımalarını həyata keçirilməsinə yardım etmək   

B) yalnız yüklərə yardım etmək 

C)hüquqi şəxslərə xidmət etmək      

D)yalnız sərnişinlərə yardım etmək 

E) baqajın daşınmasınmasına yardım etmək 

 

178. Qət olunan məsafəyə görə daşıma neçə cür olur? 

A) 3                     B) 2                      C) 1                    D) 4                       E) 5 

 

179. Daşımanın əsas vəzifəsi nədir? 

A) ona tapşırılmış yükü təyinat məntəqəsinə çatdırmaqdan yük alana təhvil verməkdən ibarətdir. 

B) tənzimləmə və qoruma funksiyasından ibarətdir 

C) müştərilərin daşınmasından ibarətdir 

D) hava yoli ilə sərnişin daşınmasından ibarətdir. 

E) AZAL və yükgöndərəndən ibarətdir 



 

180. Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımalarına xüsusi razılıq hansı şərtlərlə verilir? 

A) hüquqi şəxsin və ya fərdin sahibkarın vergi orqanlarında qeydiyyatda olması 

B) konfortluğunu                C) gediş haqqının ödənilməsinin rahatlığını 

D) daşımanın maya dəyərinin aşağı olmasını            E) çatdırmanın rahatlığını      

 

181. Avtomobil nəqliyatı təsnifatının anlayışı nəyə deyilir? 

A) çatdırma suratinin yüksək olmasına  

B) sərnişinlərdə fərdi xidmətin mümkünlüyünə 

C) günün istənilən vaxtında istənilən istiqamətdə xidmət etmə qabilliyətinə 

D) avtomobil nəqliyyatı vasitələri təyinatına,yol məhdudiyyətlərinə və konstriktiv əlamətlərə görə 

təsnif olunurlar  

E) xərclərin artması  və ekoloji problemin gərginləşməsinə 

 

182. Bişkek Konvensiyası neçəci ildə imzalanıb? 

A) 9 oktyabr 1997        B) 5 sentyabr 1998     C) 11 dekabr 2000  

D) 12 noyabr 1856      E) 2 may 1999 

 

183. Çikoqo Konvensiyası hansı ildə qüvvəyə minmişdir 

A) 1947           B) 1952           C) 1960               D) 1980                E) 2000 

 

184. Hansı daşıma sənədi yüklə birgə yük qəbul edənə verilir? 

A) qaimə     B) yol cədvəli       C) yükün qəbulu haqqında qəbz    

D) yol cədvəlinin əsli     E) baqaj qəbzi 

 

185. Nəqliyyat qanunvericiliyini nəqliyyat hüququndan  fərqlənən  başlıca cəhət nədir? 

A) kompleks və qarışıq xarakterə malik olması   B) nizamlama və daşıma funksiyası 

C) idarəetmə və qoruma funksiyası           D) qoruma funksiyası 

E) tənzimləmə və qoruma funksiyası 

 

186. Avtomobil nəqliyyat daşımaları hüququ anlayışı dedikdə nə başa düşülür: 

A) nəqliyyat müssisəsi ilə müştəri ilə yaranan nəqliyyat münasibətləri  

B) daşıyıcı ilə yükalan arasında yaranan münasibətləri 

C) sərnişin ilə yükgöndərən arasında yaranan daşıma münasibətləri 

D) yükalan ilə sərnişin arasından yaranan münasibətləri 

E) yükalan ilə yükgöndərən arasında yaranan münasibətləri 

 

187. Cenevrə Konvensiyası neçənci ildə imzalanmışdır? 

A) 1956            B)   2000  C) 1999        D) 1856         E) 1874 

 

188. Beynəlxalq yük daşıma müqaviləsi haqqında konvensiya neçənci ildə qəbul edilmişdir? 

A) 19 may 1956      B) 21 noyabr 2009       C) 03 aprel 1992      

D) 15 may 1956     E) 21 iyun 1960 

 

189. Nəqliyyat müqaviləsini daşıma prdmetinə görə neçə növə bölmək olar? 

A) 3                  B) 6                 C) 5                   D) 4                  E) 2 

 

190. Marşrut vərəqəsi nədir? 



A)  məqliyyat vasitəsinin şəhərdaxili ərnişin daşınması üçün marşrut xəttində hərəkət etməsinə hüquq 

verən sənəd       

B) nəqliyyat vasitəsinin markası      

C) nəqliyyat vasitəsininyol cədvəli 

D )marşrutun nömrəsi və texniki sənədi         

E) nəqliyyat vasitəsinin texniki nömrəsi 

  

191. Yük daşınması müqaviləsi üzrə daşıyıcının məsuliyyəti hansı hallarda yaranır? 

A) yükün itməsi,əskik çıxması,zədələnməsi,xarab olması 

B) yükün itməsi,xarab olması       C) yükün yoxa çıxması      

D) yükün zədələnməsi     E) yükün azalması 

 

192. Nəqliyyat vasitələri ilə daşımaların neçə növü var? 

A) 3                  B) 2               C)  4      D) 5              E) 1 

 

193. Nəqliyyat haqqında A.R qanunu nə vaxt qəbul edilib? 

A) 1999           B)  2000       C) 2002             D) 2005                 E) 2010 

 

194. Daşıma üçün lisenziyanın qüvvədə olma müddəti: 

A) 5 il    B) 10 il              C) 7 il                    D) 4 il                          E) 8 il 

