
1 
 

                             Ərzaq mallarının kriminal ekspertizası 

Sual1. Kriminal ekspertiza hansı sahədə tətbiq edilir?  
          istintaq orqanları tərəfindən aparılan kriminal işlərdə 
 məişətdə 
 keyfiyyətə nəzarətdə 
 əmtəələrin miqdarca yoxlanmasında 
 heç bir sahədə tətbiq edilmir 

Sual 2. Kriminal ekspertizanı aparan ekspertlər hansı biliklərə malik olmalıdırlar?  
          xüsusi biliklərə 
 yalnız əmtəəşünaslığa yiyələnməlidirlər 
 fizika və kimyaya 
 ali riyaziyyata 
 biologiya elmlərinə 

Sual 3.  Müxtəlif əmtəə mənşəyini müəyyən edən zaman ekspert kiminlə      
            məsləhətləşir?   
          bu sahənin mütəxəssisləri ilə 
 məhkəmə ilə 
 prokurorluq orqanları ilə 
 ekspertiza təşkilatının rəhbəri ilə 
 məhkəmə – tibbi ekspertizasının həkimi ilə 

Sual 4. Kriminal ekspertizanın predmetini nə təşkil edir?   
          faktiki məlumatlar 
 müxtəlif müqavilələr 
 orderlər 
 qaimələr 
 aktlar 

Sual 5. Kriminal ekspertizanın obyektini nə təşkil edir?  
 tədqiqatların nəticəsi olan faktiki məlumatlar dairəsi 
 konkret nəticələr 
 ekspertin rəyi 
 ekspertiza idarəsi rəhbərinin sərəncamı 
 müxtəlif sənədlər 

Sual 6. Kriminal ekspertizanın obyekti nəyin əsasında təyin edilir? 
 müstəntiq və məhkəmənin sualları əsasında 
 tərəflər arasındakı müqavilələr əsasında 
 idarə rəhbərinin əmri əsasında 
 idarə rəhbərinin sualları əsasında 
 ekspertin rəyi əsasında 

Sual 7. Kriminal ekspertizanın növü hansıdır?   
          əczaçılıq preparatlarının ekspertizası 
 toksikoloji 
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 histoloji 
 fiziki-texniki 
 bioloji 

Sual 8. Kriminal ekspertiza harada aparılır?  
          Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin ekspertiza mərkəzlərində 
 xüsusi anbarlarda 
 mərkəzi mağazalarda 
 ali məktəb laboratoriyalarında 
 məhkəmədə 

Sual 9. Bir fənn çərçivəsində hansı kompleks ekspertiza aparılır?  
 fənndaxili 
 fənnarası 
 məhkəmə-tibbi 
 bioloji 
 gömrük 

Sual 10. Kriminal ekspertiza zamanı malların tədqiqatı üçün tətbiq edilən metodlar  
              hansı məsələlərin həllində tətbiq edilir?   
     cinayətkarlıqla mübarizə sferasında baş verən spesifik məsələlərin həllində 
     yalnız ailə – məişət zəmində baş verən məsələlərdə 
     əmək müqavilələri pozulduqda 
      hər hansı bir şəxsə xəsarət yetirildikdə 
      mal çeşidi geniş olduqda 

Sual 11. Ekspert təşkilatının seçilməsi neçə kriteriya üzrə müəyyənləşdirilir?  
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Sual 12. Əmtəələrin mənşəyi təxmini olaraq kim tərəfindən müəyyənləşdirilir?   
          işin gedişatından asılı olaraq müstəntiq tərəfindən 
 ekspert tərəfindən 
 müxtəlif ticarət işçiləri tərəfindən 
 ekspertiza təşkilatının rəhbəri tərəfindən 
 məhkəmə tərəfindən 

Sual 13. Əmtəənin mənşəyi müəyyənləşdirilən zaman səhv tapılarsa ekspert  
              obyekti kimə qaytarır?   
          müstəntiqə 
 prokurora 
 məhkəməyə 
 laboratoriya müdirinə 
 istintaq şöbəsinin rəisinə 
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Sual 14. Ekspertin vəzifəsi nədən asılıdır?   
          onun qarşısında qoyulan sualların xarakterindən 
 sualların həcmindən 
 ekspertin bilik səviyyəsindən 
 ekspertin ixtisaslaşmasından 
 ekspertin iş stajından 

Sual 15. Kriminal tədqiqatların əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?  
          əmtəələrin qarşılıqlı kontaktını təyin etməkdən 
 əmtəələrin çeşidini öyrənməkdən 
 məhkəməyə kömək etməkdən 
 prokurorluq orqanlarının suallarına cavab verməkdən 
 heç bir vəzifə daşımır 

Sual 16. Kriminal ekspertizanın obyekti nə əsasında genişləndirilə bilər? 
 ekspertin təşəbbüsü əsasında 
 məhkəmənin hökmü əsasında 
 müstəntiqin sualları əsasında 
 ekspertiza idarəsi rəhbərinin göstərişi əsasında 
 DİN-ın yerli orqanlarının göstərişi əsasında 

Sual 17. Kompleks ekspertizanın neçə tipi var?  
          2 
 1 
 3 
 4 
 5 

Sual 18. Məhkəmə-əmtəəşünaslıq ekspertizasını hansı mallar əhatə edir?  
 ərzaq və qeyri – ərzaq 
 yalnız ərzaq 
 yalnız qeyri – ərzaq 
 insan orqanizminin müxtəlif toxumaları 
 bunlardan heç biri 

Sual 19. Fənnarası kompleks ekspertiza zamanı hansı elmlərdən istifadə edilir?   
          müxtəlif 
 fizika 
 kimya 
 yalnız biologiya 
 hüquq elmlərindən 

Sual 20. Aşağıdakılardan hansı istintaq orqanları qarşısında duran məsələlərə 
aiddir?  
          günahkarların ifşa olunması 
 keyfiyyətə nəzarət 
 çıxdaş malları məhv etmək 
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 nöqsanların səbəblərini üzə çıxarmaq 
 heç biri 

Sual 21. Ekspertizanın ixtisaslaşması nəyi təyin edir?  
          ekspertizanın sinfini 
 tədqiqat metodunu 
 ekspertin bilik səviyyəsini 
 ekspertin iş stajını 
 tədqiqat laboratoriyasını 

Sual 22. Malların kriminal ekspertizasının məzmunu nədən ibarətdir? 
 kriminal metodika əsasında xüsusi tədqiqat işi aparmaq 
 heç bir tədqiqat işi aparılmır 
 keyfiyyəti öyrənməkdən 
 nöqsanlı malların kəmiyyətcə miqdarını göstərməkdən 
 çeşidi öyrənməkdən 

Sual 23. Bunlardan hansı kompleks ekspertizaya aiddir?   
          fənndaxili 
 baytarlıq 
 biokimyəvi 
 biofiziki 
 əmtəəşünaslıq 

Sual 24. Fənndaxili ekspertiza hansı ekspertizanın tərkib hissəsidir?  
 kompleks 
 baytarlıq 
 biokimyəvi 
 biofiziki 
 genetik 

Sual 25. Əmtəəşünaslıq məsələlərinin həlli zamanı mallar hansı ekspertizaya 
göndərilir?  
          məhkəmə – əmtəəşünaslıq 
 məhkəmə – tibbi 
 genetik 
 biofiziki 
 biokimyəvi 

Sual 26. Malların standarta uyğunluğunu hansı ekspertiza təyin edir?  
 məhkəmə – əmtəəşünaslıq 
 daktiloskopik 
 ballistik 
 trassoloji 
 məhkəmə – tibbi 

Sual 27. Malların saxlanma şəraitini hansı ekspertiza təyin edir?  
 məhkəmə – əmtəəşünaslıq 
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 ballistik 
 məhkəmə – tibbi 
 trassoloji 
 daktiloskopik 

Sual 28. Əmtəə istehsalçını müəyyənləşdirən hansı ekspertiza növüdür? 
 məhkəmə – əmtəəşünaslıq 
 məhkəmə – tibbi 
 trassoloji 
 ballistik 
 daktiloskopik 

Sual 29. Müasir ekspertizada hansı ekspertiza tədqiqatlarından daha geniş istifadə  
         edilir? 
 kompleks 
 sanitar-gigiyenik 
 ekoloji 
 baytarlıq 
 genetik 

Sual 30. Müasir kriminalistika istintaq orqanları qarşısında məsələləri həll etmək  
              üçün harada həlledici rol oynayır?   
          elmi-texniki inkişafda 
 yalnız tətbiqi riyaziyyatda 
 metrologiyada 
 standartlaşmada 
 sertifikatlaşdırmada 

Sual 31. Aşağıdakılardan hansı istintaq orqanları qarşısında duran məsələlərə 
aiddir?  
          hüquq pozulmalarının səbəblərinin təyin edilməsi 
 keyfiyyətə nəzarət 
 çıxdaş malları məhv etmək 
 nöqsanların səbəblərini üzə çıxarmaq 
 heç biri 

Sual 32. Ekspertiza taktikası nəyi əhatə edir?   
          ekspert tədqiqatları məsələlərinin təşkilini 
 keyfiyyətə nəzarəti 
 cəzanın müddətini 
 məhkəmənin suallarını 
 heç birini 

Sual 33. Məhkəmə-əmtəəşünaslıq ekspertizası hansı sənədlərə uyğun olaraq 
aparılır?  
          Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual və Mülki Prosessual     
          qanunvericiliyinə uyğun olaraq 
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 məhkəmənin qərarına uyğun olaraq 
 müstəntiqin tələbinə uyğun olaraq 
 zərərçəkənin tələbinə uyğun olaraq 
 bunlardan heç birinin tələbinə uyğun olaraq aparılmır 

Sual 34. Az obyektli ekspertizalar üzrə icra müddəti neçə gündür?   
        10 gün 
 8 gün 
 7 gün 
 5 gün 
 4 gün 

Sual 35. Mürəkkəb xarakterli tədqiqat tələb edən ekspertizalar üzrə icra müddəti 
neçə gündür?   
           20 gün 
 17 gün 
 14 gün 
 13 gün 
 10 gün 

Sual 36. Aşağıdakı variantların hansında icra müddəti 10 gün olan ekspertiza 
göstərilmişdir?   
          az obyektli ekspertiza 
 çox obyektli ekspertiza 
 mürəkkəb tədqiqat tələb edən ekspertiza 
 bunların hamısı 
 bunların heç biri 

Sual 37.  Aşağıda göstərilən ekspertizanın hansında icra müddəti 10 gündür? 
 mürəkkəb xarakterli tədqiqat tələb etməyən ekspertiza 
 mürəkkəb xarakterli tədqiqat tələb edən ekspertiza 
 çox obyektli ekspertiza 
 bunların heç biri 
 bunların hamısı 

Sual 38. Materialların ekspertiza üçün daxil olduğu və göndərdiyi gün neçə gün 
kimi hesablanır?   
          1 gün 
 3 gün 
 5 gün 
 6 gün 
 7 gün 

Sual 39. Ekspertiza üçün siyahı üzrə tikilmiş və nömrələnmiş iş materialları kimə 
təqdim edilir?   
          ekspertə 
 müstəntiqə 
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          təhqiqatçıya 
 baş mühasibə 
 auditora 

Sual 40. Əlavə materiallar üçün yazılı sorğunun göndərilməsi nə zaman baş verir?  
          ekspertiza üçün materiallar kifayət etmədikdə 
 ekspert ekspertizadan imtina etdikdə 
 komissiya üzvləri ekspertizaya müdaxilə etdikdə 
 müstəntiq ekspertizaya müdaxilə etdikdə 
 təhqiqatçının ekspertizada marağı olduqda 

Sual 41. Ekspertiza üçün materiallar kifayət etmədikdə, ekspert nə etməlidir?   
          əlavə materiallar üçün yazılı sorğu göndərməlidir 
 əlavə materiallar üçün şifahi müraciət etməlidir 
 ekspertizanı davam etdirməlidir 
 ekspertizadan imtina etməlidir 
 natamam rəy verməlidir 

