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AAA_2812#01#Q16#01 EDUMAN testinin sualları

Fәnn : 2812 Qeyriәrzaq mallarının kriminal ekspertizası

Zirzәmi vә anbarların hansı yerlәrindәn torpaq nümunәsi götürülmәlidir?

Qaz halında maddәlәrdәn kim nümunә götürә bilәr?

Qaz halında maddәlәrdәn nümunә götürmәk üçün hansı vasitәdәn istifadә olunur?

Qaz halında maddәlәrdәn nümunә götürmәk üçün hansı vasitәdәn istifadә olunur?

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

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

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

müxtәlif yerlәrindәn•
divarından
bir küncündәn
qapısının alt hissәsindәn
tavanından

iqtisadçı ekspert
komissiya sәdri
müstәntiq
gömrük işçisi
kriminalist•

ölçü kolbası
pipet
vakuum nümunә götürәni•
silindr
torsion tәrәzi

ölçü kolbası
pipet
şpris•
silindr
torsion tәrәzi

idarә rәhbәrlәrindәn
ekspertlәrdәn
şübhәli şәxslәrdәn•
mühasiblәrdәn
komissiya üzvlәrindәn

mühasiblәrdәn
ekspertlәrdәn
müqәssirlәrdәn•
idarә rәhbәrlәrindәn
komissiya üzvlәrindәn
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Mәhkәmә – tibbi ekspertizasına insan orqanizmi ilә әlaqәdar nümunәlәri kimlәrdәn götürürlәr?

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

Eyni partiyadan kәrә yağı neçә faiz götürülmәlidir?

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

Orta nümunә üçün kәrә yağından nә qәdәr götürülmәlidir?

Orta nümunә üçün parçanın ölçüsü nә qәdәr olmalıdır?

mühasiblәrdәn
ekspertlәrdәn
zәrәrçәkәnlәrdәn•
idarә rәhbәrlәrindәn
komissiya üzvlәrindәn

idarә rәhbәrlәrindәn
ekspertlәrin özlәrindәn
şahidlәrdәn•
komissiya üzvlәrindәn
mühasiblәrdәn

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

5%
15%
10%•
22%
20%

10%
5%
3%•
4%
7%

500 – 600 qr•
400 qr
1 kq
250 qr
300 qr

uzunluq 7 sm – dәn az olmamalı
en boyunca uzunluğu 10 sm – dәn az olmamalı•
uzunluq 5 sm – dәn az olmamalı
uzunluq 8 sm – dәn az olmamalı
uzunluq 9 sm – dәn az olmamalı
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Orta nümunә üçün hansı ölçüdә parça götürülmәlidir?

Nümunә götürmә protokolunda parçanın hansı parametri dәqiq göstәrilmәlidir?

Aşağıdakılardan hansı ekspertiza keçirilmәsi üçün lazımi sәnәdlәrә aiddir?

Aşağıdakılardan hansı ekspertiza keçirilmәsi üçün lazımi sәnәdlәrә aiddir?

Göstәrilәnlәrdәn hansı ekspertiza keçirilmәsi üçün lazımi sәnәdlәrә aiddir?

Göstәrilәnlәrdәn hansı ekspertiza keçirilmәsi üçün lazımi sәnәdlәrә aiddir?

Göstәrilәnlәrdәn hansı ekspertiza keçirilmәsi üçün lazımi sәnәdlәrә aiddir?

10 x 10 sm•
5 x 5 sm
15 x 15 sm
istәnilәn ölçüdә
20 x 20 sm

eni•
rәngi
uzunluğu
tәrkibi
qalınlığı

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

әmtәәlәrin hazırlanmasına dair sәnәdlәr•
markalar
etiketlәr
yarlıklar
malların anbara götürülmә siyahısı

әmtәәlәrin tәdarükünә dair sәnәdlәr•
etiketlәr
әmtәәlәrin tәdavülünә dair sәnәdlәr
yarlıklar
markalar

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

әmtәәlәrin saxlanma şәraitinә dair sәnәdlәr•
etiketlәr
malların anbara göndәrilmә siyahısı
yarlıklar
markalar
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Göstәrilәnlәrdәn hansı ekspertiza keçirilmәsi üçün lazımi sәnәdlәrә aiddir?

Bunlardan hansı ekspertiza keçirilmәsi üçün lazımi sәnәdlәrә aiddir?

Bunlardan hansı ekspertiza keçirilmәsi üçün lazımi sәnәdlәrә aiddir?

Bunlardan hansı ekspertiza keçirilmәsi üçün lazımi sәnәdlәrә aiddir?

Bunlardan hansı ekspertiza keçirilmәsi üçün lazımi sәnәdlәrә aiddir?

Bunlardan hansı ekspertiza keçirilmәsi üçün lazımi sәnәdlәrә aiddir?

Bunlardan hansı ekspertiza keçirilmәsi üçün lazımi sәnәdlәrә aiddir?

