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1. Müxtəlif əmtəə mənşəyini müəyyən edən zaman ekspert kiminlə məsləhətləşir?    
   bu sahənin  ütəxəssisləri ilə 

 məhkəmə ilə 

 prokurorluq orqanları ilə 

 ekspertiza təşkilatının rəhbəri ilə  

 məhkəmə – tibbi ekspertizasının həkimi ilə 

 

 

2.    Kriminal ekspertizanın predmetini nə təşkil edir?  

     faktiki məlumatlar 

 müxtəlif müqavilələr 

 orderlər 

 qaimələr 

 aktlar 

 

 

3.  Kriminal ekspertizanın obyektini nə təşkil edir?      
  
tədqiqatların nəticəsi olan faktiki məlumatlar dairəsi  

 konkret nəticələr 

 ekspertin rəyi 

 ekspertiza idarəsi rəhbərinin sərəncamı 

 müxtəlif sənədlər 

 

 

4.    Aşağıdakılardan hansı kriminal ekspertizanın növlərindən biridir?      

 lak- boya mallarının ekspertizası 

 histoloji 



  bioloji 

 kimyəvi - toksikoloji 

 fiziki - texniki 

 

 

5.   Hansı kriminal ekspertizanın növlərinə daxildir?      

 lifli materialların ekspertizası 

 bioloji 

 toksikoloji 

 histoloji 

 fiziki-texniki 

 

 

6.   Göstərilənlərdən hansı kriminal ekspertizanın növlərindən biridir?     

  neft məhsullarının ekspertizası 

 histoloji 

 kimyəvi - toksikoloji  

 bioloji 

 fiziki - texniki 

 

 

7.   Göstərilənlərdən hansı kriminal ekspertizanın növlərindən biridir?    

   yanacaq-sürtgü materilaların ekspertizası 

 fiziki-texniki 

 kimyəvi-toksikoloji 

 bioloji 

 histoloji 

 

 

 



  8.  Kriminal ekspertizanın növü hansıdır?       

əczaçılıq preparatlarının ekspertizası 

 toksikoloji 

 histoloji 

 fiziki-texniki 

  bioloji 

 

 

 

 

 

 9.   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 

 

 

  10.  Ekspert təşkilatının seçilməsi neçə kriteriya üzrə müəyyənləşdirilir?    

  2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

 

 

11.    Ekspert təşkilatının seçilməsi hansı kriteriya ilə müəyyənləşdirilir? 



      materialların mənşəyi 

 ekspertin iş stajı 

 müstənqin sorğusu  

 metodun seçilməsi 

 ekspertizanın sinfi 

 

 

12.    Ekspert təşkilatının seçilməsi hansı kriteriya ilə müəyyənləşdirilir?      

 ekspertin qarşısında qoyulan məsələ ilə  

 ekspertizanın sinfi ilə 

 tədqiqat metodu ilə 

 əmtəə ekspertizasının müddəti ilə 

 ekspertin ixtisası ilə 

 

 

13.   Əmtəənin mənşəyi müəyyənləşdirilən zaman səhv tapılarsa ekspert obyekti kimə qaytarır?     
 müstəntiqə 

 prokurora 

 məhkəməyə 

 laboratoriya müdirinə 

 istintaq şöbəsinin rəisinə 

 

 

  14.  Ekspertin vəzifəsi nədən asılıdır?       

onun qarşısında qoyulan sualların xarakterindən 

 sualların həcmindən 

 ekspertin bilik səviyyəsindən 

 ekspertin ixtisaslaşmasından 

 ekspertin iş stajından 

 



 

  15.   Ekspertizanın ixtisaslaşması nəyi təyin edir?       

         ekspertizanın sinfini 

 tədqiqat metodunu 

 ekspertin bilik səviyyəsini 

 ekspertin iş stajını 

 tədqiqat laboratoriyasını 

 

 

16.   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 

 

 

   17. Yun parça kriminal ekspertizanın obyekti ola bilərmi?      

 bəli 

 xeyr 

 yalnız məhkəmə qərarı əsasında ola bilər 

 müstəntiqin təşəbbüsü ilə ola bilər 

 ekspertin tələbi ilə ola bilər 

 

 

 18.   Bunlardan hansı kompleks ekspertizaya aiddir?      

 fənnarası 

 əmtəəşünaslıq 

 sanitar-gigiyenik 

 baytarlıq 



 ekoloji 

 

 

   19. Fənnarası ekspertiza hansı ekspertizanın tərkib hissəsidir?   

    kompleks 

 ekoloji 

 bioloji 

 sanitar-gigiyenik 

 baytarlıq 

 

 

 20.  Bunlardan hansı kompleks ekspertizaya aiddir?       

            fənndaxili 

 baytarlıq 

  biokimyəvi 

  biofiziki 

 əmtəəşünaslıq 

 

 

   21 .Fənndaxili ekspertiza hansı ekspertizanın tərkib hissəsidir?     

  kompleks 

 baytarlıq 

  biokimyəvi 

 biofiziki 

  genetik 

 

 

 

 

 



 22.   Az obyektli ekspertizalar üzrə icra müddəti neçə gündür?       

             10 gün 

  8 gün 

 7 gün 

 5 gün 

 4 gün 

 

 

 23.   Mürəkkəb xarakterli tədqiqat tələb edən ekspertizalar üzrə icra müddəti neçə gündür?     

  20 gün 

 17 gün 

 14 gün 

 13 gün 

 10 gün 

 

 

24.    Mürəkkəb xarakterli tədqiqat tələb etməyən ekspertizalar üzrə icra müddəti neçə gündür?     
 10 gün 

 8 gün 

 7 gün 

 5 gün 

 4 gün 

 

 

 

 

  25.  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 

 

 

  26.  Aşağıda göstərilən ekspertizanın hansında icra müddəti 20 gündür?    

   mürəkkəb xarakterli tədqiqat tələb edən ekspertiza 

 mürəkkəb xarakterli tədqiqat tələb etməyən ekspertiza 

 az obyektli ekspertiza 

 bunların heç biri 

 bunların hamısı 

 

 

 27.   Ekspertiza üçün siyahı üzrə tikilmiş və nömrələnmiş iş materialları kimə təqdim edilir?  

     ekspertə 

 müstəntiqə 

  təhqiqatçıya 

 baş mühasibə 

 auditora 

 

 

 

 

 28.   Məhkəmə-əmtəəşünaslıq ekspertizası hansı sənədlərə uyğun olaraq aparılır?       

Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosesual və Mülki Prosesual qanunvericiliyinə uyğun olaraq  

 məhkəmənin qərarına uyğun olaraq 

 müstəntiqin tələbinə uyğun olaraq 

 zərərçəkənin tələbinə uyğun olaraq 

 bunlardan heç birinin tələbinə uyğun olaraq aparılmır 

 

 



  29.  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 

 

 

   30.    Məhkəmə-əmtəəşünaslıq ekspertizası hansı sənədlərə uyğun olaraq aparılır?      

 mövcud təlimata uyğun olaraq 

 prokurorun tələbinə uyğun olaraq 

 müstəntiqin tələbinə uyğun olaraq 

 Təhsil Nazirliyinin əsasnaməsinə uyğun olaraq 

 bunlardan heç birinə uyğun olaraq aparılmır 

 

 

  31.  Məhkəmə-əmtəəşünaslıq ekspertizasının aparılması üçün əsas nədir?      

 təhqiqatçı, müstəntiq, prokurorun, məhkəmənin qərarları 

 İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin qərarları 

 Təhsil Nazirliyinin qərarları  

 idarə rəhbərinin qərarı 

 əsas yoxdur 

 

 

  32.  Məhkəmə-əmtəəşünaslıq ekspertizası hansı məsələləri həll edir?      

 malların keyfiyyətinin standartların tələbinə uyğunluğunu  

 laboratoriyanın yerləşdiyi sahəni 

 ekspertin səriştəliliyini 

 ekspertin iş stajını 

 ekspertin təhsilini 



 

 

33.    Məhkəmə – əmtəəşünaslıq ekspertizası hansı məsələləri həll edir?      

 əmtəələrin təkrar istehsala göndərilməsinə zərurət olub-olmamasını 

 nöqsanların yerini 

 nöqsanların sayını 

 daşınma şəraitini 

 

 

34.    Ekspert – əmtəəşünas rəyi kimin adından verir?       

              öz adından 

 idarə rəhbərinin adından 

 təhqiqatçının adından 

 komissiya sədrinin adından 

 laboratoriya müdirinin adından 

 

 

35.    Ekspertin rəyi neçə hissədən ibarətdir?       

             3 

 2 

 4 

 5 

 6 

 

 

 36.    Ekspertin verdiyi hansı sənəd 3 hissədən ibarətdir?      

 rəy 

  müqavilə 

 iltizam 

 sorğu 



 bunlardan heç biri 

 

 

 37.   Aşağıdakılardan hansı rəyin tərkib hissəsinə aiddir?      

 giriş 

  müqavilə 

 siyahı 

 iltizam 

 bunlardan heç biri 

 

 

38.     Ekspert-əmtəəşünas ........ rəy verir?      

 öz adından 

 idarə rəhbərinin adından 

 baş mühasibin adından 

 laboratoriya rəhbərinin adından 

 müstəntiqin adından 

 

 

39.     Məhkəmə-əmtəəşünaslıq ekspertizası kim tərəfindən aparılır?      

 ali təhsilli xüsusi biliyə malik əmtəəşünas 

 orta təhsilli ticarət işçisi 

 orta-ixtisas təhsilli əmtəəşünas 

 komissiya sədri 

 baş iqtisadçı 

 

 

40.    Parçaların sıxlığına təsir edən amillər hansılardır?      

 Toxunma növləri  

 Liflərin növləri 



 Toxunmaya hazırlıq 

 Ağardılma 

 Bəzəndirilmə 

 

 

  41.   Dartılma zamanı hansı növ parça daha dözümlüdür?      

 dioqanal 

 Sətin  

 Atlas 

 Sarja  

 Bəzəndirilmə 

 

 

42.    Parçalarının istehlak xassılırinin formalaşdırılmasında ilkin amil hansıdır?   

    Lif tərkibi  

 Bərkidilmə 

 Toxunmanın növü 

 Ağardılmanın növü 

 Akkreditləşdirmə 

 

 

 43.   Parçaların gigiyenik xassələrinin formalaşdırılmasında hansı amillərin rolu üstünlük-təşkil edir?     
 Lif tərkibi  

 Bərkidilməsi 

 Kalandırlardan keçirilməsi 

 Yandırılma və ya ütülmə 

 Merserizasiya əməliyyatı 

 

 

   44. Parçaların mexaniki xassələrinin formalaşdırılmasında hansı amillər vacib rol oynayır?       



          Toxunma  

 Boyadılma 

 Akkreditləşdirmə 

 Ağardılma 

 Karbonizasiya əməliyyatı 

 

 

   45.  Maddi – texniki vasitələr hansı növlərə bölünür ?       

            ölçü 

 texniki 

 baza 

 norma 

 maddi-texniki baza, ölçü, aşkar seçmə, texnikanın təşkili 

 