Sual 42. Məhkəmə-əmtəəşünaslıq ekspertizası hansı sənədlərə uyğun olaraq 
aparılır?  
          Ədliyyə Nazirliyinin əsasnaməsinə uyğun olaraq 
 ekspertiza idarəsi rəhbərinin sərəncamına uyğun olaraq 
 müstəntiqin tələbinə uyğun olaraq 
 məhkəmənin hökmünə uyğun olaraq 
 Təhsil Nazirliyinin əsasnaməsinə uyğun olaraq 
Sual 43. Məhkəmə – əmtəəşünaslıq ekspertizası hansı məsələləri həll edir? 
 əmtəələrin təkrar istehsala göndərilməsinə zərurət olub-olmamasını 
 nöqsanların yerini 
 nöqsanların sayını 
 daşınma şəraitini 
 heç birini həll etmir 

Sual 44. Rəhbərlik tərəfindən ekspertə nə izah edilir?   
          Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosesual Məcəlləsinə müvafiq  
          hüquq  və vəzifələri 
 ekspertin səriştəsinin vacibliyi 
 məhkəmənin aparılma qaydası 
 təlimatlar 
 məcəllənin müddəaları 

Sual 45. Ekspert işə başlamazdan əvvəl nə ilə tanış olur?  
          iş materialları və maddi sübutlarla 
 ərizə ilə 
 müqavilənin məzmunu ilə 
 yalnız iş materialları ilə 
 yalnız maddi sübutlarla 
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Sual 46. Sual ekspertin xüsusi bilik dairəsindən kənara çıxarsa, o nə edir?  
 rəy verməyin qeyri-mümkünlüyü haqqında akt tərtib edir 
 idarə rəhbərinə şifahi məlumat verir 
 idarə rəhbərinə telefonoqramm göndərir 
 bu haqda heç kimi məlumatlandırmır 
 bacardığı kimi rəy verir 

Sual 47. Ekspert rəy verməyin qeyri-mümkünlüyü haqqında tərtib etdiyi aktı hara 
göndərir?   
          ekspertizanı təyin edən orqana 
 laboratoriyaya 
 baş ekspertə 
 gömrük idarəsinə 
 heç bir yerə göndərmir 

Sual 48. Suallar ekspert tərəfindən başa düşülmədikdə, o nə edir?  
 ekspertizanı təyin edən orqana sualların aydınlaşdırılması üçün  
          müraciət edir 
 baş ekspertə ərizə yazır 
 məhkəməyə yazılı məlumat verir 
 təhqiqatçıya sorğu göndərir 
 öz işini bildiyi kimi icra edir 

Sual 49. Ekspertizanı təyin edən orqana sualların aydınlaşdırılması üçün nə zaman 
müraciət edilir?  
 suallar ekspert tərəfindən başa düşülmədikdə 
 icra müddəti sona yetdikdə 
 icra müddətinin uzadılması lazım gəldikdə 
 məhkəmənin marağı olduqda 
 ekspertin bilik dairəsi geniş olmadıqda 

Sual 50. Ekspertin rəyi neçə hissədən ibarətdir?  
 3 
 2 
 4 
 5 
 6 

Sual 51. Ekspertin verdiyi hansı sənəd 3 hissədən ibarətdir?  
 rəy 
 müqavilə 
 iltizam 
 sorğu 
 bunlardan heç biri 

Sual 52. Aşağıdakılardan hansı rəyin tərkib hissəsinə aiddir?  
 giriş 
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 müqavilə 
 siyahı 
 iltizam 
 bunlardan heç biri 

Sual 53. Ekspert-əmtəəşünas kimin adından rəy verir?  
 öz adından 
 idarə rəhbərinin adından 
 baş mühasibin adından 
 laboratoriya rəhbərinin adından 
 müstəntiqin adından 

Sual 54. Məhkəmə-əmtəəşünaslıq ekspertizası kim tərəfindən aparılır?  
 ali təhsilli xüsusi biliyə malik əmtəəşünas 
 orta təhsilli ticarət işçisi 
 orta-ixtisas təhsilli əmtəəşünas 
 komissiya sədri 
 baş iqtisadçı 

Sual 55. Rəyin giriş hissəsində aşağıdakılardan hansı göstərilir?  
 ekspertin iş stajı 
 məhkəmə sədrinin soyadı 
 məhkəmənin yerləşdiyi yer 
 komissiya sədrinin soyadı 
 bunlardan heç biri göstərilmir 
Sual 56. Əlavə və təkrar ekspertizanın aparılması rəyin hansı hissəsində yazılır?  
 giriş 
 tədqiqat 
 nəticə 
 rəydə göstərilmir 
 tədqiqat və nəticə 

Sual 57. Təkrar ekspertiza aparıldığı zaman rəyin giriş hissəsində hansı ekspertin 
adı yazılır?  
 əvvəlki ekspertizanı aparan ekspertin adı 
 kompleks ekspertizanı aparan ekspertin adı 
 baytarlıq ekspertizasını aparan ekspertin adı 
 məhkəmə - tibbi ekspertizasını aparan ekspertin adı 
 baş ekspertin adı 

Sual 58. Kriminal ekspertizasının tədqiqat hissəsində nə yazılır?  
 bütün tədqiqat prosesi 
 ekspertin adı 
 ekspertin iş stajı 
 laboratoriyanın yerləşdiyi ünvan 
 rəyin nömrəsi 
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Sual 59. Ekspertin nəticəsi necə olmalıdır?  
          qısa və aydın 
 müxtəlif izahlara yol verilməlidir 
 geniş əhatə dairəli 
 geniş məzmunlu 
 nəticə istənilən formada ola bilər 

Sual 60. Ekspertlər arasında fikir ayrılığı olduqda rəy necə yazılır?  
 hər bir ekspert özü rəyi tərtib edir  
 yalnız bir ekspert rəy verir 
 yalnız komissiya sədri rəy verir 
 yalnız ekspertiza idarəsinin rəhbəri rəy verir 
 yalnız laboratoriya müdiri rəy verir 

Sual 61. İstintaqda və məhkəmədə verilmiş rəyin bir nüsxəsi harada saxlanmalıdır?  
 Azərbaycan ETMEİ-də 
 laboratoriyada 
 məhkəmədə 
 prokurorluqda 
 istintaq şöbəsində 

Sual 62. Ekspertin hüququna nə daxildir?  
 qarşıya qoyulmuş məsələlər üzrə iş üçün əhəmiyyətli olan hallar  
          haqqında rəydə fikrini bildirmək 
 sualları qruplaşdırmaq 
 obyektiv rəy vermək 
 komissiya sədrini rəyə cəlb etmək 
 bunlardan heç biri daxil deyildir  

Sual 63. Ekspertin idarə rəhbərinin hüquqlarına göstərilənlərdən hansı daxildir?  
 məhkəmə ekspertizası təyin olunması haqqında qərarı aldıqdan sonra  
          onu təşkil etmək 
 sualları qruplaşdırmaq 
 qərarı aldıqda tədqiqat obyektlərini və iş üzrə materialları tələb etmək 
 göstərişlər vermək 
 bunlardan heç biri daxil deyildir 

Sual 64. Rəyin giriş hissəsində suallar necə yazılır?  
 qərarda qoyulan suallardan sonra 
 qərarda qoyulan suallardan əvvəl 
 giriş hissədə suallar qeyd olunmur 
 mürəkkəblik dərəcəsinə görə 
 suallarda düzəlişlər apararaq 

Sual 65. Kriminal ekspertizasının tədqiqat hissəsində nə göstərilir?  
 müəyyən olunan faktların elmi izahı 
 rəyin tarixi 
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 ekspertin təhsili 
 rəyin nömrəsi  
 ekspertin soyadı  

Sual 66. Ekspert təkrar ekspertizada əvvəlki tədqiqatdan nəyi ifadə etməlidir? 
 əvvəlki aparılmış tədqiqatın nəticələrini 
 əvvəlki ekspertin adını 
 əvvəlki rəyin tarixini 
 əvvəlki tədqiqatın icra müddətini 
 əvvəlki tədqiqatın aparılma metodunu 

Sual 67. Təkrar ekspertizada əvvəlki tədqiqatdan nə ifadə olunur?  
 əvvəlki rəyin nəticələri ilə təkrar rəyin nəticələri arasındakı  
          fərqin səbəbləri 
 əvvəlki tədqiqatın aparılma metodu  
 əvvəlki tədqiqatın icra müddəti 
 əvvəlki tədqiqatın başlandığı yer 
 əvvəlki rəyin tarixi 

Sual 68. Rəyin nəticə hissəsində nə yazılır?  
 qoyulmuş suallara cavablar 
 ekspertiza idarəsi rəhbərinin fikri 
 komissiya üzvlərinin say tərkibi 
 ekspertin vəzifələri 
 ekspertin hüquqları 
Sual 69. Rəyi bir necə ekspert tərtib edərsə, onlar nə etməlidirlər?  
 öz aralarında məsləhətləşməlidirlər 
 yalnız bir ekspertin rəyi əsas götürülməlidir  
 yalnız komissiya sədrinin rəyi əsas götürülməlidir 
 əvvəlki rəyə əsaslanmalıdırlar 
 məsləhətləşmədən rəy verməlidirlər 

Sual 70. Əgər ekspertlər ümumi rəyə gələrsə, bu rəyi kim imzalayır?  
 bütün ekspertlər 
 yalnız bir ekspert 
 yalnız komissiya sədri 
 laboratoriya müdiri 
 texniki şöbənin rəisi 

Sual 71. Kompleks ekspertiza nə vaxt aparılır?  
 ekspertiza qarışıq elmlər sahəsində xüsusi bilik tələb edərsə 
 ekspert ekspertizanı aparmaqdan imtina edərsə 
 ekspert xəstələnərsə 
 komissiya sədri qrupun tərkibindəki bir neзə ekspertdən razı qalmazsa 
 tərəflərdən biri narazı qalarsa 

Sual 72. Hansı ekspert kompleks ekspertizanı apara bilər?  
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 bir neçə elm və texniki biliklərə malik olan 
 yalnız texniki biliklərə malik olan 
 yalnız humanitar elmi biliklərə yiyələnən 
 yalnız attestasiyadan keçmiş ekspert 
 xüsusi biliklərə malik olmayan 

Sual 73. Ekspertiza məhkəmədə aparıldığı halda rəy nəyə əsaslanır?  
 təlimatın müvafiq bölməsində yazılanların tələbinə 
 texniki şərtlərə 
 standartlara 
 müqaviləyə 
 ərizəyə 

Sual 74. Ekspertin vəzifəsi nə ilə müəyyən edilir?  
 Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosesual və mülki qanunvericiliyin  
          normaları ilə 
 müəyyən standartlarla 
 müəyyən texniki şərtlərlə 
 tərəflər arasındakı müqavilərlə 
 müstəntiqin sualları ilə 

Sual 75. Ekspertin hüquqları nə ilə müəyyən edilir?  
 Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual və mülki qanunvericiliyin  
          normaları ilə. 
 müəyyən standartlarla 
 müəyyən texniki şərtlərlə 
 tərəflər arasındakı müqavilərlə 
 müstəntiqin sualları ilə 

Sual 76. Göstərilənlərdən hansını ekspertin vəzifəsinə aid etmək olar?  
 müstəntiq və ya hakimin tapşırığı ilə verdiyi rəyi izah etməli 
 ekspertizaya bir neçə eksperti cəlb etməli 
 səbəbsiz ekspertizadan imtina etməli 
 komissiya sədrini rəyə cəlb etməli 
 bunlardan heç biri vəzifəyə aid deyildir 