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

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

yoxlama aktları•
yarlıklar
markalar
malların anbara göndәrilmә siyahısı
etiketlәr

silinmә aktları•
yarlıklar
әmtәәlәrin tәdavülünә dair sәnәdlәr
etiketlәr
markalar

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

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

hәrtәrәfli tәdqiqat mәqsәdilә әhәmiyyәtli olan digәr sәnәdlәr•
markalar
әmtәәlәrin tәdavülünә dair sәnәdlәr
etiketlәr
yarlıklar
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İş üzrә ekspertizanı aparmaq üçün ekspertiza tәşkilatını kim müәyyәn edir?

Ekspertizanı aparmaq üçün ekspertlәri kim seçir?

Ekspertiza üçün tәdqiqat metodunu kim seçir?

Qeyd edilәnlәrdәn hansı ekspertiza keçirilmәsi üçün lazımi sәnәdlәrә aiddir?

Qeyd edilәnlәrdәn hansı ekspertiza keçirilmәsi üçün lazımi sәnәdlәrә aiddir?

Malın ümumilәşdirilmiş keyfiyyәt göstәricilәri dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

әlavә mәhkәmә ekspertizası nә vaxt tәyin edilir?

müstәntiq•
baş mühasib
auditor
gömrük işçisi
laborant

müstәntiq•
auditor
laborant
gömrük işçisi
baş mühasib

ekspert•
baş mühasib
müstәntiq
gömrük işçisi
prokuror

malların saxlanma vә daşınma müddәtinә dair sәnәdlәr•
markalar, yarlıklar
etiketlәr, markalar
әmtәәlәrin tәdavülünә dair sәnәdlәr
yarlıklar, etiketlәr

malların daşınma vә saxlanma şәraitinә dair sәnәdlәr•
malların anbara göndәrilmәsinә dair sәnәdlәr
malların kәmiyyәtcә qәbuluna dair sәnәdlәr
tәdqiqat üçün әhәmiyyәt kәsb etmәyәn sәnәdlәr
malların tәdavülünә dair sәnәdlәr

nöqsanlılıq әmsalı, növlülük әmsalı, keyfiyyәtin aşağı olmasına görә alman reklam siyasәtinin sayı•
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin mәcmusunun müvafiq baza göstәriciylә müqayisәsi
keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsindә әsas götürülәn xassәlәrin mәcmusuna daxil olan kompleks göstәricilәri
malın fizikimexaniki xassә göstәricilәri
insanın tәlәbini ödәmәk üçün yerinә yetirilәn funksiyasi

ilkin mәhkәmә ekspertizasının rәyi kifayәt qәdәr aydın olmadıqda•
sualllar tam hәll edildikdә
ilkin mәhkәmә ekspertizasının rәyi tam aydın olduqda
bunlardan heç biri
ilkin tәdqiqatla bağlı sualların hәll edilmәsi zәrurәti olmadıqda
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Tәkrar mәhkәmә ekspertizası nә vaxt tәyin edilir?

Tәkrar mәhkәmә ekspertizası nә vaxt tәyin edilir?

Ekspertlәr arasında fikir ayrılığı olduqda hәr bir ekspert nә edir?

Mәhkәmә ekspertizasının komission xarakteri kim tәrәfindәn müәyyәn edilir?

Mәhkәmә ekspertizasının komission xarakteri kim tәrәfindәn müәyyәn olunur?

Komission mәhkәmә ekspertizasının tәşkil olunması kimә hәvalә edilir?

Komission mәhkәmә ekspertizasının aparılması kimә hәvalә edilir?

әvvәllәr verilmiş rәyin doğruluğu müstәntiqdә şübhә doğurduqda•
ilkin mәhkәmә ekspertizası keçirilmәdikdә
әvvәlki rәy şübhә doğurmadıqda
istәnilәn vaxt tәyin edilir
әlavә vә ilkin mәhkәmә ekspertizasının nәticәlәri doğru olduqda

mәhkәmә ekspertizasının aparılmasının Azәrbaycan Respublikası Prosesual vә mülki qanunvericiliyi ilә
nәzәrdә tutulmuş qaydaları pozulduqda

•
ilkin mәhkәmә ekspertizası keçirilmәdikdә
rәy hakimdә şübhә doğurmadıqda
qanunvericiliyin qaydaları pozulmadıqda
әlavә mәhkәmә ekspertizasının nәticәlәri doğru olduqda

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

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

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

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

mәhkәmә ekspertizası idarәsinin rәhbәrinә•
bir neçә ekspertә
komissiya sәdri
hakimә
baş mühasibә
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Ekspertlәr rәy vermәzdәn әvvәl nә edirlәr?

Bir neçә ekspertin mәslәhәtlәşmәsi ilә verilәn rәyi kimlәr imzalayırlar?

Ekspertlәr arasında fikir ayrılığı olduqda hәr bir ekspert nә edir?

Kompleks ekspertizanın rәyindә ekspertlәrә nәyi göstәrirlәr?

Kompleks ekspertizanın rәyindә ekspertlәrә nәyi göstәrirlәr?

Proses iştirakçıları nә vaxt mәhkәmә ekspertizasının aparılmasında iştirak edә bilәrlәr?

Proses iştirakçıları nә vaxt mәhkәmә ekspertizasının aparılmasında iştirak edә bilәrlәr?