 

   46. Sənədlər hansı növlərə bölünür ?      

 normativ 

 texniki 

 texnoloji 

 normativ, texniki, texnoloji 

 bədii 

 

 

 47.   İnformasiya istehlakçısı kimdir ?     

  fiziki şəxs 

 hüquqi şəxs 

 ekspert 

 baş ekspert 

 informasiyadan istifadə edən şəxs 

 



 

   48. Texniki sənədlər hansı sənəd növlərinə bölünür ?       

           standartlar 

 texniki şərtlər 

 normativ sənədlər 

 malı müşayiət edən sənədlər 

 malı müşayiət edən sənədlər və layihə-konstruktor sənədləri 

 

 

 

 

 49.  Ekspertin qarşısında qoyulan suallar çox olduqda o, nə edir?       

        sualları qruplaşdırır 

 sualların sayını azaldır 

 mürəkkəb sualları ixtisar edir 

 ekspertizadan imtina edir 

 bunlardan heç biri göstərilmir 

 

 

   50.   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 

 

 

51.     Kriminal ekspertizasının tədqiqat hissəsində nə göstərilir?  

     Kriminal ekspertizasının tədqiqatının nəticələri 

 ekspertin adı 



 ekspertin təhsili 

 rəyin tarixi  

 rəyin nömrəsi 

 

 

   52.   Kriminal ekspertizasının tədqiqat hissəsində nə göstərilir?    

   müəyyən olunan faktların elmi izahı 

 rəyin tarixi 

 ekspertin təhsili 

 rəyin nömrəsi  

 ekspertin soyadı  

 

 

53.      Ekspert təkrar ekspertizada əvvəlki tədqiqatdan nəyi ifadə etməlidir?    

   əvvəlki aparılmış tədqiqatın nəticələrini 

 əvvəlki ekspertizanı 

 əvvəlki rəyin tarixini 

 əvvəlki tədqiqatın icra müddətini 

 əvvəlki tədqiqatın aparılma metodunu 

 

 

   54.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 

 

 

55.    Rəyi bir necə ekspert tərtib edərsə, onlar nə etməlidir?      



 öz aralarında məsləhətləşməlidirlər 

 yalnız bir ekspertin rəyi əsas götürülməlidir  

 yalnız komissiya sədrinin rəyi əsas götürülməlidir 

 əvvəlki rəyə əsaslanmalıdır 

 məsləhətləşmədən rəy verməlidir 

 

 

 56.   Ekspertiza məhkəmədə aparıldığı halda rəy nəyə əsaslanır?   

    təlimatın müvafiq bölməsində yazılanların tələbinə 

 texniki şərtlərə 

 standartlara 

  müqaviləyə 

 ərizəyə 

 

 

 

 

57.    Rəyin giriş hissəsində aşağıdakılardan hansı göstərilir?    

   məhkəmə-ekspertizasının adı 

 məhkəmə sədrinin adı 

 məhkəmə binasının yerləşdiyi yer 

 havanın temperaturu 

 bunlardan heç biri göstərilmir 

 

 

  58.  Rəyin giriş hissəsində aşağıdakılardan hansı göstərilir?     

  ekspertizanın nömrəsi və tərtib olunma tarixi 

 məhkəmə sədrinin adı 

 məhkəmə binasının yerləşdiyi yer 

 havanın temperaturu 



 bunlardan heç biri göstərilmir 

 

 

59.    Rəyin giriş hissəsində aşağıdakılardan hansı göstərilir?      

 cinayət və ya mülki işin nömrəsi 

 məhkəmə sədrinin adı 

 məhkəmə binasının yerləşdiyi yer 

 havanın temperaturu 

 bunlardan heç biri göstərilmir 

 

 

 60.   Rəyin giriş hissəsində aşağıdakılardan hansı göstərilir?     

  sənədlərin və maddi sübutların məhkəmə-əmtəəşünaslıq ekspertizasına daxil olma tarixi 

 havanın temperaturu 

 məhkəmə binasının yerləşdiyi yer 

 məhkəmə sədrinin adı 

 bunlardan heç biri göstərilmir 

 

 

61.    Rəyin giriş hissəsində aşağıdakılardan hansı göstərilir?      

 ekspertizanın təyini haqqındakı qərarın tarixi 

 havanın temperaturu 

 məhkəmə binasının yerləşdiyi yer 

 məhkəmə sədrinin adı 

 bunlardan heç biri göstərilmir 

 

 

 62.   Rəyin giriş hissəsində aşağıdakılardan hansı göstərilir?   

    ekspertizaya daxil olmuş obyektlərin adı 

 məhkəmə katibinin adı 



 vəkilin səlahiyyəti 

 məhkəmənin başlama tarixi 

 bunlardan heç biri göstərilmir 

 

 

 

 63.   Məhkəmə ekspertizası idarəsinin rəhbəri tədqiqat aparmaq üçün hansı şəraiti yaratmağa borcludur?     
 materialların olmasını 

 preyskurantların olmasını 

 əşyayi – dəlillərin olmasını 

 sübutların olmasını 

 bunlardan heç birini 

 

 

64.     Bioloji təhlükəsizlik nədir?       

malın insan sağlamlığı üçün təhlükəsizliyi 

 zərərli maddələrin olmaması 

 bitki ilə qidalanma 

 çirklənmə 

 çirkdən asan təmizləmə 

 

 

65.    İkiqat trikotaj nəyə deyilir?       

polotnada iki lastiyin çal-çarpaz hörülməsi 

 Xüsusi hörülən trikotaj 

 Interlok trikotaja 

 Yumşaq trikotaja 

 Elastik trikotaja 

 

 



 66.   Örtüklü trikotaj nəyə deyilir?       

iki əlvan sapdan hörülən trikotaj 

 Saya trikotaja 

 Naxışlı trikotaja 

 Rənglı trikotaja  

 Iki rəngli trikotaja 

 

 

  67.   Jakkard trikotaj nəyə deyilir?   

    mürəkkəb əlvan naxışlı trikotaja 

 Iki qat trikotaja 

 Üçqat trikotaja 

 Üç astarlı trikotaja  

 Tiftikli trikotaja 

 

 

 

 

 

68.     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 

 

 

  69.  Aşağıdakılardan hansı məhkəmə ekspertizası idarə rəhbərinin vəzifəsinə daxildir?      

 ekspertlərə onların vəzifələrini izah etmək 

 qərar olmadığı halda tədqiqat obyektlərini tələb etmək 



 qərar olmadığı halda tədqiqat üzrə iş materiallarını tələb etmək 

 sualları sistem halına salmaq 

 bunlardan heç biri daxil deyildir 

 

 

70.    Aşağıdakılardan hansı məhkəmə ekspertizası idarə rəhbərinin vəzifəsinə daxildir?]       

eksperti bilərəkdən yalan rəy verməyə görə cinayət məsuliyyəti daşıması haqqında xəbərdar etmək  

 sualları sistemləşdirmək 

 qərar olmadığı halda tədqiqat üzrə iş materiallarını tələb etmək 

 qərar olmadığı halda tədqiqat obyektlərini tələb etmək 

 bunlardan heç biri daxil deyildir 

 

 

  71.    Aşağıdakılardan hansı məhkəmə ekspertizası idarə rəhbərinin vəzifəsinə aiddir?      

 eksperti bilərəkdən yalan rəy verməkdən imtina etmədiyinə görə cinayət məsuliyyəti 
daşıması haqqında xəbərdar etmək  

 sualları sistemləşdirmək 

 qərar olmadığı halda tədqiqat üzrə iş materiallarını tələb etmək 

 qərar olmadığı halda tədqiqat obyektlərini tələb etmək 

 bunlardan heç biri aid deyildir 

 

 

 72.   Göstərilənlərdən hansı məhkəmə ekspertizası idarə rəhbərinin vəzifəsinə daxildir?     
 bilərəkdən yalan rəy verməyə görə ekspertdən iltizam almaq  

 qərar olmadıqda tədqiqat üzrə iş materiallarını tələb etmək 

 qərar olmadıqda tədqiqat obyektlərini tələb etmək 

 suallar qruplaşdırmaq 

 bunlardan heç biri daxil deyildir 

 

 



73.   Bunlardan hansı məhkəmə ekspertizası idarə rəhbərinin vəzifəsinə aiddir?       

ekspertin müstəqilik 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 

 

 

   74.  Məhkəmə ekspertizası idarəsinin rəhbəri tədqiqat aparmaq üçün hansı şəraiti yaratmağa borcludur?     
 informasiya təminatı vasitələrinin olmasını  

 preyskurantların olmasını  

 sübutların olmasını  

 əşyayi – dəlillərin olmasını  

 bunlardan heç birini 

 

 

   75.  Məhkəmə ekspertizası idarəsinin rəhbəri tədqiqat aparmaq üçün hansı şəraiti yaratmağa borcludur?     
 texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmasını təmin etmək 

 sübutların olmasını 

 dəlillərin olmasını 

 preyskurantların olmasını 

 bunlardan heç birini 

 

 

76.     Məhkəmə ekspertizası idarəsinin rəhbəri tədqiqat aparmaq üçün hansı şəraiti yaratmağa borcludur?     
 istehsalat sanitariyası qaydalarına əməl olunmasını təmin etmək  

 preyskurantların olmasını  

 dəlillərin olmasını 

 sübutların olmasını 

 bunlardan heç birini 

 



 

77.    Məhkəmə ekspertizası idarəsinin rəhbəri tədqiqat aparmaq üçün hansı şəraiti yaratmağa borcludur?     
 iş üzrə materialların saxlanmasını təmin etmək  

 əşyayi – dəlillərin olmasını  

 sübutların olmasını  

 preyskurantların olmasını 

 bunlardan heç birini 

 

 

  78.   Ekspertiza aparılarkən kommersiya aktında göstərilmiş hansı mallara baxılır?      

 Ancaq zədə almış  

 Təzə istehsal olunan 

 Etibarsız hesab olunan 

 Fiziki- mexaniki göstəricilərinə görə 

 Standart təkləblərinə görə  

 

 

   79. Trikotaj mallarının iqtisadi faizi nə zaman müəyyənləşdirilir?      

 Ticarət birliyinin bu haqda xahişi olduqda  

 Kəmiyyət ekspertizası aparılarkən  

 Istehsal və qeyri istehsal xarakter nöqsanlarına görə 

 Ketfiyyət ekspertizası aparılarkən 

 Konteynerdə gəlmiş malalrın sayının yoxlanılması zamanı 

 

 

80.    Evristik metodlar hansı növlərə bölünür ?      

 sosioloji 

 bioloji 

  mikrobioloji 

 ekspert və sosioloji 



  riyazi 

 

 81.   Ekspertiza idarəsi 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 

 

 

   82. Ekspertiza idarəsi 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 

 

 

  83.  Ekspertiza idarəsi rəhbərinin hüquqlarına ... daxildir.      

 qərarda göstərilmiş digər idarələrin iştirakı ilə məhkəmə ekspertizası aparılmasını təşkil 
etmək 

 sualları qruplaşdırmaq  

 qərarda olmadığı halda tədqiqat obyektlərini və iş üzrə materialları tələb etmək 

 ekspertə tədqiqatın nəticələrinin məzmununu müəyyən edən göstərişlər vermək 

 bunlardan heç biri daxil deyildir 

 