Sual 77. Aşağıdakılardan hansı ekspertin vəzifəsinə aiddir?  
 müstəntiq və hakimin tapşırığı ilə verdiyi rəyə əlavələr etməli 
 komissiya sədrini rəyə cəlb etməli 
 ekspertizaya bir neçə eksperti cəlb etməli 
 səbəbsiz ekspertizadan imtina etməli 
 bunlardan heç biri vəzifəyə aid deyildir 

Sual 78. Ekspert bilərəkdən yalan rəy verərsə ... .  
 qanunla müəyyən edilən məsuliyyəti daşıyır 
 qanundan kənar məsuliyyət daşıyır 
 təhqiqatçıdan razılıq alır 
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 məsuliyyəti öz üzərindən atır 
 ekspertiza idarəsinin rəhbəri tərəfindən cəzalandırılır 

Sual 79. Ekspert ekspertizanın icra müddətini pozarsa ... .  
 intizam məsuliyyəti daşıyır 
 heç bir məsuliyyət daşımır 
 ekspertiza aktını imzalamır 
 müstəntiqi məlumatlandırmır 
 idarə rəhbərinə xəbər vermir  

Sual 80. Ekspert hansı halda intizam məsuliyyəti daşıyır? 
 ekspertizanın icra müddətini pozarsa 
 ekspertiza aktını imzalamaqdan imtina edərsə  
 rəy verməkdən səbəbsiz imtina edərsə 
 müstəntiqi məlumatlandırmazsa 
 idarə rəhbərini məlumatlandırmazsa 

Sual 81. Məhkəmə ekspertizası idarəsinin rəhbəri tədqiqat aparmaq üçün hansı 
şəraiti yaratmağa borcludur?  
 təqdim olunmuş tədqiqat obyektlərinin qorunub saxlanmasını  
          təmin etmək 
 əşyayi – dəlillərin olmasını 
 sübutların olmasını 
 preskurantların olmasını 
 bunlardan heç birini 
Sual 82. Göstərilənlərdən hansı məhkəmə ekspertizası idarə rəhbərinin vəzifəsinə 
daxildir?  
          ekspertlərə onların hüquqlarını izah etmək 
 qərar olmadığı halda tədqiqat obyektlərini tələb etmək 
 qərar olmadığı halda tədqiqat üzrə iş materiallarını tələb etmək 
 sualları sistemləşdirmək 
 bunlardan heç biri daxil deyildir 

Sual 83. Məhkəmə ekspertizası idarəsinin rəhbəri tədqiqat aparmaq üçün hansı 
şəraiti yaratmağa borcludur?  
 informasiya təminatı vasitələrinin olmasını  
 preskurantların olmasını  
 sübutların olmasını 
 əşyayi – dəlillərin olmasını 
 bunlardan heç birini 

Sual 84. Bunlardan hansı məhkəmə ekspertizası idarə rəhbərinin vəzifəsinə aiddir?  
 ekspertin müstəqillik prinsipinə əməl olunmasını təmin etmək 
 bilərəkdən yalan rəy verməyə görə ekspertdən iltizam almamaq 
 sualları sistemləşdirmək 
 ekspertizanın təşkil edilməsində iştirak etməmək 
 bunlardan heç biri aid deyildir 
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Sual 85. Ekspertin idarə rəhbərinin hüquqlarına hansı daxildir?  
 idarədə konkret ixtisas üzrə ekspert olmayanda obyekti iş materialları  
          ilə birlikdə geri qaytarmaq 
 qərarı aldıqda tədqiqat obyektlərini və iş üzrə materialları tələb etmək 
 ekspertə tədqiqatın nəticələrinin məzmununu müəyyən edən göstərişlər  
          vermək  
 sualları qruplaşdırmaq 
 bunlardan heç biri daxil deyildir 

Sual 86. Aşağıdakılardan hansı məhkəmə ekspertizası idarə rəhbərinin vəzifəsinə 
aiddir?  
 ekspertizanın təyin olunması barədə qərarı aldıqdan sonra zəruri biliyə  
          malik olan ekspertə tapşırıq vermək 
 qərar olmadıqda tədqiqat obyektlərini tələb etmək 
 qərar olmadıqda tədqiqat üzrə materialları tələb etmək 
 sualları müəyyən ardıcıllıqla qruplaşdırmaq 
 bunlardan heç biri aid deyildir 

Sual 87. Göstərilənlərdən hansı məhkəmə ekspertizası idarə rəhbərinin vəzifəsinə 
aiddir?  
 Azərbaycan Respublikası Qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada  
          məhkəmə ekspertizasının aparılması müddətini müəyyən etmək  
 qərar olmadıqda tədqiqat obyektlərini tələb etmək 
 qərar olmadıqda tədqiqat üzrə iş materiallarını tələb etmək 
 sualları qruplaşdırmaq 
 bunlardan heç biri aid deyildir 

Sual 88. Bunlardan hansı məhkəmə ekspertizası idarə rəhbərinin vəzifəsinə 
daxildir?  
 Azərbaycan Respublikası Qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada  
          məhkəmə ekspertizasının aparılması müddətinin gözlənilməsinə nəzarət  
          etmək 
 sualları qruplaşdırmaq  
 qərar olmadığı halda tədqiqat üzrə iş materiallarını tələb etmək 
 qərar olmadığı halda tədqiqat obyektlərini tələb etmək 
 bunlardan heç biri daxil deyildir 

Sual 89. Məhkəmə ekspertizasının neçə növü var?  
          5 
 4 
 3 
 2 
 1 

Sual 90. Hansı məhkəmə ekspertizasına ilkin məhkəmə ekspertizası deyilir?  
 birinci dəfə təyin edilən 
 ikinci dəfə təyin edilən 
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 üçüncü dəfə təyin edilən 
 bunlardan heç biri 
 dördüncü dəfə təyin edilən 

Sual 91. Əlavə məhkəmə ekspertizası kimə həvalə edilir?  
 ilkin məhkəmə ekspertizasını aparan ekspertə və ya başqa ekspertə  
 laboratoriya müdirinə 
 ekspertiza idarəsi rəhbərinə 
 gömrük işçisinə 
 bunlardan heç birinə 

Sual 92. Təkrar məhkəmə ekspertizası kimə həvalə edilir?  
 başqa ekspert və ya ekspertlərə 
 ilkin məhkəmə ekspertizanı aparan ekspertə 
 əlavə məhkəmə ekspertizanı aparan ekspertə 
 laboratoriya müdirinə 
 gömrük işçisinə 

Sual 93. Komission məhkəmə ekspertizasını neçə nəfər aparmalıdır?  
 2 nəfərdən çox  
 2 nəfərdən az 
 1 nəfər 
 baş ekspert 
 bu ekspertizanı ekspert aparmır. 
Sual 94. Komissiya tərkibindəki ekspert ... .  
 ekspertizanın nəticələrini qiymətləndirir 
 müstəqil deyildir 
 sərbəst deyildir 
 təhqiqatçının dediyinə əməl edir 
 heç kimlə razılaşmır 

Sual 95. Proses iştirakçıları tədqiqatın gedişatına müdaxilə edə bilərlərmi? 
 bilməzlər 
 müstəntiqin icazəsi ilə müdaxilə edə bilərlər 
 ekspertin icazəsi ilə müdaxilə edə bilərlər 
 prokurorun göstərişi ilə müdaxilə edə bilərlər  
 idarə rəhbərinin icazəsi ilə müdaxilə edə bilərlər 

Sual 96. Ekspert rəy tərtib etdiyi zaman proses iştirakçılarının iştirakına yol 
verilirmi?   

yol verilmir 
 yol verilir 
 bəzən yol verilir 
 proses iştirakçılarının təkidi ilə yol verilir  
 müstəntiqin icazəsi ilə yol verilir 



16 
 

Sual 97. Ekspertlərin müşavirəsi zamanı proses iştirakçılarının iştirakına yol 
verilirmi?  
 yol verilmir 
 yol verilir 
 bəzən yol verilir 
 proses iştirakçılarının təkidi ilə yol verilir  
 müstəntiqin icazəsi ilə yol verilir 

Sual 98. Məhkəmə ekspertinin rəyini əks etdirən materiallar hansı sənədə əlavə 
edilir?   

rəyə 
 akta 
 müqaviləyə 
 iltizama 
 qərara 

Sual 99. Məhkəmə ekspertizasının rəyində bunlardan hansı göstərilmir?  
 ekspertiza aparılan laboratoriyanın yerləşdiyi küçənin adı 
 ekspertizanın aparıldığı tarix 
 ekspertizanın aparıldığı yer 
 ekspertin qarşısında qoyulmuş suallar 
 ekspert haqqında məlumat 

Sual 100. Əlavə məhkəmə ekspertizası nə vaxt təyin edilir? 
 ilkin məhkəmə ekspertizasının rəyi kifayət qədər aydın olmadıqda 
 ilkin məhkəmə ekspertizasının rəyi tam aydın olduqda 
 sualllar tam həll edildikdə 
 ilkin tədqiqatla bağlı sualların həll edilməsi zərurəti olmadıqda 
 bunlardan heç biri 

Sual 101. Təkrar məhkəmə ekspertizası nə vaxt təyin edilir?  
 əvvəllər verilmiş rəyin doğruluğu təhqiqat aparan şəxsdə şübhə  
          doğurduqda 
 əvvəlki rəy şübhə doğurmadıqda 
 ilkin məhkəmə ekspertizası keçirilmədikdə 
 əlavə və ilkin məhkəmə ekspertizasının nəticələri doğru olduqda 
 bunlardan heç biri 

Sual 102. Ekspertlər arasında fikir ayrılığı olduqda hər bir ekspert nə edir? 
 yazılı formada öz rəyini ayrıca tərtib edir 
 siyahı formada öz rəyini bildirir 
 başqa ekspertlərə teleqram göndərir 
 başqa ekspertlərə zəng edir 
 heç nə etmir 

Sual 103. Məhkəmə ekspertizasının komission xarakteri kim tərəfindən müəyyən 
edilir?  
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 onu təyin etmiş orqan və ya şəxs tərəfindən 
 baş mühasib tərəfindən 
 baş ekspert tərəfindən 
 ekspert tərəfindən 
 bunlardan heç biri tərəfindən  

Sual 104. Komission məhkəmə ekspertizasının təşkil olunması kimə həvalə edilir?  
 məhkəmə ekspertizası idarəsinin rəhbərinə 
 komissiya sədrinə 
 bir neçə ekspertə 
 baş mühasibə 
 prokurora 

Sual 105. Ekspertizanı aparan ekspert ... .  
 öz biliyi hüdudlarında qoyulmuş suallara cavab verir 
 müstəntiqin istədiyi suallara cavab verir 
 prokurorun tələb etdiyi suallara cavab verir 
 idarə rəhbərinin göstərişinə əsasən suallara cavab verir 
 heç bir suala cavab vermir 

Sual 106. Ekspertlər rəy verməzdən əvvəl nə edirlər?  
 öz aralarında məsləhətləşirlər 
 bir-birilə məsləhətləşmirlər 
 komissiya sədri ilə məsləhətləşirlər 
 müstəntiqlə məsləhətləşirlər 
 prokurorla məsləhətləşirlər 

Sual 107. Bir neçə ekspertin məsləhətləşməsi ilə verilən rəyi kimlər imzalayırlar?  
 bütün ekspertlər 
 yalnız bir ekspert 
 komissiya sədri 
 idarə rəhbəri 
 yalnız hakim  

Sual 108. Ekspertlər arasında fikir ayrılığı olduqda hər bir ekspert nə edir? 
 yazılı formada öz rəyini ayrıca tərtib edir 
 rəy verməkdən imtina edir 
 rəy vermək üçün hakimlə məsləhətləşir 
 rəy vermək üçün müstəntiqlə məsləhətləşir 
 hamısı bir rəy verir 

