AAA_1104#01#Q16#01.Eduman testinin sualları
Fәnn : 1104 Әrzaq mallarının kriminal ekspertizasının
1 Ekspert komissiyası neçә qrupdan ibarәt olur?

•

2
6
4
10
8

2 Malın tarasız çәkisinә nә deyilir?

•

netto çәkisi
xarab malın çәkisi
taranın çәkisi
nöqsansız mal çәkisi
nöqsanlı mal çәkisi

3 Malın yenilik dәrәcәsi hansı ekspertizada tәyin olunur?

•

keyfiyyәt ekspertizası
sәnәd ekspertizası
әmtәә ekspertizası
çeşid ekspertizası
kәmiyyәt ekspertizası

4 Sanitar hәkimlәr hansı ekspertizanın subyektlәridir?

•

mühasib ekspertizası
sanitargigiyenik ekspertiza
tibbi ekspertiza
çeşid ekspertizası
audit ekspertizası

5 Alәt metodu necә metoddur?

•

obyektiv
sosisoloji
subyektiv
fiziki
bioloji

6 Vizual metod hansı metoda aiddir?

•

orqanoleptik
sәs
alәt
dad
qoxu

7 Görmә hansı metoda aid edilir?

•

dad
vizual
sәs
qoxu
akustik

8 Texniki vasitәlәrin kömәyilә keyfiyyәtin tәyini hansı metoda әsaslanır?

•

alәt metoduna
vizual metoda
sosioloji metoda
sensor metoda
audio metoda

9 Yüksәk xәrc vә uzun müddәt tәlәb edәn metod hansıdır?

•

laboratoriya
sәs
sensor
vizual
ekspert

10 Attestasiyadan sonra ekspertlәr öz biliklәrini necә artırmalıdır?

•

ixtisası tәkmillәşdirmә kurslarına getmәli
xüsusi әdәbiyyatı mütaliә etmәli
standartların mәzmunu ilә tanış olmalı
müzakirә yolu ilә
dialoq yolu ilә

11 Qiymәtlәndirmә metodu nәyә imkan verir?

•

keyfiyyәt haqqında әtraflı, obyektiv fikir söylәmәyә
malın tәtbiqinә
malın satışına
normativ sәnәdә
texniki şәrtә

12 Bioloji tәhlükәsizlik nәdir?

•

malın insan sağlamlığı üçün tәhlükәsizliyi
bitki ilә qidalanma
zәrәrli maddәlәrin olmaması
çirkdәn asan tәmizlәmә
çirklәnmә

13 Ekspert qrupunun tәrkibinә daxil olan әsas ixtisasçı necә adlanır?

•

әmtәәşünas – ekspert
audit
mühәndis
dizayner
mühasib

14 Ekspert qrupunun tәrkibi әn azı neçә nәfәr olmalıdır?

•

•

7
9
8
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10

15 Yekun qәrar hansı yolla qәbul edilir?

•

sәsvermә yolu ilә
faizlә
balla
riyazi
hesablamaqla

16 Tara ilә birlikdә çәkiyә nә deyilir?

•

brutto çәkisi
taranın çәkisi
mal kütlәsi
xalis çәki
tarasız çәki

17 Malın vә taranın kütlәsinin artmasına nә sәbәb olur?

•

havanın nisbi rütubәti
sıxlıq
temperatur
malın vә taranın forması
malın vә taranın növü

18 Malın keyfiyyәt göstәricilәrinin tәlәbә uyğunluğunu hansı ekspertiza tәyin edir?

•

keyfiyyәt ekspertizası
çeşid ekspertizası
kәmiyyәt ekspertizası
komission ekspertizası
sәnәd ekspertizası

19 Keyfiyyәtcә qәbul ekspertizası hansı ekspertizanın obyektidir?

•

keyfiyyәt ekspertizası
çeşid ekspertizası
kәmiyyәt ekspertizası
komission ekspertizası
sәnәd ekspertizası

20 Müqavilәdә göstәrilmiş tәlәblәr hansı ekspertiza ilә qiymәtlәndirilir?

•

miqdarca qiymәtlәndirmә
sifariş ekspertizası
müqavilә ekspertizası
şifahi qiymәtlәndirmә
nöqsanların tәyini

21 Şәrti yararlı mal hansıdır?

•

•

yüngül nöqsanları olan mal
aşağı sortlu mal
keyfiyyәtsiz mal
tәhlükәli mal
satışdan çıxarılan mal

22 Malların keyfiyyәt dәrәcәsinin dәyişmәsi nә zaman baş verir?

•

saxlanma vә daşınma zamanı
satış zamanı
markalanma zamanı
qәbul edilmә zamanı
qablaşdırma zamanı

23 İnformasiyanın qiymәtlәndirilmәsi hansı ekspertizada aparılır?

•

sәnәd ekspertizası
sanitar ekspertizası
sosioloji ekspertiza
audit ekspertizası
alәt ekspertizası

24 Malın bütün xassәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi hansı ekspertizada aparılır?

•

kompleks ekspertiza
çeşid ekspertizası
sәnәd ekspertizası
tibbi ekspertiza
alәt ekspertizası

25 Malın tәhlükәsizliyinin tәsdiqi hansı ekspertizada aparılır?

•

sanitargigiyenik ekspertiza
sosioloji ekspertiza
mәhkәmә ekspertizası
tibbi ekspertiza
baytarlıq ekspertizası

26 Bunlardan hansı yad cisimli kimyәvi birlәşmәdir?

•

ksenobiotika
tәbii xammal
antibiotik
aşılayıcı
rәnglәyici

27 Sadәlik vә tezlik hansı metodun üstün cәhәti sayılır?

•

orqanoleptik
vizual
alәt
sosioloji
ekspert

28 Ekspertin risk şәraitindә qiymәtlәndirilmәsi hansı metoddur?

•

•

ekspert
sәs
sensor
audio
vizual

29 Tәhlükәli mәhsullar hansı üsulla mәhv edilir?

•

termiki, mexaniki
yalnız mexaniki
yalnız termiki
yalnız texnoloji
yalnız kimyәvi

30 Termiki mәhvedilmә hansı yolla aparılır?

•

yanma yolu ilә
basdırmaqla
әzmәklә
üyütmәklә
parçalamaqla

31 Mexaniki mәhv edilmә hansı üsulla aparılır?

•

әzmәk yolu ilә
emal yolu ilә
yandırmaq yolu ilә
kimyәvi birlәşmәlәrin tәsiri ilә
әritmәk yolu ilә

32 Kimyәvi mәhv edilmә hansı üsulla aparılır?

•

tullantıya kimyәvi birlәşmәlәrin tәsiri ilә
әzmәk yolu ilә
yandırmaq yolu ilә
parçalamaq yolu ilә
basdırmaq yolu ilә

33 Tәhlükәli mal haqqında ekspertlәr hansı orqana mәlumat vermәlidir?

•

Dövlәt sanitar epidemiologiya nәzarәti orqanına
ekspert bürosuna
prokurorluğa
auditorlar palatasına
sertifikasiya orqanına

34 Ekspertlәr hazırlıq mәrhәlәsindә hansı sәnәdlәri әldә edirlәr?

•

әmtәә ekspertizasının tәyinatı haqqında olan sәnәd
müqavilә
akt
texniki sәnәd
normativ sәnәd

35 İlkin ekspertiza aktları hansı növ ekspertizada tәlәb olunur?

•

•

tәkrar ekspertizada
kompleks ekspertizada
nәzarәt ekspertizasında
yekun ekspertizada
son ekspertizada

36 Nәzarәt ekspertizası zamanı hansı sәnәd tәlәb olunur?

•

ilkin ekspertiza aktı
sınaq protokolu
әrizә
qaimә
akt

37 Malların saxlanılması tәmin olunmadıqda ekspert nә etmәlidir?

•

ekspertizanı dayandırmalı
әmtәәşünas tәlәb etmәli
mühasib tәlәb etmәli
standart tәlәb etmәli
müqavilәni tәlәb etmәli

38 Müxtәlif mal göndәrәnlәrdәn mәhsul daxil olduqda ekspertiza aktının sayı nә qәdәr olmalıdır?

•

mal göndәrәnlәrin sayı qәdәr
sәnәdsiz malların sayı qәdәr
texnoloji nöqsanlı malların sayı qәdәr
keyfiyyәtsiz malların sayı qәdәr
tarasız malların sayı qәdәr

39 Ekspert qәrarları nә zaman lәğv edilir?

•

qәrarlar natamam olduqda
mal partiyası çox olduqda
standartlar olmadıqda
nöqsansız mallar olduqda
nöqsanlı mallar olduqda

40 Ölçü vasitәlәri nasaz olduqda ekspert qәrarları necә qiymәtlәndirilir?

•

qәrar lәğv edilir
malların miqdarı dәyişir
nöqsanlı mallar lәğv edilir
keyfiyyәtsiz mallar lәğv edilir
standart mallar lәğv edilir

41 Ekspert qәrarları elmi cәhәtdәn әsassız olduqda nә baş verir?

•

qәrar lәğv edilir
qәrar subyektiv sayılır
qәrar rәyә göndәrilir
qәrar müdafiә olunur
qәrar obyektiv sayılır

42 Ekspert qәrarları şübhә doğurduqda qәrar qüvvәdә saxlanılırmı?

•

•

qәrar qüvvәdәn düşür
qәrar obyektiv sayılır
qәrar subyektiv sayılır
müsbәt rәy verilir
qәrar müsbәt qarşılanır

43 Ekspertiza zamanı ekspertin buraxdığı tipik sәhv hansıdır?

•

tamamlanmamış rәy
texniki sәnәdin olması
standartdan istifadә edilmәsi
rәyin tәsdiq edilmәsi
tamamlanmış rәy

44 әsassız ekspertiza aparılması nә ilә nәticәlәnir?

•

şübhә doğuran qәrarların qәbulu ilә
ekspertiza zamanı subyektivliklә
ekspertiza zamanı mәsuliyyәtsizliklә
ekspertiza zamanı ziddiyyәtin yaranması ilә
ekspertiza zamanı standartlardan istifadә edilmәmәklә

45 Mәlumatlar etibarlı olmadıqda ekspert nә etmәlidir?

•

tәhlillәr aparmalı
standarta әsaslanmalı
qәrar vermәli
sәnәdlәri yoxlamalı
ekspertizanı dayandırmalı

46 Tәhlükәsizlik texnikasına әmәl edilmәdikdә ekspert nә etmәlidir?

•

informasiyanı tamamlamalı
sәnәdlәrә baxmalı
mәslәhәtlәr aparmalı
qәrar qәbul etmәmәli
ekspertizaya xitam vermәli

47 Suroqat nәdir?

•

oxşadılan mal
informasiyalı mal
markalanmış mal
nöqsanlı mal
mal әvәzedicisi

48 Kәmiyyәt saxtalaşdırması nәdir?

•

sәnәdli malın satışa buraxılması
istehlakçının çәkidә, hәcmdә, uzunluqda aldadılması
sәnәdsiz malın satışa buraxılması
tәhlükәli malın istehsal edilmәsi
potensial tәhlükәli malın istehsal edilmәsi

49 İnformasiya saxtalaşdırılması nәdir?

•

reklam informasiyası
mal haqqında tәhrif olunmuş mәlumatın verilmәsi
standart informasiyası
sәnәd informasiyası
marka informasiyası

50 әrizә vә qaimә nә vaxt etibarsız sayılır?

•

әzilmiş olduqda
subyektiv nәticәlәr olduqda
düzgün tәrtib edilmәdikdә
imzalar olmadıqda
düzәliş edildikdә

51 Ekspertizaya göndәrilәn mal partiyası üzrә ixtisaslaşmayan ekspertlәri bu prosesә cәlb etmәk
olarmı?

•

iş tәcrübәsinә әsasәn cәlb etmәk olar
attestasiyadan keçirdikdәn sonra cәlb etmәk olar
cәlb etmәk olar
әsassız şәkildә cәlb etmәk olar
cәlb etmәk olmaz

52 Ekspertizada tipik sәhvlәrin buraxılmaması üçün nә etmәk lazımdır?

•

ekspertlәr tәlimatlandırılmalı
ekspertlәr protokolla tanış olmalı
ekspertlәr sәnәd toplamalı
ekspertlәr akt tәrtib etmәli
ekspertlәr tәlimatlandırılmamalı

53 Son rәydә nәticәlәr necә ifadә olunmalıdır?

•

yanlış
qısa vә dürüst
әsaslandırılmamış
mәntiqsiz
geniş

54 Son rәydә hansı nәticәlәr nәzәrә alınmalıdır?

•

vizual nәticәlәr
sensor nәticәlәr
orqanoleptik nәticәlәr
tәdqiqat vә laboratoriya sınaqlarının nәticәlәri
lamisә nәticәlәri

55 Ekspertiza aktında hansı tarix göstәrilir?

•

yalnız bitmә saatı
yalnız başlanma tarixi
ekspertizanın başlanma vә bitmә tarixi
yalnız başlanma saatı
yalnız bitmә tarixi

56 Material obyektlәrinә nә aiddir?

•

haqqında rәy verilmәyәn materiallar
istintaqa aid olmayan materiallar
istintaqdan әvvәl götürülәn materiallar
istintaq zamanı götürülәn materiallar
ekspertә tәqdim edilmәyәn materiallar

57 Material obyektlәrinә nә daxildir?

•

ekspertizasına icazә verilmәyәn materiallar
istintaqa aid olmayan materiallar
iş üzrә aparılan istintaq zamanı götürülәn mәmulatlar
ekspertә tәqdim edilmәyәn materiallar
ekspertizaya ehtiyacı olmayan materiallar

58 Potensial әşyayi – dәlilә hansı status verilir?

•

status verilmir
“ekspertiza rәyinә әlavәlәr”
“istintaq protokoluna әlavәlәr”
status sözü ekspertizaya aid deyildir
“ekspertin aktına әlavәlәr”

59 Qaz halında maddәlәrdәn kim nümunә götürә bilәr?

•

müstәntiq
mühasib
mühәndis
iqtisadçı ekspert
gömrük işçisi

60 Qaz halında maddәlәrdәn nümunә götürmәk üçün hansı vasitәdәn istifadә olunur?

•

ölçü kolbası
pipet
vakuum nümunә götürәni
silindr
torsion tәrәzi

61 Ekspertiza ilә bağlı istintaq – faktiki işin başlanğıc mәrhәlәsi hansıdır?

•

ekspertin attestasiyadan keçmәsi
materialların damğalanması
materialların ekspertizaya hazırlanması
komissiya sәdrinin seçilmәsi
materialların qablaşdırılması

62 Ekspertizaya hazırlığa nә daxildir?

•

ekspertin attestasiyadan keçmәsi
materialların qablaşdırılması
material obyektlәrinin hazırlanması
komissiya sәdrinin seçilmәsi
materialların damğalanması

63 Ekspertizaya hazırlığa nә daxildir?

•

sәnәdlәrin ekspertә tәqdim edilmәsi
sәnәdlәrin nömrәlәnmәsi
sәnәdlәrdәki mәmulatların hazırlanması
sәnәdlәrlә tanışlıq
sәnәdlәrin tikilmәsi

64 Material obyektlәrinә nә aiddir?

•

nöqsanlı әşyalar
istintaqa lazım olmayan әşyalar
iş üzrә götürülәn әşyalar
ekspertizaya ehtiyacı olmayan әşyalar
çıxdaş (brak) sayılan әşyalar

65 Zirzәmi vә anbarların hansı yerlәrindә torpaq nümunәsi götürülmәlidir?

•

tavanından
bir küncündәn
müxtәlif yerlәrindәn
qapısının alt hissәsindәn
divarından

66 Qaz halında maddәlәrdәn kim nümunә götürә bilәr?

•

komissiya sәdri
iqtisadçı ekspert
kriminalist
müstәntiq
gömrük işçisi

67 Qaz halında maddәlәrdәn nümunә götürmәk üçün hansı vasitәdәn istifadә olunur?

•

ölçü kolbası
pipet
şpris
silindr
torsion tәrәzi

68 Mәhkәmә – tibbi ekspertizasına insan orqanizmi ilә әlaqәdar nümunәlәri kimlәrdәn götürürlәr?

•

şübhәli şәxslәrdәn
ekspertlәrdәn
komissiya üzvlәrindәn
idarә rәhbәrlәrindәn
mühasiblәrdәn

69 Mәhkәmә – tibbi ekspertizasına insan orqanizmi ilә әlaqәdar nümunәlәri kimlәrdәn götürürlәr?

•

müqәssirlәrdәn
mühasiblәrdәn
idarә rәhbәrlәrindәn
ekspertlәrdәn
komissiya üzvlәrindәn

70 Mәhkәmә – tibbi ekspertizasına insan orqanizmi ilә әlaqәdar nümunәlәri kimlәrdәn götürürlәr?

•

ekspertlәrdәn
zәrәrçәkәnlәrdәn
komissiya üzvlәrindәn
idarә rәhbәrlәrindәn
mühasiblәrdәn

71 Mәhkәmә – tibbi ekspertizasına insan orqanizmi ilә әlaqәdar nümunәlәri kimlәrdәn götürürlәr?

•

şahidlәrdәn
ekspertlәrin özlәrindәn
mühasiblәrdәn
idarә rәhbәrlәrindәn
komissiya üzvlәrindәn

72 Şübhәli şәsx, müqәssir, zәrәrçәkәn vә şahidlәrdәn götürülmüş insan orqanizminin nümunәlәri
hansı ekspertizaya göndәrilir?

•

baytarlıq ekspertizasına
әmtәәşünaslıq ekspertizasına
ekoloji ekspertizaya
sanitar – gigiyenik ekspertizaya
mәhkәmә – tibbi ekspertizasına

73 Aşağıdakılardan hansı mәhkәmә ekspertizası idarә rәhbәrinin vәzifәsinә daxildir?

•

bunlardan heç biri daxil deyildir
qәrar olmadığı halda tәdqiqat üzrә iş materiallarını tәlәb etmәk
sualları sistemlәşdirmәk
eksperti bilәrәkdәn yalan rәy vermәyә görә cinayәt mәsuliyyәti daşıması haqqında xәbәrdar etmәk
qәrar olmadığı halda tәdqiqat obyektlәrini tәlәb etmәk

74 Göstәrilәnlәrdәn hansı mәhkәmә ekspertizası idarә rәhbәrinin vәzifәsinә daxildir?

•

sualları sistemlәşdirmәk
ekspertlәrә onların hüquqlarını izah etmәk
qәrar olmadığı halda tәdqiqat obyektlәrini tәlәb etmәk
qәrar olmadığı halda tәdqiqat üzrә iş materiallarını tәlәb etmәk
bunlardan heç biri daxil deyildir

75 Mәhkәmә ekspertizası idarәsinin rәhbәri tәdqiqat aparmaq üçün hansı şәraiti yaratmağa borcludur?

•

iş üzrә materialların saxlanmasını tәmin etmәk
әşyayi – dәlillәrin olmasını
bunlardan heç birini
preskurantların olmasını
sübutların olmasını

76 Bunlardan hansı mәhkәmә ekspertizası idarә rәhbәrinin vәzifәsidir?

•

bunlardan heç biri aid deyildir
ekspertin müstәqilik prinsipinә әmәl olunmasını tәmin etmәk
bilәrәkdәn yalan rәy vermәyә görә ekspertdәn iltizam almamaq
sualları sistemlәşdirmәk

ekspertizanın tәşkil edilmәsindә iştirak etmәmәk

77 Tәdqiqat aparmaq üçün mәhkәmә ekspertizası idarәsinin rәhbәri hansı şәraiti yaratmalıdır?

•

sübutların olmasını tәmin etmәlidir
әşyayi – dәlillәrin olmasını tәmin etmәlidir
preskurantların olmasını tәmin etmәlidir
bunlardan heç birini
avadanlıq, material vә cihazla tәmin etmәlidir

78 Mәhkәmә ekspertizası idarәsinin rәhbәri tәdqiqat aparmaq üçün hansı şәraiti yaratmağa borcludur?

•

әşyayi – dәlillәrin olmasını
tәqdim olunmuş tәdqiqat obyektlәrinin qorunub saxlanmasını tәmin etmәk
bunlardan heç birini
preskurantların olmasını
sübutların olmasını

79 Zәrәrçәkәnin әlamәtlәrinә bunlardan hansı daxildir?

•

dodaq boyasının markası
dırnaq boyasının istehsal edildiyi ölkә
dırnaq boyasının rәngi
geyiminin istehsal edildiyi ölkә
üzlüyünün ölçüsü

80 Mәhlul halında olan maddәlәr dәridә nә qәdәr qala bilәr?

•

35 saniyә
30 dәqiqә
uzun müddәt
bu maddәlәr iz buraxmırlar
15 dәqiqә

81 Sübut etmә prosesindә iştirak etmәnin neçә halı ola bilәr?

•

1
4
3
heç bir hal yoxdur
2

82 Zәrәrçәkәnin әlamәtlәrinә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

xarici cizgilәr
şәxsiyyәt vәsiqәsinin nömrәsi
ayaqqabısının ölçüsü
üzüyünün ölçüsü
ayaqqabısının materialı

83 Zәrәrçәkәnin әlamәtlәrinә göstәrilәnlәrdәn hansı daxildir?

•

әtirinin istehsal edildiyi ölkә
dodaq boyasının markası
toxuculuq liflәrinin növü
geyiminin istehsal edildiyi ölkә

siqaret tütününün iyi

84 Zәrәrçәkәnin әlamәtlәrinә bunlardan hansı daxildir?

•

parikin liflәri
üzlüyünün ölçüsü
ayaqqabısının ölçüsü
geyiminin istehsal edildiyi ölkә
dodaq boyasının markası

85 Zәrәrçәkәnin әlamәtlәrinә bunlardan hansı daxildir?

•

dodaq boyasının izi
dodaq boyasının istehsal edildiyi ölkә
dodaq boyasının markası
әtirinin istehsal edildiyi ölkә
geyiminin istehsal edildiyi ölkә

86 Zәrәrçәkәnin әlamәtlәrinә bunlardan hansı daxildir?

•

geyiminin materialı
dodaq boyasının markası
üzlüyünün ölçüsü
әtirinin istehsal edildiyi ölkә
geyiminin istehsal edildiyi ölkә

87 Bәrk maddәlәr dәrinin üst qatında hansı şәkildә iz buraxırlar?

•

monomerlәr şәklindә
üzvi birlәşmәlәr şәklindә
polimerlәr şәklindә
müxtәlif birlәşmәlәr şәklindә
yara şәklindә

88 Kimyәvi boyaq maddәlәrinin izlәri kimlәr üçün xarakterikdir?

•

metal emalı ilә mәşğul olan fәhlәlәr
hәkimlәr
rәngsazlar
müәllimlәr
rabitәçilәr

89 Kimyәvi boyaq maddәlәrinin izlәri kimlәr üçün xarakterikdir?

•

rabitәçilәr
müәllimlәr
boyaqçılar
metal emalı ilә mәşğul olan fәhlәlәr
hәkimlәr

90 Kimyәvi boyaq maddәlәrinin izlәri kimlәr üçün xarakterikdir?

•

şaxtaçılar
nәqliyyat vasitәlәrini yanacaqla dolduranlar
fotoqraflar
rabitәçilәr

müәllimlәr

91 Metal tozu vә mineral yağların izlәri kimlәr üçün xarakterikdir?

•

müәllimlәr
şaxtaçılar
metal emalı ilә mәşğul olan fәhlәlәr
hәkimlәr
rabitәçilәr

92 Metal tozu vә mineral yağların izlәri kimlәr üçün xarakterikdir?

•

müәllimlәr
fotoqraflar
tәmirlә mәşğul olan fәhlәlәr
bәstәkarlar
hәkimlәr

93 Neft mәhsullarının izlәri kimlәr üçün xarakterikdir?

•

rabitәçilәr
mebel düzәldәnlәr
asfalt döşәyәnlәr
hәkimlәr
şaxtaçılar

94 Neft mәhsullarının izlәri kimlәr üçün xarakterikdir?

•

müәllimlәr
şaxtaçılar
rabitәçilәr
hәkimlәr
nәqliyyat vasitәlәrini yanacaqla dolduranlar

95 Neft mәhsullarının izlәri kimlәr üçün xarakterikdir?

•

evdar xanımlar
rabitәçilәr
şüşә әridәnlәr
metal әridәnlәr
şaxtaçılar

96 Maddi sübut hansı sәnәddә әks edilmәlidir?

•

protokolda
müqavilәdә
әrizәdә
laboratoriya blankında
aktda

97 Maddi sübutlar harada saxlanılır?

•

mühasibatlıqda
iş materiallarında
arxivdә
anbarda

laboratoriyada

98 Malların siyahıya alınmasını kimlәr imzalayır?

•

ekspertlәr, rәhbәrlik vә maddi mәsul şәxs
yalnız ekspertlәr
yalnız maddi mәsul şәxs
yalnız laboratoriya işçilәri
yalnız rәhbәrlәr

99 Sәnәd ekspertizası nәdir?

•

texniki sәnәdlәrin yoxlanması
sәnәdlәrin ekspert tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsi
sәnәdlәrin yoxlanması
malı müşayiәt edәn sәnәdlәrin yoxlanması
normativ sәnәdlәrin yoxlanması

100 Gigiyenik ekspertizanın mәqsәdi nәdir?

•

sәnәdlәrin yoxlanılması
malların keyfiyyәtinin yoxlanılması
göstәricilәrin nomenklaturasının tәyini
keyfiyyәt göstәricilәrinin yoxlanması
malların tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi

101 Konservantlar nә vaxt istifadә olunur?

•

mәhsulun quruluşunu yaxşılaşdırmaq üçün
mәhsulun dadını yaxşılaşdırmaq üçün
mәhsulun iyini yaxşılaşdırmaq üçün
mәhsulun rәngini yaxşılaşdırmaq üçün
mәhsulun saxlanma müddәtini uzatmaq üçün

102 Mәhsulun saxlanma müddәtini uzadan nәdir?

•

konservantlar
duzlar
spirt
sirkә
qәnd

103 Kompleks ekspertiza nәdir?

•

cihazların yoxlanılması
sınaqların qiymәtlәndirilmәsi
sәnәdlәrin tәhlili
sәnәdlәrin tәhlili әsasında malın bütün xassәlәrinin ekspert tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsi
ekspertlәrin tәcrübәsinin yoxlanılması

104 Sanitargigiyenik ekspertizanın subyektlәri kimlәrdir?

•

sanitar mühasiblәr
sanitar hәkimlәr
şikayәt kitabı
TN rәislәri

tibbi ekspertlәr

105 Torpaq mәnşәli materiallara görә müstәntiq ekspertә hansı sualı verә bilәr?

•

obyekt torpağa, yoxsa lilә batmışdır?
obyekt istismarda olmuşdurmu?
izlәr müxtәlif torpaq sahәlәrindәndirmi?
müxtәlif obyektlәrin üzәrindә aşkar edilmiş izlәr eyni sahәnin torpağındandırmı?
bu sualların heç biri verilmir

106 Ekspertiza tәyin edәn zaman qanun nәyi tәlәb edir?

•

qanun tәlәb edir ki, ekspert xüsusi biliyә malik olmalıdır
qanun tәlәb edir ki, ekspert ali vә ya xüsusi orta tәhsilә malik olmalıdır
ekspert hazırlanan zaman xüsusi biliyә malik olmalıdır
ekspertin ixtisasına uyğun iş stajı, xüsusi biliyi, ali vә ya xüsusi orta tәhsili, ekspert hazırlığı dövründә xüsusi
bilik olmalıdır
tәdqiq olunan mal qrupları haqqında xüsusi biliyә malik olmalıdır

107 Cinayәtkarlıqla mübarizәdә hansı müxtәlif elmi vә texniki nailiyyәtlәrdәn istifadә edilir?

•

mikroskop vә digәr cihazlardan
mikroskoplardan, cәdvәllәrdәn, kimyәvi, bioloji, siyasi iqtisad, sosiologiya DÖST, sahә satndartı, norma vә
üsullardan
kimyәvi biliklәrdәn, DÖST, sahә standartlardan, texniki şәrtlәrdәn
fiziki biliklәrdәn, siyasi iqtisaddan, sosiologiyadan, sahә standartı vә üsullardan
bioloji biliklәrdәn, DÖST, normalardan

108 Mәhkәmә әmtәәşünas ekspertizanın nәzәri vә metodik әsasları nәdәn ibarәtdir?

•

çörәk vә çörәkbulka mәmulatları
әmtәәşünaslıqdan
qәnnadı malları
meyvәçiliktәrәvәzçilik
süd vә süd mәhsulları

109 әmtәәşünaslıqda müxtәlif mәhsulları tәdqiq edәn zaman tәdqiqat prosesindә hansı üsullardan
istifadә olunur?