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

bütün ekspertlәr•
komissiya sәdri
yalnız bir ekspert
yalnız hakim
idarә rәhbәri

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

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

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

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

mәhkәmә ekspertizasını tәyin etmiş şәxsin icazәsi ilә•
iştirakçıların tәlәbi ilә
ekspertin tәlәbi ilә
müstәntiq icazәsi ilә
ekspertin şәxsi istәyi il
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Mәhkәmә ekspertizası idarәsinin möhürü ilә nә tәsdiq edilir?

Mәhkәmә ekspertizasının ekspertlәrinin imzalarını nә tәsdiq edir?

Son müşavirәdә baş ekspert nәlәr haqqında komissiya rәyini tәqdim edir?

Ekspertin qarşısında qoyulan suallar çox olduqda o, nә edir?

Rәyin giriş hissәsindә suallar necә yazılır?

Kriminal ekspertizasının tәdqiqat hissәsindә nә göstәrilir?

Kriminal ekspertizasının tәdqiqat hissәsindә nә göstәrilir?

ekspertlәrin imzaları•
iltizamlar
müqavilәlәr
heç bir sәnәd möhürlә tәsdiq edilmir
әrizәlәr

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

Komissiyanın iradlarıni,yoxlanmış keyfiyyәt sisteminin bәyan edilmiş standartlaşmanın tәlәbinә uyğunluğu vә
uyğunsuzluğu haqqında

•
Sadәcә uyğunsuzluq
Komissiyanın iradlarıni
Komisiyanın iradlarını,keyfiyyәt sistemindә cıxan problemlәri
Yoxlama zamanı uyğunlaşmanı

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

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

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

müәyyәn olunan faktların elmi izahı•
ekspertin tәhsili
rәyin tarixi
ekspertin soyadı
rәyin nömrәsi
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Ekspert tәkrar ekspertizada әvvәlki tәdqiqatdan nәyi ifadә etmәlidir?

Tәkrar ekspertizada әvvәlki tәdqiqatdan nә ifadә olunur?

Rәyin nәticә hissәsindә nә yazılır?

Rәyi bir necә ekspert tәrtib edәrsә, onlar nә etmәlidir?

әgәr ekspertlәr ümumi rәyә gәlәrsә, bu rәyi kim imzalayır?

Kompleks ekspertiza nә vaxt aparılır?

Hansı ekspert kompleks ekspertizanı apara bilәr?

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

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

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

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

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

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

bir neçә elm vә texniki biliklәrә malik olan•
yalnız humanitar elmi biliklәrә yiyәlәnәn
yalnız texniki biliklәrә malik olan
xüsusi biliklәrә malik olmayan
yalnız attestasiyadan keçmiş ekspert
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Ekspertiza mәhkәmәdә aparıldığı halda rәy nәyә әsaslanır?

Ekspertin vәzifәsi nә ilә müәyyәn edilir?

Ekspertin hüquqları nә ilә müәyyәn edilir?

Ekspertin vәzifәsinә göstәrilәnlәrdәn hansı daxildir?

Ekspertin vәzifәsinә göstәrilәnlәrdәn hansı daxildir?

Göstәrilәnlәrdәn hansı ekspertin vәzifәsinә daxildir?

Göstәrilәnlәrdәn hansını ekspertin vәzifәsinә aid etmәk olar?

tәlimatın müvafiq bölmәsindә yazılanların tәlәbinә•
standartlara
texniki şәrtlәrә
әrizәyә
müqavilәyә

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

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

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

ona tapşırılmış materialları icraatına götürmәli•
sәbәbsiz ekspertizadan imtina etmәli
ekspertizaya bir neçә eksperti cәlb etmәli
bunlardan heç biri vәzifәyә daxil deyildir
komissiya sәdrini rәyә cәlb etmәli

qanunla müәyyәn edilmiş әsaslar olduqda özözünә etiraz etmәli•
sәbәbsiz ekspertizadan imtina etmәli
ekspertizaya bir neçә eksperti cәlb etmәli
bunlardan heç biri vәzifәyә daxil deyildir
komissiya sәdrini rәyә cәlb etmәli

müstәntiq vә ya hakimin tapşırığı ilә verdiyi rәyi izah etmәli•
sәbәbsiz ekspertizadan imtina etmәli
ekspertizaya bir neçә eksperti cәlb etmәli
bunlardan heç biri vәzifәyә aid deyildir
komissiya sәdrini rәyә cәlb etmәli
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Aşağıdakılardan hansı ekspertin vәzifәsinә aiddir?

Aşağıdakılardan hansı ekspertin vәzifәsinә aid edilir?

Ekspert bilәrәkdәn yalan rәy verәrsә ... .

Ekspert ekspertizanın icra müddәtini pozarsa ... .

Ekspert hansı halda intizam mәsuliyyәti daşıyır?

Ekspert hansı halda intizam mәsuliyyәti daşıyır?

İnformasiya sistemlәri nәdir ?