 

   84.   Məhkəmə ekspertizası idarəsi rəhbərinə hansı qadağalar qoyulmuşdur?      

 ekspertiza aparmaq üçün qərar olmadığı halda tədqiqat obyektlərini və iş üzrə materialları 
tələb etmək 



 qərarda göstərilən digər idarələrin iştirakı ilə məhkəmə ekspertizası aparılmasını təşkil etmək  

 sualları qrup halına salmaq 

 idarədə konkret ixtisas üzrə ekspert olmayanda obyekti iş materialları ilə birgə geri qaytarmaq 

 idarə rəhbərinə heç bir qadağa qoyula bilməz 

 

 

   85.   Məhkəmə ekspertizası idarəsi rəhbərinə hansı qadağalar qoyulmuşdur?      

 bu idarənin əməkdaşı olmayan şəxslər ekspert qismində məhkəmə ekspertizasının 
aparılmasına cəlb etmək 

 qərarda göstərilən digər idarələrin iştirakı ilə məhkəmə ekspertizası aparılmasını təşkil etmək 

 məhkəmə ekspertizası təyin olunması haqqında qərarı aldıqdan sonra onu təşkil etmək 

 idarədə konkret ixtisas üzrə ekspert olmayanda obyekti iş materialları ilə birgə geri qaytarmaq 

 idarə rəhbərinə heç bir qadağa qoyula bilməz 

 

 

 86.     Məhkəmə ekspertizası idarəsi rəhbərinə hansı qadağalar qoyulmuşdur?      

 ekspertə nəticələrin məzmununu müəyyən edən göstərişlər vermək 

  digər idarələrin iştirakı ilə məhkəmə ekspertizası aparılmasını təşkil etmək  

  məhkəmə ekspertizası təyin olunması haqqında qərarı aldıqdan sonra onu təşkil etmək 

 idarədə konkret ixtisas üzrə ekspert olmayanda obyekti iş materialları ilə birgə geri qaytarmaq 

 məhkəmə ekspertizası idarə rəhbərinə qadağa qoyulmur  

 

 87.    Məhkəmə ekspertizasının neçə növü var?       

            5 

 4 

 3 

 2 

 1 

 

 



   88.  Hansı məhkəmə ekspertizasına ilkin məhkəmə ekspertizası deyilir?    

   birinci dəfə təyin edilən 

 ikinci dəfə təyin edilən  

 üçüncü dəfə təyin edilən  

 dördüncü dəfə təyin edilən 

 bunlardan heç biri 

 

 

  89.   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 

 

 

90.     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 

 

 

  91.   Komission məhkəmə ekspertizasını neçə nəfər aparmalıdır?    

   2 nəfərdən çox  

 2 nəfərdən az 

 1 nəfər 

 baş ekspert 

 bu ekspertizanı ekspert aparmır. 



 

 

 92.    Əlavə məhkəmə ekspertizası nə zaman təyin edilir?      

 ekspert sualları tam həll etmədikdə 

 ekspert sualları tam həll etdikdə 

 sualların həll edilməsi zərurəti olmadığı halda 

 ekspertizanın rəyi tam aydın olduqda 

 bunlardan heç biri 

 

 

   93.  Əlavə məhkəmə ekspertizası nə vaxt təyin edilir?       

            əvvəlki ekspertizada bağlı qalan sualların həll edilməsi zərurəti olduqda 

 sualları tam həll etdikdə 

 sualların həll edilməsi zərurəti olmadıqda  

 ekspertizasının rəyi tam aydın olduqda 

 bunlardan heç biri 

 

 

 94.    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 

 

 

   95.   Təkrar məhkəmə ekspertizası nə vaxt təyin edilir?     

  əvvəllər verilmiş rəyin doğruluğu müstəntiqdə şübhə doğurduqda 

 əvvəlki rəy şübhə doğurmadıqda 

 ilkin məhkəmə ekspertizası keçirilmədikdə  



 əlavə və ilkin məhkəmə ekspertizasının nəticələri doğru olduqda 

 istənilən vaxt təyin edilir 

 

 

 96.    Təkrar məhkəmə ekspertizası nə vaxt təyin edilir?      

 əvvəllər verilmiş rəyin doğruluğu prokurorda şübhə doğurduqda 

 əvvəlki rəy şübhə doğurmadıqda 

 ilkin məhkəmə ekspertizası keçirilmədikdə  

 əlavə məhkəmə ekspertizasının nəticələri doğru olduqda 

 müstəntiq istədiyi vaxt təyin edilir  

 

97.     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 

 

 

98.     İlkin məhkəmə ekspertizası nə vaxt təyin edilir?       

       müəyyən məsələni aydınlaşdırmaq məqsədilə xüsusi bilik tələb edilərək birinci dəfə təyin edilir 

 icraat zamanı əhəmiyyət kəsb etməyən məsələləri həll edərkən təyin edilir 

 xüsusi bilik tələb etməyən məsələlər həll edilərkən təyin edilir 

 səriştəsiz ekspertlər iştirak edərkən təyin edilir 

 bunlardan heç biri 

 

 

  99.   Tədqiqat planını işləyib hazırlamaq kimə tapşırılır?       

            ekspertlərdən birinə 

 baş mühasibə 



 gömrük işçisinə 

 laboranta 

 laboratoriya müdirinə  

 

 

   100.   Ekspertlərin müşavirəsinə rəhbərlik etmək kimə tapşırılır?     

  ekspertlərdən birinə  

 baş mühasibə 

 gömrük işçisinə 

 laboranta 

 laboratoriya müdirinə  

 

 

101.    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 

 

 

102.    Kompleks ekspertizası nə üçün təyin olunur?   

    iş üçün əhəmiyyətli olan halları aydınlaşdırmaq üçün 

 müstəntiqə xoş gəlmək üçün 

 ekspertləri ciddi işə cəlb etmək üçün 

 prokuror tələb etdiyi üçün 

 hakim göstəriş verdiyi üçün 

 

 

103.    Hər bir ekspert rəyin hansı hissəsini imzalayır?      



 tədqiqatı əks etdirən hissəni 

 giriş hissəni 

 nəticə hissəsini 

 titul hissəsini 

 heç bir hissədə rəyi imzalamır 

 

 

104.      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 

 

105.    Ekspertiza tədqiqatı üçün nümunələrin götürülməsi qaydasını göstərin.      

 nümunələrin götürülməsi əmtəələrin xüsusi xassələrindən asılıdır 

 əmtəələrin qablaşdırılma qaydalarından asılıdır 

 əmtəələrin saxlanma şəraitindən asılıdır 

 malın mənşəyindən asılıdır 

 bunların heç birindən asılı deyildir 

 

 

 106.   Ekspertiza üçün nümunə götürülməsi nədən asılıdır?      

 malın miqdarından 

 malın artikulundan 

 malın keyfiyyətindən 

  malın saxlanma şəraitindən 

 ekspertin göstərişindən 

 

 



 107.   Ekspertiza üçün nümunə götürülməsi nədən asılıdır?      

 malların eynilik dərəcəsindən 

 malın artikulundan  

 malın qablaşdırılmasından 

 qablaşdırmanın keyfiyyətindən 

 malın preyskurantından 

108.    Sənədlər və əmtəələr ekspertizaya göndərilərkən nəyi qeyd etmək lazımdır? 

       obyektlərin cinayət işi ilə nə dərəcədə əlaqədar olub - olmamasını  

 ekspertlərin sayını 

 mal partiyasının nömrəsini 

 ekspertiza idarəsi rəhbərinin şəxsiyyət vəsiqəsinin surətini 

 ekspertiza təyin edən orqanın məqsədini 

 

 

 109.   Sənədlər və əmtəələr ekspertizaya göndərilərkən nəyi qeyd etmək lazımdır?      

 nümunə götürmək üçün lazım olan əmtəə və sənədləri 

 ekspertlərin sayını  

 mal partiyasının nömrəsini 

 ekspertiza idarəsi rəhbərinin şəxsiyyət vəsiqəsinin surətini 

 ekspertiza təyin edən orqanın məqsədini 

 

 

  110.   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 

 

 



 

111. 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 

 

 

112.     Sənədlər və əmtəələr ekspertizaya göndərilərkən nəyi qeyd etmək lazımdır?   

    ekspertizaya göndərilən obyektlərin xarakterik göstəricilərini 

 ekspertlərin sayını 

 mal partiyasının nömrəsini 

 idarə rəhbərinin soyadını 

 bunlardan heç biri qeyd olunmur 

 

 

  113.  Sənədlər və əmtəələr ekspertizaya göndərilərkən nəyi qeyd etmək lazımdır?    

    əmtəələrin saxlanma şəraitini 

 ekspertlərin sayını 

 mal partiyasının nömrəsini 

 müstəntiqin rütbəsini 

 heç birini 

114.    Yer qatının ağır hissələrindən neçə qram nümunə götürülür?    

   50 – 200 qr 

 200 – 300 qr 

 200 – 250 qr 

 250 – 300 qr 

 300 – 310 qr 

 



 

  115.  Orqanoleptiki metodların üstünlüyü hansılardır ?    

   tezliyi 

 mürəkkəbliyi 

 sadə və tezliyi, bahalı cihazlardan istifadə olunmaması 

 audiometoddan istifadə 

 vizual metoddan istifadə 

 

 

  116.  Sosioloji metodun mahiyyəti nədən ibarətdir ?  

     sorğuya əsasən 

 anketə əsasən 

 dialoqa əsasən 

 istehlakçıların fikir və rəylərinə əsasən 

 sərgi yolu ilə 

 

 

117.    İşləmə xronologiyasına görə alət metodu neçə qrupa bölünür ?       

           2 

 3 

 4 

 6 

 8  

 

118.    Ekspertiza ilə bağlı istintaq – faktiki işin başlanğıc mərhələsi hansıdır?      

 materialların ekspertizaya hazırlanması 

 materialların damğalanması  

 materialların qablaşdırılması 

 ekspertin attestasiyadan keçməsi 

 komissiya sədrinin seçilməsi 



 

 

119.    Ekspertizaya hazırlığa nə daxildir?       

          material obyektlərinin hazırlanması 

 materialların qablaşdırılması  

 materialların damğalanması  

 ekspertin attestasiyadan keçməsi 

 komissiya sədrinin seçilməsi  

 

 

120.     Ekspertizaya hazırlığa nə daxildir?      

  sənədlərdəki məlumatların hazırlanması 

 sənədlərin nömrələnməsi 

 sənədlərin tikilməsi  

 sənədlərin ekspertə təqdim edilməsi 

 sənədlərlə tanışlıq 

 

 

121.    Material obyektlərinə nə aiddir?      

 istintaq zamanı götürülən materiallar 

 istintaqdan əvvəl götürülən materiallar  

 istintaqa aid olmayan materiallar  

 ekspertə təqdim edilməyən materiallar  

 haqqında rəy verilməyən materiallar 

 

 

122.     Material obyektlərinə nə aiddir?       

            iş üzrə götürülən əşyalar 

 istintaqa lazım olmayan əşyalar 

 çıxdaş (brak) sayılan əşyalar 



 nöqsanlı əşyalar 

 ekspertizaya ehtiyacı olmayan əşyalar 

 

 

 123..   Material obyektlərinə nə daxildir?       

             iş üzrə aparılan istintaq zamanı götürülən məmulatlar 

 istintaqa aid olmayan materiallar 

 ekspertizaya ehtiyacı olmayan materiallar 

 ekspertizasına icazə verilməyən materiallar 

 ekspertə təqdim edilməyən materiallar  

 

 

   124..  Potensial əşyayi – dəlilə hansı “status” verilir?       