•

ölçmә, müşahidә
müşahidә, müqayisә
müşahidә, müqayisә,ölçmә, eksperiment
ekspertiment,ölçmә
müşahidә, baxış

110 Hansı biliyә әsasәn (Azәrbaycan prosesual cinayәt mәcәllәsi, maddә 1) kriminal ekspertiza
aparılır?

•

hadisәyә vә xüsusi biliyә әsasәn
maddi obeykt, prosesә әsasәn
işin vәziyyәti haqda informasiyaya әsasәn, maddi obyekt, hadisә, proses, xüsusi biliyә әsasәn
maddi obeykt haqqında informasiyaya әsasәn
informasiyaya әsasәn

111 Tәhqiqat aparan zaman malların tәsnifatının nә әhәmiyyәti vardır?

•

müstәntiqә (hakimә) ekspertәmtәәşünası düzgün seçmәyә imkan verir
ekspertәmtәәşünasıdüzgün seçmәk vә tәyin etmәyә kömәk edir
müstәntiqә (hakimә) ekspertәmtәәşünası düzgün tәyin etmәyә kömәk edir
tapşırılan işi hәrtәrәfli tәdqiq edir
tapşırılan işi obyektiv tәdqiq edir

112 Ekspertlәrlә hansı cinayәt işlәri tәdqiq edilir?

•

dövlәt vә ictimai әmlakı korlanması, çәkidә aldatma
istehlakçıların aldadılması, rüşvәtxorluq
möhtәkirlik,oğurluq, qarәt
dövlәt vә ictimai әmlakın korlanması, möhtәkirlik,oğurluq, qarәt, aldatma, rüşvәtxorluq, adamöldürmә,
döyülmә,çәkidә aldatma
adam öldürmә,çәkidә aldatma, aldatma

113 Müstәntiq (mәhkәmә) işdә hәtta müәssisә ekspertizasının keçirilmәsi haqqında sübutdәlil olarsa,
arayış alarsa, onda nә üçün ekspertiza tәyin edir?

•

tәhqiqat vә ya dindirilmә yeganә prosesual sәnәd hesab edilir ki, bu da mәhkәmәәmtәәşünas ekspertizasının
keçirilmәsi üçün әsas hesab edilir
mәhsulun saxlanma şәraitini
mәhsulun keyfiyyәtinin tәdqiqinә zәrurәt yaranarsa
qanun pozularsa
kifayәt qәdәr informasiya (mәlumat) olmadıqda

114 Müstәntiq tәrәfindәn ekspertә torpaq mәnşәli materiallara aid hansı suallar verilir?

•

tәqdim edilmiş obyekt üzәrindә torpaq mәnşәli izlәr varmı?
obyektә ekspert rәy verә bilirmi?
obyekt başqa predmetlә kontaktda olmuşdurmu?
torpaq mәnşәli materiallar üçün sual verilmir
obyekt torpağa neçәnci dәfә batmışdır?

115 Müstәntiq torpaq mәnşәli materiallara görә ekspertә hansı sualları verә bilәr?

•

aşkar edilmiş torpaq izlәri hansı әlamәtlәrә malikdir?
aşkar edilәcәk torpaq izlәri hansı әlamәtlәrә malikdir?
aşkar edilmәmiş torpaq izlәri hansı әlamәtlәrә malikdir?
torpaq mәnşәli materiallar varmı?
tәdqiqata ehtiyacı olmayan torpaq izlәri hansı әlamәtlәrә malikdir?

116 Torpaq mәnşәli materiallara görә müstәntiq ekspertә hansı sualı verә bilәr?

•

torpaq izlәrinin әmәlә gәlmәsi harada olmuşdur?
obyekt istismarda olmuşdurmu?
torpaq izlәrini silmәk mümkündürmü?
torpaq mәnşәli materiallara görә suala cavab verәrsinizmi?
obyekt torpağa neçәnci dәfә batmışdır?

117 Torpaq mәnşәli materiallara görә müstәntiq ekspertә hansı sualı verә bilәr?

•

obyektin üzәrindәki izlәr müqayisәli tәdqiqat üçün götürülmüş konkret torpaqdandırmı?
bu torpaq mәnşә etibarilә sizә tanışdırmı?
konkret torpaq dedikdә nә baєa düşürsünüz?
qumla qarışdırılmış torpağı bir – birindәn ayıra bilәrsinizmi?
torpaq qumla kontaktda olmuşdurmu?

118 Qanun ekspertdәn hansı keyfiyyәtә malik olmasını tәlәb edir?

•

ekspert sәrbәst olmalıdır
ekspert sәrbәst olmalı, şәxsi mәsuliyyәt daşımalı, öz adından rәy vermәli, yalançı rәy vermәmәlidir
ekspert şәxsi mәsuliyyәt daşıyır
ekspertin tapşırılan işә görә marağı olmamalıdır
ekspert rәyi düzgün vermәlidir

119 Sualların ümumi formalaşması nәdәn asılıdır?

•

obyektlәrin xüsusiyyәtlәrindәn
obyektlәrin xarici görünüşündәn
obyektlәrin çәkisindәn
heç bir şeydәn asılı deyildir
obyektlәrin formasından

120 Cinayәti tәdqiq edәn zaman әmtәәşünasın xüsusi biliyindәn әn çox harda istifadә olunur?

•

әşyayi dәlillәri, axtarış vә aldatmanı tәdqiq edәn zaman
götürülәn nümunәlәrin tәdqiqi, aldadılmanın sәbәb vә şәraiti öyrәnilәn zaman
axtarışı, әşyayi dәlillәri, nümunә götürәn zaman, dövlәt vә ictimai әmlakın dağıdılması sәbәb vә şәraiti,
istehlakçıların aldadılması tәdqiq edәn zaman
dövlәt vә ictimai әmlakın dağıdılmasının sәbәb vәşәraiti, istehlakçıların aldadılması vә digәr cinayәtlәrin
tәdqiqi zamanı
әşyayi dәlillәri vә cinayәt yerini tәdqiq edәn zaman

121 Azәrbaycan Respublikasının prosesual cinayәt mәcәllәsinin hansı maddәsinә әsasәn kriminal
ekspertiza tәyin edilir?

•

Azәrbaycan prosesual cinayәt mәcәllәsinin 21 vә 22ci maddәsinә әsasәn
Azәrbaycan prosesual cinayәt mәcәllәsinin 30 vә 31maddәsinә әsasәn
Azәrbaycan prosesual cinayәt mәcәllәsinin 25 vә 26cı maddәsinә әsasәn
Azәrbaycan prosesual cinayәt mәcәllәsinin 14 vә 15 maddәsinә әsasәn
Azәrbaycan prosesual cinayәt mәcәllәsinin 8 vә 12 maddәsinә әsasәn

122 Ekspertizanın aparılması kimә tapşırılır?

•

iş stajı olan şәxsә
sәriştәsi, iş stajı, xüsusi biliyә malik olan şәxsә
sәriştәsi olan şәxsә
iş tәcrübәsinә malik olan şәxsә
müәyyәn qrupp mәhsulları dair biliyә malik olan şәxsә

123 Müstәntiq nә üçün müxtәlif mal vә mәhsulların qiymәtini müәyyәnlәşdirilir?

•

onları sübutdәlil kimi istifadә edirlәr
әmlakın dağıdılmasının sәriştәliyi tәyin edilәn zaman
әmlakın miqdarının dağıdılmasının tәyini zamanı
dәlillәrin sübutu,ölçüsü, sәriştәliliyi, dövlәt vә ictimai әmlakın dağıdılmasının tәyini zamanı
dövlәt әmlakının dağıdılmasının tәyini zamanı

124 Mәhkәmәbioloji ekspertiza nә üçün tәyin edilir?

•

mal vә mәhsulun kimyәvi tәrkibini tәdqiq etmәk üçün zәrurәt yaranarsa
mal vә mәhsulların kimyәvi tәrkibini, bioloji xüsusiyyәtlәrini, fiziki quruluşunu vә xüsusiyyәtlәrini tәdqiq
etmәk üçün zәrurәt yaranarsa

mal vә mәhsulun bioloji xüsusiyyәtlәrini tәdqiq etmәk üçün zәrurәt yaranarsa
bir qrup malların tәdqiqinә zәrurәt yaranarsa
dәlil – sübutların materialların tәdqiqi üçün zәrurәt yaranarsa

125 Müstәntiqin ekspertizada iştirak etmәsinin faydası nәdir?

•

nәticәnin qiymәtlәndirilmәsindә ona kömәk edir
rütbәsini qaldırır (artırır)
onun boş yerә vaxtının sәrf olunmasına sәbәb olur
heç bir faydası yoxdur
ekspertlә yaxından tanış olur

126 Tәdqiqatı aparılan obyektin geri qaytarılması kimin nәzarәti altında olmalıdır?

•

müstәntiqin
ekspertin
baş mühasibin
şahidin
laborantın

127 Qanun ekspertә hüquq verir ki, ... .

•

dindirilәn şәxsә ekspertizanın predmetinә aid suallar versin
istintaq proseslәrindә iştirak etmәsin
dindirilәn şәxsә suallar vermәsin
heç bir hüquq vermir
müstәntiqә suallar versin

128 Göstәrilәnlәrdәn hansı malın kәmiyyәt göstәricilәrinә tәsir edә bilәr?

•

daşınmanın şәraiti vә müddәti
yalnız daşınmanın şәraiti
yalnız daşınmanın müddәti
nisbi rütubәt
temperatur

129 İstintaq işçilәri kriminal ekspertiza qarşısında necә suallar qoymalıdırlar?

•

çox mürәkkәb
istәdiklәri kimi
elmin müasir inkişafına uyğun
çox asan
ekspertin istәdiyi kimi

130 Qanun ekspertә hüquq verir ki, ... .

•

müstәntiqә suallar versin
dindirmәdә iştirak etmәsin
dindirmәdә iştirak etsin
heç bir hüquq vermir
istintaqın gedişatına mane olsun

131 Mütәxәssisin funksiyasından fәrqli olaraq ekspert ... .

•

bilik sәviyyәsindәn istifadә edә bilmәz
istintaq prosesindә iştirak edә bilmәz

•

istintaq prosesindә iştirak edә bilәr
ekspertin mütәxәssisdәn heç bir fәrqi yoxdur
prosesә gecikә bilәr

132 әgәr müstәntiq tәdqiqatda iştirak edәrsә nәyi araşdırır?

•

ekspertin sәriştәsini
onu maraqlandıran anları (sualları)
onu maraqlandırmayan anları (sualları)
tәdqiqatda müstәntiq iştirak etmir
ekspertin bilik sәviyyәsini

133 Tәdqiqat zamanı müstәntiqi maraqlandıran suallar hansılardır?

•

standartın tәlәblәrinә әmәl edilirmi?
müqavilәnin şәrtlәri necәdir?
әrizәnin mәzmunu necәdir?
müstәntiq tәdqiqatda iştirak etmir
ekspert attestasiyadan keçibmi?

134 Geri qaytarılan obyektlәr necә qablaşdırılmalıdır?

•

obyektlәr bir – birinә dәymәmәlidir
obyektin üzәrindә etiket olmalıdır
obyektlәr bir – birinә dәymәlidir
geri qaytarılan obyektlәr qablaşdırılmır
obyekt nәmlәşdirilmәlidir

135 Hansı sәbәbdәn müqavilә әsasında özәl (pullu) ekspertizalar keçirmәk olar?

•

ştatdan kәnar ekspert tәhkim olunduqda
müstәntiq mәzuniyyәtdә olduqda
ekspert tәdqiqatdan imtina etdikdә
özәl ekspertiza keçirmәk qadağandır
tәdqiqat mürәkkәb olduqda

136 Konkret obyektlәri öyrәnmәmişdәn әvvәl nә tәrtib edilir?

•

ekspertin iş planı (proqramı)
ekspertlәrin siyahısı
avadanlığın siyahısı
heç bir sәnәd tәrtib edilmir
obyektlәrin siyahısı

137 Hansı sәbәbdәn müqavilә әsasında özәl (pullu) ekspertizalar keçirmәk olar?

•

işi tәcili yerinә yetirmәk lazım gәldikdә
laborantın bilik sәviyyәsi aşağı olduqda
avadanlıq tәmirә dayandıqda
özәl ekspertiza keçirilmir
ekspertin bu işdә sәriştәsi olmadıqda

138 Pullu (özәl) tәdqiqatlar kimin razılığı ilә aparılır?

•

istintaq aparan şәxsin
baş mühasibin

şahidlәrin
heç kimin
komissiya sәdrinin

139 Obyektlәrin sonrakı emalı lazım gәlәrsә harada aparıla bilәr?

•

ekspertiza müәssisәsindә
evdә
istintaq orqanında
heç bir yerdә
prokurorluq orqanlarında

140 Hansı sәbәbdәn müqavilә әsasında özәl (pullu) ekspertizalar keçirmәk olar?

•

başqa müәssisәlәrin avadanlığından istifadә etdikdә
laborant xәstә olduqda
avadanlığı tәmir etdikdә
heç bir sәbәbdәn
ekspertin bu sahәdә sәriştәsi olmadıqda

141 Hansı sәbәblәrә görә ekspertiza keçirilmәsindәn imtina etmәk olar?

•

o sahә üzrә mütәxәssis yoxdursa
ekspert istәmirsә
ekspertiza keçirәn müәssisә tәmirdәdirsә
imtina etmәk olmaz
sәbәbsiz bәhanәlәr olduqda

142 Hәr bir ekspertiza müәssisәsindә hansı siyahı olmalıdır?

•

ekspertlәrin siyahısı
mühasibat işçilәrinin siyahısı
kömәkçi heyәtin siyahısı
burada keçirilmәsi mümkün olan tәdqiqatların siyahısı
heç bir siyahı olmur

143 Müstәntiq qәrarda göstәrilәn materialları ekspertә tam tәqdim etmәdikdә ... .

•

prokuror işә müdaxilә edir
müstәntiq işә müdaxilә edir
ekspertiza keçirilmәsindәn imtina edilir
tam tәqdim etmәlidir
ekspert müstәntiqlә qarşı – qarşıya durur

144 Keyfiyyәt ekspertizası nәdir?

•

malın nöqsanlarının tәyini
malın tarasının qiymәtlәndirilmәsi
malların keyfiyyәt göstәricilәrinin normativ tәlәblәrә uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi
nöqsanın әmәlә gәlmә sәbәblәri
malın miqdarının tәyini

145 Ekspertizanın başlanğıc mәrhәlәsindә müstәntiq ilә ekspert arasında ziddiyyәt nәyә görә yaranır?

•

ekspertlәrin tәrkibinә görә
sualların formalaşması ilә әlaqәdar olaraq

•

avadanlığa görә
ekspertlәrin sayına görә
ekspertizanın aparılma müddәtinә görә

146 Ekspertlәr sualı cavablandıra bilmәdikdә rәydә nә yazırlar?

•

hәll etmәk mümkün deyil
sualı dәyişmәk lazımdır
sual düz qoyulmamışdır
heç bir şey yazmırlar
hәll etmәyә ehtiyac yoxdur

147 әgәr ekspertiza tәdqiqatı verilmiş müddәt әrzindә yerinә yetirilmәzsә, müәssisә rәhbәri nә
etmәlidir?

•

müstәntiqin razılığı ilә әlavә müddәt tәyin edir
eksperti işdәn azad edir
ekspertizanı dayandırır
heç bir şey etmir
müstәntiqә әrizә yazır

148 Qanun ekspertә hüquq verir ki, ... .

•

istintaq proseslәrindә iştirak etsin
istintaqın gedişatına mane olsun
istintaq proseslәrindә iştirak etmәsin
heç bir hüquq vermir
müstәntiqә suallar versin

149 Az obyektli ekspertizalar üzrә icra müddәti neçә gündür?

•

10 gün
7 gün
8 gün
4 gün
5 gün

150 Mürәkkәb xarakterli tәdqiqat tәlәb edәn ekspertizalar üzrә icra müddәti neçә gündür?

•

20 gün
14 gün
17 gün
10 gün
13 gün

151 Mürәkkәb xarakterli tәdqiqat tәlәb etmәyәn ekspertizalar üzrә icra müddәti neçә gündür?

•

10 gün
7 gün
8 gün
4 gün
5 gün

152 Aşağıdakı variantların hansında icra müddәti 10 gün olan ekspertiza göstәrilmişdir?

•

az obyektli ekspertiza

•

mürәkkәb tәdqiqat tәlәb edәn ekspertiza
çox obyektli ekspertiza
bunların heç biri
bunların hamısı

153 Aşağıdakı variantların hansında icra müddәti 20 gün olan ekspertiza göstәrilmişdir?

•

çox obyektli ekspertiza
mürәkkәb tәdqiqat tәlәb edәn ekspertiza
az obyektli ekspertiza
bunların heç biri
bunların hamısı

154 Aşağıda göstәrilәn ekspertizanın hansında icra müddәti 20 gündür?

•

mürәkkәb xarakterli tәdqiqat tәlәb etmәyәn ekspertiza
az obyektli ekspertiza
mürәkkәb xarakterli tәlәb edәn ekspertiza
bunların hamısı
bunların heç biri

155 Aşağıda göstәrilәn ekspertizanın hansında icra müddәti 10 gündür?

•

çox obyektli ekspertiza
bunların hamısı
bunların heç biri
mürәkkәb xarakterli tәdqiqat tәlәb edәn ekspertiza
mürәkkәb xarakterli tәdqiqat tәlәb etmәyәn ekspertiza

156 Materialların ekspertiza üçün daxil olduğu vә göndәrdiyi gün neçә gün kimi hesablanır?

•

1 gün
5 gün
3 gün
7 gün
6 gün

157 Ekspertiza üçün siyahı üzrә tikilmiş vә nömrәlәnmiş iş materialları kimә tәqdim edilir?

•

ekspertә
tәhqiqatçıya
müstәntiqә
auditora
baş mühasibә

158 Kriminal ekspertizanın növü hansıdır?

•

bioloji
fizikitexniki
histoloji
toksikoloji
әczaçılıq preparatlarının ekspertizası

159 İnsan orqanizmindәn alınan maddә vә әşyalar hansı ekspertizanın obyektidir?

•

mәhkәmәtibbi

•

mühasibat
әmtәәşünaslıq
gömrük
auditor

160 Dәri hissәciklәri hansı ekspertizanın obyektidir?

•

mәhkәmәtibbi
mühasibat
әmtәәşünaslıq
gömrük
auditor

161 Fәnndaxili kompleks ekspertiza neçә fәnn çәrçivәsindә aparılır?

•

1
3
2
5
4

162 Fәnndaxili kompleks ekspertiza zamanı neçә ekspert sinfindәn istifadә edilir?

•

1
3
2
5
4

163 Kriminal ekspertiza hansı sahәdә tәtbiq edilir?

•

istintaq orqanları tәrәfindәn aparılan kriminal işlәrdә
keyfiyyәtә nәzarәtdә
mәişәtdә
heç bir sahәdә tәtbiq edilmir
әmtәәlәrin miqdarca yoxlanmasında

164 Kriminal ekspertizanı aparan ekspertlәr hansı biliklәrә malik olmalıdırlar?

•

xüsusi biliklәrә
fizika vә kimyaya
yalnız әmtәәşünaslığa yiyәlәnmәlidirlәr
biologiya elmlәrinә
ali riyaziyyata

165 Müxtәlif әmtәә mәnşәyini müәyyәn edәn zaman ekspert kiminlә mәslәhәtlәşir?

•

bu sahәnin mütәxәssislәri ilә
prokurorluq orqanları ilә
mәhkәmә ilә
mәhkәmә – tibbi ekspertizasının hәkimi ilә
ekspertiza tәşkilatının rәhbәri ilә

166 Kriminal ekspertizanın predmetini nә tәşkil edir?

•

faktiki mәlumatlar

•

orderlәr
müxtәlif müqavilәlәr
aktlar
qaimәlәr

167 Kriminal ekspertizanın obyektini nә tәşkil edir?

•

tәdqiqatların nәticәsi olan faktiki mәlumatlar dairәsi
ekspertin rәyi
konkret nәticәlәr
müxtәlif sәnәdlәr
ekspertiza idarәsi rәhbәrinin sәrәncamı

168 Kriminal ekspertizanın obyekti nәyin әsasında tәyin edilir?

•

idarә rәhbәrinin sualları әsasında
müstәntiq vә mәhkәmәnin sualları әsasında
ekspertin rәyi әsasında
idarә rәhbәrinin әmri әsasında
tәrәflәr arasındakı müqavilәlәr әsasında

169 Kriminal ekspertiza harada aparılır?

•

Azәrbaycan Respublikası Әdliyyә Nazirliyinin ekspertiza mәrkәzlәrindә
mәrkәzi mağazalarda
xüsusi anbarlarda
mәhkәmәdә
ali mәktәb laboratoriyalarında

170 Kriminal ekspertiza harada aparıla bilәr?

•

Daxili İşlәr Nazirliyinin yerli orqanlarında
mәrkәzi anbarlarda
xüsusi laboratoriyalarda
mәhkәmәtibbi idarәlәrindә
orta mәktәb laboratoriyalarında

171 Ekspertizanın sinfini bölmәklә әksәr hallarda ekspertlәr nәyi tәyin edirlәr?

•

tәdqiqat üçün kompleks metodları
ekspertizanın subyektini
tәdqiqatın obyektini
malların çeşidini
malların mәnşәyini

172 Mәhkәmә  tibbi ekspertizasının obyekti hansıdır?

•

zәdә almış sümük toxuması
lilli paltar
bıçaqla zәdәlәnmiş köynәk
bunlardan heç biri
tütünlü әşya

173 Bir fәnn çәrçivәsindә hansı kompleks ekspertiza aparılır?

•

fәnndaxili

•

mәhkәmәtibbi
fәnnarası
gömrük
bioloji

174 Ekoloji göstәrici nәdir?

•

malların ekoloji xassәlәri
kimyәvi çirklәnmә
malların әtraf mühitә tәsiretmә qabiliyyәti
fiziki çirklәnmәlәr
atmosfer çirklәnmәsi

175 Ekspertin vәzifәsi vә obyekti aşağıdakılardan hansına daxildir?

•

müstәntiqin qәrarına
ekspert tәtqiqatının nәticәsinә
ekspert tәtqiqatının predmetinә
bunlardan heç birinә
ekspertin verdiyi rәyin mәzmununa

176 Ekspert tәdqiqatının predmeti nәdir?

•

ekspertin vәzifәlәri
ekspertizanın subyekti
ekspertizanın vәzifәsi vә obyekti
xüsusi biliklәr mәcmusu
ekspertin hüquqları

177 Sanekspertizanın subyektlәri kimlәrdir?

•

baytarlıq üzrә mütәxәssislәr
mühasiblәr
ekspertlәr, sanitarepidemioloji işçilәr, laboratoriya mütәxәssislәri
yalnız әmtәәşünaslar
yalnız ekspertlәr

178 Termiki mәhvetmә hansı mallara aid edilir?

•

xәz mallarına
trikotaj mallarına
yanma qabiliyyәtinә malik mallara
ayaqqabılara
parçalara

179 Mәhvetmә nәdir?

•

qeyri – standart mallar
tәhlükәli malların emalı
tәhlükәli malların utilizasiyası
potensial tәhlükәli mallar
tәkrar emal

180 Kimyәvi mәhvetmә hansı mallara aid edilir?

•

kimyәvi mәişәt mallarına

•

foto mallarına
elektron mallara
idman mallarına
musiqi mallarına

181 Ekspert seçilmәk üçün namizәdlәr hansı standarta uyğun olmalıdır?

•

İSO1001111991 Beynәlxalq standarta
texniki şәrtә
normativ sәnәdә
qanuna
milli standarta

182 Gigiyenik qәrar nәdir?

•

malın tәhlükәsiz olduğunu göstәrәn texniki sәnәd
texniki şәrt
normativ göstәrici
akt
qәrar