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

ibtidai istintaq materiallarının mәlumatlarını ekspertiza tәyin edәn orqanların razılığı olmadan yaymamalı•
komissiya sәdrini rәyә cәlb etmәli
sәbәbsiz ekspertizadan imtina etmәli
bunlardan heç biri vәzifәyә aid deyildir
ekspertizaya bir neşә eksperti cәlb etmәli

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

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

öz vәzifәsini sәhlәnkarlıqla yerinә yetirәrsә•
idarә rәhbәrini mәlumatlandırmazsa
ekspertiza aktını imzalamaqdan imtina edәrsә
rәy vermәkdәn sәbәbsiz imtina edәrsә
müstәntiqi mәlumatlandırmazsa

ekspertizanın icra müddәtini pozarsa•
rәy vermәkdәn sәbәbsiz imtina edәrsә
ekspertiza aktını imzalamaqdan imtina edәrsә
idarә rәhbәrini mәlumatlandırmazsa
müstәntiqi mәlumatlandırmazsa

informasiya texnologiyası
rabitә vasitәlәrinin toplusu•
informasiya proseslәri
informasiya resursları
informasiya yığılması
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Müasir dövrdә mәhsul haqqında informasiyanın toplanması,emalı vә tәqdim olunması sahәsindә
әn sәmәrәli sistem hansı sistemdir?

Aşağıda göstәrilәn ekspertizanın hansında icra müddәti 10 gündür?

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

Aktın yekun qәrarını kimlәr tәrtib edir?

Hansı әmtәә kodu beynәlxalq praktikada daha geniş tәtbiq olunur?

Malın keyfiyyәtini kim qiymәtlәndirә bilәr?

Istehsalçı ölkәnin hәqiqiliyi nәyә әsasәn tәyin edilir?

Mәhsulların kataloqlaşdırılması sistemi•
Avtomatlaşdırılmış identifikatlaşdırma sistemi
Regional sistem
Tәsnifat sistemi
Tәsviriistinad sistemi

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

baş mühasibә
ekspertә•
auditora
tәhqiqatçıya
müstәntiqә

ekspertlәr•
Baş mühasib
Işçi qrupu
Rәhbәrlik
Auditor

Ştrixli rәqәmli kod•
Hәrfli kod
Rәqәmli kod
Rәqәmli – hәrfli kod
Ştrixli – hәrfli kod

Aslı olmayan ekspert•
Istehlakçılar
Alıcılar
Istehsalçı vә istehlakçı
Istehsalçılar

Ştrix koda•
Etalon nümunәyә
Әmtәә nişanına
Markaya
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Ekspert seçilmәk üçün namizәdlәr hansı standarta uyğun olmalıdır?

Attestasiyadan sonra ekspertlәr öz biliklәrini necә artırmalıdır?

Qiymәtlәndirmә metodunun seçilmәsi 1ci növbәdә nәdәn asılıdır?

Qiymәtlәndirmә metodunun seçilmәsi 4cü növbәdә nәdәn asılıdır?

Attestasiya zamanı ekspert öz biliyini 7ci nәdә göstәrmәlidir?

Uyğunluq nişanının mәhsulda,qablaşdırmada vә sәnәdlәrdә yerini kim müәyyәn edir?

İstehlakçı müqavilә vә ya digәr qaydalarla müәyyәn olunmuş zәmanәt müddәti әrzindә aldığı
malda qüsur vә ya saxtalaşdırma aşkar edәrsә, öz istәyinә görә satıcıdan vә ya istehsalçıdan nәyi tәlәb
etmәk hüququna malikdir:

Qablaşdırmaya

İSO1001111991 Beynәlxalq standarta•
texniki şәrtә
normativ sәnәdә
qanuna
milli standarta

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

standart növündәn
metodun mәqsәdindәn•
standart kateqoriyasından
metodun tәsnifatından
metodun vәzifәsindәn

qiymәtlәndirmә nәticәsindәn
metod üsulundan
metod vasitәlәrindәn
tәsnifatdan
konkret şәraitdәn•

xammalla tanış olmaqda
saxlanma zamanı dәyişmәlәri bilmәkdә
istehsal rejimini bilmәkdә
hesabat tәrtibindә
ekspertiza tәcrübәsi, ölkә daxilindә müfәttiş nәzarәti•

Müәssisә özü•
Standartlaşdırma idarәsi
Sifarişçi tәşkilat
Sertifikatlaşdırma üzrә orqan
Dövlәt idarәetmә orqanı

lazımi keyfiyyәtli mala dәyişdirmәyi; satış qiymәtini uyğun mәblәğdә azaltmağı;•



91

92

93

94

95

Keyfiyyәt sisteminin qiymәtlәndirilmәsi zamanı qәbul olunmuş prosedurlar hansı bәnddә tam
şәlikdә qeyd olunub?

İstehlakçı müqavilә vә ya digәr qaydalarla müәyyәn olunmuş zәmanәt müddәti әrzindә aldığı
malda qüsur vә ya saxtalaşdırma aşkar edәrsә, öz istәyinә görә satıcıdan vә ya istehsalçıdan nәyi tәlәb
etmәk hüququna malikdir:

İstehlakçı müqavilә vә ya digәr qaydalarla müәyyәn olunmuş zәmanәt müddәti әrzindә aldığı
malda qüsur vә ya saxtalaşdırma aşkar edәrsә, öz istәyinә görә satıcıdan vә ya istehsalçıdan nayi tәlәb
etmәk hüququna malikdir:

Alqısatqı әmәliyyatı aparan, mal satan müәssisә, idarә, tәşkilat vә ya sahibkar hasilardır.