            “istintaq protokoluna əlavələr” 

 “ekspertiza rəyinə əlavələr” 

 “ekspertin aktına əlavələr” 

 status verilmir 

 status sözü ekspertizaya aid deyildir 

 

125.    Material obyektlərini bəzən necə adlandırırlar?      

 “əşyayi – dəlil” 

 “əşyayi – material” 

 “əşyayi – əşya” 

 “əşyayi – məmulat” 

 “əşyayi – sənəd” 

 

 

126..   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 

 

 

 127.   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 

 

 

128.     Müqayisəli tədqiqatlar üçün nümunələr nə vaxt götürülür?      

 hadisə yerinə baxış keçirilərkən 

 ekspert işə dəvət olunarkən 

 komissiya sədri attestasiyadan keçərkən 

 ekspertiza başlanarkən 

 ekspertiza qurtardıqdan sonra 

 

 

129.    Nümunə götürülən torpaq sahəsini konkret olaraq aydınlaşdırmaq üçün ekspertizaya nə 
göndərilməlidir?       

            nümunə götürülən yerin sxemi 

 nümunə götürülən yerin fotoşəkli 

 ilkin olaraq nümunənin götürüldüyü qab 

 nümunənin götürülməsi haqqındakı protokol  

 bunlardan heç biri göndərilmir 

 

 



 130.  Torpaq sahəsindən götürülməli sxemin tərtib edilməsi kim tərəfindən yerinə yetirilməlidir?     
 müstəntiq 

 ekspert 

 idarə rəhbəri 

 komissiya sədri 

  auditor 

 

 

  131..   Nə üçün ekspertizaya göndərilən məmulatın üzərindən boya örtüyünü qaşıyıb çıxarmaq olmaz?     
 örtüyün morfologiyası pozulur 

 məmulatın çəkisi azalır 

 məmulatın rəngi dəyişir 

 məmulatın xarici görünüşü dəyişir 

 trassoloji tədqiqatlarda bu proses yerinə yetirilmir 

 

 

 132..   Nə üçün ekspertizaya göndərilən məmulatın üzərindən boya örtüyünü qaşıyıb çıxarmaq olmaz?     
 trassoloji izləri öyrənmək çətinləşir 

 məmulatın çəkisi azalır 

 məmulatın rəngi dəyişir 

 məmulatın xarici görünüşü dəyişir 

 trassoloji tədqiqatlarda bu proses yerinə yetirilmir 

 

 

  133.   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 

 bunlardan heç biri 

134.     Qablaşdırma üçün hansı qablaşdırıcı vasitələrdən istifadə edilir?     



  bərk və yumşaq 

 yalnız bərk 

 yalnız yumşaq 

 nəm halda olan 

 bunlardan heç biri 

 

 

 135.   Bərk qablaşdırma vasitələrinə hansılar daxildir?      

 sınaq şüşələri  

 falqa kağızları 

 polietilen torbalar 

 parça kisələr 

 kağız kisələr  

 

 

 136.   Yumşaq qablaşdırıcılara hansılar daxildir?       

             sellofan, kalka, kağız, polietilen örtükləri 

 sınaq şüşələri 

 dəmir qutular 

 taxta yeşiklər 

 plastmas konteynerlər 

 

 

 137.   Son vaxtlar hansı polietilen örtüklər istehsal edilir?       

           antistatik  

 bərk 

 qaz halında 

 maye halında 

 həlməşik şəkilli 

 



  138.  ən çox yayılmış müqavilə növü hansılardır?      

 Alqı-satqı müqaviləsi 

 Kommisiya müqaviləsi 

 Saxlama müqaviləsi 

 Kəmiyyət müqaviləsi 

 Keyfiyyət müqaviləsi 

 

 139.   Qablaşdırmanın üzərində hansı xəbərdaredici yazılar olur?       

          “ehtiyyatlı ol, təbəqəli əşyadır” 

 “oddan təhlükəsi yoxdur” 

 “zəhərsizdir” 

  “ancaq mühasib açmalıdır” 

 “açmağa çalışma” 

 

 

   140.  Tez xarab olan obyektlərin qablaşdırmasının üzərində hansı xəbərdaredici yazılar olur?     
 “saxlamaq olmaz”  

 “istədiyiniz qədər saxlaya bilərsiniz”  

 “obyekt qurudulmamışdır”  

 “obyekt qurudulmuşdur”  

 “obyekt rütubətsizdir” 

 

 

 

   141.   Tez xarab olan (2 saat ərzində) obyektlərin qablaşdırmasının üzərində hansı xəbərdaredici yazılar 
olur?       

       “obyektlər rütubətlidir” 

 “obyektlər rütubətsizdir” 

 “oddan təhlükəsizdir”  

 “zəhərsizdir”  



 “saxlamaq olmaz” 

 

 

 142.   Obyekt haqqında məlumata nə daxildir?       

            obyektin buraxılış ili  

 eksperin vəsiqəsinin nömrəsi 

 komissiya sədrinin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti 

 müqavilə 

  heç biri 

 

143.    Nəm obyektləri sınaq şüşələri və konteynerlərdə qablaşdırarkən tıxacın içəri tərəfinə nə 
yapışdırılır?   

    filtr kağızı 

 parça 

 karton 

 sellofan 

 heç bir şey 

 

 

  144.    Nəm paltarları qablaşdırmaq üçün enli boğazlı, böyük şüşə və plastmas bankaların qapaqlarının 
içəri hissəsinə nə bərkidilir?     

  rütubəti udan xüsusi patronlar 

 filtr kağızları 

 quru kartonlar 

 ağac kömürü 

 heç bir şey bərkidilmir 

 

 

145.     Polietilen örtüklərin çatışmayan cəhəti nədir?       

            güclü elektrikləşməyə məruz qalır 



  tez sıradan çıxmır 

 məmulatı isti saxlayır 

 məmulatı tərlədir 

 çatışmayan cəhəti yoxdur 

 

 

146.     Polietilen kisələrin tikişləri kənarlardan neçə mm içəri olmalıdır?      

 10 – 15 mm  

 16 – 18 mm 

 18 – 20 mm 

 20 – 24 mm 

 24 – 30 mm 

 

 

  147.   Kənarlarından 10 – 15 mm içəri tikilən hansı kisələrdir?      

 antistatik polietilen kisələr  

 parça kisələr  

 rezin kisələr 

 kağız kisələr 

 bu ölçü kisələrə tətbiq edilmir 

 

 

 148.   Müxtəlif şəxslərə aid olan məmulatlar ekspertizaya göndərilərkən necə qablaşdırılmalıdır?     
 ayrı – ayrı  

 birlikdə 

 açıq vəziyyətdə 

 nəmləndirilmiş halda 

 qablaşdırılmadan göndərilir 

 

149.    Ekspert tədqiqatları üçün xüsusi əhəmiyyəti olan faktiki informasiyanı göstərin.     



  obyekt haqqında məlumatlar 

 ekspert haqqında məlumatlar 

 baş mühasib haqqında məlumatlar 

 müqavilə haqqında məlumatlar 

 faktiki informasiya xüsusi əhəmiyyət daşımır 

 

 

 150.   Ekspert tədqiqatları üçün xüsusi əhəmiyyəti olan faktiki informasiyanı göstərin.     
 obyektlərin qarşılıqlı əlaqələr mexanizmi 

 ekspertin adı  

 ekspertin iş stajı 

 ekspertin milliyəti  

 müstəntiqin rütbəsi 

 

 

  151.   Ekspert tədqiqatları üçün xüsusi əhəmiyyəti olan faktiki informasiyanı göstərin.      

 işlə əlaqəsi olmayan obyektlər arasındakı kontaktları aradan qaldıran məlumatlar 

 ekspertlə müstəntiq arasındakı qohumluq  

 zərərçəkənlərin obyektləri tanımaması 

 bu haqda məlumat verilməməlidir 

 ayrı – ayrı qablaşdırma 

 

 

 152.   Ekspert tədqiqatları üçün xüsusi əhəmiyyəti olan faktiki informasiya hansıdır?   

     istintaq hadisələrinə cəlb edilən obyektlər dairəsi 

 istintaq sənədləri 

 müstəntiqin vəsiqəsi 

  sərəncam 

 informasiya ekspertiza üçün məcburi deyildir. 

 



 

 153.   Ekspert tədqiqatları üçün xüsusi əhəmiyyəti olan faktiki informasiya hansıdır?     

   ekspertizaya göndərilən obyektlə əlaqədə olan şəxslər dairəsi  

 istintaqda ekspertin iltizamı 

 müstəntiqin vəsiqəsi 

 sərəncam 

 istintaq sənədləri 

154.. 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 

 

155.    Hansı sual müstəntiqin lifli materiallar üçün verdiyi suallara aiddir?     

  külün üzərində tekstil materialın qalıqları varmı?  

 torpaq izlərinin əmələ gəlməsi harada baş verir? 

 obyekt üzərində lak – boya örtüyünün əmələ gəlmə mexanizmi necədir? 

 təqdim edilmiş obyekt narkotikdirmi? 

 bu sualların heç biri verilmir 

 

 

 156.    Hansı sual müstəntiqin lifli materiallar üçün verdiyi suallara aiddir?     

  obyektin üzərində verilmiş liflər varmı? 

 obyektin üzərində torpaq izləri görünürmü? 

 obyektin üzərində müəyyən örtük əmələ gəlmişdirmi? 

 obyektin mənşəyi məlumdurmu? 

 bu sualların heç biri verilmir 

 

 



157.    Lifli materiallara aid olan sual hansıdır?      

 aşkar edilmiş lifli materialların hissəcikləri hansı əlamətlərə malikdir? 

 hissəciklər nə səbəbdən ağırdır? 

 hissəciklər niyə gözlə görünmür? 

 hissəciklər rəngini niyə dəyişmişdir? 

 heç bir sual verilmir. 