Sual 109. Kompleks ekspertizanın rəyində ekspertlərə nə göstərilir?  
 hər bir ekspertin apardığı tədqiqatın növü 
 ekspertin yaşı 
 ekspertin iş stajı 
 idarə rəhbərinin göstərişi 
 yalnız əmtəənin mənşəyinə aid məlumatlar 
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Sual 110. Proses iştirakçıları nə vaxt məhkəmə ekspertizasının aparılmasında 
iştirak edə bilərlər?  
 məhkəmə ekspertizasını təyin etmiş orqanın icazəsi ilə 
 müstəntiq icazə verdikdə 
 prokuror tələb etdikdə 
 ekspertin şəxsi istəyi ilə 
 iştirakçıların tələbi ilə 

Sual 111. Məhkəmə ekspertizası idarəsinin möhürü ilə nə təsdiq edilir?  
 ekspertlərin imzaları 
 müqavilələr 
          iltizamlar 
 ərizələr 
 heç bir sənəd möhürlə təsdiq edilmir 

Sual 112. Məhkəmə ekspertizasının ekspertlərinin imzalarını nə təsdiq edir? 
 ekspertiza idarəsinin möhürü 
 müstəntiqin imzası 
 prokurorluq orqanının möhürü 
 laboratoriya müdirinin imzası 
 belə imzaların heç bir təsdiqə ehtiyacı olmur 

Sual 113. Proses iştirakçıları məhkəmə ekspertizasının aparıldığı zaman ekspertə 
mane olarlarsa nə baş verə bilər?  
 ekspert tədqiqatı dayandıra bilər 
 ekspert tədqiqatı davam edə bilər 
 ekspertiza haqqındakı sərəncamı ləğv edə bilər 
 tədqiqatı müvəqqəti dayandıra bilər 
 işin gedişatında heç bir dəyişiklik baş verməz 

Sual 114. Proses iştirakçıları nə vaxt məhkəmə ekspertizasının aparılmasında 
iştirak edə bilərlər?  
 yalnız Azərbaycan Respublukasının Prosessual qanunvericiliyi ilə  
          nəzərdə tutulduqda 
 müstəntiq icazə verdikdə 
 prokuror tələb etdikdə 
 ekspertin şəxsi istəyi ilə 
 iştirakçıların tələbi ilə 

Sual 115. Məhkəmə ekspertizasının təyin edilməsi məsələsi nə vaxt yenidən həll 
edilir?  
 o icra edilməmiş hesab olunduqda 
 ekspert xəstələndikdə 
 sərancam verilmədikdə 
 komissiya sədri ilə ekspert arasında münaqişə yarandıqda 
 ekspertiza idarə rəhbəri işə müdaxilə etdikdə 
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Sual 116. Ekspertin rəyi nə vaxt sübut kimi istifadə edilə bilməz?  
 ekspertiza tələblərin pozulması ilə həyata keçirilmişdirsə 
 avadanlıq köhnədirsə 
 ekspert səriştəsizdirsə 
 komissiya sədri işə çıxmamışdırsa 
 ekspert ali təhsilli deyilsə 

Sual 117. Məhkəmə ekspertizası nə vaxt həyata keçirilməmiş hesab olunur?  
 ekspertiza tələblərin pozulması ilə həyata keçirilmişdirsə 
 avadanlıq köhnədirsə 
 ekspert səriştəsizdirsə 
 komissiya sədri işə çıxmamışdırsa 
 ekspert ali təhsilli deyilsə 

Sual 118. Aşağıdakılardan hansı məhkəmə ekspertizasının aparılmasındakı 
məhdudiyyətlərdən biridir?  
 məhkəmə ekspertizası idarə rəhbərinin işdə marağı olduqda 
 məhkəmə ekspertizası idarə rəhbərinin işdə marağı olmadıqda 
 ekspertin işdə marağı olduqda 
 müstəntiq səlahiyyətlərini aşmadıqda 
 bunlardan heç biri 

Sual 119. Nümunələrin götürülməsində ekspertlər nə vaxt iştirak edirlər?  
 zəruri hallarda 
 həmişə 
 müstəntiq lazım bildikdə 
 laborant işə çıxmayanda 
 laboratoriya müdiri lazım bildikdə  

Sual 120. Ekspertlər ümumi nəticəyə nə vaxt gəlirlər?  
 yekun nəticənin formalaşmasında 
 bütün ekspertlər tədqiqatda iştirak etdikdə 
 tədqiqatda bir ekspert iştirak etdikdə 
 ümumi nəticənin əsasını faktlar təşkil etmədikdə 
 istədikləri vaxt 

Sual 121. Hər bir ekspert rəyin hansı hissəsini imzalayır?  
 tədqiqatı əks etdirən hissəni 
 giriş hissəni 
 nəticə hissəsini 
 titul hissəsini 
 heç bir hissədə rəyi imzalamır 

Sual 122. Kompleks ekspertizası nə üçün təyin olunur?  
 iş üçün əhəmiyyətli olan halları aydınlaşdırmaq üçün 
 müstəntiqə xoş gəlmək üçün 
 ekspertləri ciddi işə cəlb etmək üçün 
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 prokuror tələb etdiyi üçün 
 hakim göstəriş verdiyi üçün 

Sual 123. Kompleks məhkəmə ekspertizası nə vaxt təyin olunur?  
 tədqiqat aparılması üçün müxtəlif bilik sahələrindən istifadə etmək  
          tələb edilərsə 
 sadə tədqiqat aparmaq lazım gəldikdə 
 mürəkkəb tədqiqat aparmaq lazım gəldikdə  
 hakimin təkidi ilə 
 müstəntiq tələb edərsə 

Sual 124. Ekspertlərin müşavirəsinə rəhbərlik etmək kimə tapşırılır?  
 ekspertlərdən birinə  
 baş mühasibə 
 gömrük işçisinə 
 laboranta 
 laboratoriya müdirinə 

Sual 125. Təhqiqat planını işləyib hazırlamaq kimə tapşırılır?  
 ekspertlərdən birinə 
 baş mühasibə 
 gömrük işçisinə 
 laboranta 
 laboratoriya müdirinə 
Sual 126. Təkrar məhkəmə ekspertizasının təyin edilməsi barədə qərarda nə 
göstərilir?   

əvvəlki ekspertlərin rəyi ilə razılaşmamağın səbəbləri 
 ilkin ekspertizanın keçirilməsinə şübhələr 
 müstəntiqlə ekspert arasında münaqişələr 
 müstəntiqin rütbəsi 
 ekspertin iş stajı 

Sual 127. Eyni partiyadan kərə yağı neçə faiz götürülməlidir?  
 10% 
 15% 
 20% 
 5% 
 22% 

Sual 128. Əgər kərə yağı xüsusi qablaşdırmada deyilsə (açıqdırsa), bu zaman 
ondan neçə % orta nümunə götürülür?   

3% 
 5% 
 7% 
 10% 
 4% 



21 
 

Sual 129. Orta nümunə üçün kərə yağından nə qədər götürülməlidir?  
 500 – 600 q 
 1 kq 
 400 q 
 300 q 
 250 q 

Sual 130. Aşağıdakılardan hansı ekspertiza keçirilməsi üçün lazımi sənədlərə 
aiddir?   

keyfiyyət vəsiqələri 
 etiketlər 
 ekspertin vəsiqəsi 
 laborantın şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti 
 malların anbara götürülmə siyahısı 

Sual 131. Bunlardan hansı ekspertiza keçirilməsi üçün lazımi sənədlərə aiddir? 
 əmtəələrin daşınma müddətinə dair sənədlər 
 əmtəələrin tədavülünə dair sənədlər 
 etiketlər 
 yarlıklar 
 markalar 

Sual 132. İş üzrə ekspertizanı aparmaq üçün ekspertiza təşkilatını kim müəyyən 
edir?   

müstəntiq 
 auditor 
 baş mühasib 
 laborant 
 gömrük işçisi 

Sual 133. Ekspertizanı aparmaq üçün ekspertləri kim seçir?   
müstəntiq 

 laborant 
 auditor 
 baş mühasib 
 gömrük işçisi 

Sual 134. Ekspertiza üçün tədqiqat metodunu kim seçir?  
 ekspert 
 müstəntiq 
 baş mühasib 
 prokuror 
 gömrük işçisi 

Sual 135. Ekspertiza tədqiqatı üçün nümunələrin götürülməsi qaydasını göstərin 
 nümunələrin götürülməsi əmtəələrin xüsusi xassələrindən asılıdır 
 əmtəələrin qablaşdırılma qaydalarından asılıdır 
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 əmtəələrin saxlanma şəraitindən asılıdır 
 malın mənşəyindən asılıdır 
 bunların heç birindən asılı deyildir 

Sual 136. Ekspertiza üçün nümunə götürülməsi nədən asılıdır?  
 malın miqdarından 
 malın artikulundan 
 malın keyfiyyətindən 
 malın saxlanma şəraitindən 
 ekspertin göstəricisindən 

Sual 137. Aşağıdakılardan hansı ekspertiza üçün nümunələrin götürülməsində 
istifadə edilir?  
 standartların şərtləri ilə tanış olmalı 
 standartın şərtlərini nəzərə almamalı 
 köhnə standartların tələblərinə əməl etməməli  
 müstəntiqlə razılaşmalı 
 mütəxəssis dəvət etməməli 

Sual 138. Tədqiqat xüsusi bilik tələb etdikdə mütəxəssisi kim dəvət etməlidir? 
 tədqiqat aparan şəxs 
 baş mühasib 
 laborant 
 gömrük işçisi 

dəvətsiz gəlir 

Sual 139. Maddi sübutların orqanoleptik tədqiqatlarının obyektivliyi nədən 
asılıdır?   

malın saxlanma şəraitindən 
 malın çəkisindən 
 malın qiymətindən 
 malın artikulundan 
 malın xarici görünüşündən 

Sual 140. Tədqiqat üçün götürülən maddi sübutların saxlanma şəraiti necə 
olmalıdır?   

maddi sübutlar təmiz yerdə saxlanmalıdır 
 maddi sübutlar dadını itirməməlidir 
 maddi sübutlar çəkisini itirməməlidir 
 maddi sübutların artikulu dəyişməməlidir 
 maddi sübutların xarici görünüşü dəyişməməlidir 

Sual 141. Tədqiqat üçün götürülən maddi sübutlar necə qablaşdırılmalıdır? 
 keyfiyyətcə müxtəlif olan mallar bir yerdə qablaşdırılmamalıdır 
 keyfiyyətcə eyni olan mallar bir yerdə qablaşdırılmamalıdır 
 qablaşdırmaya möhür vurmaq olmaz 
 müxtəlif artikullu mallar bir yerdə qablaşdırılmalıdır 
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 mallar qablaşdırılmırlar 

Sual 142. Əmtəənin nəyindən asılı olaraq saxlanma şəraitinə riayət edilməlidir?
 xüsusiyyətindən 
 dadından 
 görünüşündən 
 tərkibindən 
 çəkisindən 

Sual 143. Məhkəmə ekspertizası nə vaxt aparıla bilər?  
 yalnız cinayət işi qaldırıldıqdan sonra 
 cinayət işi qaldırılmadan 
 cinayət işinə xitam verildikdən sonra 
 cinayət işi başa çatdıqdan sonra 
 məhkəmə ekspertizası cinayət işi ilə əlaqəli deyildir 

Sual 144. Ekspertiza zamanı ekspert aşağıdakılardan hansı haqqında 
məlumatlandırılır?   

texniki vasitələr 
 qaimələr 
 ərizələr 
 müqavilələr 
 idarə rəhbərinin şəxsiyyət vəsiqəsi 
 
Sual 145. Sənədlər və əmtəələr ekspertizaya göndərilərkən nəyi qeyd etmək 
lazımdır?  
 tədqiqat üçün götürülən əmtəə nümunələrinin nə dərəcədə eyni  
          partiyadan olmasını 
 ekspertlərin sayını 
 mal partiyasının nömrəsini 
 idarə rəhbərinin adını 
 idarənin sərəncamını 