İstehlakçıların hüquqlarını müdafiә edәn dövlәt orqanlarının vәzifәli şәxslәrinin vә
mütәxәssislәrinin hüquqları nә әsasında tәmin edilir

Mәhsulun, prosesin, yaxud xidmәtin tәsdiq edilmiş tәlәblәrә uyğunluğunu göstәrәn, sertifikatlaşdırma
sisteminin qaydalarına uyğun verilәn
Mal dәyişdirildikdә, zәmanәt müddәti dәyişdirilmә günündәn etibarәn yenidәn hesablanır.
onun saxlanmasının
Sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları üzrә sertifikatlaşdırılmış mәhsulun müәyyәn edilmiş tәlәblәrә
uyğunluğunu tәsdiq etmәk üçün verilmiş sәnәd hansıdır

İlkin müşavirә;yoxlanılan tәşkilatın tәtqiqi;yoxlama aktının tәrtib olunması;yekun müşavirә•
Müşavirә;yoxlanılan tәşkilatın tәtqiqi;yekun müşavirә
İlkin müşavirә;yoxlama aktının tәrtib olunması;yekun müşavirә
İlkin müşavirә;yoxlanılan tәşkilatın tәsdiqi;yoxlama aktının tәrtib olunması;yekun müşavirә
İlkin müşavirә;yoxlanılan tәşkilatın tәtqiqi;yoxlama aktının tәrtib olunması

saxlanması,qablaşdırılması, daşınması,tәlәblәrә uygunlugu
xam malin yoxlanması
müqavilәnin lәğv edilmәsini vә çәkdiyi zәrәrin ödәnilmәsini.•
Sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları üzrә sertifikatlaşdırılmış mәhsulun müәyyәn edilmiş tәlәblәrә
uyğunluğunu tәsdiq etmәk üçün verilmiş sәnәd hansıdır
istehlak dәyәri

malın qüsurlarının icraçının (satıcının, istehlakçının) hesabına aradan qaldırılmasını vә ya qüsurların aradan
qaldırılması üçün istehlakçının vә ya üçüncü şәxslәrin çәkdiyi xәrclәrin әvәzinin ödәnilmәsini;

•
Sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları üzrә sertifikatlaşdırılmış mәhsulun müәyyәn edilmiş tәlәblәrә
uyğunluğunu tәsdiq etmәk üçün verilmiş sәnәd hansıdır
Mәhsulun, prosesin, yaxud xidmәtin tәsdiq edilmiş tәlәblәrә uyğunluğunu göstәrәn, sertifikatlaşdırma
sisteminin qaydalarına uyğun verilәn
malların (işlәrin, xidmәtlәrin) vә onların istehsalçısının, icraçısının vә satıcısının sәrbәst seçilmәsinә
onun saxlanmasının

satıcı•
istehlakçı
icraçı
uyğunluq nişanı
istehsalçı

Azәrbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericilik aktları•
vәzifәli şәxslәr vә vәtәndaşlar
TNS әsasında
alıcıların
İstehlakçıların hüquqlarını müdafiә edәn dövlәt orqanlarının
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İstehlakçı malın alınma günü sayılmamaq şәrti ilә, neçә gün әrzindә hәmin malı lazımi keyfiyyәtli
mala dәyişdirmәk hüququna malikdir

İcraçının iş görmәk vә xidmәt göstәrmәk üçün qәbul etdiyi әşyanın (materialın) dәyәrini istehlakçı
necә müәyyәnlәşdirir

İcraçı iş görülmәsinә vә xidmәt göstәrilmәsinә dair müqavilәnin icrasına vaxtında başlamırsa vә ya
çox lәng işlәmәsi işin vaxtında başa çatmamasına dәlalәt edirsә, istehlakçının nәyi tәlәb etmәk
hüququ vardır.

Mәhsulun, prosesin, yaxud xidmәtin tәsdiq edilmiş tәlәblәrә uyğunluğunu göstәrәn,
sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun verilәn vә tәtbiq edilәn, müәyyәn olunmuş qaydada
qeydiyyata alınan nişan hansıdır;

Alqısatqı әmәliyyatı aparan, mal satan müәssisә, idarә, tәşkilat vә ya sahibkar hasilardır.

Ekspertin vәzifәsi vә obyekti aşağıdakılardan hansına daxildir?

Ekspertiza zamanı köhnәlmiş sәnәdlәrdәn istifadә edilmәsi nә ilә nәticәlәnir?