 

 

 158.   Şüşədən hazırlanan obyektlər üçün ekspertə müstəntiq hansı sualı verə bilər?  

     təqdim edilmiş obyektin üzərində şüşə hissəcikləri varmı?  

 obyektin üzərindəki şüşə hissəcikləri haradandır?  

 obyektin üzərindəki şüşə hissəciklərinin tərkibi nədir?  

 obyektin üzərindəki şüşə hissəcikləri başqa bir əşya ilə kontaktda olmuşdurmu? 

 ekspertə belə sualları verməyə ehtiyac yoxdur  

 

 

159.    Kompleks ekspertiza nəyə deyilir ?      

 malın dəyərinin öyrənilməsi 

 malın istehlak dəyərinin öyrənilməsi 

 malın sınaq və təhlillərinə əsasən bütün xassələrinin ekspert tərəfindən qiymətləndirilməsi 

 çeşidin təhlili 

 sənədin təhlili  

 

 

160.    Kodun strukturuna daxil olan elementlərdən biri yalnışdır?      

 əsaslıgı 

 silsiləliyi  

  sırası 

  uzunluğu 

  əlifbası 



 

161.    Sualların ümumi formalaşması nədən asılıdır?     

  obyektlərin xüsusiyyətlərindən 

 obyektlərin çəkisindən 

 obyektlərin xarici görünüşündən  

 obyektlərin formasından 

 heç bir şeydən asılı deyildir 

 

 

 162.   Lifli materiallara aid olan sual hansıdır?       

           lifli materialdan olan obyektin üzərində texniki təsir izləri vardırmı?  

 obyekt nəyin təsirinə məruz qalmışdır? 

 obyektin çəkisi azalmışdırmı? 

 obyekti ekspertizaya kim təqdim etmişdir? 

 belə suallar verilmir 

 

 

  163.  Lifli materiallara aid olan sual hansıdır?       

nümunə kimi təqdim edilmiş hissə tekstil liflərinin ümumi xüsusiyyətləri qrupuna daxildirmi?  

 obyekt nəyin təsirinə məruz qalmışdır? 

 obyektin xarici görünüşü dəyişmişdirmi? 

 geyim predmeti istismarda olmuşdurmu? 

 heç bir sual verilmir 

 

 

164.    Lak – boya maddələri və örtüklərinə görə ekspert qarşısında qoyulan sual hansıdır?     

  aşkar edilmiş lak – boyanın izləri hansı əlamətlərə malikdir?  

 obyekt neyin təsirinə məruz qalmışdır? 

 obyektə lifli material toxunmuşdurmu? 

 lak – boyaya torpaq qarışdırılmışdırmı? 



 bu sahədə suala ehtiyac yoxdur. 

 

 

 165.   Lak – boya maddələri və örtüklərinə görə ekspert qarşısında qoyulan sual hansıdır?   

    lak – boya örtüyü obyektin üzərinə hansı üsulla çəkilmişdir? 

 obyekt neyin təsirinə məruz qalmışdır? 

 obyektə lifli material toxunmuşdurmu?  

 obyekt istismarda olmuşdurmu? 

 lak – boya üçün sual verilmir 

 

 

  166.  Lak – boya maddələri və örtüklərinə görə ekspert hansı sualları verə bilər?      

 obyekt neçənci dəfə boyanmışdır? 

 obyekt istismarda olmuşdurmu?  

 boyaya başqa qarışıq qarışdırılıbmı? 

 üzərində heç bir iz yoxdur 

 örtüklər üçün ekspertə sual verilmir 

 

 

 167.   Lak – boya maddələri və örtüklərinə görə ekspert hansı sualları verə bilər?      

 aşkar edilmiş hissəciklər boyanmış obyektin lak – boya örtüyünün hissəcikləridirmi?  

 obyekt üzərində torpaq mənşəli izlər varmı?  

 obyekt istismarda olmuşdurmu?  

 üzərində heç bir iz yoxdur 

 örtüklər üçün ekspertə sual verilmir 

 

 

  168.  Müstəntiq tərəfindən ekspertə torpaq mənşəli materiallara aid hansı suallar verilir?      

 təqdim edilmiş obyekt üzərində torpaq mənşəli izlər varmı?  

 obyekt başqa predmetlə kontaktda olmuşdurmu? 



 obyektə ekspert rəy verə bilirmi? 

 obyekt torpağa neçənci dəfə batmışdır? 

 torpaq mənşəli materiallar üçün sual verilmir 

169.    Müstəntiq torpaq mənşəli materiallara görə ekspertə hansı sualı verə bilər?   

    iz düşən torpaq nə ilə xarakterizə edilir? 

 torpaq izlərinin əmələ gəlmə mexanizmi necədir? 

 obyekt torpağa neçənci dəfə batmışdır? 

 obyekt yuyulmuşdurmu? 

 sual verməyə ehtiyac yoxdur 

 

 

170.    Şüşədən hazırlanan obyektlər üçün müstəntiq ekspertə hansı sualı verə bilər?      

 şüşənin zədə almasının səbəbi nədir? 

 şüşə obyekt hansı səbəbdən bütöv deyil?  

 zədə almış şüşə obyektini haradan götürmüşlər? 

 zədə nəyin nəticəsidir?  

 bu sualların müstəntiq tərəfindən ekspertə verilməsi düzgün deyildir 

 

 

171.    Xarab olmuş mal ilə necə davranılır?      

 silinir və məhv edilir 

 yalnız silinir 

 yalnız məhv edilir 

 yandırılır 

 torpağa basdırılır 

 

 

  172.  Şüşədən hazırlanan obyektlər üçün müstəntiq ekspertə hansı sualı verə bilər?   

     hadisə yerində obyektin üzərində aşkar edilmiş şüşə hissəcikləri ekspertizaya təqdim 
edilmiş şüşə məmulatının sınıqları deyilmi? 



 obyektə nə üçün zərbə endirilmişdir?  

 obyektə haradan zərbə endirilmişdir? 

 obyekt haradan götürülmüşdür? 

 obyektə kim zərbə endirmişdir? 

 

 

  173.   Şüşədən hazırlanan obyektlər üçün müstəntiq ekspertə hansı sualı verə bilər?     

  müxtəlif yerlərdə aşkar edilmiş şüşə qırıqları eyni şüşənin hissələridirmi? 

 şüşə qırıqları haradan götürülmüşdür?  

 obyektə haradan zərbə endirilmişdir? 

 obyekt haradan götürülmüşdür? 

 bu sualların ekspertə aidiyyatı yoxdur 

 

 

174.    Plastmas və rezin obyektlər üçün müstəntiq ekspertə hansı sualı verə bilər?       

            plastmas və rezin obyektin dağılma mexanizmi necədir? 

 rezinlə plastmasın oxşarlığı nədədir? 

 təqdim edilmiş rezin predmet plastmasa oxşayırmı? 

 iki obyektin oxşar əlamətləri varmı? 

 iki predmetin oxşarlığını nədə görürsünüz? 

 

 

  175.  Plastmas və rezin obyektlər üçün müstəntiqin ekspertə verdiyi sual hansıdır? 

            plastmas hissələr əvvəllər bütöv bir plastması təşkil edirdilərmi? 

 plastmas ilə rezinin fərqi nədir? 

 rezin hansı cəhətlərinə görə plastmasdan fərqlənir? 

 rezin nəyə deyilir? 

 ekspert bu suallara cavab vermir 

 

176.    Məhkəmə ekspertizaları kim tərəfindən maliyyələşdirilməlidir?       



             büdcə  

 ekspertiza idarəsi  

 müstəntiq 

 prokuror 

 baş mühasib 

 

 

  177.   Ədliyyə orqanlarının ekspertiza müəssilərində materialların tədqiqatı neçə gün ərzində yerinə 
yetirilməlidir?       

              20 

 22 

 25 

 26  

  36 

 

 

   178.  Kriminal ekspertiza tədqiqatlarında mürəkkəb metodlardan istifadə edilərsə, ekspertiza neçə günə 
başa çatmalıdır?     

   30 

 32 

  34 

 36 

 40 

 

 

 179.   Ekspertizanın hazırlıq mərhələsində ekspertlə müstəntiq birlikdə nə edirlər?      

  daxil olmuş materialları yoxlayırlar 

 daxil olmuş materialları yoxlamırlar 

 görülən işlərin siyahısını yazırlar 

 komissiya sədri ilə məsləhətləşirlər 



 heç bir iş görmürlər 

 

 

180.    Ekspertizanın hazırlıq mərhələsində ekspertlər müstəntiqlə birlikdə nə edirlər?    

   ekspertizaya daxil olmuş malların qablaşdırılmasının vəziyyətini yoxlayırlar 

 heç bir qablaşdırmanı yoxlamırlar 

 görüləcək işlərin siyahısını tərtib edirlər 

 prokurorla məsləhətləşirlər  

 heç bir iş görmürlər 

 

 

  181.   Ekspertizanın hazırlıq mərhələsində ekspertlə müstəntiq birlikdə nə edirlər?    

   təlimatlandırıcı ölçüləri yoxlayırlar  

 təlimatlandırıcı ölçüləri yoxlamırlar  

 ekspertləri təlimatlandırırlar 

 sərəncama əlavələr edirlər 

 heç bir iş görmürlər 

182.    Konkret obyektləri öyrənməmişdən əvvəl nə tərtib edilir?      

 ekspertin iş planı (proqramı) 

 avadanlığın siyahısı 

 ekspertlərin siyahısı 

 obyektlərin siyahısı 

 heç bir sənəd tərtib edilmir  

 

 

   183. Müstəntiqlə ekspertin qarşılıqlı münasibətləri nə ilə bağlıdır?      

 problemlər dairəsi ilə  

 sənədərin yoxlanması ilə 

 obyektin seçilməsi ilə 

 ekspertin bilik səviyyəsi ilə 



 müstəntiqin rütbəsi ilə 

 

 

184.    Hansı səbəbdən müqavilə əsasında özəl (pullu) ekspertizalar keçirmək olar?      

 ştatdan kənar ekspert təhkim olunduqda 

 ekspert tədqiqatdan imtina etdikdə  

 müstəntiq məzuniyyətdə olduqda  

 tədqiqat mürəkkəb olduqda 

 özəl ekspertiza keçirmək qadağandır 

 

 

185.    Hansı səbəbdən müqavilə əsasında özəl (pullu) ekspertizalar keçirmək olar?      

 başqa müəssisələrin avadanlığından istifadə etdikdə 

 avadanlığı təmir etdikdə 

 laborant xəstə olduqda 

 ekspertin bu sahədə səriştəsi olmadıqda 

 heç bir səbəbdən 

 

 

186.    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 

 

187.    Tədqiqatı aparan subyekt kimdir?      

 ekspert 

 komissiya sədri  

 laborant 



 laboratoriya müdiri 

 bunlardan heç biri 

 

 

   188.  Satışdan əvvəl çirklənmələr nədir?   

    malların saxlanması, daşınması və satışa hazırlıq zamanı yaranan çirklənmələr 

 yalnız saxlanma zamanı yaranan çirklənmələr 

 yalnız daşınma zamanı yaranan çirklənmələr 

 yalnız satışa hazırlıq zamanı yaranan çirklənmələr 

 yalnız qablaşdırma zamanı yaranan çirklənmələr 

 

 

 

 189.   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 

 

 