Sual 146. Zirzəmi və anbarların hansı yerlərində torpaq nümunəsi götürülməlidi
 müxtəlif yerlərindən 
 bir küncündən 
 divarından 
 tavanından 
 qapısının alt hissəsindən 

Sual 147. Qaz halında maddələrdən kim nümunə götürə bilər?  
 kriminalist 
 iqtisadçı ekspert 
 gömrük işçisi 
 komissiya sədri 
 müstəntiq 
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Sual 148. Material obyektlərini bəzən necə adlandırırlar? 
 “əşyayi – dəlil” 
 “əşyayi – material” 
 “əşyayi – əşya” 
 “əşyayi – məmulat” 
 “əşyayi – sənəd” 

Sual 149. Potensial əşyayi – dəlil hansı obyektlərə deyilir?   
ekspertin rəyindən sonra ekspertizaya göndərilən 

 ekspert rəy verməmişdən əvvəl ekspertizaya göndərilən 
 ekspertizada iştirakı vacib olmayan 
 standartın tələblərinə tam cavab verməyən 
 bunlardan heç biri 

Sual 150. Gələcək ekspertizalar üçün hazırlanan material obyektlərinə nə aiddir? 
 müqayisəli tədqiqatlar üçün nümunələr 
 müqayisəsiz tədqiqatlar üçün nümunələr 
 ilkin ekspertiza üçün nümunələr 
 əlavə ekspertiza üçün nümunələr 
 təkrar ekspertiza üçün nümunələr 

Sual 151. Müqayisəli tədqiqatlar üçün nümunələr nə vaxt götürülür?  
 hadisə yerinə baxış keçirilərkən 
 ekspert işə dəvət olunarkən 
 komissiya sədri attestasiyadan keçərkən 
 ekspertiza başlanarkən 
 ekspertiza qurtardıqdan sonra 

Sual 152. Ağır fraksiyalı mayedən necə nümunə götürülməlidir?  
 mütəxəssis köməyilə bir neçə yerdən nümunə götürülür 
 ancaq bir yerdən nümunə götürülür 
 mayenin yalnız üst qatından nümunə götürülür 
 mayenin dibindən nümunə götürülür 
 ağır fraksiyalı mayelərdən nümunə götürülmür 

Sual 153. Orta nümunənin götürülməsi hansı sənəddə öz əksini tapır? 
 istintaq protokolunda 
 müqavilədə 
 sərəncamda 
 rəydə 
 heç bir sənəddə 

Sual 154. Nəzarət (yoxlama) nümunələri qismində ekspertizaya nə göndərilir? 
 hadisə yerindən kənarda götürülmüş məmulat nümunələri 
 hadisə yerindən götürülmüş məmulat nümunələri 
 məhv edilmiş məmulat nümunələri 
 satışdan çıxarılmış məmulat nümunələri 
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 bunlardan heç biri 

Sual 155. Aşağıdakılardan hansı bərk qablaşdırma vasitələrinə daxildir?  
 hermetik tıxaclı flakonlar 
 parça kisələr 
 kağız kisələr 
 polietilen torbalar 
 falqa kağızları 

Sual 156. Yumşaq qablaşdırıcılara hansılar daxildir? 
 sellofan, kalka, kağız, polietilen örtükləri 
 sınaq şüşələri 
 dəmir qutular 
 taxta yeşiklər 
 plastmas konteynerlər 

Sual 157. Qablaşdırmanın üzərində hansı xəbərdaredici yazılar olur?  
 “ancaq ekspert açmalıdır” 
 “ekspert aça bilməz” 
 “zəhərsizdir” 
 “oddan təhlükəsizdir” 
 "əl vurma – öldürər” 

Sual 158. Tez xarab olan obyektlərin qablaşdırmasının üzərində hansı 
xəbərdaredici yazılar olur?  
 “saxlamaq olmaz” 
 “istədiyiniz qədər saxlaya bilərsiniz” 
 “obyekt qurudulmamışdır” 
 “obyekt qurudulmuşdur” 
 “obyekt rütubətsizdir” 

Sual 159. Obyekt haqqında məlumata nə daxildir?  
obyektin buraxılış ili 

 eksperin vəsiqəsinin nömrəsi 
 komissiya sədrinin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti 
 müqavilə 
 heç biri 

Sual 160. Ekspertizanı nə məqsədlə təyin edirlər?  
 hər bir cinayət işini hərtərəfli obyektiv tədqiq etmək üçün 
 işi öyrənmək üçün 
 işi tədqiq etmək üçün  
 işi obyektiv öyrənmək üçün  
 işi hərtərəfli öyrənmək üçün 

Sual 161. Polietilen kisələrin tikişləri kənarlardan neçə mm içəri olmalıdır? 
 10 – 15 mm 
 16 – 18 mm 
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 18 – 20 mm 
 20 – 24 mm 
 24 – 30 mm 

Sual 162. Kənarlarından 10 – 15 mm içəri tikilən hansı kisələrdir?  
 antistatik polietilen kisələr 
 parça kisələr 
 rezin kisələr 
 kağız kisələr 
 bu ölçü kisələrə tətbiq edilmir 

Sual 163. Hansı obyektlərin qablaşdırılmasında polietilen kisələrdən istifadə edilir? 
 2 saata qədər müddəti olan 
 3 saata qədər müddəti olan 
 4 saata qədər müddəti olan 
 5 saata qədər müddəti olan 
 7 saata qədər müddəti olan 

Sual 164. Kim ekspertizanı təyin edir?  
 məhkəmə 
 prokuror 
 müstəntiq 
 məhkəmə, müstəntiq, prokuror 
 prokuror, məhkəmə 
Sual 165. Cinayət Prosessual qanununa görə hər bir qablaşdırılmış predmet ... .  
 möhürlənməlidir 
 ştamplanmalıdır 
 nömrələnməməlidir 
 möhürlənməməlidir 
 ağzı iplə bağlanmalıdır 

Sual 166. Möhürlü qablaşdırılmanın açılmasında kim iştirak etməlidir? 
 nəzarətçi 
 müstəntiq 
 ekspert 
 baş mühasib 
 laborant 

Sual 167. Prokurorluq tərəfindən sifariş edilmiş qablaşdırma kisələrinin üzərinə nə 
yazılır?  
 kisənin nömrəsi 
 şəhadətnamənin nömrəsi 
 ekspertin vəsiqəsinin nömrəsi 
 komissiya sədrinin imzası 
 blankın nömrəsi 
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Sual 168. Əgər əşyalar kənardan çağırılmış şahidlərin iştirakı ilə qablaşdırılarsa, bu 
qablaşdırma açılarkən kimlər iştirak etməlidir?  
 həmin şahidlərin iştirakı ilə protokollaşdırılaraq açıla bilər 
 ekspertlər 
 komissiya sədri  
 baş mühasib 
 heç kim 

Sual 169. Qablaşdırma açılarkən onun üzərindən kəsilmiş şəhadətnamə hansı 
sənədə əlavə edilir?  
 ekspertiza protokoluna 
 ərizəyə 
 müqaviləyə 
 rəyə 
 kəsilərək atılır 

Sual 170. Ekspertizaya göndərilən məlumatlarda informasiya daşıyıcısı nədir? 
 sənəd 
 əmtəə 
 reaktivlər 
 texniki vasitələr 
 daşıyıcı yoxdur 

Sual 171. Ekspertizaya göndərilən məlumatlarda sənəd nədir?  
 informasiya daşıyıcısı 
 əmtəə 
 reaktivlər 
 texniki vasitələr 
 heç bir şey 

Sual 172. Cinayət işinin materiallarındakı məlumatların düzgünlüyünə kim 
zəmanət vermir?  
 ekspert 
 müstəntiq 
 prokuror 
 təhqiqatçı 
 hüquqşünas 

Sual 173. Məhkəmə ekspertizaları kim tərəfindən maliyyələşdirilməlidir?  
 büdcə 
 ekspertiza idarəsi 
 müstəntiq 
 prokuror 
 baş mühasib 

Sual 174. Ədliyyə orqanlarının ekspertiza müəssilərində materialların tədqiqatı 
neçə gün ərzində yerinə yetirilməlidir?  
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 20 
 22 
 25 
 26 
 36 

Sual 175. Kriminal ekspertiza tədqiqatlarında mürəkkəb metodlardan istifadə 
edilərsə, ekspertiza neçə günə başa çatmalıdır?  
 30 
 32 
 34 
 36 
 40 

Sual 176. Ekspertizanın nəticə hissəsinə nə kimi əlavələr edilə bilər?  
 fotocədvəllər 
 ərizə 
 müqavilənin surəti 
 ekspertin vəsiqəsinin surəti 
 heç bir əlavə edilməyə icazə verilmir 

Sual 177. Qablaşdırmanın üzərində kimin imzası olmalıdır?  
 ekspertin 
 laborantın 
 baş mühasibin 
 laboratoriya müdirinin 
 heç kim imzalamır 

Sual 178. Qablaşdırmanın üzərində nə olmalıdır?  
 ekspertiza müəssisəsinin möhürü 
 komissiya sədrinin möhürü 
 müəssisənin ştampı 
 müstəntiqin plombu 
 heç bir şey olmur 

Sual 179. Brutto çəki nədir?  
 malın tara ilə birlikdə çəkisi 
 malın kütləsi 
 taranın çəkisi 
 malın xalis çəkisi 
 tarasız malın çəkisi 

Sual 180. Netto çəki nədir?  
 malın tarasız xalis çəkisi 
 malın tara ilə birlikdə çəkisi 
 taranın çəkisi 
 mal və taranın çəkisi 
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 xarab malın çəkisi 

Sual 181. Hansı səbəbdən müqavilə əsasında özəl (pullu) ekspertizalar keçirmək 
olar?  
 işi təcili yerinə yetirmək lazım gəldikdə 
 avadanlıq təmirə dayandıqda 
 laborantın bilik səviyyəsi aşağı olduqda 
 ekspertin bu işdə səriştəsi olmadıqda 
 özəl ekspertiza keçirilmir 

Sual 182. Hansı səbəblərə görə ekspertiza keçirilməsindən imtina etmək olar? 
 o sahə üzrə mütəxəssis yoxdursa 
 ekspertiza keçirən müəssisə təmirdədirsə 
 ekspert istəmirsə 
 səbəbsiz bəhanələr olduqda 
 imtina etmək olmaz 

Sual 183. Hər bir ekspertiza müəssisəsində hansı siyahı olmalıdır?  
 burada keçirilməsi mümkün olan tədqiqatların siyahısı  
 ekspertlərin siyahısı 
 köməkçi heyətin siyahısı 
 mühasibat işçilərinin siyahısı 
 heç bir siyahı olmur 

Sual 184. Müstəntiq qərarda göstərilən materialları ekspertə tam təqdim etmədikdə 
... .   

ekspertiza keçirilməsindən imtina edilir 
 müstəntiq işə müdaxilə edir 
 ekspert müstəntiqlə qarşı – qarşıya durur 
 prokuror işə müdaxilə edir 
 tam təqdim etməlidir 

Sual 185. Obyektlərin sonrakı emalı lazım gələrsə harada aparıla bilər? 
 ekspertiza müəssisəsində 
 istintaq orqanında 
 evdə 
 prokurorluq orqanlarında 
 heç bir yerdə 

Sual 186. İstintaq işçiləri kriminal ekspertiza qarşısında necə suallar qoymalıdırlar? 
 elmin müasir inkişafına uyğun 
 istədikləri kimi 
 ekspertin istədiyi kimi 
 çox mürəkkəb 
 çox asan 

Sual 187. Ekspertlər sualı cavablandıra bilmədikdə rəydə nə yazırlar?  
həll etmək mümkün deyil 
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 sual düz qoyulmamışdır 
 sualı dəyişmək lazımdır 
 həll etməyə ehtiyac yoxdur 
 heç bir şey yazmırlar 