14•
20
12
13
30

müqavilә bağlanarkәn•
istehsal zamanı
yoxlayarkәn
daşınma zamanı
qablaşdırma zamanı

istehlakçının müqavilәdәn imtina etmәk vә itkilәrin ödәnilmәsini tәlәb etmәk .•
saxlanması,qablaşdırılması, daşınması,tәlәblәrә uygunlugu
Sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları üzrә sertifikatlaşdırılmış mәhsulun müәyyәn edilmiştәlәblәrә
uyğunluğunu tәsdiq etmәk üçün verilmiş sәnәd hansıdır
qüsur, mühüm qüsur
uyğunluq nişanı, normativ sәnәd

uyğunluq nişanı•
qüsur
normativ sәnәd
zәmanәt müddәti
mühüm qüsur

satıcı•
istehlakçı
icraçı
uyğunluq nişanı
istehsalçı

ekspert tәtqiqatının predmetinә•
ekspertin verdiyi rәyin mәzmununa
ekspert tәtqiqatının nәticәsinә
bunlardan heç birinә
müstәntiqin qәrarına
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Ekspertiza aktının düzgün tәrtib olunmaması hansı hala aid edilir?

Ekspertiza aktı tәrtib edilәrkәn әsas nәlәrә fikir verilir?

Ekspertiza aktının mәzmunu necә formalaşır?

Ekspert orqanları hansı әsasla xidmәt göstәrirlәr?

Ekspertlәr komissiyanın tәrkibinә daxil edilәrkәn nә әsas götürülür?

Ekspertin şәxsi tәhlükәsizliyi qorunmadıqda ekspert nә etmәlidir?

Nümunәlәrin seçilmәsi aktı kim tәrәfindәn imzalanır?

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

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

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

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

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

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

ekspertizanı dayandırmalı•
sәnәdlәrlә tanış olmalı
müqavilә şәrtlәri ilә tanış olmalı
akt tәrtib etmәli
әmtәәşünasla mәslәhәtlәşmәli
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Nümunәlәrin seçilmәsi aktında düzәliş etmәyә icazә verilirmi?

Nümunәlәrin seçilmәsi aktında düzәliş edilmişsә, akt kim tәrәfindәn imzalanır?

Ekspertizanın yekun mәrhәlәsinin mәqsәdi nәdir?

Ekspert qәrarları fәaliyyәtdә olmayan sәnәdlәrә istinad edildikdә nә baş verir?

Ekspertin mәslәhәti nәyә әsaslanır?

әmtәә ekspertizasının şifahi aparılması nә ilә nәticәlәnir?

Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqanın neçә әsas funksiyası var?

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

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

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

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

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

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

tipik sәhvlәrә yol verilmәsi ilә•
әsassız qәrarın qәbul edilmәsi ilә
qәrarın şübhә doğurması ilә
qәrarın subyektivliyi ilә
qәrarın obyektivliyi ilә
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Bunlardan hansı Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqanın әsas funksiyalarına aid deyil?

Sertifkatlaşdırılan mәhsulun standartı ümümi halda nәdәn ibarәtdir?

Mәcburi sertifikatlaşdırma nәyә deyilir?

Standartın tәlәblәr bölmәsinә hansı amillәr daxil deyil?

Aşağıdakılardan hansı yanlışdır?

16•
5
10
7
12

Qüvvәdә olan qanunvericiliyә,sertifikatlaşdırma sisteminin tәlәblәrinә vә Azәrdövlәtstandartın qaydalarına
uyğun olaraq sertifikatlaşdırma prosedurunu tәyin edir.
Hәmcins mәhsulların sertifikatlaşdırma sistemlәrini dövlәt qeydiyyatı üçün Azәrdövlәtstandarta tәqdim edir.
Standartların vә digәr normativ sәnәdlәrin layihәlәrinә baxır vә onları razılaşdırır.
Müxtәlif mәhsulların sertifikatlaşdırma sistemlәrini işlәyir vә onları tәsdiqlәnmә üçün hazırlayır.•
Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın vә sınaq laboratoriyalarının uçotunu aparır.

Terminlәr ve tәyinlәr;tәlәblәrin yayılma sahәsi;mәhsulun vәziyyәtinә tәlәblәr;son mәhsulun stabilliyinә
tәlәblәr;sınaq metodlarına tәlәblәr;mәhsulun uyğunluq nişanlanmasına tәlәblәr

•
Tәlәblәrin yayılma sahәsi;mәhsulun vәziyyәtinә tәlәblәr;son mәhsulun stabilliyinә tәlәblәr;sınaq metodlarına
tәlәblәr;mәhsulun uyğunluq nişanlanmasına tәlәblәr
Terminlәr ve tәyinlәr;tәlәblәrin yayılma sahәsi;mәhsulun vәziyyәtinә tәlәbler;son mәhsulun stabilliyinә
tәlәblәr;sınaq metodlarına tәlәblәr
Terminlәr ve tәyinlәr;tәlәblәrin yayılma sahәsi;mәhsulun vәziyyәtinә tәlәblәr;son mәhsulun stabilliyinә
tәlәblәr;mәhsulun uyğunluq nişanlanmasına tәlәblәr
Terminlәr ve tәyinlәr;tәlәblәrin yayılma sahәsi;mәhsulun vәziyyәtinә tәlәblәr;sınaq metodlarına
tәlәblәr;mәhsulun uyğunluq nişanlanmasına tәlәblәr

Әhalinin hәyatını,sağlamlığını vә әmlakını,әtraf mühitin mühafizәsini tәmin etmәyә yönәldilmiş tәlәblәrә
mәhsulun mәcburi sertifikatlaşdırıması deyilir.