190.    Taktiki nöqteyi – nəzərdən ekspertizanın keçirilməsinə hansı dövr kimi baxmaq olar?                     

             istintaqın keçirilməsinin ekspertiza ilə bağlı ümumi alqoritmi dövrü 

 tədqiqatın yerinə yetirilməsi dövrü  

 məhsulun yetişmə dövrü 

 laboratoriya tədqiqatlarının aparılması dövrü 

 heç bir dövr kimi baxılmır 

 

 



  191.  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 

 

 

192.    Kimin təsiri altında müstəntiq bəzən qərarda sualları sadələşdirir?      

 ekspertlərin 

 auditorların 

 laboratoriya müdirinin 

  prokurorun 

 müstəntiqə heç kim təsir edə bilməz 

 

 

193.    Ekspertiza aparılarkən ekspertlər müstəntiqə necə məktublar yazırlar?  

     metodik xarakterli 

 ərizə formasında 

 müqavilə formasında 

 psixoloji təsir edən  

 heç bir məktub yazmırlar 

 

194.    Ekspert rəyi qiymətləndirmə obyekti kimi neçə aspektdən öyrənilir?      

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 



 

195.    Ekspert rəyinin qiymətləndirilməsində müstəntiq özünün hansı biliklərinə arxayınlaşmalıdır?     
 kriminalistika 

 ədəbiyyat 

  tarix  

 coğrafiya 

 biologiya 

 

 

   196.  Ekspert rəyinin qiymətləndirilməsində müstəntiq özünün hansı biliklərinə arxayınlaşmalıdır?     
 tibbi statistik 

 ədəbiyyat 

 tarix  

 coğrafiya 

 biologiya 

 

 

197.     Ekspert rəyinin qiymətləndirilməsində müstəntiq özünün hansı biliklərinə arxayınlaşmalıdır?     
 məhkəmə – tibbi  

 biologiya  

 coğrafiya 

  tarix 

 ədəbiyyat 

 

 

198.    Ekspert rəyinin qiymətləndirilməsində müstəntiq özünün hansı biliklərinə arxayınlaşmalıdır?     
 hüquq 

 biologiya 

 coğrafiya 

 ədəbiyyat 

  tarix  



 

 

199.    Ekspert rəyinin qiymətləndirilməsində müstəntiq özünün hansı biliklərinə arxayınlaşmalıdır?     
 informatika 

 biologiya  

 ədəbiyyat 

 tarix 

 coğrafiya 

 

 

  200.  Ekspert rəyinin qiymətləndirilməsində müstəntiq özünün hansı biliklərinə arxayınlaşmalıdır?     
 kibernetika 

 biologiya  

 coğrafiya 

 ədəbiyyat 

 tarix  

 

 

 201.   Tara ilə birlikdə çəkiyə nə deyilir?      

 brutto çəkisi 

 mal kütləsi 

 taranın çəkisi 

 tarasız çəki 

 xalis çəki 

 

 

 202.   Malın tarasız çəkisinə nə deyilir?       

               netto çəkisi 

 taranın çəkisi 

 xarab malın çəkisi 



 nöqsanlı mal çəkisi 

 nöqsansız mal çəkisi 

 

 

203.    Keyfiyyətcə qəbul ekspertizası hansı ekspertizanın obyektidir?      

 keyfiyyət ekspertizası 

 kəmiyyət ekspertizası 

 çeşid ekspertizası 

 sənəd ekspertizası 

 komission ekspertizası 

 

 

204.    Müqavilədə göstərilmiş tələblər hansı ekspertiza ilə qiymətləndirilir? 

      müqavilə ekspertizası 

 sifariş ekspertizası 

 nöqsanların təyini 

 şifahi qiymətləndirmə 

 miqdarca qiymətləndirmə 

 

 

   205. Malın bütün xassələrinin qiymətləndirilməsi hansı ekspertizada aparılır?      

 kompleks ekspertiza 

 sənəd ekspertizası 

 çeşid ekspertizası 

 alət ekspertizası 

 tibbi ekspertiza 

 

 

 206.   Sanitar həkimlər hansı ekspertizanın subyektləridir?     

  sanitar-gigiyenik ekspertiza 



 tibbi ekspertiza 

 audit ekspertizası 

 mühasib ekspertizası 

 çeşid ekspertizası 

 

 

   207. Vizual metod hansı metoda aiddir?       

              orqanoleptik 

 alət 

 səs 

  qoxu 

 dad 

 

 

   208. Görmə hansı metoda aid edilir?      

 vizual 

  akustik 

 qoxu 

 dad 

 səs 

 

 

209.    Texniki vasitələrin köməyilə keyfiyyətin təyini hansı metoda əsaslanır?  

     alət metoduna 

 sosioloji metoda 

 vizual metoda 

 audio metoda 

 sensor metoda 

 

210. 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 

 

 

 211.    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 

 

 

 212.   Ekspertin müəyyən sahədə səlahiyyəti hansı sənədlə təsdiq edilir?     

  şəhadətnamə 

 vəsiqə 

 sertifikat 

 tərifnamə 

 müqavilə 

 

 

213.    Ekspertin səlahiyyəti müstəntiqlə yanaşı daha kim tərəfindən yoxlanılır?       

            ekspertiza təşkilatının rəhbərliyi 

 prokurorluq orqanları 

 mühasibat işçiləri 

 laborantlar 

 heç kim 

 



 

  214.  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 

 

215. Ekspertizanın nəticələrini müstəntiqdən əlavə daha kim qiymətləndirə bilər?   

    müdafiəçi 

 ekspertlər qrupu 

 şahidlər 

 gömrük işçiləri 

 yalnız müstəntiq qiymətləndirə bilər 

 

 

 216.   Ekspertizanın nəticələrinin hüquqi qiymətləndirilməsi məhkəmə sübutları nəzəriyyəsindən hansı 
sənədə əsasən aparılır?     

  ümumi təlimata  

 xüsusi təlimata 

 metodik göstərişə 

 iki tərəfli müqaviləyə 

 zərərçəkənin ərizəsinə 

 

 

  217.  Ekspert rəyinin qiymətləndirilməsinin ikinci aspektinə nə məruz qalır?       

            iş üzrə sübutlar 

 bağlanmış müqavilələr 

 tədqiqatların təhlili 

 ekspertin iltizamı 



 qiymətləndirmədə ikinci aspekt yoxdur 

 

 

  218.  Ekspert rəyinin qiymətləndirilməsinin ikinci aspektinə nə məruz qalır?      

 faktiki məlumatlar 

 müqavilələr 

 tədqiqatların nəticələri 

 ekspertin subyektiv fikirləri 

 heç bir şey 

 

 

  219.    Ekspert rəyinin qiymətləndirilməsinin nəticələrinin müstəntiqə köməyi nədədir?       

           iş üzrə sübut vasitəsi kimi istifadə edir 

 istintaqın vaxtını artırır 

 istintaqın vaxtını azaldır 

 istintaqda heç bir köməyi yoxdur 

 rəyin müstəntiqə təsiri yoxdur 

220.    Zərərçəkənin əlamətlərinə aşağıdakılardan hansı daxildir?  

    xarici cizgilər 

 ayaqqabısının ölçüsü 

 şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi 

 ayaqqabısının materialı 

 üzüyünün ölçüsü 

 

 

221.     Zərərçəkənin əlamətlərinə göstərilənlərdən hansı daxildir?      

 toxuculuq liflərinin növü  

 dodaq boyasının markası 

 siqaret tütününün iyi 

 geyiminin istehsal edildiyi ölkə 



 ətirinin istehsal edildiyi ölkə 

 

 

  222.  Zərərçəkənin əlamətlərinə bunlardan hansı daxildir?   

    parikin lifləri 

 ayaqqabısının ölçüsü  

 üzüyünün ölçüsü  

 dodaq boyasının markası  

 geyiminin istehsal edildiyi ölkə  

 

 

 223.   Zərərçəkənin əlamətlərinə bunlardan hansı daxildir?   

    dodaq boyasının izi  

 dodaq boyasının markası  

 dodaq boyasının istehsal edildiyi ölkə  

 geyiminin istehsal edildiyi ölkə 

 ətirinin istehsal edildiyi ölkə 

 

 

   224. Zərərçəkənin əlamətlərinə bunlardan hansı daxildir?       

               dırnaq boyasının rəngi 

 dırnaq boyasının istehsal edildiyi ölkə  

 üzüyünün ölçüsü  

 dodaq boyasının markası  

 geyiminin istehsal edildiyi ölkə  

 

 

225.    Məhlul halında olan maddələr dəridə nə qədər qala bilər?      

 uzun müddət 

 30 dəqiqə 



 15 dəqiqə 

 35 saniyə 

 bu maddələr iz buraxmırlar 

 

 

 226.   Zərərçəkənin əlamətlərinə bunlardan hansı daxildir?      

 geyiminin materialı  

 üzüyünün ölçüsü  

 dodaq boyasının markası  

 geyiminin istehsal edildiyi ölkə 

 ətirinin istehsal edildiyi ölkə 

 

 

  227.  Kimyəvi boyaq maddələrinin izləri kimlər üçün xarakterikdir?    

   rəngsazlar 

 müəllimlər 

 həkimlər 

  rabitəçilər 

 metal emalı ilə məşğul olan fəhlələr 

 

 

228.    Kimyəvi boyaq maddələrinin izləri kimlər üçün xarakterikdir?    

   boyaqçılar 

 müəllimlər 

 həkimlər 

  rabitəçilər 

 metal emalı ilə məşğul olan fəhlələr 

 

 

229.    Kimyəvi boyaq maddələrinin izləri kimlər üçün xarakterikdir?     



  fotoqraflar 

  şaxtaçılar 

 nəqliyyat vasitələrini yanacaqla dolduranlar  

 rabitəçilər 

 müəllimlər 

 

 

   230.  Metal tozu və mineral yağların izləri kimlər üçün xarakterikdir?  

    metal emalı ilə məşğul olan fəhlələr  

 şaxtaçılar 

 rabitəçilər 

 müəllimlər 

 həkimlər 

 

 

 231.   Neft məhsullarının izləri kimlər üçün xarakterikdir?   

    nəqliyyat vasitələrini yanacaqla dolduranlar  

 şaxtaçılar 

 rabitəçilər 

 həkimlər 

 müəllimlər 

 

 

 232.   Maddi sübutlar harada saxlanılır?       

              iş materiallarında 

 arxivdə 

 anbarda 

 laboratoriyada 

 mühasibatlıqda 

 



233.   Ekspertiza zamanı istifadə edilən metodlar nəticə aktının hansı hissəsində göstərilməlidir?     
 tədqiqat 

 giriş 

 rəy 

 titulda 

 metodlar heç bir hissədə göstərilmir 

 

 

 234.    İşin tədqiqat hissəsində bəzən aşağıda göstərilən metodların hansından istifadə edilir?          

             orqanoleptik 

 laborator 

 qeyd etmə 

 ölçü 

 heç birindən istifadə edilmir 

 

 

 235.   Ehtimal qiymətləndirmədə say nə qədər olmalıdır?  

     0,96 – 0,99 -dan az olmamalıdır  

 0,92 – 0,93 -dən az olmamalıdır 

 0,80 – 0,90 

 0,70 – 0,80 

 0,77 – 0,88 

 