183 Mәhvetmә hansı üsullara bölünür?

•

termiki, mexaniki, kimyәvi, texnoloji
fiziki, kimyәvi
texniki, mexaniki
biokimyәvi, mikroloji
bioloji, mikrobioloji

184 Qeyri – standart mәhsul hansıdır?

•

standartın tәlәblәrinә cavab vermәyәn
texniki şәrtlәrә cavab verәn
standartın tәlәblәrinә cavab verәn
qeyri – standart mәhsul istehsal edilmir
normalara cavab verәn

185 Xalis çәki nәdir?

•

malın tarasız çәkisi
malın tutduğu hәcm
malın tara ilә çәkisi
malın seriya nömrәsi
malın nomenklaturası

186 Malın tarasız çәkisi necә adlanır?

•

xalis çәki
xalis kütlә
ümumi çәki
ümumi hәcm
ümumi kütlә

187 Standartın tәlәblәrinә cavab vermәyәn mәhsul necә adlanır?

•

qeyri – standart mәhsul

•

keyfiyyәtli mәhsul
standart mәhsul
normativ göstәricilәrә uyğun mәhsul
әla növ mәhsul

188 Mәhkәmә – әmtәәşünaslıq ekspertizasının tәdqiqat obyektinә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

qaimәlәr
әrizәlәr
müqavilәlәr
qәrarlar
sәrәncamlar

189 Mәhkәmә – әmtәәşünaslıq ekspertizasının tәdqiqat obyektinә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

әrizәlәr
qәrarlar
müqavilәlәr
malların qiymәtlәrinin dәyişdirilmәsi aktları
sәrәncamlar

190 Mәhkәmә – әmtәәşünaslıq ekspertizasının tәdqiqat obyektinә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

qәrarlar
әrizәlәr
etiketlәr
sәrәncamlar
müqavilәlәr

191 Mәhkәmә – әmtәәşünaslıq ekspertizasının tәdqiqat obyektinә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

әrizәlәr
müqavilәlә
malların silinmәsi aktları
sәrәncamlar
qәrarlar

192 Mәhkәmә – әmtәәşünaslıq ekspertizasının tәdqiqat obyektinә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

malların ucuzlaşdırılması aktları
sәrәncamlar
әrizәlәr
qәrarlar
müqavilәlәr

193 Mәhkәmә – әmtәәşünaslıq ekspertizasının tәdqiqat obyektinә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

mallar vә tara ilә yanaşı sәnәdlәr
müqavilәlәr
әrizәlәr
sәrәncamlar
qәrarlar

194 Mәhkәmә – әmtәәşünaslıq ekspertizasının tәdqiqat obyektinә aşağıdakılardan hansı daxil
deyildir?

•

•

әrizәlәr
malların ucuzlaşdırılması aktları
malların silinmәsi aktları
etiketlәr
malların qiymәtlәrinin dәyişdirilmәsi aktları

195 Mәhkәmә – әmtәәşünaslıq ekspertizasının tәdqiqat obyektinә aşağıdakılardan hansı daxil
deyildir?

•

müqavilәlәr
malların silinmәsi aktları
malların ucuzlaşdırılması aktları
etketlәr
qaimәlәr

196 Mәhkәmә – әmtәәşünaslıq ekspertizasının tәdqiqat obyektinә aşağıdakılardan hansı daxil
deyildir?

•

sәrәncamlar
malların silinmәsi aktları
malların ucuzlaşdırılması aktları
etiketlәr
qaimәlәr

197 Mәhkәmә – әmtәәşünaslıq ekspertizasının tәdqiqat obyektinә aşağıdakılardan hansı daxil
deyildir?

•

qәrarlar
qaimәlәr
etiketlәr
malların ucuzlaşdırılması aktları
malların silinmәsi aktları

198 Mәhkәmә – әmtәәşünaslıq ekspertizasının tәdqiqat obyektinә aşağıdakılardan hansı daxil
deyildir?

•

fәrmanlar
malların silinmәsi aktları
mallar vә tara ilә yanaşı sәnәdlәr
etiketlәr
qaimәlәr

199 Mәhkәmә – әmtәәşünaslıq ekspertizasının tәdqiqat obyektinә aşağıdakılardan hansı daxil
deyildir?

•

qanunlar
etiketlәr
qaimәlәr
malların ucuzlaşdırılması aktları
malların silinmәsi aktları

200 İşin tәdqiqat hissәsindә bәzәn aşağıda göstәrilәn metodların hansından istifadә edilir?

•

orqanoleptik
qeyd etmә

laborator
heç birindәn istifadә edilmir
ölçü

201 Ehtimaldan hәqiqi biliklәrә keçid nә vaxt hәyata keçirilir?

•

ekspertiza aparılarkәn
ekspertizadan sonra
ekspertizadan әvvәl
heç vaxt
ekspertiza lәğv edildikdәn sonra

202 әgәr ekspertizanın nәticәlәri müstәntiqi qane etmәzsә, o, ... .

•

kompleks ekspertiza tәyin etmәk hüququna malikdir
aktı lәğv edir
ilkin ekspertiza tәyin etmәk hüququna malikdir
әlavә ekspertiza tәyin etmәk hüququna malikdir
tәkrar ekspertiza tәyin etmәk hüququna malikdir

203 әgәr ekspertizanın nәticәlәri müstәntiqdә şübhә doğurarsa, o, ... .

•

tәkrar ekspertiza tәyin etmәk hüququna malikdir
ilkin ekspertiza tәyin etmәk hüququna malikdir
kompleks ekspertiza tәyin etmәk hüququna malikdir
aktı lәğv edir
әlavә ekspertiza tәyin etmәk hüququna malikdir

204 Müstәntiq tәkrar ekspertizanı nә vaxt tәyin etmәk hüququna malikdir?

•

ekspertizanın nәticәlәri onu qane etmәdikdә
ekspertizanın nәticәlәri lakonik verildikdә
ekspertizanın nәticәlәri onu qane etdikdә
müstәntiq bu hüquqa malik deyildir
nәticә tәlimata әsaslananda

205 Müstәntiq tәkrar ekspertizanı nә vaxt tәyin etmәk hüququna malikdir?

•

ekspertizanın nәticәlәri onda şübhә doğurduqda
ekspertizanın nәticәlәri lakonik olduqda
ekspertizanın nәticәlәri onda şübhә doğurmadıqda
müstәntiq bu hüquqa malik deyildir
nәticә tәlimata әsaslananda

206 Hansı hәll olmayan hissәciklәr insanın dәri qatında ömrü boyu qala bilәr?

•

cilalayıcı materiallar
daş kömür hissәciklәri
boyaqlar
bele bir şey ola bilmәz
şüşә qırıqları

207 Ekspertiza zamanı aşkar edilmiş obyektdәn maddi sübut kimi istifadә etmәk olarmı?

•

obyekt prosessual yolla әldә edilmişdirsә olar
prokurorun istәyi ilә olar

müstәntiqin tәkidi ilә olar
zәrәrçәkәn razı deyilsә olmaz
ekspertlәr mәslәhәt bilsәlәr olar

208 Maddi sübutların sübut edici әhәmiyyәti nәyә әsaslanır?

•

ekspert rәyinә
müstәntiqin qәrarına
müqavilәnin şәrtlәrinә
hakimin hökmünә
prokurorun әmrinә

209 Ehtimal qiymәtlәndirmәdә say nә qәdәr olmalıdır?

•

0,96 – 0,99 dan az olmamalıdır
0,80 – 0,90
0,92 – 0,93 dәn az olmamalıdır
0,77 – 0,88
0,70 – 0,80

210 İstintaqın әvvәlindә hansı mәlumatın müәyyәn qәdәr xeyri vardır?

•

ehtimal
yazılı
şifahi
heç bir mәlumatın xeyri yoxdur
riyazi

211 Müstәntiqin izah edәrәk rәsmilәşdirdiyi nәticә hansı ekspertizanın tәyini ilә әlaqәdardır?

•

tәkrar ekspertiza
әlavә ekspertiza
ilkin ekspertiza
komission ekspertiza
kompleks ekspertiza

212 Müstәntiq nәyi izah edәrәk rәsmilәşdirmәlidir?

•

birinci nәticәdәn razı qalmadığını
ilkin ekspertizadan razı qaldığını
birinci nәticәdәn razı qaldığını
bunlardan heç birini
ilkin rәydәn razı qaldığını

213 Fotoşәkillәrin itirilmәsi vә ya dәyişdirilmәsi istintaqın gedişatına necә tәsir edir?

•

sübuta yetirilmәyә mәnfi tәsir edir
istintaqa müsbәt tәsir edir
istintaqa tәsiri yoxdur
heç bir tәsir etmir
istintaqın gedişatını lәngidir

214 Saxlama müqavilәlәri kimlәrlә bağlanır?

•

hüquqi vә fiziki şәxslәrlә
yalnız fiziki şәxslәrlә

yalnız hüquqi şәxslәrlә
laboratoriya işçilәri ilә
anbar müdirlәri ilә

215 Sәnәd ekspertizasının mürәkkәbliyi nәdәdir?

•

mal olmadıqda ekspertlәrin yalnız normativ sәnәdlәrә әsaslanması
sәnәdsiz ekspertizanın aparılması
cihaza ehtiyacın olmaması
ekspertlәrin sәriştәli olması
malın mütlәq olması

216 Sanitar – gigiyenik ekspertizanın mәqsәdi nәdir?

•

malın tәhlükәsizliyinin tәsdiqi
mәhsulun tәzәliyinin yoxlanılması
malın keyfiyyәtsizliyinin tәyini
alıcıların tәlәbinin öyrәnilmәsi
mәhsulun qatılığının tәyini

217 Bunlardan hansı sanitar – gigiyenik ekspertizanın obyektidir?

•

mәhsul
cihaz
normativ sәnәd
texniki sәnәdlәr
laborator vasitәlәr

218 Ksenobiotika nәdir?

•

çirklәnmә mәnbәyi
yad cisimli kimyәvi birlәşmә
tәbii zәrәrli qarışıq
antibiotik
tәbii xammal

219 Yeyinti әlavәlәrinin qrupları hansılardır?

•

icazә verilmiş vә qadağan edilmiş
qadağan edilmiş
icazә verilmiş
ancaq әdviyyatlar
ancaq rәnglәyicilәr

220 Ekoloji ekspertizanın vәzifәsi nәdir?

•

malların әtraf mühitә zәrәrli tәsirinin öyrәnilmәsi
malların saxlanması
malların daşınması
malların utilizasiyası
malların satışa hazırlanması

221 әvvәlki görünüşünü dәyişmiş obyektlәr nә zaman işә tikilә bilәr?

•

әgәr onların xassәlәri tәkrar ekspertiza üçün yararlıdırsa
onlar deformasiyaya uğramamışdırlarsa

onların quruluşu tam dağılmışdırsa
bu obyektlәr işә tikilә bilmәzlәr
onlar tam deformasiyaya uğramışdırlarsa

222 Sübutedici obyektlәrlә birlikdә daha hansı sәnәdlәr iş materialları ilә işdә saxlanılır?

•

ekspertin rәyi
hakimin hökmü
yalnız sәrәncam
obyektә heç bir sәnәd qoşulmur
müstәntiqin qәrarı

223 Sübut edici obyektlәrlә birlikdә daha hansı sәnәdlәr iş materialları ilә işdә saxlanılır?

•

ekspertiza materialları
hakimin hökmü
yalnız sәrәncam
obyektә heç bir sәnәd qoşulmur
müstәntiqin qәrarı

224 Nәfәs yollarında insanın peşәsi ilә әlaqәdar olan hansı hissәciklәr aşkar edilә bilәr?

•

mikrohissәciklәr
piqmentlәr
makrohissәciklәr
heç bir hissәcik aşkar edilә bilmәz
bәzi vasitәlәrin izlәri

225 Cilalayıcı materiallar kimlәrin bәdәnindә – dәri qatında ömrü boyu qala bilәr?

•

kәsici әşyaları itilәyәn şәxslәrin
hәkimlәrin
müәllimlәrin
maşinistlәrin
boyaqçıların

226 Ekspertiza zamanı istifadә edilәn metodlar nәticә aktının hansı hissәsindә göstәrilmәlidir?

•

tәdqiqat
rәy
giriş
metodlar heç bir hissәdә göstәrilmir
titulda

227 Saxlanma zamanı malların keyfiyyәtinin aşağı düşmәsi prosesi necә adlanır?

•

rәng dәyişmәsi
iyin dәyişmәsi
dadın dәyişmәsi
miqdar dәyişmәsi
keyfiyyәt dәrәcәsinin dәyişmәsi

228 Mallara gigiyenik tәlәblәr nә ilә tәsdiq olunur?

•

xüsusi standart qaydaları vә normaları ilә
yalnız metodiki göstәrişlә

yalnız standartla
rәhbәrliklә
ekspertlәrlә

229 Malların ekoloji ekspertizası nә demәkdir?

•

malların әtraf mühitә zәrәrli tәsirinin ekspert tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsi
malların sertifikasiyası
mikroorqanizmlәrin әlaqәsi
keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәndirilmәsi
malların standartlaşdırılması

230 Ekspert rәyinin qiymәtlәndirilmәsindә müstәntiq özünün hansı biliklәrinә arxayınlaşmalıdır?

•

kriminalistika
tarix
әdәbiyyat
biologiya
coğrafiya

231 Ekspert rәyinin qiymәtlәndirilmәsindә müstәntiq özünün hansı biliklәrinә arxayınlaşmalıdır?

•

tibbi statistik
tarix
әdәbiyyat
biologiya
coğrafiya

232 Ekspert rәyinin qiymәtlәndirilmәsindә müstәntiq özünün hansı biliklәrinә arxayınlaşmalıdır?

•

hüquq
coğrafiya
biologiya
tarix
әdәbiyyat

233 Ekspert rәyi qiymәtlәndirmә obyekti kimi neçә aspektdәn öyrәnilir?

•

2
4
3
6
5

234 Ekspert rәyinin qiymәtlәndirilmәsindә müstәntiq özünün hansı biliklәrinә arxayınlaşmalıdır?

•

mәhkәmә – tibbi
coğrafiya
biologiya
әdәbiyyat
tarix

235 Ekspert rәyinin qiymәtlәndirilmәsindә müstәntiq özünün hansı biliklәrinә arxayınlaşmalıdır?

•

nformatika
әdәbiyyat

biologiya
coğrafiya
tarix

236 Ekspert rәyinin qiymәtlәndirilmәsindә müstәntiq özünün hansı biliklәrinә arxayınlaşmalıdır?

•

kibernetika
coğrafiya
biologiya
tarix
әdәbiyyat

237 Mal (mәhsul) olmadan mәhkәmәәmtәәşünas ekspertizası aparmaq olarmı?

•

işin materialında digәr sәnәdlәrdә olan mәlumatlardan istifadә etmәk yolu ilә
hesab kağızından malmüşayәt edici qәbzlәrdәn
işin materiallarındakı mәlumatlardan, hesab kağızında, malmüşayәteidici qәbzlәrdә, keyfiyyәt haqqında digәr
sәnәdlәrdә, saxlama,hazırlanma üsulu, komponentlәrin tәrkibi, mal (mәhsul) haqqında digәr mәlumatlardan
istifadә etmәklә
komponentlәrin tәrkibi, mal haqqında digәr mәlumatlardan
keyfiyyәt haqqında digәr sәnәdlәrdәn, saxlama, hazırlanma üsulundan

238 Mәhkәmәәmtәәşünaslıq (kriminal) ekspertizası zamanı mәmulatın hansı xassәlәri tәdqiq edilir?

•

malların keyfiyyәti
malların miqdarı
keyfiyyәti, kәmiyyәti, quruluşu, saxlanma şәraiti, daşınması
saxlanma şәraiti, daşınması
malların quruluşu

239 Azәrbaycanın prosesual cinayәt mәcәllәsindә 6cı maddәnin mahiyyәti nәdir?

•

ekspertiza üçün tәşәbbüs hüququ
onlara elmi әsaslanmış cavab vermәk
sualları sәrbәst formalaşdırmaq hüququ
tәşәbbüs hüququ, sualları sәrbәst formalaşdırmaq, ona elmi әsaslanmış cavab vermәk
iş üçün әhәmiyyәtli sualları formalaşdırmaq

240 Müstәntiq torpaq mәnşәli materiallara görә ekspertә hansı sualı verә bilәr?

•

obyekt torpağa neçәnci dәfә batmışdır?
torpaq izlәrinin әmәlә gәlmә mexanizmi necәdir?
iz düşәn torpaq nә ilә xarakterizә edilir?
sual vermәyә ehtiyac yoxdur.
obyekt yuyulmuşdurmu?

241 Cinayәt işini effektiv halda tәdqiq etmәk nәdәn asılıdır?

•

tәdqiqatın aparılmasından
tәdqiqatın aparılmamasından
xüsusi biliyә malik olmasından
vaxtında tәyin edilmәdәn
ekspertizanın vaxtında tәyini vә keyfiyyәtli aparılması

242 Xarakterindәn vә әsasından asılı olaraq hansmı növ ekspertiza vardır?

•

komissiya, bioloji
ilk, әlavә, tәkrar, kompleks, nәzarәt, komissiya
tәkrar, kompleks
ilk, әlavә
kompleks, nәzarәt

243 Konstitutsiyanın hansı maddәsinә әsasәn ilkәmtәәşünaslıq ekspertizası keçirilir?

•

Azәrbaycan respublikasının cinayәt prosesual mәcәllәsinin 24cü maddәsinә әsasәn
Azәrbaycan respublikasının cinayәt prosesual mәcәllәsinin 10cu maddәsinә әsasәn
Azәrbaycan respublikasının cinayәt prosesual mәcәllәsinin 17ci maddәsinә әsasәn
Azәrbaycan respublikasının cinayәt prosesual mәcәllәsinin 25ci maddәsinә әsasәn
Azәrbaycan respublikasının cinayәt prosesual mәcәllәsinin 29cu maddәsinә әsasәn

244 Azәrbaycan respublikasının cinayәt prosesual mәcәllәsindә 12 vә 13 maddәyә әsasәn, müstәntiq
ekspertin hansı hüquq vә vәzifәlәrini izah etmәlidir?

•

birincisi onun şәxsiyyәtini yaxşı tanımalı vә mәsuliyyәtli olduğunu bilmәlidir
onun şәxsiyyәtini tanımalıdır
ixtisasına bәlәd olmalıdır
onun sәriştәliyinә inanmalıdır
müstәntiq ekspertәhüquq vә vәzifәlәrini izah etmәli, şәxsiyyәtini tanımalı, ixtisaslı, sәriştәli, mәsuliyyәtli
olduğunu bilmәlidir

245 Rәyi düzgün tәrtib etmәk üçün nә tәlәb olunur?

•

yeniliklәr tәlәb edir
xüsusi bilik tәlәb edir
tәcrübә tәlәb edir
dәrin dünyagörüşü tәlәb edilir
iş stajı tәlәb edilir

246 әmtәәşünas mәhkәmәekspertlәri xüsusi bilikdәn istifadә edәrәk kimә çox kömәk etmiş olur?

•

istehlakçılara
müstәntiq vә mәhkәmәlәrә
alıcılara
dövlәtә
ictimai tәşkilatlara

247 Mәhkәmәәmtәәşünaslıq ekspertizası hansı növ ekspertiza ilә әlaqәlidır?

•

mәhkәmәkimyәvi, kompleks
komissiya mәhkәmә ekspertizası ilә, mәhkәmәbioloji
kompleks mәhkәmә ekspertizası, komissiya, mәhkәmәtexniki, mәhkәmәkimyәvi, mәhkәmә bioloji
mәhkәmәtexniki, komissiya
mәhkәmәbioloji, texniki

248 Tәkrar mәhkәmәәmtәәşünaslıq ekspertizası hansı maddәyә әsasәn keçirilir?

•

Azәrbaycan respublikasının cinayәt prosesual mәcәllәsinin 35ci maddәsinә әsasәn
Azәrbaycan respublikasının cinayәt prosesual mәcәllәsinin 33cü maddәsinә әsasәn
Azәrbaycan respublikasının cinayәt prosesual mәcәllәsinin 18ci maddәsinә әsasәn
Azәrbaycan respublikasının cinayәt prosesual mәcәllәsinin 28ci maddәsinә әsasәn
Azәrbaycan respublikasının cinayәt prosesual mәcәllәsinin 8ci maddәsinә әsasәn

249 Kriminal ekspertiza vә ya mәhkәmә ekspertizası neçә növә bölünür?

•

6
4
3
9
8

250 Mәhkәmә (kriminal) ekspertizasının aparılması şәraiti vә qaydaları Azәrbaycan respublikasının
әdliyyә nazirliyinin ekspert müәssisәsi tәrәfindәn hansı qayda vә qanunla nizamlanır?

•

Azәrbaycan respublikasının prosesual cinayәt mәcәllәsinin 2829ci maddәsinә әsasәn
Azәrbaycan respublikasının prosesual cinayәt mәcәllәsinin 67ci maddәsinә әsasәn
Azәrbaycan respublikasının prosesual cinayәt mәcәllәsinin 2122ci maddәsinә әsasәn
Azәrbaycan respublikasının prosesual cinayәt mәcәllәsinin 3233ci maddәsinә әsasәn
Azәrbaycan respublikasının prosesual cinayәt mәcәllәsinin 3031ci maddәsinә әsasәn

251 Kriminalistika hansı tövsiyyәlәri işlәyib hazırlayır?

•

mikroskop vәdigәr cihazları tәtbiq edir
texnikanı hazırlayır
metodikanı (üsulları) hazırlayır
metodikanı (üsulları) texnikanı, materialları, mikroskopu hazırlayır
materialları hazırlayır

252 Ekspertizanın faktiki aspektinә baxdıqda nәzәri nә cәlb edir?

•

laborantla müstәntiqin qarşılıqlı tәsiri
müstәntiqlә prokurorun qarşılıqlı tәsiri
müstәntiqlә ekspertin qarşılıqlı tәsiri
bunlardan heç biri
baş mühasiblә ekspertin qarşılıqlı tәsiri

253 Müstәntiqlә ekspertin qarşılıqlı münasibәtlәri nә ilә bağlıdır?

•

ekspertin bilik sәviyyәsi ilә
sәnәdәrin yoxlanması ilә
problemlәr dairәsi ilә
müstәntiqin rütbәsi ilә
obyektin seçilmәsi ilә

254 Taktiki nöqteyi – nәzәrdәn ekspertizanın keçirilmәsinә hansı dövr kimi baxmaq olar?

•

laboratoriya tәdqiqatlarının aparılması dövrü
tәdqiqatın yerinә yetirilmәsi dövrü
istintaqın keçirilmәsinin ekspertiza ilә bağlı ümumi alqoritmi dövrü
heç bir dövr kimi baxılmır
mәhsulun yetişmә dövrü

255 Müstәntiq, müәssisә rәhbәri vә ekspert arasında hüquqi münasibәtlәr nә vaxt başlanır?

•

sәrәncama әlavәlәr edildikdәn sonra
ekspert işә çıxdıqdan sonra
qәrar vә bütün materialların ekspert müәssisәsinә daxil olduqdan sonra
onlar arasında hüquqi münasibәtlәr olmur

müstәntiq cinayәt işi açdıqdan sonra

256 Kimin tәsiri altında müstәntiq bәzәn qәrarda sualları sadәlәşdirir?

•

prokurorun
auditorların
ekspertlәrin
müstәntiqә heç kim tәsir edә bilmәz
laboratoriya müdirinin

257 İstintaq işçilәrinin ekspertlәrlә qarşılıqlı әlaqәsinin әn aktiv forması hansıdır?

•

müstәntiqlә ekspertin eyni razılığa gәlmәsi
burada aktiv forma yoxdur
müstәntiqlә ekspertin eyni razılığa gәlmәmәsi
müstәntiqin ekspertizada şәxsәn iştirak etmәmәsi
müstәntiqin ekspertizada şәxsәn iştirak etmәsi

258 Tәdqiqatı aparan subyekt kimdir?

•

ekspert
laborant
komissiya sәdri
bunlardan heç biri
laboratoriya müdiri

259 Ekspertiza aparılarkәn ekspertlәr müstәntiqә necә mәktublar yazırlar?

•

metodik xarakterli
müqavilә formasında
әrizә formasında
heç bir mәktub yazmırlar
psixoloji tәsir edәn

260 Ekspertiza başa çatdıqdan sonra qablaşdırmanın üzәrindәki bütün obyektlәri nә edirlәr?

•

geri qaytarırlar
laboranta verilir
ekspertә verilir
obyektlәrә әl vurulmur
anbara göndәrilir

261 Xüsusi biliklәri mәhdud sәviyyәdә mәnimsәyәn müstәntiqlә ekspertizanın nәticәlәrini nәyә
әsasәn tәhlil edirlәr?

•

ittiham aktındakı nәticәyә
komissiya sәdrinin yekun fikrinә
ekspertin şifahi formada izahına
standartın tәlәblәrinә
texniki şәrtlәrә

262 Tәdqiqat zamanı müstәntiqi nә maraqlandırmalıdır?

•

kәmiyyәt göstәricilәri tәtbiqi statistika metodlarının vasitәsilә araşdılırmı?
laboratoriyanın avadanlığı tәzәdirmi?
laboratoriyanın sahәsi nә qәdәrdir?

müstәntiqi yalnız nәticә maraqlandırır
laboratoriya hesablamalarında kәnarlaşma nә qәdәrdir?

