
Mülki Qanunvericiliyi

Mülki Qanunvericiliyi nədir?

Mülki Qanunvericilik təlimi İS üçün MUBS, MHBS və KOS üçün MHBS üzrə Peşəkar Mühasib 
Sertifikatı imtahanın II mərhələsinə hazırlığı əhatə edir.



Təlim Dövlət İmtahan Mərkəzinin proqramı əsasında iştirakçılara mülki qanunvericiliyin əsas 
müddəalarının izahlı şəkildə çatdırılmasını və onlara həm imtahanda, həm də peşəkar 
həyatda mülki qanunvericilik üzrə qarşıya çıxacaq suallara düzgün yanaşma 
metodologiyasının aşılanmasını özündə birləşdirir.



Əgər Mülki Qanunvericilik üzrə PMS II mərhələyə effektiv şəkildə hazırlaşmaq və imtahanda 
uğurlu nəticə əldə etmək istəyirsənsə, Sən də təlimimizə qoşul!

Mobil: +99477 490 29 21

Mobil: +99477 220 70 21
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Nə Öyrənəcəksiniz?
 Mülki Məcəlləyə giriş, mülki qanunvericiliyin digər normativ hüquqi aktlardan 

fərqi, mülki qanunvericiliyə dair əsas terminologiya
 Mülki qanunvericiliyin obyekt və subyektləri, fiziki şəxslər və onların hüquq və 

fəaliyyət qabiliyyəti barəsində əsas müddəalar
 Hüquqi şəxslər, kommersiya təşkilatları və onların fəaliyyəti, yenidən təşkili və 

ləğvi barəsində əsas müddəala
 Əmlak və əşya hüququna dair ümumi müddəalar, əşyaların növləri, daşınmaz 

və daşınar əşyalar və hüquqlara mülkiyyət hüququ
 Əqdlər və əqdlərdə təmsilçiliklə bağlı ümumi müddəalar, əqdlərin növləri, 

iddia müddətinə dair əsas müddəalar
 Öhdəliklər haqqında ümumi müddəalar, müqavilə anlayışı, növləri, bağlanma, 

dəyişilmə və ləğv qaydaları, öhdəliklərin icrası və təminat üsullarına dair əsas 
müddəalar

 Müxtəlif müqavilə növlərinə (alqı-satqı, icarə, podrat, tapşırıq, daşıma, sığorta 
və s.) dair əsas müddəalar

 Mülki dövriyyənin iştirakçıları arasında hesablaşmalar, qiymətli kağızların 
növləri barəsində əsas müddəalar

 Əsassız varlanma və deliktlərə dair əsas müddəalar, sahibkarlıq fəaliyyəti 
haqqında qanunvericiliyə giriş

Fərqlərimiz
İmtahan sistemi
Tədris müddətində mütəmadi olaraq 

yoxlama imtahanların təşkili

Peşəkar Təlimçilər
Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi

İATM - Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlərin 
ehtiyaclarına uyğun mühasibat uçotu sahəsində 
Mütəxəssislər yetişdirən 10 ildən çox təcrübəyə malik 
ixtisaslaşmış araşdırma və tədris mərkəzidir. 
Mərkəzimizin əsas Fərqi mühasib və maliyyəçi kimi 
çalışan, eyni zamanda biliklərini paylaşmaq həvəsi olan 
yüksək pedaqoji qabiliyyətə malik Müəllim Komandası 
yetişdirən, həmçinin tələbələr üçün asan anlaşılan Tədris 
Vəsaitləri hazırlayaraq tədrisi praktiki şəkildə təşkil edən 
bir qurum olmasıdır.

#iATMiləuğura