•
Әhalinin maddi vә mәnәvi hәyatının,әtraf mühitin mühafizәsini tәmin etmәyә yönәldilmiş tәlәblәrә mәhsulun
mәcburi sertifikatlaşdırıması deyilir.
Әhalinin sosial hәyatının yaxşılaşmasına yönәldilmiş,sağlamlığını vә әmlakını,әtraf mühitin mühafizәsini
tәmin etmәyә yönәldilmiş tәlәblәrә mәcburi sertifikatlaşdırma deyilir.
Әhalinin yaşayışını yaxşılaşdıran cәhәtlәrә yönәldilmiş tәlәblәrә mәcburi sertifikatlaşdırma deyilir.
Әhalinin digәr xalqlarla dost olmasına yönәldilmiş tәlәblәrә mәcburi sertifikatlaşdırma deyilir.

Akkreditlәşdirmә mәcburiyyәti•
Texniki tәlәblәr
Tәhlükәsizlik
Nişanlanma,qablaşdırma
Qәbul qaydaları

Tәhlükәsizlik vә әtraf mühitin mühafizәsi tәlәblәri standartlaşdırma obyektinin tәhlükәsiz vәziyyәtini ancaq
standartlaşdırma müddәtindә tәyin etmәlidir

•
Qәbul qaydaları mәhsulun sertifikatlaşma göstәricilәrinin ,tәrkib hissәlәrinin,materialların oxşarlığına,onların
tәmin edilmәsi şәrtlәrinә tәlәblәr verilir.
Texniki tәlәblәr mәhsulun texniki göstәricilәri,onların qiymәtlәri,zәruri halda isә әsas hissәlәrә vә materiallara
tәlәblәr verilir.
Tәhlükәsizlik vә Әtraf mühitin mühafizәsi yarımbölmәsindә qanunvericilik vә normativ aktlarla tәyin edilәn
tәhlükәsizliyin vә әtraf mühitin mühafizәsinin tәmin olunmasına yönәldirlmiş tәlәblәr şәrh olunur.
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Texniki şәrtlәr bölmәsinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

Texniki şәrtlәrin standartlarının digәr standartlardan fәrqi nәdir?

Ekspert tәdqiqatları hansı metodla keçirilir?

Yekun aktı neçә hissәdәn ibarәtdir?

Ekspertiza aktının әsas hissәsi nә ilә yekunlaşır?

Ölçü vasitәlәri nasaz olduqda ekspert qәrarları necә qiymәtlәndirilir?

Ekspert qәrarları fәaliyyәtdә olmayan sәnәdlәrә istinad edildikdә nә baş verir?

Sınaq nәzarәti yyarım bölmәsindә sınaq vә nәzarәt metodlarına tәlәblәr verilir.

kömәkçi parametrlәr•
Komplektlilik
Texniki tәlәblәr
Istismar üzrә göstәrişlәr
Qәbul qaydaları

onlar konkret mәhsula hәrtәrәfli tәlәblәri tәyin edir•
onlar müxtәlif mәhsula hәrtәrәfli tәlәblәri tәyin edir
onlar konkret mәhsula konkret tәlәblәri tәyin edir
onlar konkret mәhsula konkret tәlәblәri tәyin edir
onlar müxtәlif mәhsula eyni tәlәblәri tәyin edir

seçmә üsulu ilә•
orqanoleptiki
sosioloji üsulla
vizual
lamisә üsulu ilә

3•
4
2
6
5

yekun qәrarı•
kәmiyyәt
keyfiyyәt
hazırlıq
dequstasiya

qәrar lәğv edilir•
malların miqdarının dәyişmәsi
nöqsanlı mallar
keyfiyyәtsiz mallar
standart mallar

qәrar qәbul olunmur•
qәrar mәnfi qiymәtlәndirilir
qәrar şübhәli sayılır
qәrar subyektiv sayılır
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әmtәә ekspertizasının şifahi aparılması nә ilә nәticәlәnir?

Ekspert sınaq laboratoriyalarına nümunәlәri nә vaxt göndәrir?

Akt ekspertizasının düzgün tәrtib olunmaması hansı hala aid edilir?

Keyfiyyәti saxtalaşdırılmış mallar neçә növә ayrılır?

Keyfiyyәt saxtalaşdırılmasının әn geniş yayılmış tipii necә adlanır?

Kәmiyyәt saxtalaşdırılmasına qarşı hansı orqanlar mübarizә aparır?

Ekspertiza zamanı kömәkçi fәhlәlәr ayrılmamışsa, ekspert nә etmәlidir?

qәrar qüvvәyә minmir

tipik sәhvә gәtirilmәsinә•
әsassız qәrarın qәbul edilmәsinә
qәrarın şübhә doğurması
qәrarın subyektivliyinә
qәrarın sәhvinә

fizikikimyәvi göstәricilәr lazım olduqda•
standarta әsasәn
sәnәdә әsasәn
informasiya üçün
texniki sәnәdә әsasәn

ekspertin buraxdığı tipik sәhv•
informasiyanın olmaması
sәnәdin olmaması
mәlumatın olmaması
standartın olmaması

2•
4
3
6
5

növ dәyişmә•
әlavәlәr qatılmış
aşağı sort
tәhlükәli
sәnәdsiz

dövlәt metrologiya xidmәtlәri•
polis
prokurorluq
inzibati orqanlar
hüquqi orqanlar

ekspertizadan imtina edilir•
informasiya toplanır
ekspert bürosuna mәlumat verilir
qәrarlar qәbul edilir
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Keyfiyyәti heç bir tәlәbә uyğun olmayan mala necә rәftar olunur?