263 Ekspertizanın nәticәlәrinin hüquqi qiymәtlәndirilmәsi kim tәrәfindәn aparılır?

•

nәticә qiymәtlәndirilmir
ekspertlәr qrupu
komissiya sәdri
prokuror
müstәntiq

264 Müstәntiq ekspertizanın nәticәlәrinә xüsusi qiymәt verәrkәn nәyә diqqәt yetirmәlidir?

•

faktiki mәlumatlara
nәticәnin yazıldığı blanka
nәticәnin hәcminә
ekspertin subyektiv fikrinә
ekspertin iş stajına

265 Ekspertizanın nәticәlәrinin ittiham aktına әsasәn qiymәtlәndirilmәsi nәyә gәtirib çıxarır?

•

işin gedişatında ciddi sәhvlәrә
ekspertlә müstәntiq arasında münaqişәyә
müstәntiqin işdәn azad olmasına
heç bir qorxusu yoxdur
müqavilәnin pozulmasına

266 Göstәrilәnlәrdәn hansı әmtәәşünaslıq ekspertizasının tәsniflәşdirilmәsindә istifadә olunur?

•

kәmiyyәt
tibbi
mühasibat
heç biri
auditor

267 Havanın nisbi rütubәti malın kәmiyyәt göstәricilәrinә necә tәsir edir?

•

malın vә taranın kütlәsi artır
taranın kütlәsi azalır
malın kütlәsi azalır
ancaq malın kütlәsi artır
ancaq taranın kütlәsi artır

268 Tez xarab olan obyektlәrin qablaşdırmasının üzәrindә hansı xәbәrdaredici yazılar olur?

•

“saxlamaq olmaz”
“obyekt qurudulmamışdır”
“istәdiyiniz qәdәr saxlaya bilәrsiniz”
“obyekt rütubәtsizdir”
“obyekt qurudulmuşdur”

269 Tez xarab olan (2 saat әrzindә) obyektlәrin qablaşdırmasının üzәrindә hansı xәbәrdaredici yazılar
olur?

•

“obyektlәr rütubәtlidir”
“oddan tәhlükәsizdir”

“obyektlәr rütubәtsizdir”
“saxlamaq olmaz”
“zәhәrsizdir”

270 Obyekt haqqında mәlumata nә daxildir?

•

obyektin buraxılış ili
komissiya sәdrinin şәxsiyyәt vәsiqәsinin surәti
eksperin vәsiqәsinin nömrәsi
heç biri
müqavilә

271 Qablaşdırmanın üzәrindә hansı xәbәrdaredici yazılar olur?

•

“ancaq ekspert açmalıdır”
“zәhәrsizdir”
“ekspert aça bilmәz”
"әl vurma – öldürәr”
“oddan tәhlükәsizdir”

272 Qablaşdırma üçün hansı qablaşdırıcı vasitәlәrdәn istifadә edilir?

•

bәrk vә yumşaq
yalnız yumşaq
yalnız bәrk
bunlardan heç biri
nәm halda olan

273 Qablaşdırmanın üzәrindә hansı xәbәrdaredici yazılar olur?

•

“ehtiyyatlı ol, tәbәqәli әşyadır”
“zәhәrsizdir”
“oddan tәhlükәsi yoxdur”
“açmağa çalışma”
“ancaq mühasib açmalıdır”

274 Ekspertizaya hazırlıq mәrhәlәsindә obyektlәrin qablaşdırılmasının nә әhәmiyyәti vardır?

•

obyektin bütün xassәllәrini saxlayır
obyektin rәngini saxlayır
obyektin çәkisini saxlayır
heç bir әhәmiyyәt kәsb etmir
obyektin xarici görünüşünü saxlayır

275 Aşağıdakılardan hansı bәrk qablaşdırma vasitәlәrinә daxildir?

•

hermetik tıxaclı flakonlar
kağız kisәlәr
parça kisәlәr
falqa kağızları
polietilen torbalar

276 Bәrk qablaşdırma vasitәlәrinә hansılar daxildir?

•

sınaq şüşәlәri
polietilen torbalar

falqa kağızları
kağız kisәlәr
parça kisәlәr

277 Bәrk qablaşdırma vasitәlәrinә hansılar daxildir?

•

şәffaf plastmas konteynerlәr
parça kisәlәr
polietilen torbalar
falqa kağızları
kağız kisәlәr

278 Yumşaq qablaşdırıcılara hansılar daxildir?

•

sellofan, kalka, kağız, polietilen örtüklәri
dәmir qutular
sınaq şüşәlәri
plastmas konteynerlәr
taxta yeşiklәr

279 Son vaxtlar hansı polietilen örtüklәr istehsal edilir?

•

antistatik
qaz halında
bәrk
hәlmәşik şәkilli
maye halında

280 Qablaşdırmanın üzәrindә hansı xәbәrdaredici yazılar olur?

•

“zәhәrli maddәdir”
“oddan tәhlükәsi yoxdur”
“zәhәrsizdir”
“açmağa cәhd etmә”
“ancaq mühasib açmalıdır”

281 Qablaşdırmanın üzәrindә hansı xәbәrdaredici yazılar olur?

•

“oddan tәhlükәlidir”
“zәhәrsizdir”
“oddan tәhlükәsizdir”
“komissiya sәdri açmalıdır”
“ekspert açmamalıdır”

282 Fizikikimyәvi göstәricilәri tәyin etmәk lazım olduqda ekspert nә edir?

•

nәticә verir
nümunәni sınaq laboratoriyasına göndәrir
akt tәrtib edir
qәrar verir
protokol tәrtib edir

283 Köhnәlmiş sәnәdlәrdәn istifadә edilmәsi nә ilә nәticәlәnir?

•

qәrarın lәğvi ilә
nәticәnin lәğvi ilә

aktın lәğvi ilә
protokolun lәğvi ilә
tәhlilin lәğvi ilә

284 Yekun qәrar harada qeyd olunur?

•

aktın әsas hissәsindә
nәticәdә
әrizәdә
aktın ümumi hissәsindә
rәydә

285 Alınmış nәticәlәrin tәhlilinin mәqsәdi nәdir?

•

yekun mәrhәlәni bitirmәk
qәrarı yazmamaq
aktı bitirmәmәk
baxış keçirmәmәk
rәyi yazmamaq

286 Tәsnifat nәdir?

•

müxtәlif әlamәtlәrә görә malların qruplaşması
elm
bölünmә
növ
çeşidin tәyini

287 Etibarlılıq nәdir?

•

malın istismar şәraitindә etibarlı işlәmәsi
malın bәrkliyi
malın davamlılığı
malın elastikliyi
) malın deformasiyaya uğraması

288 Kәmiyyәt ekspertizasında nәdәn istifadә olunur?

•

malın tәsnifatından
texniki şәrtdәn
standartdan
müqavilәdәn
ekspert metodundan

289 Tәcrübәli fransızca nә demәkdir?

•

ekspertiza
ziyalı
intelligent
sәriştәli
bilikli

290 Çatışmayan informasiyaları әldә etmәk üçün nә edilir?

•

әlavә ekspertiza aparılır
obyektiv qәrar çıxarılır

ilkin ekspertiza aparılır
müqavilә tәrtib edilir
akt yazılır

291 Mallar anbarda yerlәşdirildikdә hansı müqavilә bağlanır?

•

saxlanma müqavilәsi
alqısatqı müqavilәsi
komission müqavilә
kәmiyyәt üzrә müqavilә
keyfiyyәt üzrә müqavilә

292 Emal yolu ilә mәhv etmә hansı üsuldur?

•

texnoloji
mexaniki
termiki
kimyәvi
fiziki

293 Sanitarepidemiologiya orqanına hansı mal haqqında mәlumat verilir?

•

tәhlükәli mal
keyfiyyәtsiz mal
saxta mal
oxşar mal
şәrti mal

294 Xüsusi formalı müqavilә ilә kim xidmәt göstәrir?

•

ekspert orqanları
baytarlar
parazitoloqlar
mühәndislәr
hәkimlәr

295 Sifarişçi nәyi tәrtib edir?

•

ekspertizanın keçirilmәsini
mәqsәdi
rәyi
tәyinatı
qәrarı

296 Qaimә necә baza sayılır?

•

hüquqi baza
maddi baza
normativ baza
әsas baza
texniki baza

297 24 saata hansı malların ekspertizası aparılmalıdır?

•

tez xarab olan mallar
şәrti tәhlükәli mal

tәhlükәli mallar
nöqsansız mal
nöqsanlı mal

298 Müәyyәn sahәdә iş stajı ekspertlәr üçün nәdir?

•

әsasdır
qәrardır
rәydir
yekundur
nәticәdir

299 Mal partiyası ilә ekspertlәr hansı mәrhәlәdә tanış olur?

•

hazırlıq mәrhәlәsindә
yekun mәrhәlәsindә
әsas mәrhәlәdә
nәticәdә
qәrarda

300 Tәkrar ekspertizada nәlәr tәlәb olunur?

•

ilkin ekspertiza aktları
sәrәncamlar
әrizәlәr
fәrmanlar
qәrarlar

301 Ekspertiza nә vaxt dayandırılır?

•

mal olmadıqda
nәticә olmadıqda
qәrar olmadıqda
akt olmadıqda
rәy olmadıqda

302 Ekspertlәrin iş yerlәri normativә uyğun olmadıqda nә baş verir?

•

akt yazılır
qәrar verilir
auditә mәlumat verilir
sәnәd toplanır
ekspertiza dayandırılır

303 Yekun mәrhәlә nә vaxt başlayır?

•

qәrardan sonra
rәydәn sonra
nәticәdәn sonra
aktdan sonra
sınaq protokolları әldә edildikdәn sonra

304 Ekspert sifarişçi ilә nәyi razılaşdırmalıdır?
nәticәni
aktı

•

rәyi
göstәricilәr nomenklaturasını
qәrarı

305 Protokol harada әks olunur?

•

yekunda
aktın ümumi hissәsindә
әrizәdә
aktın әsas hissәsindә
nәticәdә

306 Normativ sәnәdlәrdәn irәli gәlәn tәlәblәr haqqında ekspert öz biliyini nә vaxt göstәrir?

•

protokol tәrtib etdikdә
attestasiya zamanı
sertifikasiya zamanı
akt tәrtib etdikdә
ekspertiza zamanı

307 Tәhlükәli mallarla necә rәftar edilir?

•

termiki emaldan keçirilir
yandırılır
torpağa basdırılır
mәhv edilir
tullanılır

308 Döymәklә mәhv etmәk hansı üsula aiddir?

•

termiki üsul
yandırmaq
texnoloji üsul
kimyәvi üsul
mexaniki üsul

309 Kimyәvi maddәlәrin tәsir ilә mәhv edilmә hansı üsuldur?

•

termiki
kimyәvi
texnoloji
mikrobioloji
fiziki

310 Ekspertizanın tәyinatı haqqında sәnәd hansı mәrhәlәdә tәlәb olunur?

•

hazırlıq
yekun
әsas
nәticә
rәy

311 әrizә vә qaimә ekspertizanın nәyini tәsdiq edir?

•

tәyinatını
vәzifәsini

mәqsәdini
qәrarı
nәticәsini

312 Ekspertlә sifarişçinin münasibәti hansı mәrhәlәdә tәyin olunur?

•

hazırlıq mәrhәlәsi
yekun mәrhәlә
әsas mәrhәlә
nәticә
qәrar

313 Sorğu metodu hansı metoda aid edilir?

•

ekspert metodu
statistik
riyazi
sosioloji
anket

314 Hazırlıq mәrhәlәsindә hansı sәnәd tәqdim edilir?

•

yazılı әrizә
qәrar
texniki sәnәd
nәticә
rәy

315 Zәruri sәnәdlәrin olmaması zamanı ekspertlәr nә edir?

•

ekspertizanı aparmaqdan imtina edir
qәrarı yazmır
rәyi yazmır
aktı yazmır
nәticә olmur

316 Ekspertin buraxdığı tipik sәhv zamanı nә baş verir?

•

akt düzgün tәrtib edilmir
akt vә nәticә düzgün tәrtib edilir
qәrar sәhv yazılmır
rәy verilmir
tәhlil әsassız olmur

317 Ekspert seçilmәk üçün namizәdlәr mәntiqcә necә olmalıdır?

•

iradәsiz olmalı
zәif mәntiqli olmalı
qәrәzli olmalı
yoxlamanı müvәfәqiyyәtlә hәyata keçirә bilmәmәli
analitik tәfәkkürә, möhkәm iradәyә malik olmalı

318 Zәmanәt müddәti nәdir?

•

malın düzgün istismarı
malın davamlı işlәmәsi

•

istehsalçının müәyyәn vaxta qәdәr zәmanәt vermәsi
malın saxlanma şәraiti
malın tәlәbә uyğunluğu

319 İşlәmә zәmanәti nәdir?

•

malın parlaqlığı
malın uzun müddәt işlәmәsi
malın istehsalçının verdiyi zәmanәt üzrә işlәmәsi
malın keyfiyyәti
malın faydalılığı

320 Sәnәd nә daşıyıcıdır?

•

qablaşdırma
informasiya
kәmiyyәt
markalanma
keyfiyyәt

321 XX әsrin ikinci yarısından ekspertizada nә inkişaf etmişdir?

•

ekspertizada kәmiyyәti anlayışı
ekspertizada keyfiyyәt anlayışı
ekspertizanın digәr elmlәrlә әlaqәsi
ekspertizanın tarixi
ekspertizanın metodoloji әsasları

322 Ekspertiza aktı nә hesab olunur?

•

keyfiyyәt
tәsnifat
son nәticә
kәmiyyәt
çeşid

323 Eynilәşdirmә necә adlanır?

•

falsifikasiya
utilizasiya
identifikasiya
heterogenizasiya
invertarizasiya

324 Tәbii malların tәrkibinә qatılan saxta mal necә adlanır?

•

saxta mal
әvәzedici
imitator
oxşar mal
süni mal

325 Dövlәt mәhkәmә ekspertizası fәaliyyәti haqqında qanun neçә maddәdәn ibarәtdir?

•

35
40

•

43
25
39

326 Tәdqiqatın nәticәsindәn asılı olaraq ekspertin rәyi necә ola bilәr?

•

çox qısa
mürәkkәb
mәnfi
ekspert rәy vermir
qeyri – müstәqil

327 Tәdqiqatın nәticәsindәn asılı olaraq ekspertin rәyi necә ola bilәr?

•

çox qısa
mürәkkәb
müsbәt
ekspert rәy vermir
qeyri – müstәqil

328 Tәbii itki nәdir?

•

tәbii proseslәr nәticәsindә malın kütlәsinin azalması
tәbii proseslәr nәticәsindә malın ölçüsünün azalması
tәbii proseslәr nәticәsindә malın çәkisinin azalması
tәbii proseslәr nәticәsindә malın sıxlığının azalması
tәbii proseslәr nәticәsindә malın hәcminin azalması

329 Malın çәkisinin tәbii proseslәr nәticәsindә azalması necә adlanır?

•

kütlәnin azalması
süni itki
tәbii itki
hәcmin azalması
süni dәyişiklik

330 Hansı qanun 43 maddәdәn ibarәtdir?

•

“Әhalinin sosial tәminatı haqqında” qanun
“Dövlәt mәhkәmә ekspertizası fәaliyyәti haqqında” qanun
“Az tәminatlı ailәlәrә yardım haqqında” qanun
“Әlillәrin sosial tәminatı haqqında” qanun
“İnvertarizasiya haqqında” qanun

331 Ekspertiza fәaliyyәtindә vәzifәli şәxslәr hansı qanunun maddәlәrinin pozulmasına görә
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş qaydada mәsuliyyәt daşıyırlar?

•

“Әlillәrin sosial tәminatı haqqında” qanun
“İnvertarizasiya haqqında” qanun
“Dövlәt mәhkәmә ekspertizası fәaliyyәti haqqında” qanun
“Әhalinin sosial tәminatı haqqında” qanun
“İpoteka haqqında” qanun

332 18 noyabr 1999 – cu ildә hansı qanun qәbul edilmişdir?
“Az tәminatlı ailәlәrә yardım haqqında” qanun

•

“İpoteka haqqında” qanun
“Dövlәt mәhkәmә ekspertizası fәaliyyәti haqqında” qanun
“Әlillәrin sosial tәminatı haqqında” qanun
“İnvertarizasiya haqqında” qanun

333 Hansı qanunun tәtbiq edilmәsi Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 2000 – ci il
tarixli fәrmanında öz әksini tapmışdır?

•

“İpoteka haqqında” qanun
“Әhalinin sosial tәminatı haqqında” qanun
“Dövlәt mәhkәmә ekspertizası fәaliyyәti haqqında” qanun
“İnvertarizasiya haqqında” qanun
“Әlillәrin sosial tәminatı haqqında” qanun

334 Tәtqiqatın nәticәsindәn asılı olaraq ekspertin rәyi necә ola bilәr?

•

çox mürәkkәb
qeyri – müstәqil
yalnız müsbәt
yalnız mәnfi
müsbәt vә mәnfi

335 Dövlәt mәhkәmә ekspertizası fәaliyyәti haqqında qanun nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

18 noyabr 1999 – cu ildә
15 oktyabr 2001 – ci ildә
2000 – ci ildә
2005 – ci ildә
2002 – ci ildә

336 Dövlәt mәhkәmә ekspertizası fәaliyyәti haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunun tәtbiq
edilmәsi hansı fәrmanda öz әksini tapmışdır?

•

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 2000 – ci il tarixli fәrmanı
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 15 mart 2001 – ci il tarixli fәrmanı
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 20 fevral 2000 – ci il tarixli fәrmanı
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 15 sentyabr 2001 – ci il tarixli fәrmanı
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 30 mart 2001 – ci il tarixli fәrmanı

337 Dövlәt mәhkәmә ekspertizası fәaliyyәti haqqında qanunun pozulmasına görә kimlәr
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş qaydada mәsuliyyәt daşıyırlar?

•

vәzifәli şәxslәr
yalnız laborantlar
yalnız ekspertlәr
yalnız mühasiblәr
yalnız әmtәәşünaslar

338 әmtәәşünas – ekspert qarşında qoyulan suallar hansı xarakterdә olmamalıdır?

•

sosioloji
genetik
statistik
hüquqi
ekspertә istәnilәn sual verilә bilәr

339 Mәhkәmә ekspertizası idarәsinin ekspertlәrinә rütbә dәrәcәlәri verilәrkәn nә nәzәrdә tutulur?

•

dini mәnsubiyyәti
miliyyәti
tutduğu vәzifә, peşә qabiliyyәti vә әmәk stajı
tәhsili
yaşı

340 Mәhkәmә ekspertizası idarәsinin ekspertlәrinә rütbә dәrәcәlәri hansı qaydada verilir?

•

prokurorluq orqanlarının qәrarına әsasәn
Prosessual Mәcәllәyә әsaslanaraq
Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş qaydada
ekspertiza idarәsi rәhbәrinin rәyinә әsasәn
mülki qanunvericiliyә әsasәn

341 Mәhkәmә ekspertizası idarәsinin ekspertlәrinin tutduğu vәzifә, peşә qabiliyyәti vә әmәk stajı nә
zaman әsas götürülür?

•

onların iş yerlәrini dәyişdirәrkәn
onların әmәk haqlarında dәyişiklik edilәrkәn
onlara rütbә dәrәcәlәri verilәrkәn
onlara tәdqiqat obyektlәrini verәrkәn
onları ezamiyyәtә göndәrәrkәn

342 Şәhadәtnamә ilә nә tәsdiq edilir?

•

ekspertin müstәqilliyi
ekspertin obyektivliyi
ekspertin müәyyәn sahәdә sәlahiyyәti
ekspertin bilik sәviyyәsi
ekspertin subyektivliyi

343 Müstәntiq özünün mütәxәssis biliklәrinә nә zaman arxayınlaşmalıdır?

•

mütәxәssis biliklәrinә arxayınlaşmağı düzgün deyildir
ekspertin müstәqilliyini yoxlayarkәn
ekspert rәyini qiymәtlәndirәrkәn
ekspertin sәriştәliyini yoxlayarkәn
ekspertin sәlahiyyәtini yoxlayarkәn

344 Yeni malların keyfiyyәt ekspertizasında hansı metod hәlledici әhәmiyyәtә malikdir?

•

hesablama
sosioloji
ekspert
orqanoleptiki
ölçü

345 Komission müqavilә kimlәrlә bağlanır?

•

әmtәәşünaslarla
ekspertizanın işçi qrupu ilә
hüquqi şәxslәrlә
komissiya sәdrlәri ilә

ekspertlәrlә

346 Sәlahiyyәtdәn kәnara çıxmağın әn geniş yayılmışı ... .

•

tәdqiqatda nәzәrdә tutulmayan mәlumatlara görә rәy vermәsidir
faktlara әhәmiyyәt vermәmәsidir
ekspertin müәyyәn edilmiş faktların әhәmiyyәti haqında hüquqi şәrhidir
ekspert sәlahiyyәtini aşmır
müqavilәnin şәrtlәrini pozmasıdır

347 Natamam ekspertiza rәyi nәyә deyilir?

•

ekspert sualları qruplaşdırırsa
әgәr sualları tam cavablandırırsa
әgәr ekspert bütün suallara tam cavab verә bilmirsә
natamam rәy olmur
cavablar müasir elmin inkişafına әsaslanmırsa

348 Müstәntiq natamam rәyi tam yerinә yetirilmәsi üçün hansı tәşkilata qaytarır?

•

auditorlar palatasına
gömrük idarәsinә
ekspertiza tәşkilatına
vergilәr nazirliyinә
sahibkarlıq idarәsinә

349 Ekspert sualların qoyuluşu haqqında ... .

•

yalnız müsbәt fikir yürütmәlidir
onları formalaşdıra bilmәz
mәnfi fikir yürüdә bilmәz
әvvәlcәdәn xәbәrdarlıq almalıdır
onları qruplaşdıra bilmәz

350 Müstәntiq natamam rәyi nә üçün tәşkilata qaytarmalı olur?

•

cavablar tam, dolğun yazıldığı üçün
suallara qәrәzli cavab verildiyi üçün
tam yerinә yetirilmәsi üçün
bunlardan heç biri
ekspertin sәviyyәsini yoxlamaq üçün

351 әlavә ekspertiza nә zaman tәyin edilә bilәr?

•

ekspert suallara tam cavab verә bilmәdikdә
sualları cavablandırmağı digәr ekspertlәr xahiş etdikdә
ekspert suallara düzgün cavab verә bilmәdikdә
ekspert suallara heç cavab verә bilmәdikdә
sualları obyektiv şәkildә cavablandırdıqda

352 Sәlahiyyәtdәn kәnara çıxdıqda ekspert nә edir?

•

tәdqiqatda nәzәrdә tutulmayan mәlumatlara görә rәy verir
sübutlar әhәmiyyәt vermir
faktların iş üzrә sübut edici rolu haqqında hüquqi şәrh edir
ekspert sәlahiyyәtini aşır

müqavilәnin şәrtlәrini pozur

353 Ekspert sualların qoyuluşu haqqında mәnfi fikir yürüdә bilәrmi?

•

idarә rәisinin icazәsi ilә
bәli
xeyr
müstәntiqin icazәsi ilә
bәzi hallarda

354 Ekspertlәrin öz ixtisaslarına uyğun olmayan suallara cavab vermәsi nәyi göstәrir?

•

buna onların hüququ çatmır
sualları cavablandırmaqda qruplaşmaya yol verirlәr
verdiklәri cavablar qismәn qeyri – obyektivdir
xüsusi bilik sәviyyәlәri aşağıdır
ekspertlәr öz sәlahiyyәtlәrindәn kәnara çıxmışlar

355 Ekspertlәrin öz ixtisaslarına uyğun olmayan suallara cavab vermәsi nәyi göstәrir?

•

sualları cavablandırmaqda qruplaşmaya yol verirlәr
xüsusi bilik sәviyyәlәri aşağıdır
ekspertlәr öz sәlahiyyәtlәrindәn kәnara çıxmışlar
buna onların hüququ çatmır
verdiklәri cavablar qismәn qeyri – obyektivdir

356 Müstәntiq vә ekspertiza tәşkilatının rәhbәrliyi aşağıdakılardan hansını yoxlama hüququna
malikdir?

•

ekspertin obyektivliyini
ekspertin bilik sәviyyәsini
ekspertin sәlahiyyәtini
ekspertin müstәqilliyini
ekspertin sәriştәliyini

357 әgәr ekspert suallara tam cavab verә bilmirsә nә tәyin edilir?