Sual 188. Əgər ekspertiza tədqiqatı verilmiş müddət ərzində yerinə yetirilməzsə, 
müəssisə rəhbəri nə etməlidir?  
 müstəntiqin razılığı ilə əlavə müddət təyin edir 
 ekspertizanı dayandırır 
 eksperti işdən azad edir 
 müstəntiqə ərizə yazır 
 heç bir şey etmir 

Sual 189. Qanun ekspertə hüquq verir ki, ... .  
 dindirmədə iştirak etsin 
 dindirmədə iştirak etməsin 
 istintaqın gedişatına mane olsun 
 müstəntiqə suallar versin 
 heç bir hüquq vermir 

Sual 190. Mütəxəssisin funksiyasından fərqli olaraq ekspert ... . 
 istintaq prosesində iştirak edə bilər 
 istintaq prosesində iştirak edə bilməz 
 prosesə gecikə bilər 
 bilik səviyyəsindən istifadə edə bilməz 
 ekspertin mütəxəssisdən heç bir fərqi yoxdur 

Sual 191. Əgər müstəntiq tədqiqatda iştirak edərsə nəyi araşdırır?  
 onu maraqlandıran anları (sualları) 
 onu maraqlandırmayan anları (sualları) 
 ekspertin bilik səviyyəsini 
 ekspertin səriştəsini 
 tədqiqatda müstəntiq iştirak etmir 

Sual 192. Tədqiqat zamanı müstəntiqi maraqlandıran suallar hansılardır?  
 standartın tələblərinə əməl edilirmi? 
 ərizənin məzmunu necədir? 
 müqavilənin şərtləri necədir? 
 ekspert attestasiyadan keçibmi? 
 müstəntiq tədqiqatda iştirak etmir 

Sual 193. Müstəntiqin ekspertizada iştirak etməsinin faydası nədir?  
 nəticənin qiymətləndirilməsində ona kömək edir 
 onun boş yerə vaxtının sərf olunmasına səbəb olur 
 rütbəsini qaldırır (artırır) 
 ekspertlə yaxından tanış olur 
 heç bir faydası yoxdur 
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Sual 194. Keyfiyyət ekspertizası nədir?   
malların keyfiyyət göstəricilərinin normativ tələblərə uyğunluğunun  
qiymətləndirilməsi 

 malın tarasının qiymətləndirilməsi 
 malın miqdarının təyini 
 malın nöqsanlarının təyini 
 nöqsanın əmələ gəlmə səbəbləri 

Sual 195. Tədqiqatı aparan subyekt kimdir?  
 ekspert 
 komissiya sədri 
 laborant 
 laboratoriya müdiri 
 bunlardan heç biri 

Sual 196. Ekspertizanın faktiki aspektinə baxdıqda nəzəri nə cəlb edir? 
 müstəntiqlə ekspertin qarşılıqlı təsiri 
 müstəntiqlə prokurorun qarşılıqlı təsiri 
 baş mühasiblə ekspertin qarşılıqlı təsiri 
 laborantla müstəntiqin qarşılıqlı təsiri 
 bunlardan heç biri 

Sual 197. Müstəntiqlə ekspertin qarşılıqlı münasibətləri nə ilə bağlıdır?  
 problemlər dairəsi ilə 
 sənədərin yoxlanması ilə 
 obyektin seçilməsi ilə 
 ekspertin bilik səviyyəsi ilə 
 müstəntiqin rütbəsi ilə 

Sual 198. Müstəntiq, müəssisə rəhbəri və ekspert arasında hüquqi münasibətlər nə 
vaxt başlanır?  
 qərar və bütün materialların ekspert müəssisəsinə daxil olduqdan sonra 
 ekspert işə çıxdıqdan sonra  
 müstəntiq cinayət işi açdıqdan sonra 
 sərəncama əlavələr edildikdən sonra 
 onlar arasında hüquqi münasibətlər olmur 

Sual 199. Kimin təsiri altında müstəntiq bəzən qərarda sualları sadələşdirir? 
 ekspertlərin 
 auditorların 
 laboratoriya müdirinin 
 prokurorun 
 müstəntiqə heç kim təsir edə bilməz 

Sual 200. İstintaq işçilərinin ekspertlərlə qarşılıqlı əlaqəsinin ən aktiv forması 
hansıdır?  
 müstəntiqin ekspertizada şəxsən iştirak etməsi 
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 müstəntiqin ekspertizada şəxsən iştirak etməməsi 
 müstəntiqlə ekspertin eyni razılığa gəlməsi  
 müstəntiqlə ekspertin eyni razılığa gəlməməsi 
 burada aktiv forma yoxdur 

Sual 201. Tədqiqat zamanı müstəntiqi nə maraqlandırmalıdır?  
 kəmiyyət göstəriciləri tətbiqi statistika metodlarının vasitəsilə  
          araşdılırmı? 
 laboratoriyanın sahəsi nə qədərdir? 
 laboratoriyanın avadanlığı təzədirmi? 
 laboratoriya hesablamalarında kənarlaşma nə qədərdir? 
 müstəntiqi yalnız nəticə maraqlandırır 

Sual 202. Konstitutsiyanın hansı maddəsinə əsasən ilk-əmtəəşünaslıq ekspertizası 
keçirilir?  
 Azərbaycan respublikasının cinayət prosessual məcəlləsinin 17-ci 
maddəsinə əsasən  
 Azərbaycan respublikasının cinayət prosessual məcəlləsinin 24-cü 
maddəsinə əsasən 
 Azərbaycan respublikasının cinayət prosessual məcəlləsinin 10-cu 
maddəsinə əsasən 
 Azərbaycan respublikasının cinayət prosessual məcəlləsinin 25-ci maddəsinə 
əsasən 
 Azərbaycan respublikasının cinayət prosessual məcəlləsinin 29-cu 
maddəsinə əsasən 
 
Sual 203. Təkrar məhkəmə-əmtəəşünaslıq ekspertizası hansı maddəyə əsasən 
keçirilir?   

Azərbaycan respublikasının cinayət prosessual məcəlləsinin 18-ci 
maddəsinə əsasən  
 Azərbaycan respublikasının cinayət prosessual məcəlləsinin 28-ci maddəsinə 
əsasən 
 Azərbaycan respublikasının cinayət prosessual məcəlləsinin 8-ci maddəsinə 
əsasən 
 Azərbaycan respublikasının cinayət prosessual məcəlləsinin 33-cü 
maddəsinə əsasən 
 Azərbaycan respublikasının cinayət prosessual məcəlləsinin 35-ci maddəsinə 
əsasən 
 
Sual 204. Kriminal ekspertiza və ya məhkəmə ekspertizası neçə növə bölünür?   
 6 
 8 
 4 
 9 
 3 
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Sual 205. Azərbaycan respublikasının cinayət prosessual məcəlləsində 12 və 13 
maddəyə əsasən, müstəntiq ekspertin hansı hüquq və vəzifələrini izah etməlidir?  
 birincisi onun şəxsiyyətini yaxşı tanımalı və məsuliyyətli olduğunu  
          bilməlidir 
 onun şəxsiyyətini tanımalıdır 
 ixtisasına bələd olmalıdır 
 onun səriştəliyinə inanmalıdır 
 müstəntiq ekspertə hüquq və vəzifələrini izah etməli, şəxsiyyətini tanımalı,  
          ixtisaslı, səriştəli, məsuliyyətli olduğunu bilməlidir 

Sual 206. Məhkəmə (kriminal) ekspertizasının aparılması şəraiti və qaydaları 
Azərbaycan respublikasının Ədliyyə nazirliyinin ekspert müəssisəsi tərəfindən 
hansı qayda və qanunla nizamlanır?  
 Azərbaycan respublikasının prosessual cinayət məcəlləsinin 21-22-ci 
maddəsinə əsasən 
 Azərbaycan respublikasının prosessual cinayət məcəlləsinin 6-7-ci 
maddəsinə əsasən 
 Azərbaycan respublikasının prosessual cinayət məcəlləsinin 30-31-ci 
maddəsinə əsasən 
 Azərbaycan respublikasının prosessual cinayət məcəlləsinin 28-29-ci 
maddəsinə əsasən 
 Azərbaycan respublikasının prosessual cinayət məcəlləsinin 32-33-ci 
maddəsinə əsasən     
 
Sual 207. Kriminalistika hansı tövsiyyələri işləyib hazırlayır?  
 metodikanı (üsulları), texnikanı, materialları, mikroskopu hazırlayır  
 texnikanı hazırlayır 
 materialları hazırlayır 
 mikroskop vədigər cihazları tətbiq edir 
 metodikanı (üsulları) hazırlayır 

Sual 208. Azərbaycanın prosesual cinayət məcəlləsində 6-cı maddənin mahiyyəti 
nədir?  
 ekspertiza üçün təşəbbüs hüququ 
 sualları sərbəst formalaşdırmaq hüququ 
 onlara elmi əsaslanmış cavab vermək 
 iş üçün əhəmiyyətli sualları formalaşdırmaq 
 təşəbbüs hüququ, sualları sərbəst formalaşdırmaq, ona elmi əsaslanmış cavab 
vermək     
 
Sual 209. Cinayəti tədqiq edən zaman əmtəəşünasın xüsusi biliyindən ən çox harda 
istifadə olunur?  
 axtarışı, əşyayi dəlilləri, nümunə götürən zaman, dövlət və ictimai 
əmlakın dağıdılması səbəb və şəraiti, istehlakçıların aldadılmasını tədqiq edən 
zaman  
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 əşyayi dəlilləri, axtarış və aldatmanı tədqiq edən zaman 
 götürülən nümunələrin tədqiqi, aldadılmanın səbəb və şəraiti öyrənilən 
zaman 
 əşyayi dəlilləri və cinayət yerini tədqiq edən zaman 
 dövlət və ictimai əmlakın dağıdılmasının səbəb vəşəraiti, istehlakçıların 
aldadılması və digər cinayətlərin tədqiqi zamanı 
 
Sual 210: Cinayətkarlıqla mübarizədə hansı müxtəlif elmi və texniki 
nailiyyətlərdən istifadə edilir?  
 mikroskoplardan, cədvəllərdən, kimyəvi, bioloji, siyasi iqtisad, 
sosiologiya, DÖST, sahə satndartı, norma və üsullardan 
 kimyəvi biliklərdən, DÖST, sahə standartlardan, texniki şərtlərdən 
 bioloji biliklərdən, DÖST, normalardan 
 fiziki biliklərdən, siyasi iqtisaddan, sosiologiyadan, sahə standartı və 
üsullardan 
 mikroskop və digər cihazlardan 

Sual 211. Məhkəmə əmtəəşünas ekspertizanın nəzəri və metodik əsasları nədən 
ibarətdir?  
 əmtəəşünaslıqdan 
 qənnadı malları 
 meyvəçilik-tərəvəzçilik 
 süd və süd məhsulları 
 çörək və çörək-bulka məmulatları 

Sual 212. Əmtəəşünaslıqda müxtəlif məhsulları tədqiq edən zaman tədqiqat 
prosesində hansı üsullardan istifadə olunur?  

müşahidə, müqayisə, ölçmə, eksperiment  
 müşahidə, müqayisə 
 ölçmə, müşahidə 
 müşahidə, baxış 
 ekspertiment,ölçmə 

Sual 213. Azərbaycan Respublikasının prosesual cinayət məcəlləsinin hansı 
maddəsinə əsasən kriminal ekspertiza təyin edilir? 