 

236.    İstintaqın əvvəlində hansı məlumatın müəyyən qədər xeyri vardır?      

 ehtimal 

 şifahi 

 yazılı 

 riyazi 

 heç bir məlumatın xeyri yoxdur 



 

 

237.     Ehtimaldan həqiqi biliklərə keçid nə vaxt həyata keçirilir?      

 ekspertiza aparılarkən 

 ekspertizadan əvvəl 

 ekspertizadan sonra 

 ekspertiza ləğv edildikdən sonra 

 heş vaxt 

 

 

238.     Əgər ekspertizanın nəticələri müstəntiqi qane etməzsə, o, ... .      

 təkrar ekspertiza təyin etmək hüququna malikdir 

 əlavə ekspertiza təyin etmək hüququna malikdir  

 kompleks ekspertiza təyin etmək hüququna malikdir 

 ilkin ekspertiza təyin etmək hüququna malikdir 

 aktı ləğv edir 

 

 

  239.   Əgər ekspertizanın nəticələri müstəntiqdə şübhə doğurarsa, o, ... .       

         təkrar ekspertiza təyin etmək hüququna malikdir  

 kompleks ekspertiza təyin etmək hüququna malikdir 

 ilkin ekspertiza təyin etmək hüququna malikdir 

 əlavə ekspertiza təyin etmək hüququna malikdir 

 aktı ləğv edir 

 

 

 240.   Müstəntiq təkrar ekspertizanı nə vaxt təyin etmək hüququna malikdir?  

     ekspertizanın nəticələri onu qane etmədikdə 

 ekspertizanın nəticələri onu qane etdikdə 

 ekspertizanın nəticələri lakonik verildikdə  



 nəticə təlimata əsaslananda 

 müstəntiq bu hüquqa malik deyildir 

 

 

241.    Müstəntiq təkrar ekspertizanı nə vaxt təyin etmək hüququna malikdir?    

   ekspertizanın nəticələri onda şübhə doğurduqda 

 ekspertizanın nəticələri onda şübhə doğurmadıqda 

 ekspertizanın nəticələri lakonik olduqda 

 nəticə təlimata əsaslananda  

 müstəntiq bu hüquqa malik deyildir 

 

 

  242.  Müstəntiqin izah edərək rəsmiləşdirdiyi nəticə hansı ekspertizanın təyini ilə əlaqədardır?     
 təkrar ekspertiza 

 ilkin ekspertiza 

 əlavə ekspertiza 

 kompleks ekspertiza 

 komission ekspertiza 

 

 

  243.  Müstəntiq nəyi izah edərək rəsmiləşdirməlidir?       

         birinci nəticədən razı qalmadığını 

 birinci nəticədən razı qaldığını  

 ilkin ekspertizadan razı qaldığını 

 ilkin rəydən razı qaldığını 

 bunlardan heç birini 

 

 

 244.   Hansı həll olmayan hissəciklər insanın dəri qatında ömrü boyu qala bilər?       

             cilalayıcı materiallar 



 boyaqlar 

 daş kömür hissəcikləri 

 şüşə qırıqları 

 bele bir şey ola bilməz 

 

 

  245.   Cilalayıcı materiallar kimlərin bədənində – dəri qatında ömrü boyu qala bilər?      

 kəsici əşyaları itələyən şəxslərin 

 müəllimlərin 

 həkimlərin 

 boyaqçıların 

 maşinistlərin 

 

 

246.    Nəfəs yollarında insanın peşəsi ilə əlaqədar olan hansı hissəciklər aşkar edilə bilər?     
 mikrohissəciklər 

 makrohissəciklər 

 piqmentlər 

 bəzi vasitələrin izləri 

 heç bir hissəcik aşkar edilə bilməz 

 

 

 247.   Ekspertiza zamanı aşkar edilmiş obyektdən maddi sübut kimi istifadə etmək olarmı?   

    obyekt prosessual yolla əldə edilmişdirsə olar 

 müstəntiqin təkidi ilə olar 

 prokurorun istəyi ilə olar 

 ekspertlər məsləhət bilsələr olar 

 zərərçəkən razı deyilsə olmaz 

 

 



  248.   Maddi sübutların sübutedici əhəmiyyəti nəyə əsaslanır?       

            ekspert rəyinə 

 müqavilənin şərtlərinə 

 müstəntiqin qərarına 

 prokurorun əmrinə 

 hakimin hökmünə 

 

 

  249.    Sübutedici obyektlərlə birlikdə daha hansı sənədlər iş materialları ilə işdə saxlanılır?     
 ekspertiza materialları 

 yalnız sərəncam 

 hakimin hökmü 

 müstəntiqin qərarı 

 obyektə heç bir sənəd qoşulmur 

 

 

250.    Sübutedici obyektlərlə birlikdə daha hansı sənədlər iş materialları ilə işdə saxlanılır?     
 ekspertin rəyi 

 yalnız sərəncam  

 hakimin hökmü 

 müstəntiqin qərarı 

 obyektə heç bir sənəd qoşulmur 

 

 

 251.   Əvvəlki görünüşünü dəyişmiş obyektlər nə zaman işə tikilə bilər?      

 əgər onların xassələri təkrar ekspertiza üçün yararlıdırsa  

 onların quruluşu tam dağılmışdırsa 

 onlar deformasiyaya uğramamışdırlarsa 

 onlar tam deformasiyaya uğramışdırlarsa  

 bu obyektlər işə tikilə bilməzlər 



 

 

 252.   Fotoşəkillərin itirilməsi və ya dəyişdirilməsi istintaqın gedişatına necə təsir edir?      

 sübuta yetirilməyə mənfi təsir edir 

 istintaqa təsiri yoxdur 

 istintaqa müsbət təsir edir 

 istintaqın gedişatını ləngidir  

 heç bir təsir etmir 

 

 

   253. Sanitar-epidemiologiya orqanına hansı mal haqqında məlumat verilir?    

   təhlükəli mal 

 saxta mal 

 keyfiyyətsiz mal 

 şərti mal 

 oxşar mal 

 

 

254.    Ekspertizanın təyinatı haqqında sənəd hansı mərhələdə tələb olunur?       

hazırlıq 

 əsas 

 yekun 

 rəy 

 nəticə 

 

 

255.    Ərizə və qaimə ekspertizanın nəyini təsdiq edir?      

  təyinatını 

 məqsədini 

 vəzifəsini 



 nəticəsini 

 qərarı 

 

 

256.    Ekspertlə sifarişçinin münasibəti hansı mərhələdə təyin olunur?       

             hazırlıq mərhələsi 

 əsas mərhələ 

 yekun mərhələ 

 qərar 

 nəticə 

 

 

   257. Mal partiyası ilə ekspertlər hansı mərhələdə tanış olur?       

               hazırlıq mərhələsində 

 əsas mərhələdə 

 yekun mərhələsində 

 qərarda 

 nəticədə 

 

 

258.     Hazırlıq mərhələsində hansı sənəd təqdim edilir?       

            yazılı ərizə 

 texniki sənəd 

 qərar 

 rəy 

 nəticə 

 

 

259.     Zəruri sənədlərin olmaması zamanı ekspertlər nə edir?      

 ekspertizanı aparmaqdan imtina edir 



 aktı yazmır 

 rəyi yazmır 

 qərarı yazmır 

 nəticə olmur 

 

 

 260.   Ekspertlərin iş yerləri normativə uyğun olmadıqda nə baş verir?      

 ekspertiza dayandırılır 

 sənəd toplanır 

 auditə məlumat verilir 

 qərar verilir 

 akt yazılır 

 

 

   261. Yekun mərhələ nə vaxt başlayır?       

                 sınaq protokolları əldə edildikdən sonra 

 aktdan sonra 

 qərardan sonra 

 rəydən sonra  

 nəticədən sonra  

 

 

   262.  Ekspert sifarişçi ilə nəyi razılaşdırmalıdır?       

              göstəricilər nomenklaturasını 

 rəyi 

 aktı 

 qərarı 

 nəticəni 

 

 



 263.   Yekun qərar harada qeyd olunur?      

  aktın əsas hissəsində 

 ərizədə 

 nəticədə 

 rəydə 

 aktın ümumi hissəsində 

 

 

   264. Protokol harada əks olunur?      

 aktın ümumi hissəsində 

 ərizədə 

 yekunda 

 aktın əsas hissəsində 

 nəticədə 

 

 

   265. Saxlama müqəvilələri kimlərlə bağlanır?      

 hüquqi və fiziki şəxslərlə 

 yalnız hüquqi şəxslərlə 

 yalnız fiziki şəxslərlə 

 anbar müdirləri ilə 

 laboratoriya işçiləri ilə 

 

 

   266. Saxlanma zamanı malların keyfiyyətinin aşağı düşməsi prosesi necə adlanır?     

  keyfiyyət dərəcəsinin dəyişməsi 

 miqdar dəyişməsi 

 rəng dəyişməsi 

 dadın dəyişməsi 

 iyin dəyişməsi  



 

 

   267. Sənəd ekspertizasının mürəkkəbliyi nədədir?    

   mal olmadıqda ekspertlərin yalnız normativ sənədlərə əsaslanması 

 cihaza ehtiyacın olmaması 

 sənədsiz ekspertizanın aparılması 

 malın mütləq olması 

 ekspertlərin səriştəli olması  

 

 

268.    Sanitar – gigiyenik ekspertizanın məqsədi nədir?      

 malın təhlükəsizliyinin təsdiqi 

 malın keyfiyyətsizliyinin təyini 

 məhsulun təzəliyinin yoxlanılması 

 məhsulun qatılığının təyini 

 alıcıların tələbinin öyrənilməsi 

 

 

 269.   Bunlardan hansı sanitar – gigiyenik ekspertizanın obyektidir?       

                    məhsul 

 normativ sənəd 

 cihaz 

 laborator vasitələr 

 texniki sənədlər 

 

 

 270.   Mallara gigiyenik tələblər nə ilə təsdiq olunur?    

   xüsusi standart qaydaları və normaları ilə 

 yalnız standartla 

 yalnız metodiki göstərişlə 



 ekspertlərlə 

  rəhbərliklə 

 

 

  271.  Ksenobiotiklər nədir?     

  yad cisimli kimyəvi birləşmələr 

 təbii zərərli qarışıqlar 

 təbii xammallar 

 çirklənmə mənbələri 

 antibiotik təsirinə malik birləşmələr 

 

 

272.    Yeyinti (qida) əlavələrinin qrupları hansılardır?      

 icazə verilmiş və qadağan edilmiş 

  yalnız icazə verilmiş 

  yalnız qadağan edilmiş 

 ancaq rəngləyicilər 

 ancaq ədviyyatlar 

 

 

273.    Ekoloji ekspertizanın vəzifəsi nədir?   

    malların ətraf mühitə zərərli təsirinin öyrənilməsi 

 malların daşınması 

 malların saxlanması 

 malların satışa hazırlanması 

 malların utilizasiyası 

 

 

   274.  Malların ekoloji ekspertizası nə deməkdir?      

 malların ətraf mühitə zərərli təsirinin ekspert tərəfindən qiymətləndirilməsi 



 mikroorqanizmlərin əlaqəsi 

 malların sertifikasiyası 

 malların standartlaşdırılması 

 keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi 

 

 

275.    Sınaq metodlarına hansı tələblər qoyulur?       

Obyektiv,dəqiq,təkrarlanan,müqayisə edilə bilən formada verilməli və qəbul edilən müddət ərzində 
münasib xərclərlə yerinə yetirilə bilməlidir 

 Obyektiv,dəqiq,təkrarlanmayan,müqayisə edilə bilən formada verilməli və qəbul edilən müddət 
ərzində münasib xərclərlə yerinə yetirilə bilməlidir. 