•

komission ekspertiza
tәkrar ekspertiza
әlavә ekspertiza
ilkin ekspertiza
kompleks ekspertiza

358 Ekspert rәyinin qiymәtlәndirilmәsinin birinci aspekti hansıdır?

•

rәyi verәn ekspertin tәhlili
rәyin dolğunluğunun müәyyәnlәşdirilmәmәsi
ekspert rәyinin tam dolğunluğunun müәyyәnlәşdirilmәsi
rәyi verәn ekspertin iş stajı
rәyin hәcmi

359 Bunlardan hansı ekspertә göstәrilәn prosessual maneәdir?

•

komissiya sәdri ilә münaqişә
prokurorla münaqişә
proses iştirakçıları ilә qohumluq

•

heç kim ekspertә prosessual maneә törәdә bilmәz
bilik sәviyyәsinin aşağı olması

360 Bunlardan hansı ekspertә göstәrilәn prosessual maneәdir?

•

komissiya sәdri ilә münaqişә
prokurorla münaqişә
proses iştirakçılarından asılılıq
ekspertә maneә törәdә bilmәzlәr
bilik sәviyyәsinin aşağı olması

361 Ekspertin müәyyәn sahәdә sәlahiyyәti hansı sәnәdlә tәsdiq edilir?

•

tәrifnamә
vәsiqә
şәhadәtnamә
müqavilә
sertifikat

362 Ekspertin sәlahiyyәti müstәntiqlә yanaşı daha kim tәrәfindәn yoxlanılır?

•

laborantlar
prokurorluq orqanları
ekspertiza tәşkilatının rәhbәrliyi
heç kim
mühasibat işçilәri

363 Ekspertlәr bәzәn öz sәlahiyyәtlәrindәn kәnara çıxdıqda nә edirlәr?

•

müstәntiqlә razılaşmırlar
faktları nәzәrә almırlar
öz ixtisaslarına uyğun olmayan suallara cavab verirlәr
heç bir şey etmirlәr
mәlumatlara әsaslanmırlar

364 Proses iştirakçıları nә vaxt mәhkәmә ekspertizasının aparılmasında iştirak edә bilәrlәr?

•

müstәntiq icazә verdikdә
iştirakçıların tәlәbi ilә
ekspertin şәxsi istәyi ilә
prokuror tәlәb etdikdә
yalnız Azәrbaycan Respublukasının Prosessual qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulduqda

365 Mәhkәmә ekspertizasının tәyin edilmәsi mәsәlәsi nә vaxt yenidәn hәll edilir?

•

komissiya sәdri ilә ekspert arasında münaqişә yarandıqda
ekspert xәstәlәndikdә
o icra edilmәmiş hesab olunduqda
ekspertiza idarә rәhbәri işә müdaxilә etdikdә
sәrancam verilmәdikdә

366 Mәhkәmә ekspertizası nә vaxt hәyata keçirilmәmiş hesab olunur?

•

komissiya sәdri işә çıxmamışdırsa
avadanlıq köhnәdirsә
ekspertiza tәlәblәrin pozulması ilә hәyata keçirilmişdirsә

•

ekspert ali tәhsilli deyilsә
ekspert sәriştәsizdirsә

367 Nümunәlәrin götürülmәsindә ekspertlәr nә vaxt iştirak edirlәr?

•

laborant işә çıxmayanda
hәmişә
zәruri hallarda
laboratoriya müdiri lazım bildikdә
müstәntiq lazım bildikdә

368 Ekspertlәr ümumi nәticәyә nә vaxt gәlirlәr?

•

ümumi nәticәnin әsasını faktlar tәşkil etmәdikdә
bütün ekspertlәr tәdqiqatda iştirak etdikdә
yekun nәticәnin formalaşmasında
istәdiklәri vaxt
tәdqiqatda bir ekspert iştirak etdikdә

369 Hәr bir ekspert rәyin hansı hissәsini imzalayır?

•

titul hissәsini
giriş hissәni
tәdqiqatı әks etdirәn hissәni
heç bir hissәdә rәyi imzalamır
nәticә hissәsini

370 Ekspertlәrin müşavirәsinә rәhbәrlik etmәk kimә tapşırılır?

•

laboranta
baş mühasibә
ekspertlәrdәn birinә
laboratoriya müdirinә
gömrük işçisinә

371 Proses iştirakçıları mәhkәmә ekspertizasının aparıldığı zaman ekspertә mane olarlarsa ... .

•

proses iştirakçısı laboratoriyadan çıxarıla bilәr
verilmiş icazәnin lәğv edilmәsi barәsindә vәsatәt qaldıra bilmәz
verilmiş icazәnin lәğv edilmәsi barәsindә ekspertizanı tәyin etmiş orqan vә ya şәxs qarşısında vәsatәt qaldıra
bilәr
ekspertizanın gedişatında heç bir dәyişiklik baş vermәz
ekspert işdәn kәnarlaşdırıla bilәr

372 Proses iştirakçıları mәhkәmә ekspertizasının aparıldığı zaman ekspertә mane olarlarsa nә baş verә
bilәr?

•

tәdqiqatı müvәqqәti dayandıra bilәr
ekspert tәdqiqatı davam edә bilәr
ekspert tәdqiqatı dayandıra bilәr
işin gedişatında heç bir dәyişiklik baş vermәz
ekspertiza haqqındakı sәrәncamı lәğv edә bilәr

373 Ekspertin rәyi nә vaxt sübut kimi istifadә edilә bilmәz?
komissiya sәdri işә çıxmamışdırsa

•

avadanlıq köhnәdirsә
ekspertiza tәlәblәrin pozulması ilә hәyata keçirilmişdirsә
ekspert ali tәhsilli deyilsә
ekspert sәriştәsizdirsә

374 Aşağıdakılardan hansı mәhkәmә ekspertizasının aparılmasındakı mәhdudiyyәtlәrdәn biridir?

•

müstәntiq sәlahiyyәtlәrini aşmadıqda
mәhkәmә ekspertizası idarә rәhbәrinin işdә marağı olmadıqda
mәhkәmә ekspertizası idarә rәhbәrinin işdә marağı olduqda
bunlardan heç biri
ekspertin işdә marağı olduqda

375 Kompleks ekspertizası nә üçün tәyin olunur?

•

prokuror tәlәb etdiyi üçün
müstәntiqә xoş gәlmәk üçün
iş üçün әhәmiyyәtli olan halları aydınlaşdırmaq üçün
hakim göstәriş verdiyi üçün
ekspertlәri ciddi işә cәlb etmәk üçün

376 Kompleks mәhkәmә ekspertizası nә vaxt tәyin olunur?

•

hakimin tәkidi ilә
sadә tәdqiqat aparmaq lazım gәldikdә
tәdqiqat aparılması üçün müxtәlif bilik sahәlәrindәn istifadә etmәk tәlәb edilәrsә
müstәntiq tәlәb edәrsә
mürәkkәb tәdqiqat aparmaq lazım gәldikdә

377 Tәhqiqat planını işlәyib hazırlamaq kimә tapşırılır?

•

gömrük işçisinә
ekspertlәrdәn birinә
laboratoriya müdirinә
laboranta
baş mühasibә

378 Tәkrar mәhkәmә ekspertizasının tәyin edilmәsi barәdә qәrarda nә göstәrilir?

•

müstәntiqin rütbәsi
ilkin ekspertizanın keçirilmәsinә şübhәlәr
әvvәlki ekspertlәrin rәyi ilә razılaşmamağın sәbәblәri
ekspertin iş stajı
müstәntiqlә ekspert arasında münaqişәlәr

379 İlkin mәhkәmә ekspertizası nә vaxt tәyin edilir?

•

sәriştәsiz ekspertlәr iştirak edәrkәn tәyin edilir
icraat zamanı әhәmiyyәt kәsb etmәyәn mәsәlәlәri hәll edәrkәn tәyin edilir
müәyyәn mәsәlәni aydınlaşdırmaq mәqsәdilә xüsusi bilik tәlәb edilәrәk birinci dәfә tәyin edilir
bunlardan heç biri
xüsusi bilik tәlәb etmәyәn mәsәlәlәr hәll edilәrkәn tәyin edilir

380 Hansı mәhsullar mәhv edilir?

•

tәhlükәli

•

qeyristandart
standart
tәkrar xammal
tullantı

381 Keyfiyyәti heç bir tәlәbә uyğun olmayan mal ilә necә rәftar olunur?

•

satışdan çıxarılır
satışa göndәrilir
ucuzlaşdırılır
anbara qaytarılır
istehsalçıya qaytarılır

382 әgәr mәhsul yararsızdırsa, onunla necә rәftar olunur?

•

istehsalçıya göndәrilir
mәhv edilmәyә tövsiyә olunur
ucuzlaşmaya göndәrilir
anbara verilir
satışa göndәrilir

383 Malları mәhv etdikdә hansı hüquqi sәnәd tәrtib olunur?

•

protokol
tәqdimat
blank
mәktub
akt

384 Ekspert orqanları hansı әsasla xidmәt göstәrirlәr?

•

әrizә ilә
protokol ilә
mәktub ilә
akt ilә
xüsusi formalı müqavilә ilә

385 әmtәә ekspertizasının tәyinatını hansı sәnәdlәr göstәrir?

•

akt
әrizә vә qaimә
texniki sәnәd
standartlar
müqavilә

386 Ekspertlәr komissiyanın tәrkibinә daxil edilәrkәn nә әsas götürülür?

•

ekspertin milliyәti
ekspertin yaşı
ekspertin obyektivliyi
heç nә nәzәrә alınmır
ekspertin sәriştәliyi vә iş stajı

387 Ekspertin şәxsi tәhlükәsizliyi qorunmadıqda ekspert nә etmәlidir?
akt tәrtib etmәli

•

sәnәdlәrlә tanış olmalı
müqavilә şәrtlәri ilә tanış olmalı
ekspertizanı dayandırmalı
әmtәәşünasla mәslәhәtlәşmәli

388 Ayrıayrı mal qruplarının seçmә üsulu harada әks olunur?

•

aktda
standartda
protokolda
işçi dәftәrindә
sifarişçi ilә razılaşmada

389 Nümunәlәrin seçilmәsi aktı kim tәrәfindәn imzalanır?

•

işçi qrupu tәrәfindәn
bütün komissiya üzvlәri tәrәfindәn
mühasib tәrәfindәn
әmtәәşünas tәrәfindәn
ekspert qrupu tәrәfindәn

390 Nümunәlәrin seçilmәsi aktında düzәliş etmәyә icazә verilirmi?

•

әmtәәşünasa icazә verilir
sifarişçiyә icazә verilir
qrup rәhbәrinә icazә verilir
ekspertlәrә icazә verilir
istisna hallarda komissiya üzvlәrinin razılığı ilә icazә verilir

391 Nümunәlәrin seçilmәsi aktında düzәliş edilmişsә, akt kim tәrәfindәn imzalanır?

•

bütün komissiya üzvlәri tәrәfindәn
әmtәәşünas tәrәfindәn
ekspert tәrәfindәn
sifarişçi tәrәfindәn
mühasib tәrәfindәn

392 Sınaq protokolları әldә edildikdәn sonra ekspertizanın hansı mәrhәlәsinә başlanılır?

•

hazırlıq mәrhәlәsi
akt tәrtibi
әsas mәrhәlә
protokol tәrtibi
ekspertizanın yekun mәrhәlәsi

393 Ekspertizanın yekun mәrhәlәsinin mәqsәdi nәdir?

•

ekspertin müstәqilliyi
ekspertin sәriştәliyinin tәyini
alınmış nәticәlәrin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi
itkinin tәyini
әmtәәşünasın sәriştәliyi

394 Nә zaman yekun qәrar bir neçә aktda öz әksini tapır?
sәnәdsiz malları qiymәtlәndirәrkәn

•

markalanmış malları qiymәtlәndirәrkәn
müxtәlif istehsalçılardan daxil olmuş malları qiymәtlәndirәrkәn
tarası әzilmiş malları qiymәtlәndirәrkәn
tarasız malları qiymәtlәndirәrkәn

395 Ekspert qәrarları fәaliyyәtdә olmayan sәnәdlәrә istinad edildikdә nә baş verir?

•

qәrar qüvvәyә minmir
qәrar şübhәli sayılır
qәrar qәbul olunmur
qәrar subyektiv sayılır
qәrar mәnfi qiymәtlәndirilir

396 Ekspertin mәslәhәti nәyә әsaslanır?

•

ekspertin tәhsilinә
ekspertin yaşına
ekspertin tәcrübәsinә vә sәriştәliyinә
ekspertin obyektivliyinә
ekspertin prinsipiallığına

397 әmtәә ekspertizasının şifahi aparılması nә ilә nәticәlәnir?

•

qәrarın obyektivliyi ilә
qәrarın şübhә doğurması ilә
tipik sәhvlәrә yol verilmәsi ilә
qәrarın subyektivliyi ilә
әsassız qәrarın qәbul edilmәsi ilә

398 Ekspertiza zamanı köhnәlmiş sәnәdlәrdәn istifadә edilmәsi nә ilә nәticәlәnir?

•

ekspertiza zamanı ziddiyyәtlәrlә
qәrarın әsaslandırılmaması ilә
ekspertiza zamanı tipik sәhvlәrlә
ekspertiza zamanı mәsuliyyәtsizliklә
ekspertiza zamanı subyektivliklә

399 Ekspert sınaq laboratoriyalarına nümunәlәri nә vaxt göndәrir?

•

fizikikimyәvi göstәricilәri tәyin etmәk lazım olduqda
standartlar köhnә olduqda
sәnәdi tәyin etmәk lazım olduqda
informasiya tam olduqda
texniki sәnәdlәr köhnә olduqda

400 Ekspertiza aktının düzgün tәrtib olunmaması hansı hala aid edilir?

•

ekspertin buraxdığı tipik sәhvә
informasiyanın olmamasına
sәnәdin olmamasına
texniki şәrtin olmamasına
standartın olmamasına

401 İdentifikasiya vasitәlәri necә sәnәddir?

•

normativ sәnәd

•

texniki sәnәd
mühasibat sәnәdi
qaimә
әrizә

402 İdentifikasiya kriteriyaları necә olmalıdır?

•

obyektiv
oxşar
subyektiv
tam
bütöv

403 Keyfiyyәtin saxtalaşdırılması nәdir?

•

mәhsulun tәrkibindә aşağı keyfiyyәtli xammaldan isifadә
konservantlardan istifadә etmәmәk
әlavәlәr etmәmәk
sәnәd tәhrifi
markalanma әlamәti

404 Kәmiyyәt saxtalaşdırılmasına qarşı hansı orqanlar mübarizә aparır?

•

dövlәt metrologiya departamenti
hüquq mühafizә orqanları
prokurorluq
inzibati orqanlar
qeyri – dövlәt tәşkilatları

405 Qiymәt saxtalaşdırılması nәdir?

•

aşağı qiymәtin qoyulması
aşağı keyfiyyәtli malların yüksәk keyfiyyәtli mal qiymәtinә satılması
yuxarı qiymәt qoyulması
qiymәtlәrin dәyişilmәsi
qiymәtin süni artırılması

406 Son rәyә hansı tәlәblәr verilir?

•

subyektivlik
prinsipiallıq
sәriştәlik
müstәqillik
obyektivlik, etibarlılıq, әsaslandırılmış qәrar

407 Ekspertiza aktının ayrılmaz hissәsini nә tәşkil edir?

•

aparılan tәcrübәlәrin protokolu
ekspertin sensor yaddaşı
ekspertin müşahidәlәri
işçi dәftәrindәki qeydlәr
işçi qrupunun qeydlәri

408 Tәcrübәnin protokolu düzgün tәrtib edilmәmişsә, ekspert nә etmәlidir?

•

ekspert sınaq laboratoriyasına müraciәt etmәli

•

digәr sәriştәli ekspertlәrin rәyini soruşmalı
ekspert mәslәhәt aparmalı
yalnız fiziki göstәricilәrә baxmalı
işçi qrupunu yoxlamalı

409 Maraqlı tәrәflәr aktın hansı hissәsini imzalaya bilәr?

•

ümumi vә tәsdiqlәyici hissәsini
giriş hissәsini
yekun hissәsini
әsas hissәsini
hazırlıq hissәsini

410 Ekspertiza aktı tәrtib edilәrkәn әsas nәlәrә fikir verilir?

•

ekspertizanın mәqsәdinә
ekspertizanın vasitәlәrinә
ekspertizanın üsullarına
aktın tәrtib olunduğu yerә
aktın tarixinә

411 Ekspertiza aktının mәzmunu necә formalaşır?

•

hәr bir hissәdәki mәlumata uyğun cavablar şәklindә
qәrarlar şәklindә
tәhlillәr vә nәticәlәr şәklindә
tәlәblәr şәklindә
mal partiyasının sınaq nәticәlәri şәklindә

412 Ekspertiza tәdqiqatı üçün nümunәlәrin götürülmәsi qaydasını göstәrin

•

nümunәlәrin götürülmәsi әmtәәlәrin xüsusi xassәlәrindәn asılıdır
әmtәәlәrin saxlanma şәraitindәn asılıdır
әmtәәlәrin qablaşdırılma qaydalarından asılıdır
bunların heç birindәn asılı deyildir
malın mәnşәyindәn asılıdır

413 Ekspertiza üçün nümunә götürülmәsi nәdәn asılıdır?

•

malın miqdarından
malın keyfiyyәtindәn
malın artikulundan
ekspertin göstәricisindәn
malın saxlanma şәraitindәn

414 Ekspertiza üçün nümunә götürülmәsi nәdәn asılıdır?

•

malların eynilik dәrәcәsindәn
malın qablaşdırılmasından
malın artikulundan
malın preyskurantından
qablaşdırmanın keyfiyyәtindәn

415 Tәdqiqat xüsusi bilik tәlәb etdikdә mütәxәssisi kim dәvәt etmәlidir?

•

tәdqiqat aparan şәxs

•

laborant
baş mühasib
dәvәtsiz gәlir
gömrük işçisi

416 Maddi sübutların orqanoleptik tәdqiqatlarının obyektivliyi nәdәn asılıdır?

•

malın saxlanma şәraitindәn
malın qiymәtindәn
malın çәkisindәn
malın xarici görünüşündәn
malın artikulundan

417 Maddi sübutların orqanoleptik tәdqiqatlarının obyektivliyi nәdәn asılıdır?

•

malın rәnginin qorunmasından
malın qiymәtindәn
malın çәkisindәn
malın xarici görünüşündәn
malın artikulundan

418 Maddi sübutların orqanoleptik tәdqiqatlarının obyektivliyi nәdәn asılıdır?

•

malın xarici görünüşündәn
malın çәkisindәn
malın tamının qorunmasından
malın artikulundan
malın qiymәtindәn

419 Maddi sübutların laboratoriya üsulu ilә tәdqiqatlarının obyektivliyi nәdәn asılıdır?

•

malın saxlanma şәraitindәn
malın qiymәtindәn
malın çәkisindәn
malın xarici görünüşündәn
malın artikulundan

420 Maddi sübutların laboratoriya üsulu ilә tәdqiqatlarının obyektivliyi nәdәn asılıdır?

•

maddi sübutların rәnginin qorunmasından
maddi sübutların qiymәtindәn
maddi sübutların çәkisindәn
maddi sübutların xarici görünüşündәn
maddi sübutların artikulundan

421 Maddi sübutların laboratoriya üsulu ilә tәdqiqatlarının obyektivliyi nәdәn asılıdır?

•

maddi sübutların dadının qorunmasından
maddi sübutların qiymәtindәn
maddi sübutların çәkisindәn
maddi sübutların xarici görünüşündәn
maddi sübutların artikulundan

422 Tәdqiqat üçün götürülәn maddi sübutlar necә qablaşdırılmalıdır?

•

keyfiyyәtcә müxtәlif olan mallar bir yerdә qablaşdırılmamalıdır

•

qablaşdırmaya möhür vurmaq olmaz
keyfiyyәtcә eyni olan mallar bir yerdә qablaşdırılmamalıdır
mallar qablaşdırılmırlar
müxtәlif artikullu mallar bir yerdә qablaşdırılmalıdır

423 Tәdqiqat üçün götürülәn maddi sübutlar necә qablaşdırılmalıdır?

•

müxtәlif tәyinatlı mallar bir yerdә qablaşdırılmamalıdır
qablaşdırmaya möhür vurmaq olmaz
müxtәlif tәyinatlı mallar bir yerdә qablaşdırılmalıdır
mallar qablaşdırılmırlar
müxtәlif artikullu mallar bir yerdә qablaşdırılmalıdır

424 Mәhkәmә ekspertizası nә vaxt aparıla bilәr?

•

yalnız cinayәt işi qaldırıldıqdan sonra
cinayәt iєinә xitam verildikdәn sonra
cinayәt işi qaldırılmadan
mәhkәmә ekspertizası cinayәt işi ilә әlaqәli deyildir
cinayәt işi başa çatdıqdan sonra

425 Ekspertiza üçün nümunәnin götürülmәsi qaydasını göstәrin.

•

nümunәnin götürülmәsi sualların xarakterindәn asılıdır
malın keyfiyyәtindәn asılıdır
malın artikulundan asılıdır
malın saxlanma şәraitindәn asılıdır
ekspertin sәriştәsindәn asılıdır

426 Ekspertiza üçün nümunәlәrin götürülmәsi qaydasını göstәrin.

•

bir partiyadan olan malın eynilik dәrәcәsini müәyyәn etmәk çәtinlik törәtdikdә mütәxәssis dәvәt etmәli
malın keyfiyyәtini yoxlamalı
ekspertin sәrişәsini bilmәli
malın artikulunu müәyyәn etmәli
malın saxlanma şәraitini müәyyәn etmәli

427 Aşağıdakılardan hansı ekspertiza üçün nümunәlәrin götürülmәsindә istifadә edilir?

•

standartların şәrtlәri ilә tanış olmalı
köhnә standartların tәlәblәrinә әmәl etmәmәli
standartın şәrtlәrini nәzәrә almamalı
mütәxәssis dәvәt etmәmәli
müstәntiqlә razılaşmalı

428 Tәdqiqat üçün xüsusi bilik tәlәb edildikdә mütәxәssis kim tәrәfindәn dәvәt olunmalıdır?

•

müstәntiq
baş mühasib
bәlәdiyyә içşisi
polis işçisi
gömrük işçisi

429 Tәdqiqat üçün xüsusi bilik tәlәb edildikdә mütәxәssis kim tәrәfindәn dәvәt olunmalıdır?

•

prokuror

•

baş mühasib
bәlәdiyyә işçisi
polis işçisi
gömrük işçisi

430 Tәdqiqat üçün xüsusi bilik tәlәb edildikdә mütәxәssis kim tәrәfindәn dәvәt olunmalıdır?

•

mәhkәmә
baş mühasib
bәlәdiyyә işçisi
polis işçisi
gömrük işçisi

431 Maddi sübutların orqanoleptik tәdqiqatlarının obyektivliyi nәdәn asılıdır?

•

malın dadının qorunmasından
malın qiymәtindәn
malın çәkisindәn
malın xarici görünüşündәn
malın artikulundan

432 Maddi sübutların laboratoriya üsulu ilә tәdqiqatlarının obyektivliyi nәdәn asılıdır?

•

maddi sübutlar tәmiz yerdә vә tәmiz qabda saxlanmaqla tәdqiqata göndәrilmәlidir
malın qiymәti sabit qalmalıdır
malın çәkisinә nәzarәt edilmәlidir
bunlardan heç birindәn asılı deyildir
malın xarici görünüşü qorunmalıdır

433 Maddi sübutların laboratoriya üsulu ilә tәdqiqatlarının obyektivliyi nәdәn asılıdır?

•

maddi sübutların tamının qorunmasından
maddi sübutların qiymәtindәn
maddi sübutların çәkisindәn
maddi sübutların xarici görünüşündәn
maddi sübutların artikulundan

434 Tәdqiqat üçün götürülәn maddi sübutların saxlanma şәraiti necә olmalıdır?

•

maddi sübutlar tәmiz yerdә saxlanmalıdır
maddi sübutlar çәkisini itirmәmәlidir
maddi sübutlar dadını itirmәmәlidir
maddi sübutların xarici görünüşü dәyişmәmәlidir
maddi sübutların artikulu dәyişmәmәlidir

435 Tәdqiqat üçün götürülәn maddi sübutların saxlanma şәraiti necә olmalıdır?

•

maddi sübutların saxlandıqları yer ziyanvericilәrdәn qorunmalıdır
maddi sübutlar çәkisini itirmәmәlidir
maddi sübutlar dadını itirmәmәlidir
maddi sübutların xarici görünüşü dәyişmәmәlidir
maddi sübutların artikulu dәyişmәmәlidir

436 әmtәәnin nәyindәn asılı olaraq saxlanma şәraitinә riayәt edilmәlidir?

•

xüsusiyyәtindәn

•

görünüşündәn
dadından
çәkisindәn
tәrkibindәn

437 Ekspertiza zamanı ekspert aşağıdakılardan hansı haqqında mәlumatlandırılır?

•

texniki vasitәlәr
әrizәlәr
qaimәlәr
idarә rәhbәrinin şәxsiyyәt vәsiqәsi
müqavilәlәr

438 Mәhkәmә ekspertizasının neçә növü var?

•

5
3
4
1
2

439 Hansı mәhkәmә ekspertizasına ilkin mәhkәmә ekspertizası deyilir?

•

birinci dәfә tәyin edilәn
üçüncü dәfә tәyin edilәn
ikinci dәfә tәyin edilәn
dördüncü dәfә tәyin edilәn
bunlardan heç biri

440 әlavә mәhkәmә ekspertizası kimә hәvalә edilir?

•

ilkin mәhkәmә ekspertizasını aparan ekspertә vә ya başqa ekspertә
ekspertiza idarәsi rәhbәrinә
laboratoriya müdirinә
bunlardan heç birinә
gömrük işçisinә

441 Tәkrar mәhkәmә ekspertizası kimә hәvalә edilir?

•

başqa ekspert vә ya ekspertlәrә
әlavә mәhkәmә ekspertizanı aparan ekspertә
ilkin mәhkәmә ekspertizanı aparan ekspertә
gömrük işçisinә
laboratoriya müdirinә

442 Proses iştirakçıları ekspertizanın predmetinә dair ekspertә suallar verә bilәrlәrmi?

•

verә bilәrlәr
verә bilmәzlәr
yalnız idarә rәhbәrinin icazәsi ilә verә bilәrlәr
yalnız müstәntiqin tövsiyәsi ilә verә bilәrlәr
yalnız tәdqiqatçının tövsiyәsi ilә verә bilәrlәr

443 Proses iştirakçıları ekspertizanın predmetinә dair ekspertә izahatlar verә bilәrlәrmi?
yalnız müstәntiqin tövsiyәsi ilә verә bilәrlәr

•

yalnız tәdqiqatçının tövsiyәsi ilә verә bilәrlәr
verә bilәrlәr
yalnız idarә rәhbәrinin icazәsi ilә verә bilәrlәr
verә bilmәzlәr

444 Ekspertlәrin müşavirәsi zamanı proses iştirakçılarının iştirakına yol verilirmi?

•

proses iştirakçılarının tәkidi ilә yol verilir
yol verilir
yol verilmir
müstәntiqin icazәsi ilә yol verilir
bәzәn yol verilir

445 Ekspertiza zamanı әldә edilmiş nәticәlәrin yekunlaşdırılması mәrhәlәsindә proses iştirakçılarının
iştirakına yol verilirmi?