Azərbaycan prosesual cinayət məcəlləsinin 21 və 22-ci maddəsinə əsasən 
 Azərbaycan prosesual cinayət məcəlləsinin 25 və 26-cı maddəsinə əsasən 
 Azərbaycan prosesual cinayət məcəlləsinin 30 və 31maddəsinə əsasən 
 Azərbaycan prosesual cinayət məcəlləsinin 8 və 12 maddəsinə əsasən 
 Azərbaycan prosesual cinayət məcəlləsinin 14 və 15 maddəsinə əsasən 

Sual 214. Ekspertizanın aparılması kimə tapşırılır?  
 səriştəsi, iş stajı, xüsusi biliyə malik olan şəxsə 
 səriştəsi olan şəxsə 
 iş stajı olan şəxsə 
 müəyyən qrupp məhsulları dair biliyə malik olan şəxsə 
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 iş təcrübəsinə malik olan şəxsə 

Sual 215. Təhqiqat aparan zaman malların təsnifatının nə əhəmiyyəti vardır? 
 ekspert-əmtəəşünası düzgün seçmək və təyin etməyə kömək edir  
 müstəntiqə (hakimə) ekspert-əmtəəşünası düzgün təyin etməyə kömək edir 
 müstəntiqə (hakimə) ekspert-əmtəəşünası düzgün seçməyə imkan verir 
 tapşırılan işi obyektiv tədqiq edir 
 tapşırılan işi hərtərəfli tədqiq edir 

Sual 216. Müstəntiq nə üçün müxtəlif mal və məhsulların qiymətini 
müəyyənləşdirilir?   

dəlillərin sübutu,ölçüsü, səriştəliliyi, dövlət və ictimai əmlakın  
          dağıdılmasının təyini zamanı  
 əmlakın miqdarının dağıdılmasının təyini zamanı 
 əmlakın dağıdılmasının səriştəliyi təyin edilən zaman 
 dövlət əmlakının dağıdılmasının təyini zamanı 
 onları sübut-dəlil kimi istifadə edirlər 

Sual 217. Məhkəmə-bioloji ekspertiza nə üçün təyin edilir?  
 mal və məhsulların kimyəvi tərkibini, bioloji xüsusiyyətlərini, fiziki 
quruluşunu və xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün zərurət yaranarsa  
 mal və məhsulun bioloji xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün zərurət 
yaranarsa 
 mal və məhsulun kimyəvi tərkibini tədqiq etmək üçün zərurət yaranarsa 
 dəlil – sübutların materialların tədqiqi üçün zərurət yaranarsa 
 bir qrup malların tədqiqinə zərurət yaranarsa 

Sual 218. Ekspertiza təyin edən zaman qanun nəyi tələb edir?  
 ekspertin ixtisasına uyğun iş stajı, xüsusi biliyi, ali və ya xüsusi orta    
          təhsili, ekspert hazırlığı dövründə xüsusi biliyi olmalıdır  
 qanun tələb edir ki, ekspert ali və ya xüsusi orta təhsilə malik olmalıdır 
 ekspert hazırlanan zaman xüsusi biliyə malik olmalıdır 
 qanun tələb edir ki, ekspert xüsusi biliyə malik olmalıdır 
 tədqiq olunan mal qrupları haqqında xüsusi biliyə malik olmalıdır 

Sual 219. Qanun ekspertdən hansı keyfiyyətə malik olmasını tələb edir?  
 ekspert sərbəst olmalı, şəxsi məsuliyyət daşımalı, öz adından rəy  
          verməli, yalançı rəy verməməlidir 
 ekspert şəxsi məsuliyyət daşıyır 
 ekspert sərbəst olmalıdır 
 ekspert rəyi düzgün verməlidir 
 ekspertin tapşırılan işə görə marağı olmamalıdır 

Sual 220. Ekspert rəyi qiymətləndirmə obyekti kimi neçə aspektdən öyrənilir?  
 2 
 3 
 4 
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 5 
 6 

Sual 221. Ekspert rəyinin qiymətləndirilməsində müstəntiq özünün hansı 
biliklərinə arxayınlaşmalıdır?  
 kriminalistika 
 ədəbiyyat 
 tarix 
 coğrafiya 
 biologiya 

Sual 222. Ekspert rəyinin qiymətləndirilməsinin birinci aspekti hansıdır?  
 ekspert rəyinin tam dolğunluğunun müəyyənləşdirilməsi 
 rəyin dolğunluğunun müəyyənləşdirilməməsi 
 rəyin həcmi 
 rəyi verən ekspertin təhlili 
 rəyi verən ekspertin iş stajı 

Sual 223. Bunlardan hansı ekspertə göstərilən prosessual maneədir?   
proses iştirakçıları ilə qohumluq 

 prokurorla münaqişə 
 bilik səviyyəsinin aşağı olması 
 komissiya sədri ilə münaqişə 
 heç kim ekspertə prosessual maneə törədə bilməz 

Sual 224. Ekspertin müəyyən sahədə səlahiyyəti hansı sənədlə təsdiq edilir? 
 şəhadətnamə 
 vəsiqə 
 sertifikat 
 tərifnamə 
 müqavilə 

Sual 225. Ekspertin səlahiyyəti müstəntiqlə yanaşı daha kim tərəfindən yoxlanılır? 
 ekspertiza təşkilatının rəhbərliyi 
 prokurorluq orqanları 
 mühasibat işçiləri 
 laborantlar 
 heç kim 

Sual 226. Ekspertlər bəzən öz səlahiyyətlərindən kənara çıxdıqda nə edirlər?  
 öz ixtisaslarına uyğun olmayan suallara cavab verirlər 
 faktları nəzərə almırlar 
 məlumatlara əsaslanmırlar 
 müstəntiqlə razılaşmırlar 
 heç bir şey etmirlər 

Sual 227. Natamam ekspertiza rəyi nəyə deyilir?  
 əgər ekspert bütün suallara tam cavab verə bilmirsə 
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 əgər sualları tam cavablandırırsa 
 cavablar müasir elmin inkişafına əsaslanmırsa 
 ekspert sualları qruplaşdırırsa 
 natamam rəy olmur 

Sual 228. Konservantlar nə vaxt istifadə olunur?  
 məhsulun saxlanma müddətini uzatmaq üçün 
 məhsulun rəngini yaxşılaşdırmaq üçün 
 məhsulun iyini yaxşılaşdırmaq üçün 
 məhsulun dadını yaxşılaşdırmaq üçün 
 məhsulun quruluşunu yaxşılaşdırmaq üçün 

Sual 229. Məhsulun saxlanma müddətini uzadan nədir?   
konservantlar 

 duzlar 
 qənd 
 sirkə 
 spirt 

Sual 230. Saxlanma zamanı malların keyfiyyətinin aşağı düşməsi prosesi necə 
adlanır?  
 keyfiyyət dərəcəsinin dəyişməsi 
 miqdar dəyişməsi 
 rəng dəyişməsi 
 dadın dəyişməsi 
 iyin dəyişməsi 

Sual 231. Ksenobiotika nədir?  
 yad cisimli kimyəvi birləşmə 
 təbii zərərli qarışıq 
 təbii xammal 
 çirklənmə mənbəyi 
 antibiotik 

Sual 232. Yeyinti əlavələrinin qrupları hansılardır?  
 icazə verilmiş və qadağan edilmiş 
 icazə verilmiş 
 qadağan edilmiş 
 ancaq rəngləyicilər 
 ancaq ədviyyatlar 

Sual 233. Ekoloji ekspertizanın vəzifəsi nədir?  
 malların ətraf mühitə zərərli təsirinin öyrənilməsi 
 malların daşınması 
 malların saxlanması 
 malların satışa hazırlanması 
 malların utilizasiyası 
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Sual 234. Malların ekoloji ekspertizası nə deməkdir?  
 malların ətraf mühitə zərərli təsirinin ekspert tərəfindən  
          qiymətləndirilməsi 
 mikroorqanizmlərin əlaqəsi 
 malların sertifikasiyası 
 malların standartlaşdırılması 
 keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi 

Sual 235. “Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında” qanun neçə 
maddədən ibarətdir?  
 43 
 40 
 39 
 35 
 25 

Sual 236. Tədqiqatın nəticəsindən asılı olaraq ekspertin rəyi necə ola bilər? 
 mənfi 
 mürəkkəb 
 qeyri – müstəqil 
 çox qısa 
 ekspert rəy vermir 

Sual 237. Təbii itki nədir?  
təbii proseslər nəticəsində malın çəkisinin azalması 

 təbii proseslər nəticəsində malın ölçüsünün azalması 
 təbii proseslər nəticəsində malın həcminin azalması 
 təbii proseslər nəticəsində malın kütləsinin azalması 
 təbii proseslər nəticəsində malın sıxlığının azalması 

Sual 238. Malın çəkisinin təbii proseslər nəticəsində azalması necə adlanır?  
 təbii itki 
 süni itki 
 süni dəyişiklik 
 kütlənin azalması 
 həcmin azalması 

Sual 239. Hansı qanun 43 maddədən ibarətdir?  
 “Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında” qanun 
 “İnvertarizasiya haqqında” qanun 
 “Əhalinin sosial təminatı haqqında” qanun 
 “Əlillərin sosial təminatı haqqında” qanun 
 “Az təminatlı ailələrə yardım haqqında” qanun 

Sual 240. 18 noyabr 1999 – cu ildə hansı qanun qəbul edilmişdir? 
 “Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında” qanun 
 “İpoteka haqqında” qanun 
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 “İnvertarizasiya haqqında” qanun 
 “Az təminatlı ailələrə yardım haqqında” qanun 
 “Əlillərin sosial təminatı haqqında” qanun 

Sual 241. “Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında” qanun nə vaxt qəbul 
edilmişdir?  
 18 noyabr 1999 – cu ildə 
 2000 – ci ildə 
 15 oktyabr 2001 – ci ildə 
 2002 – ci ildə 
 2005 – ci ildə 

Sual 242. Məhkəmə ekspertizası idarəsinin ekspertlərinə rütbə dərəcələri verilərkən 
nə nəzərdə tutulur?  
 tutduğu vəzifə, peşə qabiliyyəti və əmək stajı 
 miliyyəti 
 yaşı 
 dini mənsubiyyəti 
 təhsili 

Sual 243. Məhkəmə ekspertizası idarəsinin ekspertlərinin tutduğu vəzifə, peşə 
qabiliyyəti və əmək stajı nə zaman əsas götürülür?  
 onlara rütbə dərəcələri verilərkən 
 onların əmək haqlarında dəyişiklik edilərkən 
 onları ezamiyyətə göndərərkən 
 onların iş yerlərini dəyişdirərkən 
 onlara tədqiqat obyektlərini verərkən 

Sual 244. Xarab olmuş mal ilə necə davranılır? 
 silinir və məhv edilir 
 yalnız silinir 
 yalnız məhv edilir 
 yandırılır 
 torpağa basdırılır 

Sual 245. Utilizasiya çirklənmələri nədir?  
 malları məhv edərkən ətraf mühitə zərərli təsirlərin yayılması 
 saxlanma zamanı yaranan çirklənmə 
 daşınma zamanı yaranan çirklənmə 
 qablaşdırma zamanı yaranan çirklənmə 
 markalanma zamanı yaranan çirklənmə 

Sual 246. Ekspertizanın məqsəd və vəzifələrini nə təyin edir?  
 ekspertizanın keçirilməsinin əsasları 
 ərizə 
 ekspertin diplomu 
 akt 
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 xərclər 

Sual 247. Mal olmadıqda ekspert keyfiyyət ekspertizasını apara bilərmi?  
 xeyr 
 bəli 
 informasiyalara əsaslanır 
 sənədlər təhlil edilir 
 qərarlar çıxarılır 

Sual 248. İdentifikasiya nə deməkdir?  
eyniləşdirmək 

 oxşarlıq 
 yaxınlıq 
 qohumluq 
 normativ sənəd 

Sual 249. Nasaz tərəzilər hansı saxtalaşmaya səbəb olur?  
 kəmiyyət saxtalaşmasına 
 keyfiyyət saxtalaşmasına 
 sənəd saxtalaşmasına 
 standartın saxtalaşmasına 
 texniki şərtin saxtalaşmasına 