 

195. Avtomobillə yük daşımalarının neçə növü fərqlənilir? 

A) mərkəzləşmiş, qeyri- mərkəzləşmiş     B) beynəlxalq         

C) yük alan sərnişin     D) neftin nəqli şərtləri   E) mərkəzləşmiş 

 

196. Qoruma funksiyasının mahiyyəti nədir? 

A) nəqliyyat hüququ subyektlərinin qanunla qorunan mənafeələrini müdafiə edir 

B) nəqliyyat hüquq subyektlərinin hüquqi vəziyyətini müəyyən edir 

C) ictimai münasibətləri müəyyən edir 

D) tənzimləmə və qoruma funksiyasını müəyyən edir 

E) daşıa prosesi liə bağlı yaranan ictimai münasibətləri müəyyən edir 

 

197. Marşrut vərəqəsi nədir? 

A) nəqliyyat vasitəsinin şəhərdaxili sərnişin daşınması üçün marşrut xəttində hərəkət etməsinə hüquq 

verən sənəd  

B) nəqliyyat vasitəsinin markası      C) nəqliyat vasitəsinin  yol cədvəli 

D) marşrutun nömrəsi        E) dövlət qeydiyyat nişanı 

 

198. Sərnişin dedikdə: 

A) nəqliyyat vasitəsində hərəkətdə olan,lakin onun idarə edilməsinə adiyyati olmayan şəxs başa 

düşülür   

B) daşıyıcı və müştəri başa düşülür     

C) yükalan və yükgöndərən başa düşülür 

D) daşıyıcı və yükalan başa düşülür      

E) müştəri AZAL başa düşülür 

 

199. Beynəlxalq avtomobil daşıma nəyə deyilir? 

A) yükün verilmə yeri 2 müxtəlif ölkənin ərazisində olan daşımaya 



B) nəqliyyat münasibətlərin              C) hüquq münasibətlərinə 

D) inzibati hüquq münasibətlərinə         E) mülkiyyət münasibətləri 

 

200. Avtomobillə yük daşımaların neçə növü fərqləndirilir? 

A) 2              B) 1                C) 5                  D) 4                     E) 3 

 

201. Yol bileti dedikdə nə başa düşülür? 

A) hüquqi sənədə malik olan daşıma sənədi başa düşülür  

B) daşıyıcı ilə müştəri arasıda yaranan əmlak münasibətlərini tənizləyən hüquq normalarının məcmusu 

başa düşülür            

C) qaimə             

D) rəy              

E) ərizə 

 

202. Nəqliyyat avtomobilləri neçə yerə bölünür?  

A) 2                  B) 3                     C) 5      D) 4                            E) 6 

 

203. Nəqliyyat hüququnun subyekti nəyə deyilir? 

A) nəqliyyat hüquq münasibətlərində iştirak edən şəxslərə nəqliyyat hüquq subyekti deyilir  

B) taksi duracağı ünvanı ,avtomobil tutumu sxeminə deyilir 

C) duracaqda quraşdırılan avdoloqların siyahası deyilir 

D) duracaqda istifadə edən avtomobillərin markası deyilir 

E) ən azı iki yaxın duracağa qədər olan məsafəsinə deyilir 

 

204. Qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ aktlar neçə qrupa bölünür? 

A) 2 qrupa          B) 3 qrupa                C) 4 qrupa              D) 1 qrupa     E) 5 qrupa 

 

205. Sərnişin daşıma müqaviləsi nəyə deyilir? 

A) obyekti sərnişindən ibarət olan müqaviləyə sərnişin daşıma müqaviləsi deyilir 

B) subyekti sərnişindən ibarət olan müqaviləyə sərnişin daşıma müqaviləsi deyilir 

C) yükgöndərəndən ibarət olan  müqaviləyə deyilir 

D) yükalandan ibarət olan müqaviləyə deyilir 

E) heç biri düzgün cavab deyil 

 

206. Avtomobil nəqliyyat daşımaları hüququ neçə mənada işlədilir? 

A) 2  B) 5                  C) 4                        D) 6                                E) 7 

 

207. Aşağıdakılardan hansı nəqliyyat hüququnun prinsipidir? 

A) müqavilə azadlığı       B) xalq hakimiyyəti        C) suverenlik   

D) birləşmək    E) iştirak etmək 

 

208. Nəqliyyatın xüsusi növü necə adlanır? 

A) boru kəmər nəqliyyatı        B) avtomobil nəqliyyatı       C) dəmiryolu nəqliyyatı 

D) hava nəqliyyatı         E) dəniz nəqliyyatı 

 

209. Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşıması müqaviləsinin tərəfləri: 

A) daşıyıcı-sərnişin     B) daşıyıcı-yükalan         C) daşıyıcı-yükgöndərən 

D) yükgöndərən-yükalan        E) sərnişin-yükalan 



 

300. Daşıyıcı dedikdə: 

A) sərnişin baqaj və yük daşımaları üzrə xidmət göstərən başa düşülür  

B) yol bileti başa düşülür 

C) daşıyıcı ilə müştəri arasıda yaranan əmlak münasibətlərini tənizləyən hüquq normalarının məcmusu 

başa düşülür 

D) yükün verilmə yeri 2 müxtəlif ölkənin ərazisində olan daşıma başa düşülür 

E) nəqliyyat hüquq münasibətində iştirak edən şəxslər başa düşülür 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