•

proses iştirakçılarının tәkidi ilә yol verilir
bәzәn yol verilir
verilmir
müstәntiqin icazәsi ilә yol verilir
hәr zaman yol verilir

446 Mәhkәmә ekspertizasının rәyindә bunlardan hansı göstәrilmir?

•

ekspertin qarşısında qoyulmuş suallar
ekspertizanın aparıldığı tarix
ekspertiza aparılan laboratoriyanın yerlәşdiyi küçәnin adı
ekspert haqqında mәlumat
ekspertizanın aparıldığı yer

447 Mәhkәmә ekspertizasının rәyindә aşağıdakılardan hansı göstәrilmir?

•

ekspert haqqında mәlumat
ekspertizanın aparıldığı tarix
ekspertin milliyәti
ekspertizanın aparıldığı yer
ekspertin qarşısında qoyulmuş suallar

448 Komission mәhkәmә ekspertizasını neçә nәfәr aparmalıdır?

•

baє ekspert
2 nәfәrdәn az
2 nәfәrdәn çox
bu ekspertizanı ekspert aparmır.
1 nәfәr

449 Komissiya tәrkibindәki ekspert ... .

•

müstәntiqdәn asılıdır
hakimdәn asılıdır
komissiya sәdrindәn asılıdır
müstәqildir
tәhqiqatçıdan asılıdır

450 Komissiya tәrkibindәki ekspert ... .

•

tәhqiqatçının dediyinә әmәl edir
müstәqil deyildir
ekspertizanın nәticәlәrini qiymәtlәndirir
heç kimlә razılaşmır
sәrbәst deyildir

451 Proses iştirakçıları tәdqiqatın gedişatına müdaxilә edә bilәrlәrmi?

•

prokurorun göstәrişi ilә müdaxilә edә bilәrlәr
müstәntiqin icazәsi ilә müdaxilә edә bilәrlәr
bilmәzlәr
idarә rәhbәrinin icazәsi ilә müdaxilә edә bilәrlәr
ekspertin icazәsi ilә müdaxilә edә bilәrlәr

452 Ekspert rәy tәrtib etdiyi zaman proses iştirakçılarının iştirakına yol verilirmi?

•

proses iştirakçılarının tәkidi ilә yol verilir
yol verilir
yol verilmir
müstәntiqin icazәsi ilә yol verilir
bәzәn yol verilir

453 Mәhkәmә ekspertinin rәyini әks etdirәn materiallar hansı sәnәdә әlavә edilir?

•

iltizama
akta
rәyә
qәrara
müqavilәyә

454 Ekspert tәkrar ekspertizada әvvәlki tәdqiqatdan nәyi ifadә etmәlidir?

•

әvvәlki tәdqiqatın icra müddәtini
әvvәlki ekspertizanı
әvvәlki aparılmış tәdqiqatın nәticәlәrini
әvvәlki tәdqiqatın aparılma metodunu
әvvәlki rәyin tarixini

455 Tәkrar ekspertizada әvvәlki tәdqiqatdan nә ifadә olunur?

•

әvvәlki tәdqiqatın başlandığı yer
әvvәlki tәdqiqatın aparılma metodu
әvvәlki rәyin nәticәlәri ilә tәkrar rәyin nәticәlәri arasındakı fәrqin sәbәblәri
әvvәlki rәyin tarixi
әvvәlki tәdqiqatın icra müddәti

456 Rәyin nәticә hissәsindә nә yazılır?

•

ekspertin vәzifәlәri
ekspertiza idarәsi rәhbәrinin fikri
qoyulmuş suallara cavablar
ekspertin hüquqları
komissiya üzvlәrinin say tәrkibi

457 Kompleks ekspertiza nә vaxt aparılır?

•

komissiya sәdri qrupun tәrkibindәki bir neзә ekspertdәn razı qalmazsa
ekspert ekspertizanı aparmaqdan imtina edәrsә
ekspertiza qarışıq elmlәr sahәsindә xüsusi bilik tәlәb edәrsә
tәrәflәrdәn biri narazı qalarsa
ekspert xәstәlәnәrsә

458 Ekspertin vәzifәsi nә ilә müәyyәn edilir?

•

tәrәflәr arasındakı müqavilәrlә
müәyyәn standartlarla
Azәrbaycan Respublikası Cinayәt Prosesual vә mülki qanunvericiliyin normaları ilә
müstәntiqin sualları ilә
müәyyәn texniki şәrtlәrlә

459 Ekspertin hüquqları nә ilә müәyyәn edilir?

•

tәrәflәr arasındakı müqavilәrlә
müәyyәn standartlarla
Azәrbaycan Respublikası Cinayәt Prosesual vә mülki qanunvericiliyin normaları ilә.
müstәntiqin sualları ilә
müәyyәn texniki şәrtlәrlә

460 Ekspertin vәzifәsinә göstәrilәnlәrdәn hansı daxildir?

•

komissiya sәdrini rәyә cәlb etmәli
ekspertizaya bir neçә eksperti cәlb etmәli
qarşısına qoyulmuş suallar әsasında obyektiv rәy vermәli vә tapşırılmış materialları icraatına götürmәli
bunlardan heç biri vәzifәyә daxil deyildir
sәbәbsiz ekspertizadan imtina etmәli

461 Göstәrilәnlәrdәn hansını ekspertin vәzifәsinә aid etmәk olar?

•

komissiya sәdrini rәyә cәlb etmәli
ekspertizaya bir neçә eksperti cәlb etmәli
müstәntiq vә ya hakimin tapşırığı ilә verdiyi rәyi izah etmәli
bunlardan heç biri vәzifәyә aid deyildir
sәbәbsiz ekspertizadan imtina etmәli

462 Aşağıdakılardan hansı ekspertin vәzifәsinә aiddir?

•

müstәntiq vә hakimin tapşırığı ilә verdiyi rәyә әlavәlәr etmәli
sәbәbsiz ekspertizadan imtina etmәli
ekspertizaya bir neçә eksperti cәlb etmәli
komissiya sәdrini rәyә cәlb etmәli
bunlardan heç biri vәzifәyә aid deyildir

463 Ekspert ekspertizanın icra müddәtini pozarsa ... .

•

müstәntiqi mәlumatlandırmır
heç bir mәsuliyyәt daşımır
intizam mәsuliyyәti daşıyır
idarә rәhbәrinә xәbәr vermir
ekspertiza aktını imzalamır

464 Ekspert hansı halda intizam mәsuliyyәti daşıyır?

•

müstәntiqi mәlumatlandırmazsa
ekspertiza aktını imzalamaqdan imtina edәrsә
öz vәzifәsini sәhlәnkarlıqla yerinә yetirәrsә vә ekspertizanın icra müddәtini pozarsa
rәy vermәkdәn sәbәbsiz imtina edәrsә
idarә rәhbәrini mәlumatlandırmazsa

465 Ekspert bilәrәkdәn yalan rәy verәrsә ... .

•

mәsuliyyәti öz üzәrindәn atır
qanundan kәnar mәsuliyyәt daşıyır
qanunla müәyyәn edilәn mәsuliyyәti daşıyır
ekspertiza idarәsinin rәhbәri tәrәfindәn cәzalandırılır
tәhqiqatçıdan razılıq alır

466 Kriminal ekspertizasının tәdqiqat hissәsindә nә göstәrilir?

•

rәyin tarixi
ekspertin adı
Kriminal ekspertizasının tәdqiqatının nәticәlәri
rәyin nömrәsi
ekspertin tәhsili

467 әgәr ekspertlәr ümumi rәyә gәlәrsә, bu rәyi kim imzalayır?

•

laboratoriya müdiri
yalnız bir ekspert
bütün ekspertlәr
texniki şöbәnin rәisi
yalnız komissiya sәdri

468 Ekspertin qarşısında qoyulan suallar çox olduqda o, nә edir?

•

ekspertizadan imtina edir
sualların sayını azaldır
sualları qruplaşdırır
bunlardan heз biri göstәrilmir
mürәkkәb sualları ixtisar edir

469 Rәyin giriş hissәsindә suallar necә yazılır?

•

mürәkkәblik dәrәcәsinә görә
qәrarda qoyulan suallardan әvvәl
qәrarda qoyulan suallardan sonra
suallarda düzәlişlәr apararaq
giriş hissәdә suallar qeyd olunmur

470 Rәyi bir necә ekspert tәrtib edәrsә, onlar nә etmәli?

•

әvvәlki rәyә әsaslanmalıdır
yalnız bir ekspertin rәyi әsas götürülmәlidir
öz aralarında mәslәhәtlәşmәlidirlәr
mәslәhәtlәşmәdәn rәy vermәlidir
yalnız komissiya sәdrinin rәyi әsas götürülmәlidir

471 Hansı ekspert kompleks ekspertizanı apara bilәr?

•

yalnız attestasiyadan keçmiş ekspert
yalnız texniki biliklәrә malik olan
bir neçә elm vә texniki biliklәrә malik olan
xüsusi biliklәrә malik olmayan
yalnız humanitar elmi biliklәrә yiyәlәnәn

472 Ekspertiza mәhkәmәdә aparıldığı halda rәy nәyә әsaslanır?

•

müqavilәyә
texniki şәrtlәrә
tәlimatın müvafiq bölmәsindә yazılanların tәlәbinә
әrizәyә
standartlara

473 Ekspert – әmtәәşünas rәyi kimi adından verir?

•

komissiya sәdrinin adından
idarә rәhbәrinin adından
öz adından
laboratoriya müdirinin adından
tәhqiqatçının adından

474 Ekspertin verdiyi hansı sәnәd 3 hissәdәn ibarәtdir?

•

sorğu
müqavilә
rәy
bunlardan heз biri
iltizam

475 Aşağıdakılardan hansı rәyin tәrkib hissәsinә aiddir?

•

müqavilә
bunlardan heç biri
iltizam
siyahı
giriş

476 Ekspertin rәyi neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

5
2
3
6
4

477 Ekspertәmtәәşünas kimin adından rәy verir?

•

laboratoriya rәhbәrinin adından
idarә rәhbәrinin adından
öz adından
müstәntiqin adından
baş mühasibin adından

478 Mәhkәmәәmtәәşünaslıq ekspertizası kim tәrәfindәn aparılır?

•

komissiya sәdri
orta tәhsilli ticarәt işçisi
ali tәhsilli xüsusi biliyә malik әmtәәşünas
baş iqtisadçı
ortaixtisas tәhsilli әmtәәşünas

479 Mәhkәmә ekspertizaları kim tәrәfindәn maliyyәlәşdirilmәlidir?

•

prokuror
ekspertiza idarәsi
büdcә
baş mühasib
müstәntiq

480 әdliyyә orqanlarının ekspertiza müәssilәrindә materialların tәdqiqatı neçә gün әrzindә yerinә
yetirilmәlidir?

•

26
22
20
36
25

481 Kriminal ekspertiza tәdqiqatlarında mürәkkәb metodlardan istifadә edilәrsә, ekspertiza neçә günә
başa çatmalıdır?

•

36
32
30
40
34

482 Ekspertizanın hazırlıq mәrhәlәsindә ekspertlәr müstәntiqlә birlikdә nә edirlәr?

•

prokurorla mәslәhәtlәşirlәr
heç bir qablaşdırmanı yoxlamırlar
ekspertizaya daxil olmuş malların qablaşdırılmasının vәziyyәtini yoxlayırlar
heç bir iş görmürlәr
görülәcәk işlәrin siyahısını tәrtib edirlәr

483 Ekspertizanın hazırlıq mәrhәlәsindә ekspertlә müstәntiq birlikdә nә edirlәr?

•

sәrәncama әlavәlәr edirlәr
tәlimatlandırıcı ölçülәri yoxlamırlar
tәlimatlandırıcı ölçülәri yoxlayırlar
heç bir iş görmürlәr
ekspertlәri tәlimatlandırırlar

484 Ekspertizanın nәticә hissәsinә nә kimi әlavәlәr edilә bilәr?

•

komissiya sәdrinin vәsiqәsinin surәti
әrizә
qrafiklәr
әlavәyә icazә verilmir
müqavilә

485 Qablaşdırmanın üzәrindә nә olmalıdır?

•

müstәntiqin plombu
komissiya sәdrinin möhürü
ekspertiza müәssisәsinin möhürü
heç bir şey olmur
müәssisәnin ştampı

486 Ekspert qiymәtlәndirilmәsindә işçi qrupu hansı mәrhәlәdә formalaşır?

•

qrup qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsindә
tәdqiqat
hazırlıq
fәrdi qiymәtlәndirmә mәrhәlәsindә
yekun

487 Kәmiyyәt ekspertizası aparılarkәn ekspert әvvәlcә hansı materiallarla tanış olmalıdır?

•

ancaq standartlarla
ancaq normativ sәnәdlәrlә
bütün zәruri sәnәdlәrlә
ancaq әrizә ilә
ancaq müqavilәlәrlә

488 Brutto çәki nәdir?

•

malın xalis çәkisi
malın kütlәsi
malın tara ilә birlikdә çәkisi
tarasız malın çәkisi
taranın çәkisi

489 Ekspertizanın hazırlıq mәrhәlәsindә ekspertlә müstәntiq birlikdә nә edirlәr?

•

komissiya sәdri ilә mәslәhәtlәşirlәr
daxil olmuş materialları yoxlamırlar
daxil olmuş materialları yoxlayırlar
heç bir iş görmürlәr
görülәn işlәrin siyahısını yazırlar

490 Ekspertizanın nәticә hissәsinә nә kimi әlavәlәr edilә bilәr?

•

ekspertin vәsiqәsinin surәti
әrizә
fotocәdvәllәr
heç bir әlavә edilmәyә icazә verilmir
müqavilәnin surәti

491 Ekspertizanın nәticә hissәsinә nә kimi әlavәlәr edilir?

•

müqavilә
diaqramlar
heç bir şey әlavә edilmir
komissiya üzvlәrinin siyahısı
әrizә

492 Qablaşdırmanın üzәrindә kimin imzası olmalıdır?

•

laboratoriya müdirinin
laborantın
ekspertin
heç kim imzalamır
baş mühasibin

493 Netto çәki nәdir?

•

mal vә taranın çәkisi
malın tara ilә birlikdә çәkisi
malın tarasız xalis çәkisi
xarab malın çәkisi
taranın çәkisi

494 Qablaşdırılmış halda olan malların çәkisinin tәyini zamanı ekspert nәyә daha çox diqqәt
yetirmәlidir?

•

malın çәkisinә
malın vәziyyәtinә
qablaşdırmanın vәziyyәtinә
sәnәdlәrә
markalanmanın vәziyyәtinә

495 Nәm obyektlәri sınaq şüşәlәri vә konteynerlәrdә qablaşdırarkәn tıxacda üst tәrәfdәn nә açılır?

•

kiçik ölçülü qayçı ilә deşik
qalın iynә ilә deşik
nazik iynә ilә deşik
dәyişiklik edilmir
bıçaqla deşik

496 Ekspertizanı nә mәqsәdlә tәyin edirlәr?

•

işi obyektiv öyrәnmәk üçün
işi öyrәnmәk üçün
hәr bir cinayәt işini hәrtәrәfli obyektiv tәdqiq etmәk üçün
işi hәrtәrәfli öyrәnmәk üçün
işi tәdqiq etmәk üçün

497 Polietilen örtüklәrin çatışmayan cәhәti nәdir?

•

mәmulatı tәrlәdir
tez sıradan çıxmır
güclü elektriklәşmәyә mәruz qalır
çatışmayan cәhәti yoxdur
mәmulatı isti saxlayır

498 Polietilen kisәlәrin tikişlәri kәnarlardan neçә mm içәri olmalıdır?

•

20 – 24 mm
16 – 18 mm
10 – 15 mm
24 – 30 mm

18 – 20 mm

499 Hansı obyektlәrin qablaşdırılmasında polietilen kisәlәrdәn istifadә edilir?

•

5 saata qәdәr müddәti olan
3 saata qәdәr müddәti olan
2 saata qәdәr müddәti olan
7 saata qәdәr müddәti olan
4 saata qәdәr müddәti olan

500 Möhürlü qablaşdırılmanın açılmasında kim iştirak etmәlidir?

•

baş mühasib
müstәntiq
nәzarәtçi
laborant
ekspert

501 әgәr әşyalar kәnardan çağırılmış şahidlәrin iştirakı ilә qablaşdırılarsa, bu qablaşdırma açılarkәn
kimlәr iştirak etmәlidir?

•

baş mühasib
ekspertlәr
hәmin şahidlәrin iştirakı ilә protokollaşdırılaraq açıla bilәr
heç kim
komissiya sәdri

502 Ekspertizaya göndәrilәn mәlumatlarda informasiya daşıyıcısı nәdir?

•

texniki vasitәlәr
әmtәә
sәnәd
daşıyıcı yoxdur
reaktivlәr

503 Nәm obyektlәri sınaq şüşәlәri vә konteynerlәrdә qablaşdırarkәn tıxacın içәri tәrәfinә nә
yapışdırılır?

•

sellofan
parça
filtr kağızı
heç bir şey
karton

504 Kәnarlarından 10 – 15 mm içәri tikilәn hansı kisәlәrdir?

•

kağız kisәlәr
parça kisәlәr
antistatik polietilen kisәlәr
bu ölçü kisәlәrә tәtbiq edilmir
rezin kisәlәr

505 Kim ekspertizanı tәyin edir?
prokuror
prokuror, mәhkәmә

•

mәhkәmә, müstәntiq, prokuror
müstәntiq
mәhkәmә

506 Cinayәt Prosessual qanununa görә hәr bir qablaşdırılmış predmet ... .

•

möhürlәnmәmәlidir
ştamplanmalıdır
möhürlәnmәlidir
ağzı iplә bağlanmalıdır
nömrәlәnmәmәlidir

507 Prokurorluq tәrәfindәn sifariş edilmiş qablaşdırma kisәlәrinin üzәrinә nә yazılır?

•

komissiya sәdrinin imzası
şәhadәtnamәnin nömrәsi
kisәnin nömrәsi
blankın nömrәsi
ekspertin vәsiqәsinin nömrәsi

508 Qablaşdırma açılarkәn onun üzәrindәn kәsilmiş birka hansı sәnәdә әlavә edilir?

•

rәyә
әrizәyә
ekspertiza protokoluna
kәsilәrәk atılır
müqavilәyә

509 Qablaşdırma açılarkәn onun üzәrindәn kәsilmiş şәhadәtnamә hansı sәnәdә әlavә edilir?

•

rәyә
әrizәyә
ekspertiza protokoluna
kәsilәrәk atılır
müqavilәyә

510 Ekspertizaya göndәrilәn mәlumatlarda sәnәd nәdir?

•

texniki vasitәlәr
әmtәә
informasiya daşıyıcısı
heç bir şey
reaktivlәr

511 Cinayәt işinin materiallarındakı mәlumatların düzgünlüyünә kim zәmanәt vermir?

•

tәhqiqatçı
müstәntiq
ekspert
hüquqşünas
prokuror

512 Potensial әşyayi – dәlil hansı obyektlәrә deyilir?

•

standartın tәlәblәrinә tam cavab vermәyәn
ekspert rәy vermәmişdәn әvvәl ekspertizaya göndәrilәn

•

ekspertin rәyindәn sonra ekspertizaya göndәrilәn
bunlardan heç biri
ekspertizada iştirakı vacib olmayan

513 Ağır fraksiyalı mayedәn necә nümunә götürülmәlidir?

•

mayenin dibindәn nümunә götürülür
ancaq bir yerdәn nümunә götürülür
mütәxәssis kömәyilә bir neçә yerdәn nümunә götürülür
ağır fraksiyalı mayelәrdәn nümunә götürülmür
mayenin yalnız üst qatından nümunә götürülür

514 Orta nümunәnin götürülmәsi hansı sәnәddә öz әksini tapır?

•

rәydә
müqavilәdә
istintaq protokolunda
heç bir sәnәddә
sәrәncamda

515 Nümunә götürülәn torpaq sahәsini konkret olaraq aydınlaşdırmaq üçün ekspertizaya nә
göndәrilmәlidir?

•

nümunәnin götürülmәsi haqqındakı protokol
nümunә götürülәn yerin fotoşәkli
nümunә götürülәn yerin sxemi
bunlardan heç biri göndәrilmir
ilkin olaraq nümunәnin götürülmәsi qab

516 Lak – boya maddәlәrinin örtüyünün ekspertizasının tәdqiqi üçün ekspertizaya nәyi göndәrmәk
lazımdır?

•

morfologiyası pozulmuş hissәsini
boya hissәciklәrini
yalnız boyanmış mәmulatı
bunlardan heç birini
boyası qaşınmış hissәni

517 Nә üçün ekspertizaya göndәrilәn mәmulatın üzәrindәn boya örtüyünü qaşıyıb çıxarmaq olmaz?

•

mәmulatın xarici görünüşü dәyişir
mәmulatın çәkisi azalır
tәbәqәlәrin izlәri dәyişir
trassoloji tәdqiqatlarda bu proses yerinә yetirilmir
mәmulatın rәngi dәyişir

518 Nәzarәt (yoxlama) nümunәlәri qismindә ekspertizaya nә göndәrilir?

•

mәhv edilmiş mәmulat nümunәlәri
hadisә yerindәn kәnarda götürülmüş mәmulat nümunәlәri
bunlardan heç biri
satışdan çıxarılmış mәmulat nümunәlәri
hadisә yerindәn götürülmüş mәmulat nümunәlәri

519 Nәzarәt (yoxlama) nümunәlәri qismindә ekspertizaya nә göndәrilir?

•

satışdan çıxarılmış mәmulat nümunәlәri
hadisә yerindәn götürülmüş predmetlәrin hissәlәri
hadisә yerindәn kәnarda götürülmüş predmetlәrin hissәlәri
bunlardan heç biri
mәhv edilmiş predmet nümunәlәri

520 Yer qatının ağır hissәlәrindәn neçә qram nümunә götürülür?

•

250 – 300 q
200 – 300 q
50 – 200 q
300 – 310 q
200 – 250 q

521 Material obyektlәrini bәzәn necә adlandırırlar?

•

“әşyayi – mәmulat”
“әşyayi – material”
“әşyayi – dәlil”
“әşyayi – sәnәd”
“әşyayi – әşya”

522 Gәlәcәk ekspertizalar üçün hazırlanan material obyektlәrinә nә aiddir?

•

әlavә ekspertiza üçün nümunәlәr
müqayisәsiz tәdqiqatlar üçün nümunәlәr
müqayisәli tәdqiqatlar üçün nümunәlәr
tәkrar ekspertiza üçün nümunәlәr
ilkin ekspertiza üçün nümunәlәr

523 Müqayisәli tәdqiqatlar üçün nümunәlәr nә vaxt götürülür?

•

ekspertiza başlanarkәn
ekspert işә dәvәt olunarkәn
hadisә yerinә baxış keçirilәrkәn
ekspertiza qurtardıqdan sonra
komissiya sәdri attestasiyadan keçәrkәn

524 Torpaq sahәsindәn göndәrilmәli sxemin tәrtib edilmәsi kim tәrәfindәn yerinә yetirilmәlidir?

•

auditor
ekspert
müstәntiq
idarә rәhbәri
komissiya sәdri

525 Nә üçün ekspertizaya göndәrilәn mәmulatın üzәrindәn boya örtüyünü qaşıyıb çıxarmaq olmaz?

•

mәmulatın xarici görünüşü dәyişir
mәmulatın çәkisi azalır
örtüyün morfologiyası pozulur
trassoloji tәdqiqatlarda bu proses yerinә yetirilmir
mәmulatın rәngi dәyişir

526 Nә üçün ekspertizaya göndәrilәn mәmulatın üzәrindәn boya örtüyünü qaşıyıb çıxarmaq olmaz?

•

mәmulatın xarici görünüşü dәyişir
mәmulatın çәkisi azalır
trassoloji izlәri öyrәnmәk çәtinlәşir
trassoloji tәdqiqatlarda bu proses yerinә yetirilmir
mәmulatın rәngi dәyişir

527 Nәzarәt (yoxlama) nümunәlәri qismindә ekspertizaya nә göndәrilir?

•

satışdan çıxarılmış mәmulat hissәlәri
hadisә yerindәn götürülmüş müxtәlif material hissәlәri
hadisә yerindәn kәnarda götürülmüş müxtәlif kömәkçi materiallar
bunlardan heç biri
mәhv edilmiş predmet hissәlәri

528 Müstәntiqin kriminal ekspertizanı tәyin etmә alqoritminә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

qәrarın çıxarılmaması
tәqsirlәndirilәn şәxsә onun hüquqlarını izah etmәmәk
tәqsirlәndirilәn şәxsә onun hüquqlarını izah etmәk
qәrarın lәğv edilmәsi
tәqsirlәndirilәn şәxsin qәrarla tanış olmaması

529 Sәnәdlәr vә әmtәәlәr ekspertizaya göndәrilәrkәn nәyi qeyd etmәk lazımdır?

•

ekspertiza idarәsi rәhbәrinin єәxsiyyәt vәsiqәsinin surәtini
ekspertlәrin sayını
obyektlәrin cinayәt işi ilә nә dәrәcәdә әlaqәdar olub  olmamasını
ekspertiza tәyin edәn orqanın mәqsәdini
mal partiyasının nömrәsini

530 Ekspertizanın başlanılması mәntiqi cәhәtdәn nә demәkdir?

•

cinayәt işi başa çatdırılıb
cinayәt işinә başlanılmayıb
cinayәt işinә başlanılıb
mәhkәmә ekspertizası cinayәt işi ilә әlaqәli deyildir
cinayәt işinә xitam verilib

531 Müstәntiqin kriminal ekspertizanı tәyin etmә alqoritminә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

ekspertizanın tәyini haqqında qәrarın lәğv edilmәsi
ekspertizanın tәyini haqqında qәrarın çıxarılmaması
ekspertizanın tәyini haqqında qәrarın çıxarılması
ekspertin ekspertizadan kәnarlaşdırılması
ekspertizanın tәyini haqqında sәrәncamın verilmәmәsi

532 Ekspertizanın tәyini haqqında qәrarda bunlardan hansı göstәrilir?

•

materialların ümumi çәkisi
materialların artikulu
ekspertizaya göndәrilәn materialların vәziyyәti
materialların xarici görünüşü
materialların xüsusi çәkisi

533 Ekspertizanın tәyini haqqında qәrarda bunlardan hansı göstәrilir?

•

ekspertin tәhsili
ekspertin vәsiqәsinin nömrәsi
faktiki sübutlar
materialların mәnşәyi
ekspertin milliyәti

534 Ekspertizanın tәyini haqqında qәrarda bunlardan hansı göstәrilir?

•

ekspertin tәhsili
ekspertin milliyәti
faktiki rәqәmlәr
yoxlanılmayan rәqәmlәr
materialların etimologiyası

535 әlavә mәhkәmә ekspertizası nә vaxt tәyin edilir?

•

ilkin tәdqiqatla bağlı sualların hәll edilmәsi zәrurәti olmadıqda
ilkin mәhkәmә ekspertizasının rәyi tam aydın olduqda
ilkin mәhkәmә ekspertizasının rәyi kifayәt qәdәr aydın olmadıqda
bunlardan heç biri
sualllar tam hәll edildikdә

536 әlavә mәhkәmә ekspertizası nә zaman tәyin edilir?