Sual 250. Saxtalaşdırılmış ölçü vasitələri hansılardır? 
 çəki daşları, tərəzilər, ölçü qabları 
 sənədlər 
 standartlar 
 texniki şərtlər 
 nəqliyyat vasitələri 

Sual 251. Tərəzinin düzgün yerləşdirilməməsi hansı saxtalaşmaya səbəb olur? 
 kəmiyyət saxtalaşmasına 
 keyfiyyət saxtalaşmasına 
 sənədlərin saxtalaşmasına 
 çeşid saxtalaşmasına 
 kompleks saxtalaşmaya 

Sual 252. Qeydiyyata salınmış aktlarda düzəliş etmək olarmı?  
 olmaz 
 sifarişçinin razılığı ilə olar 
 ekspert rəhbərinə bildirməklə olar 
 komissiya sədrinə bildirməklə olar 
 işçi qrupu ilə məsləhətləşməklə olar 

Sual 253. Suroqat nədir?  
mal əvəzedicisi 

 nöqsanlı mal 
 markalanmış mal 
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 informasiyalı mal 
 oxşadılan mal 

Sual 254. Kəmiyyət saxtalaşdırması nədir?  
 istehlakçının çəkidə, həcmdə, uzunluqda aldadılması 
 sənədsiz malın satışa buraxılması 
 sənədli malın satışa buraxılması 
 təhlükəli malın istehsal edilməsi 
 potensial təhlükəli malın istehsal edilməsi 

Sual 255. İnformasiya saxtalaşdırılması nədir?   
mal haqqında təhrif olunmuş məlumatın verilməsi 

 standart informasiyası 
 sənəd informasiyası 
 marka informasiyası 
 reklam informasiyası 

Sual 256. Ekspertiza aktında hansı tarix göstərilir?  
 ekspertizanın başlanma və bitmə tarixi  
 yalnız başlanma tarixi  
 yalnız bitmə tarixi 
 yalnız bitmə saatı 
 yalnız başlanma saatı 

Sual 257. Hansı məhsullar məhv edilir?   
təhlükəli 

 qeyri-standart 
 standart 
 təkrar xammal 
 tullantı 

Sual 258. Əgər məhsul yararsızdırsa, onunla necə rəftar olunur?  
 məhv edilməyə tövsiyə olunur 
 ucuzlaşmaya göndərilir 
 anbara verilir 
 istehsalçıya göndərilir 
 satışa göndərilir 

Sual 259. Keyfiyyətin saxtalaşdırılması nədir?   
məhsulun tərkibində aşağı keyfiyyətli xammaldan isifadə 

 əlavələr etməmək 
 konservantlardan istifadə etməmək 
 markalanma əlaməti 
 sənəd təhrifi 

Sual 260. Qiymət saxtalaşdırılması nədir?   
aşağı keyfiyyətli malların yüksək keyfiyyətli mal qiymətinə satılması 

 qiymətin süni artırılması 
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 qiymətlərin dəyişilməsi 
 aşağı qiymətin qoyulması 
 yuxarı qiymət qoyulması 

Sual 261. Qeyri – standart məhsul hansıdır?  
 standartın tələblərinə cavab verməyən 
 standartın tələblərinə cavab verən 
 texniki şərtlərə cavab verən 
 normalara cavab verən 
 qeyri – standart məhsul istehsal edilmir 

Sual 262. Xalis çəki nədir?  
 malın tarasız çəkisi 
 malın tara ilə çəkisi 
 malın tutduğu həcm 
 malın nomenklaturası 
 malın seriya nömrəsi 

Sual 263. Malın tarasız çəkisi necə adlanır?  
 xalis çəki 
 ümumi çəki 
 xalis kütlə 
 ümumi kütlə 
 ümumi həcm 

Sual 264. Standartın tələblərinə cavab verməyən məhsul necə adlanır?  
 qeyri – standart məhsul 
 standart məhsul 
 keyfiyyətli məhsul 
 əla növ məhsul 
 normativ göstəricilərə uyğun məhsul 

Sual 265. Ekspertin vəzifəsi və obyekti aşağıdakılardan hansına daxildir?  
 ekspert tətqiqatının predmetinə 
 ekspert tətqiqatının nəticəsinə 
 ekspertin verdiyi rəyin məzmununa 
 müstəntiqin qərarına 
 bunlardan heç birinə 

Sual 266. Ekspert tədqiqatının predmeti nədir?  
 ekspertizanın vəzifəsi və obyekti 
 ekspertizanın subyekti 
 ekspertin hüquqları 
 ekspertin vəzifələri 
 xüsusi biliklər məcmusu 
 
Sual 267. Məhvetmə nədir?  
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 təhlükəli malların utilizasiyası 
 təhlükəli malların emalı 
 təkrar emal 
 qeyri – standart mallar 
 potensial təhlükəli mallar 

Sual 268. Ekoloji göstərici nədir?  
 malların ətraf mühitə təsiretmə qabiliyyəti 
 kimyəvi çirklənmə 
 atmosfer çirklənməsi 
 malların ekoloji xassələri 
 fiziki çirklənmələr 

Sual 269. Bioloji təhlükəsizlik nədir?  
 malın insan sağlamlığı üçün təhlükəsizliyi 
 zərərli maddələrin olmaması 
 bitki ilə qidalanma 
 çirklənmə 
 çirkdən asan təmizləmə 

Sual 270. Ekspert qrupunun tərkibinə daxil olan əsas ixtisasçı necə adlanır?
 əmtəəşünas – ekspert 
 mühəndis 
 audit 
 mühasib 
 dizayner 

Sual 271. Tara ilə birlikdə çəkiyə nə deyilir?  
 brutto çəkisi 
 mal kütləsi 
 taranın çəkisi 
          tarasız çəki 
 xalis çəki 

Sual 272. Malın tarasız çəkisinə nə deyilir?  
 netto çəkisi 
 taranın çəkisi 
 xarab malın çəkisi 
 nöqsanlı mal çəkisi 
 nöqsansız mal çəkisi 

Sual 273. Malın və taranın kütləsinin artmasına nə səbəb olur?  
 havanın nisbi rütubəti 
 temperatur 
 sıxlıq 
 malın və taranın növü 
 malın və taranın forması 
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Sual 274. Keyfiyyətcə qəbul ekspertizası hansı ekspertizanın obyektidir?  
 keyfiyyət ekspertizası 
 kəmiyyət ekspertizası 
 çeşid ekspertizası 
 sənəd ekspertizası 
 komission ekspertizası 

Sual 275. Müqavilədə göstərilmiş tələblər hansı ekspertiza ilə qiymətləndirilir? 
 müqavilə ekspertizası 
 sifariş ekspertizası 
 nöqsanların təyini 
 şifahi qiymətləndirmə 
 miqdarca qiymətləndirmə 

Sual 276. Malların keyfiyyət dərəcəsinin dəyişməsi nə zaman baş verir?  
 saxlanma və daşınma zamanı 
 markalanma zamanı 
 satış zamanı 
 qablaşdırma zamanı 
 qəbul edilmə zamanı 

Sual 277. Malın bütün xassələrinin qiymətləndirilməsi hansı ekspertizada aparılır? 
 kompleks ekspertiza 
 sənəd ekspertizası 
 çeşid ekspertizası 
 alət ekspertizası 
 tibbi ekspertiza 

Sual 278. Alət metodu necə metoddur?  
 obyektiv 
 subyektiv 
 sosisoloji 
 bioloji 
 fiziki 

Sual 279. Vizual metod hansı metoda aiddir?  
orqanoleptik 

 alət 
 səs 
 qoxu 
 dad 

Sual 280. Görmə hansı metoda aid edilir?  
 vizual 
 akustik 
 qoxu 
 dad 
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 səs 

Sual 281. Texniki vasitələrin köməyilə keyfiyyətin təyini hansı metoda əsaslanır? 
 alət metoduna 
 sosioloji metoda 
 vizual metoda 
 audio metoda 
 sensor metoda 

Sual 282. Sadəlik və tezlik hansı metodun üstün cəhəti sayılır?  
 orqanoleptik 
 alət 
 vizual 
 ekspert 
 sosioloji 

Sual 283. Yüksək xərc və uzun müddət tələb edən metod hansıdır?  
 laboratoriya 
 sensor 
 səs 
 ekspert 
 vizual 

Sual 284. Təsnifat nədir?  
 müxtəlif əlamətlərə görə malların qruplaşması 
 bölünmə 
 elm 
 çeşidin təyini 
 növ 

Sual 285. Etibarlılıq nədir?  
 malın istismar şəraitində etibarlı işləməsi 
 malın davamlılığı 
 malın bərkliyi 
          malın deformasiyaya uğraması 
 malın elastikliyi 

Sual 286. Zəmanət müddəti nədir? 
 istehsalçının müəyyən vaxta qədər zəmanət verməsi 
 malın davamlı işləməsi 
 malın tələbə uyğunluğu 
 malın düzgün istismarı 
 malın saxlanma şəraiti 
Sual 287. İşləmə zəmanəti nədir?  
 malın istehsalçının verdiyi zəmanət üzrə işləməsi 
 malın uzun müddət işləməsi 
 malın faydalılığı 
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 malın parlaqlığı 
 malın keyfiyyəti 

Sual 288. «Təcrübəli» fransızca nə deməkdir? 
 ekspertiza 
 intelligent 
 ziyalı 
 bilikli 
 səriştəli 

Sual 289. Ekspertiza aktı nə hesab olunur?  
 son nəticə 
 təsnifat 
 çeşid 
 keyfiyyət 
 kəmiyyət 

Sual 290. Çatışmayan informasiyaları əldə etmək üçün nə edilir?  
 əlavə ekspertiza aparılır 
 ilkin ekspertiza aparılır 
 obyektiv qərar çıxarılır 
 akt yazılır 
 müqavilə tərtib edilir 

Sual 291. Mallar anbarda yerləşdirildikdə hansı müqavilə bağlanır?  
 saxlanma müqaviləsi 
 komission müqavilə 
 alqı-satqı müqaviləsi 
 keyfiyyət üzrə müqavilə 
 kəmiyyət üzrə müqavilə 

Sual 292. Eyniləşdirmə necə adlanır?  
 identifikasiya 
 utilizasiya 
 invertarizasiya 
 falsifikasiya 
 heterogenizasiya 

Sual 293. Təhlükəli mallarla necə rəftar edilir?  
 məhv edilir 
 tullanılır 
 torpağa basdırılır 
 yandırılır 
 termiki emaldan keçirilir 

Sual 294. Kimyəvi maddələrin təsirilə məhv edilmə hansı üsuldur?  
 kimyəvi 
 fiziki 
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 termiki 
 texnoloji 
 mikrobioloji 

Sual 295. Sanitar-epidemiologiya orqanına hansı mal haqqında məlumat verilir? 
 təhlükəli mal 
 saxta mal 
 keyfiyyətsiz mal 
 şərti mal 
 oxşar mal 

Sual 296. Ekspertizanın təyinatı haqqında sənəd hansı mərhələdə tələb olunur?  
 hazırlıq 
 əsas 
 yekun 
 rəy 
 nəticə 

Sual 297. Sifarişçi nəyi tərtib edir?  
 ekspertizanın keçirilməsini 
 rəyi 
 məqsədi 
 təyinatı 
 qərarı 

Sual 298. 24 saata hansı malların ekspertizası aparılmalıdır?  
 tez xarab olan mallar 
 təhlükəli mallar 
 şərti təhlükəli mal 
 nöqsanlı mal 
 nöqsansız mal 

Sual 299. Hazırlıq mərhələsində hansı sənəd təqdim edilir?  
 yazılı ərizə 
 texniki sənəd 
 qərar 
 rəy 
 nəticə 
 
Sual 300. Fiziki-kimyəvi göstəriciləri təyin etmək lazım olduqda ekspert nə edir?
 nümunəni sınaq laboratoriyasına göndərir 
 akt tərtib edir 
 protokol tərtib edir 
 nəticə verir 
 qərar verir 
 
 