 Obyektiv,dəqiq,təkrarlanan,müqayisə edilməyən və qəbul edilən müddət ərzində münasib 
xərclərlə yerinə yetirilə bilməlidir. 

 Obyektiv,dəqiq,təkrarlanmayan,müqayisə edilə bilən formada verilməli və qəbul edilən müddətdə 
və ondan sonra münasib xərclərlə yerinə yetirilə bilməlidir. 

 Obyektiv,dəqiq,təkrarlanan,müqayisə edilməyən və qəbul edilən müddətdə və ondan sonra 
münasib xərclərlə yerinə yetirilə bilməlidir 

 

 

 276.   Azərbaycan Respublikasında məcburi sertifikatlaşdırılan məhsulların və xidmətlərin 
nomenklaturası üzrə təkliflər hazırlayan orqan nece adlanır?    

   Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan 

 Azərdövlətstandart 

 Sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi şura 

 Sertifikatlaşdırma üzrə milli orqan 

 Sertifikatlaşdırma üzrə orqan 

 

 

  277.  Bunlardan hansı keyfiyyət sistemi anlayışını ifadə edir?     

  Keyfiyyətə ümumi rəhbərliyin həyata keçirilməsini təmin edən təşkilati 
strukturun,məsuliyyətin,prosedur,proseslərin və ehtiyatların məcmusudur. 

 Keyfiyyət və kəmiyyətə ümumi rəhbərliyin həyata keçirilməsini təmin edən təşkilati 
strukturun,məsuliyyətin,prosedur,proseslərin və ehtiyatların məcmusudur. 



 Keyfiyyətə ümumi rəhbərliyin həyata keçirilməsini təmin edən təşkilati strukturun,məsuliyyətin 
və ehtiyatların məcmusudur. 

 Keyfiyyət və kəmiyyətə ümumi rəhbərliyin həyata keçirilməsini təmin edən 
strukturun,məsuliyyətin,prosedur,proseslərin və ehtiyatların məcmusudur. 

 Keyfiyyətə ümumi rəhbərliyinn həyata keçirilməsini təsdiq edən təşkilati 
strukturun,məsuliyyətin,prosedur,proseslərin və ehtiyatların məcmusudur. 

 

 

278.    Sənəd ekspertizasının mürəkkəbliyi nədədir?     

   mal olmadıqda ekspert yalnız normativ sənədlərə əsaslanır 

 cihaza ehtiyac olmur 

 sənədsiz ekspertiza aparılır 

 malın mütləq olması 

 ekspertlərin səriştəliliyi 

 

 

  279.  Malın adının çeşidə uyğunluğu nəyi göstərir?     

  çeşid identifikasiyasını 

 çeşid müxtəlifliyini 

 oxşarlığı 

  eyniləşdirilməyi 

 rəyi 

 

 

  280.  Təhlükəsizlik sahəsində xüsusi tələblərin qoyulduğu məhsul növlərinə hansı hallarda sertifikat 
verilir?      

 Onların təhlükəsizliyini və digər spesifik keyfiyyətini təsdiq edən gigiyenik,fitosanitar və 
digər xüsusi sertifikatlar olduğu zaman 

 Onların keyfiyyətini təsdiq edən gigiyenik,fitosanitar və digər xüsusi sertifikatlar olduğu zaman 

 Onların təhlükəsizliyini və digər spesifik keyfiyyətini təsdiq edən gigiyenik,fitosanitar və digər 
xüsusi sənədlər olduğu zaman 

 Onların təhlükəsizliyini və digər spesifik keyfiyyətini təsdiq edən mikrobioloji və digər xüsusi 
sertifikatlar olduğu zaman 



 Onların təhlükəsizliyini təsdiq edən gigiyenik,fitosanitar və digər xüsusi sertifikatlar olduğu 
zaman 

 

 

 281.   Hansı tələblər uyğunluğun qiymətləndirilməsi metodları üçün əsas götürülür?       

         Dəqiq və birmənalı olmalı 

 Aydın və əsaslandırılmış olmalı 

 Səlist şəkildə yazılmalı və əməl edilməlidir 

 Dəqiq və əsaslandırılmış olmalı 

 Səlist şəkildə yazılmalı və birmənalı olmalı 

 

282.    Kriminalistikada tədqiqatın nəticəsindəki ehtimallığın dərəcəsini təyin etmək üçün hansı metoddan 
istifadə edilir?       

             tətbiqi riyaziyyat metodundan 

 ehtimal nəzəriyyəsindən 

 inteqral metodundan 

 həndəsi metoddan 

 heç bir metoddan 

 

 

283.    Tətbiqi riyaziyyat metodu kriminal ekspertizada nə vaxt tətbiq edilir?      

 nəticədəki ehtimallığın dərəcəsini təyin edərkən 

 tədqiqat apararkən 

 malları qablaşdırarkən 

 qablaşdırmanı açarkən  

 tətbiq edilmir  

 

 

 284.    Ehtimaldan həqiqi biliklərə keçid vaxtı ... .   

    ehtimaldan istifadə etmək problemi aradan qaldırılır 



 ehtimala ehtiyac qalmır 

 ehtimala ehtiyac vardır 

 həqiqi biliklərdən istifadə edilmir 

 ehtimaldan həqiqi biliklərə keçid baş vermir 

 

 

285.    Rəyin qiymətləndirilməsində nə xüsusi yer tutur?      

 faktın mümkünlüyü haqqında nəticə 

 nəticənin həcmi 

 nəticənin xarakteri – məzmunu 

 ekspertin fikri 

 müstəntiqin fikri 

 

 

286.    Ekspert rəyinin qiymətləndirilməsinin nəticələri hansı sənəddə öz əksini tam tapmalıdır?     
 ittiham aktında  

 qərarda 

 sərəncamda 

 müqavilədə 

 nümunə götürülməsi aktında 

 

 

 287.   Göstərilənlərdən hansı ittiham aktında öz əksini tam tapmalıdır?       

           ekspert rəyinin qiymətləndirilməsinin nəticələri 

 ekspert rəyinin qısa məzmunu 

 ekspert rəyinin müdiriyyət tərəfindən tam təsdiqi 

 ekspertlər haqqında məlumatlar 

 bunlardan heç biri 

 

 



 288.   Bitki mənşəli narkotik vasitələrin hissəciklərinin tədqiqində ekspertlər hansı analizdən istifadə 
edirlər?       

              qazoxromatoqraf analizindən 

 maye xromatoqraf analizindən 

 adsorbsiyaya əsaslanmış analizdən 

 fotokolorimetriya analizindən  

 adgeziyaya əsaslanmış analizdən 

 

 

289.    Ekspertizanın nəticəsi ehtimal formasında qiymətləndirilərsə nə baş verə biər?    

   işdə problemlər yarana bilər  

 istintaq problemsiz keçər 

 tədqiqatın nəticəsinə şübhə yaranmaz 

 ilkin tədqiqatın nəticələri müəyyən şübhə doğurar 

 heç nə baş verə bilməz  

 

 

 290.   Müstəntiq birinci nəticədən razı qalmadığını necə göstərməlidir?      

 izah edərək rəsmiləşdirməlidir 

 təlimata əsaslandırmamalıdır 

 izahın verməməlidir 

 şifahi izah etməlidir 

 rəsmiyyətə yer verməməlidir 

 

 

   291.  Ehtimaldan istifadə etmək problemi nə vaxt aradan qaldırılır?     

  ehtimaldan həqiqi biliklərə keçid vaxtı 

 həqiqi bilkilərdən istifadə edilmədikdə 

 ekspertin fikri qeyri – obyektiv olduqda 

 ekspertizanın nəticəsi qeyri – real olduqda 



 bu problem heç vaxt aradan qaldırıla bilməz 

 

 

   292.  Təkrar ekspertizanın nəticəsinin qiymətləndirilməsinin xüsusiyyəti nədən ibarətdir?      

 birinci və təkrar ekspertizanın nəticəsinin müqayisəli təhlilindən 

 birinci ekspertizanın nəticəsinin təhlilindən 

 təkrar ekspertizanın nəticəsinin təhlilindən 

 əlavə ekspertizanın nəticəsinin təhlilindən 

 təhlilin aparılmamasından  

 

 

293.     İstintaqın gedişi zamanı sübut etmənin birinci halında nə göstərilir? 

      protokolda göstərilmiş məmulatlar 

 protokolda göstərilməmiş məmulatlar 

 işə aidiyyatı olmayan məmulatlar  

 istintaqdan kənar məmulatlar 

 heç bir şey göstərilmir 

 

 

294.    Sübut etmənin ikinci halında nə aşkar edilir?      

          predmetin üzərində material və əşyaların izləri 

 üzərində iz qalmayan materiallar 

 üzərində iz qalmayan əşyalar 

 predmet üzərində ləkələr 

 heç bir şey aşkar edilmir 

 

 

 295.   Sübut etmənin üçüncü halında nə göstərilir?      

 ekspertizadan keçmiş materiallar müstəntiqə qaytarılır 

 ekspertizadan keçməmiş materiallar müstəntiqə qaytarılır  



 bu materiallardan işdə istifadə edilmir 

 bu materiallar maddi sübut deyildir 

 heç bir şey göstərilmir 

 

296.    “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 

 

 

297.    “Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunun tətbiq 
edilməsi hansı fərmanda öz əksini tapmışdır?      

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 2000 – ci il tarixli fərmanı 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 fevral 2000 – ci il tarixli fərmanı  

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 mart 2001 – ci il tarixli fərmanı 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 mart 2001 – ci il tarixli fərmanı 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 sentyabr 2001 – ci il tarixli fərmanı 

 

 

   298. “Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında” qanunun pozulmasına görə kimlər 
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar?      

 vəzifəli şəxslər 

 yalnız ekspertlər 

 yalnız laborantlar 

 yalnız əmtəəşünaslar 

 yalnız mühasiblər 

 

 



299.    Əmtəəşünas – ekspert qarşında qoyulan suallar hansı xarakterdə olmamalıdır?     

  hüquqi 

 sosioloji 

 statistik 

 genetik 

 ekspertə istənilən sual verilə bilər 

 

 

300.    Hansı mallar təkrar sənaye emalından keçirilir?       

             qeyri-standart mallar 

 nöqsanı aradan qaldırılması mümkün olmayan mallar 

 xarab olmuş mallar 

 çürümüş mallar 

 keyfiyyətsiz mallar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