•

ekspertizanın rәyi tam aydın olduqda
ekspert sualları tam hәll etdikdә
ekspert sualları tam hәll etmәdikdә
bunlardan heç biri
sualların hәll edilmәsi zәrurәti olmadığı halda

537 Ekspertlәr arasında fikir ayrılığı olduqda hәr bir ekspert nә edir?

•

başqa ekspertlәrә zәng edir
siyahı formada öz rәyini bildirir
yazılı formada öz rәyini ayrıca tәrtib edir
heç nә etmir
başqa ekspertlәrә teleqram göndәrir

538 Komission mәhkәmә ekspertizasının aparılması kimә hәvalә edilir?

•

baş mühasibә
komissiya sәdri
mәhkәmә ekspertizası idarәsinin rәhbәrinә
hakimә
bir neçә ekspertә

539 Bir neçә ekspertin mәslәhәtlәşmәsi ilә verilәn rәyi kimlәr imzalayırlar?

•

yalnız hakim
idarә rәhbәri
komissiya sәdri
yalnız bir ekspert
bütün ekspertlәr

540 Kompleks ekspertizanın rәyindә ekspertlәrә nә göstәrilir?

•

idarә rәhbәrinin sәriştәsi
ekspertin yaşı
tәdqiqatın hәcmi
yalnız әmtәәnin mәnşәyinә aid mәlumatlar
ekspertin iş stajı

541 Kompleks ekspertizanın rәyindә ekspertlәrә nәyi göstәrirlәr?

•

ekspertiza idarә rәhbәrinin iş stajını
kompleks ekspertizada iştirak edәn ekspertlәrin sayını
ekspertin müәyyәn etdiyi faktları
ekspertin iş stajını
ekspertin yaşını

542 Kompleks ekspertizanın rәyindә ekspertlәrә nәyi göstәrirlәr?

•

ekspertiza idarә rәhbәrinin iş stajı.
ekspertizanı aparan ekspertlәrin sayını.
әldә etdiklәri nәticәlәri
ekspertin iş stajını.
ekspertin yaşını.

543 Proses iştirakçıları nә vaxt mәhkәmә ekspertizasının aparılmasında iştirak edә bilәrlәr?

•

iştirakçıların tәlәbi ilә
prokuror tәlәb etdikdә
müstәntiq icazә verdikdә
mәhkәmә ekspertizasını tәyin etmiş orqanın icazәsi ilә
ekspertin şәxsi istәyi ilә

544 Proses iştirakçıları nә vaxt mәhkәmә ekspertizasının aparılmasında iştirak edә bilәrlәr?

•

ekspertin şәxsi istәyi il.
ekspertin tәlәbi ilә
mәhkәmә ekspertizasını tәyin etmiş şәxsin icazәsi ilә
müstәntiq icazәsi ilә
iştirakçıların tәlәbi ilә

545 Mәhkәmә ekspertizası idarәsinin möhürü ilә nә tәsdiq edilir?

•

әrizәlәr
müqavilәlәr
ekspertlәrin imzaları
heç bir sәnәd möhürlә tәsdiq edilmir
iltizamlar

546 Tәkrar mәhkәmә ekspertizası nә zaman tәyin edilir?

•

әlavә vә ilkin mәhkәmә ekspertizasının nәticәlәri doğru olmayan
әvvәlki rәy şübhә yaranmadığı zaman
әvvәllәr verilmiş rәyin doğruluğuna şübhә yarandığı zaman
istәnilәn zaman tәyin edilir
ilkin mәhkәmә ekspertizası keçirilmәdiyi zaman

547 Mәhkәmә ekspertizasının komission xarakteri kim tәrәfindәn müәyyәn edilir?

•

ekspert tәrәfindәn
baş mühasib tәrәfindәn
onu tәyin etmiş orqan vә ya şәxs tәrәfindәn
bunlardan heç biri tәrәfindәn
baş ekspert tәrәfindәn

548 Mәhkәmә ekspertizasının komission xarakteri kim tәrәfindәn müәyyәn olunur?

•

bunlardan heç biri tәrәfindәn müәyyәn edilmir
komissiya sәdri tәrәfindәn
mәhkәmә ekspertizası idarәsinin rәhbәri tәrәfindәn
baş ekspert tәrәfindәn
ekspert tәrәfindәn

549 Komission mәhkәmә ekspertizasının tәşkil olunması kimә hәvalә edilir?

•

baş mühasibә
komissiya sәdri
mәhkәmә ekspertizası idarәsinin rәhbәrinә
prokurora
bir neçә ekspertә

550 Ekspertizanı aparan ekspert ... .

•

idarә rәhbәrinin göstәrişinә әsasәn suallara cavab verir
müstәntiqin istәdiyi suallara cavab verir
öz biliyi hüdudlarında qoyulmuş suallara cavab verir
heç bir suala cavab vermir
prokurorun tәlәb etdiyi suallara cavab verir

551 Ekspertlәr rәy vermәzdәn әvvәl nә edirlәr?

•

müstәntiqlә mәslәhәtlәşirlәr
birbirilә mәslәhәtlәşmirlәr
öz aralarında mәslәhәtlәşirlәr
prokurorla mәslәhәtlәşirlәr
komissiya sәdri ilә mәslәhәtlәşirlәr

552 Ekspertlәr arasında fikir ayrılığı olduqda hәr bir ekspert nә edir?

•

rәy vermәk üçün müstәntiqlә mәslәhәtlәşir
rәy vermәkdәn imtina edir
yazılı formada öz rәyini ayrıca tәrtib edir
hamısı bir rәy verir
rәy vermәk üçün hakimlә mәslәhәtlәşir

553 Kompleks ekspertizanın rәyindә ekspertlәrә nә göstәrilir?

•

idarә rәhbәrinin göstәrişi
ekspertin yaşı
hәr bir ekspertin apardığı tәdqiqatın növü
yalnız әmtәәnin mәnşәyinә aid mәlumatlar
ekspertin iş stajı

554 Mәhkәmә ekspertizasının ekspertlәrinin imzalarını nә tәsdiq edir?

•

laboratoriya müdirinin imzası
müstәntiqin imzası
ekspertiza idarәsinin möhürü
belә imzaların heç bir tәsdiqә ehtiyacı olmur
prokurorluq orqanının möhürü

555 Mәhkәmәәmtәәşünaslıq ekspertizası hansı sәnәdlәrә uyğun olaraq aparılır?

•

zәrәrçәkәnin tәlәbinә uyğun olaraq
mәhkәmәnin qәrarına uyğun olaraq
Azәrbaycan Respublikası Cinayәt Prosesual vә Mülki Prosesual qanunvericiliyinәuyğun olaraq
bunlardan heç birinin tәlәbinә uyğun olaraq aparılmır
müstәntiqin tәlәbinә uyğun olaraq

556 Mәhkәmәәmtәәşünaslıq ekspertizasının aparılması üçün әsas nәdir?

•

tәhqiqatçı, müstәntiq, prokurorun, mәhkәmәnin qәrarları
idarә rәhbәrinin qәrarı
Tәhsil Nazirliyinin qәrarları
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin qәrarları
әsas yoxdur

557 Mәhkәmәәmtәәşünaslıq ekspertizası hansı mәsәlәlәri hәll edir?

•

ekspertin iş stajını
laboratoriyanın yerlәdiyi sahәni
malların keyfiyyәtinin standartların tәlәbinә uyğunluğunu
ekspertin tәhsilini
ekspertin sәriєtәliliyini

558 Rәhbәrlik tәrәfindәn ekspertә nә izah edilir?

•

tәlimatlar
ekspertin sәriştәsinin vacibliyi
Azәrbaycan Respublikası Cinayәt Prosesual Mәcәllәsinә müvafiq hüquq vә vәzifәlәri
mәcәllәnin müddәaları
mәhkәmәnin aparılma qaydası

559 Ekspert işә başlamazdan әvvәl nә ilә tanış olur?

•

yalnız iş materialları ilә
әrizә ilә
iş materialları vә maddi sübutlarla
yalnız maddi sübutlarla
müqavilәnin mәzmunu ilә

560 Sual ekspertin xüsusi bilik dairәsindәn kәnara çıxarsa, o nә edir?

•

bu haqda heç kimi mәlumatlandırmır
idarә rәhbәrinә şifahi mәlumat verir
rәy vermәyin qeyrimümkünlüyü haqqında akt tәrtib edir
bacardığı kimi rәy verir
idarә rәhbәrinә telefonoqramm göndәrir

561 Ekspert rәy vermәyin qeyrimümkünlüyü haqqında tәrtib etdiyi aktı hara göndәrir?

•

gömrük idarәsinә
laboratoriyaya
ekspertizanı tәyin edәn orqana
heç bir yerә göndәrmir
baş ekspertә

562 әgәr әlavә materialların göndәrilmәsi mümkün deyilsә, ekspert nә etmәlidir?

•

ekspert komissiyasına xәbәrdarlıq etmәlidir
tәdqiqata başlamamalıdır
sualların müәyyәn hissәsinә cavab vermәlidir
ekspertizanı dayandırmalıdır
baş ekspertә xәbәr vermәlidir

563 Suallar ekspert tәrәfindәn başa düşülmәdikdә, o nә edir?

•

tәhqiqatçıya sorğu göndәrir
baş ekspertә әrizә yazır
ekspertizanı tәyin edәn orqana sualların aydınlaşdırılması üçün müraciәt edir
öz işini bildiyi kimi icra edir
mәhkәmәyә yazılı mәlumat verir

564 Ekspertizanı tәyin edәn orqana sualların aydınlaşdırılması üçün nә zaman müraciәt edilir?

•

mәhkәmәnin marağı olduqda
icra müddәti sona yetdikdә
suallar ekspert tәrәfindәn başa düşülmәdikdә
ekspertin bilik dairәsi geniş olmadıqda
icra müddәtinin uzadılması lazım gәldikdә

565 әlavә materiallar üçün yazılı sorğunun göndәrilmәsi nә zaman baş verir?

•

müstәntiq ekspertizaya müdaxilә etdikdә
ekspert ekspertizadan imtina etdikdә
ekspertiza üçün materiallar kifayәt etmәdikdә
tәhqiqatçının ekspertizada marağı olduqda
komissiya üzvlәri ekspertizaya müdaxilә etdikdә

566 Ekspertiza üçün materiallar kifayәt etmәdikdә, ekspert nә etmәlidir?

•

ekspertizadan imtina etmәlidir
әlavә materiallar üçün şifahi müraciәt etmәlidir
әlavә materiallar üçün yazılı sorğu göndәrmәlidir
natamam rәy vermәlidir
ekspertizanı davam etdirmәlidir

567 Mәhkәmәәmtәәşünaslıq ekspertizası hansı mәsәlәlәri hәll edir?

•

nәqliyyatın növünü
nöqsanların sayını
malların nöqsanlarının xarakterini
heç birini hәll etmir
qablaşdırmanın növünü

568 İş materialları ekspertә hansı vәziyyәtdә tәqdim edilir?

•

tikilmәmiş, lakin nömrәlәnmiş
tikilmiş, lakin nömrәlәnmәmiş
siyahı üzrә tikilmiş vә nömrәlәnmiş
şәrti işarәlәnmiş
pәrakәndә vә nömrәlәnmiş

569 Ekspertdәn daşıdığı mәsuliyyәtә görә hansı yazılı sәnәd alınır?

•

әrizә
heç bir sәnәd alınmır
qaimә
müqavilә
iltizam

570 Ekspertizanın mәqsәd vә vәzifәlәrini nә tәyin edir?

•

akt
әrizә
ekspertizanın keçirilmәsinin әsasları
xәrclәr
ekspertin diplomu

571 Ekspertizanın çatışmayan informasiyalarla davam etdirilmәsi nә ilә nәticәlәnir?

•

qәrarın şübhә doğurması ilә
qәrarın obyektivliyi ilә
qeyriobyektiv qәrarların qәbul edilmәsi ilә
qәrarın mәnfi rәylә qarşılanması ilә
qәrarın subyektivliyi ilә

572 Mal olmadıqda ekspert keyfiyyәt ekspertizasını apara bilәrmi?

•

sәnәdlәr tәhlil edilir
bәli
xeyr
qәrarlar çıxarılır
informasiyalara әsaslanır

573 İdentifikasiya nә demәkdir?

•

qohumluq
oxşarlıq
eynilәşdirmәk
normativ sәnәd
yaxınlıq

574 Nasaz tәrәzilәr hansı saxtalaşmaya sәbәb olur?

•

standartın saxtalaşmasına
keyfiyyәt saxtalaşmasına
kәmiyyәt saxtalaşmasına
texniki şәrtin saxtalaşmasına
sәnәd saxtalaşmasına

575 Saxtalaşdırılmış ölçü vasitәlәri hansılardır?

•

texniki şәrtlәr
sәnәdlәr
çәki daşları, tәrәzilәr, ölçü qabları
nәqliyyat vasitәlәri
standartlar

576 Tәrәzinin düzgün yerlәşdirilmәmәsi hansı saxtalaşmaya sәbәb olur?

•

çeşid saxtalaşmasına
keyfiyyәt saxtalaşmasına
kәmiyyәt saxtalaşmasına
kompleks saxtalaşmaya
sәnәdlәrin saxtalaşmasına

577 Ekspertizanın son rәyi kim tәrәfindәn sәnәdlәşdirilir?

•

әmtәәşünas tәrәfindәn
işçi qrupu tәrәfindәn
müstәqil ekspert tәrәfindәn
dәvәt olunmuş nümayәndә tәrәfindәn
sifarişçi tәrәfindәn

578 Qeydiyyata salınmış aktlarda düzәliş etmәk olarmı?

•

komissiya sәdrinә bildirmәklә olar
sifarişçinin razılığı ilә olar
olmaz
işçi qrupu ilә mәslәhәtlәşmәklә olar
ekspert rәhbәrinә bildirmәklә olar

579 Ekspertiza aktı ekspertiza tәşkilatına nә vaxt göndәrilir?

•

7 gündәn sonra
2 gündәn sonra
tәrtib olunduqdan sonrakı gün
10 gündәn sonra
3 gündәn sonra

580 Ekspertiza aktı blankının birinci sәhifәsindә nә göstәrilir?

•

işçi qrupunun sayı
nümayәndәlәrin sayı
aktın nömrәsi, tarixi, yeri, ekspertin adı, soyadı
nisbi rütubәt vә temperatur
işçi qrupunun tәrkibi

581 Ekspertizanın nәticәlәrinin hüquqi qiymәtlәndirilmәsi mәhkәmә sübutları nәzәriyyәsindәn hansı
sәnәdә әsasәn aparılır?

•

iki tәrәfli müqavilәyә
xüsusi tәlimata
ümumi tәlimata
zәrәrçәkәnin әrizәsinә
metodik göstәrişә

582 Ekspert rәyinin qiymәtlәndirilmәsinin ikinci aspektinә nә mәruz qalır?

•

iş üzrә sübutlar
ekspertin iltizamı
tәdqiqatların tәhlili
bağlanmış müqavilәlәr
qiymәtlәndirmәdә ikinci aspekt yoxdur

583 Ekspert rәyinin qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin müstәntiqә kömәyi nәdәdir?

•

istintaqda heç bir kömәyi yoxdur
istintaqın vaxtını artırır
iş üzrә sübut vasitәsi kimi istifadә edir
rәyin müstәntiqә tәsiri yoxdur
istintaqın vaxtını azaldır

584 Ekspertin müәyyәn edilmiş faktların әhәmiyyәti haqqında hüquqi şәrh etmәsi nәyi göstәrir?

•

ekspertin vәzifәsini tam bildiyini
ekspertin müstәqilliyini
ekspertin sәlahiyyәtdәn kәnara çıxdığını
ekspertin hüququnu tam bildiyini
ekspertin obyektivliyini

585 Ekspertizanın nәticәlәrini müstәntiqdәn әlavә daha kim qiymәtlәndirә bilәr?

•

gömrük işçilәri
ekspertlәr qrupu
müdafiәçi
yalnız müstәntiq qiymәtlәndirә bilәr
şahidlәr

586 Ekspertizanın nәticәlәrini müstәntiqdәn başqa daha kim qiymәtlәndirә bilәr?

•

gömrük işçilәri
ekspertlәr qrupu
vәkil
heç kim
şahidlәr

587 Ekspert rәyinin tam dolğunluğu nә daşıyıcısıdır?

•

fakta әsaslanan rәqәmlәrin daşıyıcısı
faktların sübutu üçün dәlil
faktların informasiya daşıyıcısı
heç bir mәlumat daşımır
faktların sübut vasitәsi

588 Ekspert rәyinin qiymәtlәndirilmәsinin ikinci aspektinә nә mәruz qalır?

•

ekspertin subyektiv fikirlәri
müqavilәlәr
faktiki mәlumatlar
heç bir şey
tәdqiqatların nәticәlәri

589 әgәr ekspert hәr hansı bir suala cavab verә bilmirsә ... .

•

rәy vermәkdәn imtina etmәlidir
rәy nömrәlәnmәmәlidir
o, bunu rәydә әsaslandırmalıdır
digәr ekspertlәrlә mәslәhәtlәşmәlidir
rәyә ştamp vurulmamalıdır

590 Müqavilә üzrә ekspertiza nә demәkdir?

•

malların miqdarının qiymәtlәndirilmәsi
sifarişlә qiymәtlәndirmә
müqavilәdә göstәrilmiş keyfiyyәt tәlәblәrinin qiymәtlәndirilmәsi
nöqsanların tәyini
şifahi qiymәtlәndirmә

591 әgәr kәrә yağı xüsusi qablaşdırmada deyilsә (açıqdırsa), bu zaman ondan neçә % orta nümunә
götürülür?

•

10%
5%
3%
4%
7%

592 Orta nümunә üçün kәrә yağından nә qәdәr götürülmәlidir?

•

300 q
1 kq
500 – 600 q
250 q
400 q

593 Aşağıdakılardan hansı ekspertiza keçirilmәsi üçün lazımi sәnәdlәrә aiddir?

•

malların anbara götürülmә siyahısı
etiketlәr
әmtәәlәrin hazırlanmasına dair sәnәdlәr
yarlıklar
markalar

594 Göstәrilәnlәrdәn hansı ekspertiza keçirilmәsi üçün lazımi sәnәdlәrә aiddir?

•

markalar
әmtәәlәrin tәdavülünә dair sәnәdlәr
әmtәәlәrin tәdarükünә dair sәnәdlәr
yarlıklar
etiketlәr

595 Eyni partiyadan kәrә yağı neçә faiz götürülmәlidir?
15%
22%
5%
20%

•

•

10%

596 Nümunә götürmә protokolunda parçanın hansı parametri dәqiq göstәrilmәlidir?

•

qalınlığı
uzunluğu
eni
tәrkibi
rәngi

597 Aşağıdakılardan hansı ekspertiza keçirilmәsi üçün lazımi sәnәdlәrә aiddir?

•

laborantın şәxsiyyәt vәsiqәsinin surәti
etiketlәr
keyfiyyәt vәsiqәlәri
malların anbara götürülmә siyahısı
ekspertin vәsiqәsi

598 Göstәrilәnlәrdәn hansı ekspertiza keçirilmәsi üçün lazımi sәnәdlәrә aiddir?

•

yarlıklar
әmtәәlәrin tәdavülünә dair sәnәdlәr
әmtәәlәrin saxlanma müddәtinә dair sәnәdlәr
markalar
etiketlәr

599 Göstәrilәnlәrdәn hansı ekspertiza keçirilmәsi üçün lazımi sәnәdlәrә aiddir?

•

yarlıklar
etiketlәr
әmtәәlәrin daşınma şәraitinә dair sәnәdlәr
malların anbara göndәrilmә siyahısı
markalar

600 Bunlardan hansı ekspertiza keçirilmәsi üçün lazımi sәnәdlәrә aiddir?

•

etiketlәr
markalar
yoxlama aktları
malların anbara göndәrilmә siyahısı
yarlıklar

601 Bunlardan hansı ekspertiza keçirilmәsi üçün lazımi sәnәdlәrә aiddir?

•

yarlıklar
malların kәmiyyәtcә qәbuluna dair aktlar
malların keyfiyyәtcә qәbuluna dair aktlar
etiketlәr
markalar

602 Bunlardan hansı ekspertiza keçirilmәsi üçün lazımi sәnәdlәrә aiddir?

•

yarlıklar
әmtәәlәrin tәdavülünә dair sәnәdlәr
hәrtәrәfli tәdqiqat mәqsәdilә әhәmiyyәtli olan digәr sәnәdlәr
etiketlәr

markalar

603 İş üzrә ekspertizanı aparmaq üçün ekspertiza tәşkilatını kim müәyyәn edir?

•

laborant
auditor
müstәntiq
gömrük işçisi
baş mühasib

604 Ekspertizanı aparmaq üçün ekspertlәri kim seçir?

•

baş mühasib
laborant
müstәntiq
gömrük işçisi
auditor

605 Ekspertiza üçün tәdqiqat metodunu kim seçir?

•

prokuror
müstәntiq
ekspert
gömrük işçisi
baş mühasib

606 Bunlardan hansı ekspertiza keçirilmәsi üçün lazımi sәnәdlәrә aiddir?

•

yarlıklar
әmtәәlәrin tәdavülünә dair sәnәdlәr
obyektiv tәdqiqat mәqsәdilә әhәmiyyәtli olan digәr sәnәdlәr
etiketlәr
markalar

607 Bunlardan hansı ekspertiza keçirilmәsi üçün lazımi sәnәdlәrә aiddir?

•

etiketlәr
markalar
yarlıklar
әmtәәlәrin tәdavülünә dair sәnәdlәr
silinmә aktları

608 Bunlardan hansı ekspertiza keçirilmәsi üçün lazımi sәnәdlәrә aiddir?

•

әmtәәlәrin tәdavülünә dair sәnәdlәr
yarlıklar
etiketlәr
markalar
әmtәәlәrin daşınma müddәtinә dair sәnәdlәr

609 Göstәrilәnlәrdәn hansı ekspertiza keçirilmәsi üçün lazımi sәnәdlәrә aiddir?

•

әmtәәlәrin saxlanma şәraitinә dair sәnәdlәr
yarlıklar
markalar
etiketlәr

malların anbara göndәrilmә siyahısı

610 Ekspertin idarә rәhbәrinin hüquqlarına göstәrilәnlәrdәn hansı daxildir?

•

sualları qruplaşdırmaq
mәhkәmә ekspertizası tәyin olunması haqqında qәrarı aldıqdan sonra onu tәşkil etmәk
qәrarı aldıqda tәdqiqat obyektlәrini vә iş üzrә materialları tәlәb etmәk
göstәrişlәr vermәk
bunlardan heç biri daxil deyildir

611 Mәhkәmә ekspertizası idarә rәhbәrinә hansı qadağalar qoyulmuşdur?

•

digәr idarәlәrin iştirakı ilә mәhkәmә ekspertizası aparılmasını tәşkil etmәk
mәhkәmә ekspertizası tәyin olunması haqqında qәrarı aldıqdan sonra onu tәşkil etmәk
heç bir qadağa qoyula bilmәz
idarәdә konkret ixtisas üzrә ekspert olmayanda obyekti iş materialları ilә birgә geri qaytarmaq
mәhkәmә ekspertizasını tәyin olunmuş orqanla razılaşdırmadan, müstәqil olaraq qeyriekspert tәşkilatı
әmәkdaşını ekspert qismindә ekspertiza aparılmasına cәlb etmәk

612 Mәhkәmә ekspertizası idarә rәhbәrinә hansı qadağalar qoyulmuşdur?

•

qәrar olmadıqda iş materiallarını, ekspertizaya aid sәnәdlәri tәlәb etmәk
idarәdә konkret ixtisas üzrә ekspert olmayanda obyekti iş materialları ilә birgә geri qaytarmaq
heç bir qadağa qoyula bilmәz
mәhkәmә ekspertizası tәyin olunandan sonra onu tәşkil etmәk
digәr idarәlәrin iştirakı ilә mәhkәmә ekspertizası aparılmasını tәşkil etmәk

613 Ekspertin idarә rәhbәrinin hüquqlarına ... daxildir.

•

bunlardan heç biri daxil deyildir
ekspertә tәdqiqatın nәticәlәrinin mәzmununu müәyyәn edәn göstәrişlәr vermәk
qәrarda olmadığı halda tәdqiqat obyektlәrini vә iş üzrә materialları tәlәb etmәk
qәrarda göstәrilmiş digәr idarәlәrin iştirakı ilә mәhkәmә ekspertizası aparılmasını tәşkil etmәk
sualları qruplaşdırmaq

614 Aşağıdakılardan hansı mәhkәmә ekspertizası idarә rәhbәrinin vәzifәsinә aiddir?

•

ekspertizanın tәyin olunması barәdә qәrarı aldıqdan sonra zәruri biliyә malik olan ekspertә tapşırıq vermәk
qәrar olmadıqda tәdqiqat obyektlәrini tәlәb etmәk
qәrar olmadıqda tәdqiqat üzrә materialları tәlәb etmәk
sualları müәyyәn ardıcıllıqla qruplaşdırmaq
bunlardan heç biri aid deyildir

615 Bunlardan hansı mәhkәmә ekspertizası idarә rәhbәrinin vәzifәsidir?

•

bunlardan heç biri onun vәzifәsi deyildir
sualları sistemlәşdirmәk
iş materiallarını qәrar olmadığı halda tәlәb etmәk
tәdqiqat obyektlәrini qәrar olmadığı halda tәlәb etmәk
tәdqiqat başa çatdırıldıqdan sonra tәdqiqat obyektlәrini ekspertizanı tәyin etmiş orqana vә ya şәxsә
göndәrilmәsini tәmin etmәk

616 Göstәrilәnlәrdәn hansı mәhkәmә ekspertizası idarә rәhbәrinin vәzifәsinә aiddir?

•

sualları qruplaşdırmaq
qәrar olmadıqda tәdqiqat obyektlәrini tәlәb etmәk

•

Azәrbaycan Respublikası Qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulmuş qaydada mәhkәmә ekspertizasının aparılması
müddәtini müәyyәn etmәk
bunlardan heç biri aid deyildir
qәrar olmadıqda tәdqiqat üzrә iş materiallarını tәlәb etmәk

617 Bunlardan hansı mәhkәmә ekspertizası idarә rәhbәrinin vәzifәsinә daxildir?

•

bilәrәkdәn yalan rәy vermәyә görә ekspertdәn iltizam almamaq
mәhkәmә ekspertizasının aparılmasına nәzarәt etmәk
aparılan tәdqiqatın tamlığı vә keyfiyyәti üzәrindә nәzarәti tәmin etmәk
bunlardan heç biri daxil deyildir
mәhkәmә ekspertizasının aparılması müddәtinin gözlәnilmәsinә nәzarәt etmәk

618 Bunlardan hansı mәhkәmә ekspertizası idarә rәhbәrinin vәzifәsinә aid edilir?

•

sualları sistemlәşdirmәk
qәrar olmadığı halda tәdqiqat üzrә iş materiallarını tәlәb etmәk
tәdqiqat başa çatdırıldıqdan sonra ekspertin rәyini ekspertizanı tәyin etmiş orqana göndәrilmәsini tәmin etmәk
bunlardan heç biri aid edilmir
bilәrәkdәn yalan rәy vermәyә görә ekspertdәn iltizam almamaq

619 Ekspert taktikası nәyi әhatә edir?

•

әşyalar haqqında material toplanmasını
istintaqın planlaşdırılmasını
mülki proses iştirakçılarının qarşılıqlı fәaliyyәtini
heç birini
materialların ekspertizaya hazırlanmasını

620 Malların kriminal ekspertizasının mәzmunu nәdәn ibarәtdir?

•

nöqsanlı malların kәmiyyәtcә miqdarını göstәrmәkdәn
heç bir tәdqiqat işi aparılmır
kriminal metodika әsasında xüsusi tәdqiqat işi aparmaq
çeşidi öyrәnmәkdәn
keyfiyyәti öyrәnmәkdәn

621 Fәnnarası ekspertiza hansı ekspertizanın tәrkib hissәsidir?

•

kompleks
bioloji
ekoloji
baytarlıq
sanitargigiyenik

622 Malların standarta uyğunluğunu hansı ekspertiza tәyin edir?

•

mәhkәmә – әmtәәşünaslıq
ballistik
daktiloskopik
mәhkәmә – tibbi
trassoloji

623 Malların saxlanma şәraitini hansı ekspertiza tәyin edir?

•

mәhkәmә – әmtәәşünaslıq

•

mәhkәmә – tibbi
ballistik
daktiloskopik
trassoloji

624 әmtәә istehsalçının müәyyәnlәşdirәn hansı ekspertiza növüdür?

•

mәhkәmә – әmtәәşünaslıq
trassoloji
mәhkәmә – tibbi
daktiloskopik
ballistik

625 Müasir ekspertizada hansı ekspertiza tәdqiqatlarından daha geniş istifadә edilir?

•

kompleks
ekoloji
sanitargigiyenik
genetik
baytarlıq

626 Fәnnarası ekspertiza zamanı hansı ixtisasa malik olan ekspertlәr birlәşdirilir?

•

müxtәlif ixtisasa
eksperthüquqşünaslar
zәrgәrlik malları üzrә ixtisaslaşmış
ekspertәmtәәşünas
gömrük ekspertlәri

627 Mәhkәmәәmtәәşünaslıq ekspertizası hansı sәnәdlәrә uyğun olaraq aparılır?

•

Azәrbaycan Respublikası Cinayәt Prosesual vә Mülki Prosesual qanunvericiliyinәuyğun olaraq
müstәntiqin tәlәbinә uyğun olaraq
mәhkәmәnin qәrarına uyğun olaraq
bunlardan heç birinin tәlәbinә uyğun olaraq aparılmır
zәrәrçәkәnin tәlәbinә uyğun olaraq

628 Ekspertizanın ixtisaslaşması nәyi tәyin edir?

•

ekspertizanın sinfini
ekspertin bilik sәviyyәsini
tәdqiqat metodunu
tәdqiqat laboratoriyasını
ekspertin iş stajını

629 Bunlardan hansı kompleks ekspertizaya aiddir?

•

fәnnarası
sanitargigiyenik
әmtәәşünaslıq
ekoloji
baytarlıq

630 Bunlardan hansı kompleks ekspertizaya aiddir?

•

fәnndaxili

•

biokimyәvi
baytarlıq
әmtәәşünaslıq
biofiziki

631 Fәnndaxili ekspertiza hansı ekspertizanın tәrkib hissәsidir?

•

kompleks
baytarlıq
biokimyәvi
biofiziki
genetik

632 әmtәәşünaslıq mәsәlәlәrinin hәlli zamanı mallar hansı ekspertizaya göndәrilir?

•

biokimyәvi
mәhkәmә – әmtәәşünaslıq
mәhkәmә – tibbi
genetik
biofiziki

633 Müasir kriminalistika istintaq orqanları qarşısında mәsәlәlәri hәll etmәk üçün harada hәlledici rol
oynayır?

•

yalnız tәtbiqi riyaziyyatda
standartlaşmada
metrologiyada
sertifikatlaşdırmada
elmitexniki inkişafda

634 Aşağıdakılardan hansı istintaq orqanları qarşısında duran mәsәlәlәrә aiddir?

•

keyfiyyәtә nәzarәt
hüquq pozulmalarının sәbәblәrinin tәyin edilmәsi
çıxdaş malları mәhv etmәk
nöqsanların sәbәblәrini üzә çıxarmaq
heç biri

635 Satışdan әvvәl çirklәnmәlәr nәdir?

•

malların saxlanması, daşınması vә satışa hazırlıq zamanı yaranan çirklәnmәlәr
yalnız daşınma zamanı yaranan çirklәnmәlәr
yalnız saxlanma zamanı yaranan çirklәnmәlәr
yalnız qablaşdırma zamanı yaranan çirklәnmәlәr
yalnız satışa hazırlıq zamanı yaranan çirklәnmәlәr

636 Xarab olmuş mal ilә necә davranılır?

•

silinir vә mәhv edilir
yalnız mәhv edilir
yalnız silinir
torpağa basdırılır
yandırılır

637 İstismar çirklәnmәlәri nәdir?

•

•

istehlakçılar tәrәfindәn malın istismarı zamanı әtraf mühitә göstәrilәn zәrәrli tәsir
daşınma zamanı yaranan zәrәrli tәsir
saxlanma zamanı yaranan zәrәrli tәsir
qablaşdırma zamanı yaranan zәrәrli tәsir
markalama zamanı yaranan zәrәrli tәsir

638 Utilizasiya çirklәnmәlәri nәdir?

•

malları mәhv edәrkәn әtraf mühitә zәrәrli tәsirlәrin yayılması
daşınma zamanı yaranan çirklәnmә
saxlanma zamanı yaranan çirklәnmә
markalanma zamanı yaranan çirklәnmә
qablaşdırma zamanı yaranan çirklәnmә

639 Hansı mallar tәkrar sәnaye emalına mәruz qalır?

•

texnoloji
yayılmış nöqsanlı mallar
xarab mallar
nöqsanın düzәldilmәsi mümkün olmayan mallar
keyfiyyәtsiz mallar

640 Hansı mallar tәkrar sәnaye emalından keçirilir?

•

qeyristandart mallar
xarab olmuş mallar
nöqsanı aradan qaldırılması mümkün olmayan mallar
keyfiyyәtsiz mallar
çürümüş mallar

641 Ekspertlәr qazoxromatoqraf analizindәn hansı maddәnin – vasitәlәrin tәdqiqindә istifadә edirlәr?

•

bitki mәnşәli narkotik vasitәlәrin hissәciklәrinin tәdqiqindә
polimer mәnşәli vasitәlәrin tәdqiqindә
heyvan mәnşәli narkotik vasitәlәrin tәdqiqindә
ekspertlәr narkotik vasitәlәrin tәdqiq etmirlәr
neft mәnşәli vasitәlәrin tәdqiqindә

642 Ekspertizanın nәticәsi hansı formada qiymәtlәndirilәrsә işdә problemlәr yarana bilәr?

•

ehtimal formada
subyektiv formada
obyektiv formada
heç bir formada
dәqiq formada

643 Ekspertizanın qiymәtlәndirilmәsindә ehtimal mәlumatın istintaqın hansı hissәsindә müәyyәn
qәdәr xeyri vardır?

•

istintaqın әvvәlindә
istintaqın gedişatında
istintaqın ortasında
istintaq qurtardıqdan sonra
istintaqın sonunda

644 Tәtbiqi riyaziyyat metodu kriminal ekspertizada nә vaxt tәtbiq edilir?

•

nәticәdәki ehtimallığın dәrәcәsini tәyin edәrkәn
malları qablaşdırarkәn
tәdqiqat apararkәn
tәtbiq edilmir
qablaşdırmanı açarkәn

645 Ehtimaldan hәqiqi biliklәrә keçid vaxtı ... .

•

ehtimaldan istifadә etmәk problemi aradan qaldırılır
ehtimala ehtiyac vardır
ehtimala ehtiyac qalmır
ehtimaldan hәqiqi biliklәrә keçid baş vermir
hәqiqi biliklәrdәn istifadә edilmir

646 Rәyin qiymәtlәndirilmәsindә nә xüsusi yer tutur?

•

ekspertin fikri
nәticәnin xarakteri – mәzmunu
nәticәnin hәcmi
faktın mümkünlüyü haqqında nәticә
müstәntiqin fikri

647 Ekspert rәyinin qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәri hansı sәnәddә öz әksini tam tapmalıdır?

•

nümunә götürülmәsi aktında
müqavilәdә
qәrarda
ittiham aktında
sәrәncamda

648 Göstәrilәnlәrdәn hansı ittiham aktında öz әksini tam tapmalıdır?

•

ekspert rәyinin qısa mәzmunu
bunlardan heç biri
ekspertlәr haqqında mәlumatlar
ekspert rәyinin qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәri
ekspert rәyinin müdiriyyәt tәrәfindәn tam tәsdiqi

649 Kriminalistikada tәdqiqatın nәticәsindәki ehtimallığın dәrәcәsini tәyin etmәk üçün hansı
metoddan istifadә edilir?

•

tәtbiqi riyaziyyat metodundan
inteqral metodundan
ehtimal nәzәriyyәsindәn
heç bir metoddan
hәndәsi metoddan

650 Ekspertizanın nәticәsi ehtimal formasında qiymәtlәndirilәrsә nә baş verә biәr?

•

işdә problemlәr yarana bilәr
tәdqiqatın nәticәsinә şübhә yaranmaz
istintaq problemsiz keçәr
heç nә baş verә bilmәz

ilkin tәdqiqatın nәticәlәri müәyyәn şübhә doğurar

651 Müstәntiq birinci nәticәdәn razı qalmadığını necә göstәrmәlidir?

•

şifahi izah etmәlidir
tәlimata әsaslandırmamalıdır
izah edәrәk rәsmilәşdirmәlidir
rәsmiyyәtә yer vermәmәlidir
izahını vermәmәlidir

652 Ehtimaldan istifadә etmәk problemi nә vaxt aradan qaldırılır?

•

ekspertizanın nәticәsi qeyri – real olduqda
hәqiqi bilkilәrdәn istifadә edilmәdikdә
ehtimaldan hәqiqi biliklәrә keçid vaxtı
bu problem heç vaxt aradan qaldırıla bilmәz
ekspertin fikri qeyri – obyektiv olduqda

653 Tәkrar ekspertizanın nәticәsinin qiymәtlәndirilmәsinin xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

әlavә ekspertizanın nәticәsinin tәhlilindәn
birinci ekspertizanın nәticәsinin tәhlilindәn
birinci vә tәkrar ekspertizanın nәticәsinin müqayisәli tәhlilindәn
tәhlilin aparılmamasından
tәkrar ekspertizanın nәticәsinin tәhlilindәn

654 Mәmulatların xassәlәrinin tәdqiqi nәyә kömәk edir?

•

ekspertlәrin bilik sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsinә
şahidlәrin müәyyәn edilmәsinә
cinayәtin subyektinin vә zәrәrçәkәnin bәzi әlamәtlәrinin müәyyәn edilmәsinә
heç nәyә kömәk etmir
ekspertlәrin sәriştәliyinin üzә çıxmasına

655 Sübut etmәnin üçüncü halında nә göstәrilir?

•

sәnәdlәr götürülür
istintaqın gedişindә material vә әşyalar aşkar edilmir
istintaqın gedişindә material vә әşyalar aşkar edilәrәk götürülür
heç bir şey göstәrilmir
istintaqın gedişindә material vә әşyalar götürülmür

656 Malların keyfiyyәti az nöqsanlarla aşağı enәrsә, bu mallar necә adlanır?

•

satışdan çıxarılır
tәhlükәli
şәrti yararlı
keyfiyyәtsiz
miqdarın dәyişilmәsi

657 Sәnәd ekspertizasının nәticәlәri nәdәn asılıdır?

•

ekspertin obyektivliyindәn
ekspertin stajından
ekspertin sәriştәliyindәn
informasiya dәqiqliyindәn

cihazdan

658 Sübut etmәnin üçüncü halında nә göstәrilir?

•

әsas obyektdәn ayrılmış materiallar anbara göndәrilir
materiallar ekspertizaya göndәrilmir
istintaqın materialı әsas obyektdәn ayrılaraq ekspertizaya göndәrilir
heç bir şey göstәrilmir
materiallar әsas obyektdәn ayrılmır

659 Sübut etmәnin üçüncü halında nә göstәrilir?

•

bu materiallar maddi sübut deyildir
ekspertizadan keçmәmiş materiallar müstәntiqә qaytarılır
ekspertizadan keçmiş materiallar müstәntiqә qaytarılır
heç bir şey göstәrilmir
bu materiallardan işdә istifadә edilmir

660 Sübut etmәnin dördüncü halında nә baş verir?

•

müstәntiq istintaqın gedişi zamanı üzәrindә mikrohissәciklәrin izlәri tapılmayan predmetlәri ekspertizaya
göndәrir
ekspertlәr konsilium keзirirlәr
müstәntiq üzәrindә heç bir iz tapılmayan predmetlәri ekspertizaya göndәrmir
heç bir şey baş vermir
ekspertlәr komissiya sәrti ilә mәslәhәtlәşirlәr

661 Müxtәlif material vә mәmulatlar tәdqiqatdan sonra şәxslәrin hansı xüsusiyyәtlәrini
müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir?

•

adәt etdiklәrini
peşә xәstәliklәrini
vәrdiş etdiklәrini
heç bir xüsusiyyәtini
infeksion xәstәliklәrini

662 Cinayәt sferasına qurşanmış şәxslәrin professional mәşğuliyyәtinin xarakteri haqqında
informasiyanı necә tәyin etmәk olar?

•

bәdәni üzәrindәki vasitәlәrin izindәn
ayaq izlәrindәn
siqaretindәki barmaq izlәrindәn
bu qeyri – mümkündür
barmaq izlәrindәn

663 Aşağıdakılardan hansı maddi sübuta aiddir?

•

qanunda nәzәrdә tutulmuş sübut etmә prosesindә iştirak edәn vasitәlәr
istintaqa aidiyyatı olmayan vasitәlәr
sübut etmәdә iştirak etmәyәn vasitәlәr
heç biri
ekspertizanın obyekti olmayan vasitәlәr

664 Sübut etmәnin birinci halında nә göstәrilir?
istintaqın gedişi zamanı aşkar edilmәmiş mәmulatlar

•

ekspertizadan keçmәyәn mәmulatlar
sübut etmәdә iştirak etmәyәn mәmulatlar
heç bir şey göstәrilmir
istintaqın gedişi zamanı aşkar edilmiş mәmulatlar

665 İstintaqın gedişi zamanı sübut etmәnin birinci halında nә göstәrilir?

•

istintaqdan kәnar mәmulatlar
işә aidiyyatı olmayan mәmulatlar
protokolda göstәrilmәmiş mәmulatlar
protokolda göstәrilmiş mәmulatlar
heç bir şey göstәrilmir

666 İstintaq zamanı sübut etmәnin birinci halında nә göstәrilir?

•

götürülmüş mәmulatlar
işә aidiyyatı olmayan mәmulatlar
götürülmәmiş mәmulatlar
istintaqdan kәnar mәmulatlar
heş bir şey göstәrilmir

667 Sübut etmәnin ikinci halında nә aşkar edilir?

•

heç bir şey aşkar edilmir
predmetin üzәrindә material vә әşyaların izlәri
üzәrindә iz qalmayan materiallar
üzәrindә iz qalmayan әşyalar
predmet üzәrindә lәkәlәr

668 Sübut etmәnin dördüncü halında nә baş verir?

•

müstәntiq üzәrindә bәzi vasitәlәrin izlәri tapılmayan predmetlәri ekspertizaya göndәrir
heç bir şeyi ekspertizaya göndәrmir
heç bir şey baş vermir
komissiya üzvlәri mәslәhәtlәşmәlәr aparmırlar
komissiya üzvlәri mәslәhәtlәşmәlәr aparırlar

669 Ekspert tәdqiqatları üçün xüsusi әhәmiyyәti olan faktiki informasiyanı göstәrin.

•

müstәntiqin rütbәsi
obyektlәrin qarşılıqlı әlaqәlәr mexanizmi
ekspertin adı
ekspertin iş stajı
ekspertin milliyәti

670 Ekspert tәdqiqatları üçün xüsusi әhәmiyyәti olan faktiki informasiyanı göstәrin.

•

zәrәrçәkәnlәrin obyektlәri tanımaması
ekspertlә müstәntiq arasındakı qohumluq
bu haqda mәlumat verilmәmәlidir
ayrı – ayrı qablaşdırma
işlә әlaqәsi olmayan obyektlәr arasındakı kontaktları aradan qaldıran mәlumatlar

671 Ekspert tәdqiqatları üçün xüsusi әhәmiyyәti olan faktiki informasiya hansıdır?
informasiya ekspertiza üçün mәcburi deyildir.

•

sәrәncam
müstәntiqin vәsiqәsi
istintaq sәnәdlәri
istintaq hadisәlәrinә cәlb edilәn obyektlәr dairәsi

672 Ekspert tәdqiqatları üçün xüsusi әhәmiyyәti olan faktiki informasiya hansıdır?

•

sәrәncam
istintaq sәnәdlәri
istintaqda ekspertin iltizamı
istintaqda ekspertin iltizamı
ekspertizaya göndәrilәn obyektlә әlaqәdә olan şәxslәr dairәsi
müstәntiqin vәsiqәsi

673 Ekspert tәdqiqatları üçün xüsusi әhәmiyyәti olan faktiki informasiyanı göstәrin.

•

müqavilә haqqında mәlumatlar
ekspert haqqında mәlumatlar
obyekt haqqında mәlumatlar
faktiki informasiya xüsusi әhәmiyyәt daşımır
baş mühasib haqqında mәlumatlar

674 Ekspert tәdqiqatları üçün xüsusi әhәmiyyәti olan faktiki informasiya hansıdır?

•

müstәntiqin rütbәsi
müstәntiq haqqında mәlumatlar
obyektlә әlaqәdә olan şәxslәr haqqında mәlumatlar
istintaq sәnәdlәri
sәrәncamın surәti

675 Kriminal ekspertizasının tәdqiqat hissәsindә nә yazılır?

•

laboratoriyanın yerlәşdiyi ünvan
ekspertin adı
bütün tәdqiqat prosesi
rәyin nömrәsi
ekspertin iş stajı

676 Ekspertlәr arasında fikir ayrılığı olduqda rәy necә yazılır?

•

yalnız ekspertiza idarәsinin rәhbәri rәy verir
yalnız bir ekspert rәy verir
hәr bir ekspert özü rәyi tәrtib edir
yalnız laboratoriya müdiri rәy verir
yalnız komissiya sәdri rәy verir

677 Ekspertin hüququna hansı daxildir?

•

komissiya sәdrini rәyә cәlb etmәk
obyektiv rәy vermәk
ekspertizanın predmetinә aid olan iş materialları ilә tanışlıq
bunlardan heç biri ekspertin hüququna daxil deyildir
sualları qruplaşdırmaq

678 Rәyin giriş hissәsindә aşağıdakılardan hansı göstәrilir?

•

havanın temperaturu
mәhkәmә sәdrinin adı
mәhkәmәekspertizasının adı
bunlardan heç biri göstәrilmir
mәhkәmә binasının yerlәşdiyi yer

679 әlavә vә tәkrar ekspertizanın aparılması rәyin hansı hissәsindә yazılır?

•

rәydә göstәrilmir
tәdqiqat
giriş
tәdqiqat vә nәticә
nәticә

680 Tәkrar ekspertiza aparıldığı zaman rәyin giriş hissәsindә hansı ekspertin adı yazılır?

•

mәhkәmә  tibbi ekspertizasını aparan ekspertin adı
kompleks ekspertizanı aparan ekspertin adı
әvvәlki ekspertizanı aparan ekspertin adı
baş ekspertin adı
baytarlıq ekspertizasını aparan ekspertin adı

681 Ekspert rәyin tәdqiqi hissәsindә aşağıdakılardan hansını göstәrir?

•

ekspertin adı
rәyin tarixi
tәdqiqatın metod vә üsulları
ekspertin tәhsili
rәyin nömrәsi

682 Ekspertin nәticәsi necә olmalıdır?

•

geniş mәzmunlu
müxtәlif izahlara yol verilmәlidir
qısa vә aydın
nәticә istәnilәn formada ola bilәr
geniş әhatә dairәli

683 İstintaqda vә mәhkәmәdә verilmiş rәyin bir nüsxәsi harada saxlanmalıdır?

•

prokurorluqda
laboratoriyada
Azәrbaycan ETMEİdә
istintaq şöbәsindә
mәhkәmәdә

684 Ekspertin hüququna ... daxildir.

•

komissiya sәdrini rәyә cәlb etmәk
sualları qruplaşdırmaq
qarşıya qoyulmuş mәsәlәlәr üzrә iş üçün әhәmiyyәtli olan hallar haqqında rәydә fikrini bildirmәk
bunlardan heç biri daxil deyildir
obyektiv rәy vermәk

685 Ekspertin idarә rәhbәrinin hüquqlarına göstәrilәnlәrdәn hansı daxildir?

•

•

mәhkәmә ekspertizası tәyin olunması haqqında qәrarı aldıqdan sonra onu tәşkil etmәk
göstәrişlәr vermәk
qәrarı aldıqda tәdqiqat obyektlәrini vә iş üzrә materialları tәlәb etmәk
sualları qruplaşdırmaq
bunlardan heç biri daxil deyildir

686 Kriminal ekspertiza zamanı malların tәdqiqatı üçün tәtbiq edilәn metodlar hansı mәsәlәlәrin
hәllindә tәtbiq edilir?

•

hәr hansı bir şәxsә xәsarәt yetirildikdә
yalnız ailә – mәişәt zәmindә baş verәn mәsәlәlәrdә
cinayәtkarlıqla mübarizә sferasında baş verәn spesifik mәsәlәlәrin hәllindә
mal çeşidi geniş olduqda
әmәk müqavilәlәri pozulduqda

687 Ekspert tәşkilatının seçilmәsi hansı kriteriya ilә müәyyәnlәşdirilir?

•

metodun seçilmәsi
ekspertin iş stajı
materialların mәnşәyi
ekspertizanın sinfi
müstәnqin sorğusu

688 Ekspert tәşkilatının seçilmәsi hansı kriteriya ilә müәyyәnlәşdirilir?

•

әmtәә ekspertizasının müddәti ilә
ekspertizanın sinfi ilә
ekspertin qarşısında qoyulan mәsәlә ilә
ekspertin ixtisası ilә
tәdqiqat metodu ilә

689 әmtәәlәrin mәnşәyi tәxmini olaraq kim tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilir?

•

ekspertiza tәşkilatının rәhbәri tәrәfindәn
ekspert tәrәfindәn
işin gedişatından asılı olaraq müstәnq tәrәfindәn
mәhkәmә tәrәfindәn
müxtәlif ticarәt işçilәri tәrәfindәn

690 Ekspert tәşkilatının seçilmәsi neçә kriteriya üzrә müәyyәnlәşdirilir?

•

5
3
2
6
4

691 әmtәәnin mәnєәyi müәyyәnlәşdirilәn zaman sәhv tapılarsa ekspert obyekti kimә qaytarır?

•

laboratoriya müdirinә
prokurora
müstәntiqә
istintaq şöbәsinin rәisinә
mәhkәmәyә

692 Ekspertin vәzifәsi nәdәn asılıdır?

•

ekspertin ixtisaslaşmasından
sualların hәcmindәn
onun qarşısında qoyulan sualların xarakterindәn
ekspertin iş stajından
ekspertin bilik sәviyyәsindәn

693 Kriminal tәdqiqatların әsas vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

hüquqmühafizә orqanının suallarını cavablandırmaqdan
mәhkәmәyә kömәk etmәkdәn
materialların hansı qrupa mәxsus olduğunu tәyin etmәkdәn
nöqsanları üzә çıxarmaqdan
әmtәәlәrin çeşidini öyrәnmәkdәn

694 Kriminal ekspertizanın obyekti nә әsasında genişlәndirilә bilәr?

•

ekspertiza idarәsi rәhbәrinin göstәrişi әsasında
mәhkәmәnin hökmü әsasında
ekspertin tәşәbbüsü әsasında
DİNın yerli orqanlarının göstәrişi әsasında
müstәntiqin sualları әsasında

695 Mәhkәmә  tibbi ekspertizasının obyekti hansıdır?

•

lilli paltar
hadisә yerindә tapılmış silah
meyitdәn götürülmüş qan nümunәsi
bunlardan hamısı
bıçaqla zәdәlәnmiş pencәk

696 Kompleks ekspertizanın neçә tipi var?

•

4
1
2
5
3

697 Fәnnarası kompleks ekspertiza zamanı hansı elmlәrdәn istifadә edilir?

•

yalnız biologiya
fizika
müxtәlif
hüquq elmlәrindәn
kimya

698 İnsan orqanizmi ilә bağlı olan kompleks ekspertizanın aparılması hansı ekspertizaya tapşırılır?

•

әmtәәşünaslıq ekspertizasına
heç birinә tapşırılmır
baytarlıq ekspertizasına
auditor palatasına
yalnız tibbi kriminal ekspertizaya

699 Aşağıdakılardan hansı istintaq orqanları qarşısında duran mәsәlәlәrә aiddir?

•

nöqsanları üzә çıxarmaq
keyfiyyәtә nәzarәt
cinayәtlәrin açılması
heç biri
standarta uyğun olmayan malları satışdan çıxarmaq

700 Mәhkәmә – әmtәәşünaslıq ekspertizasını hansı mallar әhatә edir?

•

insan orqanizminin müxtәlif toxumaları
yalnız әrzaq
әrzaq vә qeyri – әrzaq
bunlardan heç biri
yalnız qeyri – әrzaq