Ekspertiza zamanı köhnәlmiş sәnәdlәrdәn istifadә edilmәsi nә ilә nәticәlәnir?

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

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

әmtәәşünas – ekspert qarşında qoyulan suallar hansı xarakterdә olmamalıdır?

Hansı mallar tәkrar sәnaye emalından keçirilir?

Hansı mallar tәkrar sәnaye emalına mәruz qalır?

tәhlillәr aparılır

satışdan götürülür•
ucuzlaşdırılır
satışa göndәrilir
istehsalçıya qaytarılır
anbara qaytarılır

mәsuliyyәtsizliyә
ziddiyyәtә
subyektivliyә
tipik sәhvә
qәrarın әsaslandırılmamasına•

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

yalnız әmtәәşünaslar
yalnız ekspertlәr
vәzifәli şәxslәr•
yalnız mühasiblәr
yalnız laborantlar

hüquqi•
statistik
sosioloji
ekspertә istәnilәn sual verilә bilәr
genetik

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

texnoloji•
yayılmış nöqsanlı mallar
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Kimyәvi çirklәndiricilәr hansılardır?

Dövlәt mәhkәmә ekspertizası fәaliyyәti haqqında qanun nә vaxt qәbul edilmişdir?

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

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

Tәtbiqi riyaziyyat metodu kriminal ekspertizada nә vaxt tәtbiq edilir?

Rәyin qiymәtlәndirilmәsindә nә xüsusi yer tutur?

Ekspert rәyinin qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәri hansı sәnәddә öz әksini tam tapmalıdır?

xarab mallar
nöqsanın düzәldilmәsi mümkün olmayan mallar
keyfiyyәtsiz mallar

kimyәvi birlәşmәlәrin zәrәrli tәsiri•
bioloji birlәşmәlәrinzәrәrli tәsiri
fiziki birlәşmәlәrin zәrәrli tәsiri
mikroorqanizmlәrin zәrәrli tәsiri
zәrәrli tәsirlәr

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

istintaqın әvvәlindә•
istintaqın gedişatında
istintaqın ortasında
istintaq qurtardıqdan sonra
istintaqın sonunda

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

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

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

•
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Göstәrilәnlәrdәn hansı ittiham aktında öz әksini tam tapmalıdır?

Ekspertizanın nәticәsi hansı formada qiymәtlәndirilәrsә, işdә problemlәr yarana bilәr?

Ekspertizanın nәticәsi ehtimal formasında qiymәtlәndirilәrsә nә baş verә biәr?

Müstәntiq birinci nәticәdәn razı qalmadığını necә göstәrmәlidir?

Ehtimaldan istifadә etmәk problemi nә vaxt aradan qaldırılır?

Tәkrar ekspertizanın nәticәsinin qiymәtlәndirilmәsinin xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir?

Mәmulatların xassәlәrinin tәdqiqi nәyә kömәk edir?

ittiham aktında•
sәrәncamda
qәrarda
nümunә götürülmәsi aktında
müqavilәdә

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

obyektiv formada
dәqiq formada
subyektiv formada
ehtimal formada•
heç bir formada

ilkin tәdqiqatın nәticәlәri müәyyәn şübhә doğurar
istintaq problemsiz keçәr
işdә problemlәr yarana bilәr•
heç nә baş verә bilmәz
tәdqiqatın nәticәsinә şübhә yaranmaz

izah edәrәk rәsmilәşdirmәlidir•
izahın vermәmәlidir
tәlimata әsaslandırmamalıdır
rәsmiyyәtә yer vermәmәlidir
şifahi izah etmәlidir

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

tәhlilin aparılmamasından
әlavә ekspertizanın nәticәsinin tәhlilindәn
tәkrar ekspertizanın nәticәsinin tәhlilindәn
birinci ekspertizanın nәticәsinin tәhlilindәn
birinci vә tәkrar ekspertizanın nәticәsinin müqayisәli tәhlilindәn•
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Mәmulatların xassәlәrinin tәdqiqi nәyә kömәk edir?

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

İstintaqın gedişi zamanı sübut etmәnin birinci halında nә göstәrilir?

Sübut etmәnin üçüncü halında nә göstәrilir?

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

Sәnәd ekspertizasının nәticәlәri nәdәn asılıdır?

heç nәyә kömәk etmir
cinayәtin subyektinin müәyyәn edilmәsinә•
şahidlәrin müәyyәn edilmәsinә
ekspertlәrin sәriştәliyinin üzә çıxmasına
ekspertlәrin bilik sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsinә

ekspertlәrin sәriştәliyinin müәyyәn edilmәsinә
heç nәyә kömәk etmir
ekspertlәrin bilik sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsinә
şahidlәrin müәyyәn edilmәsinә
zәrәrçәkәnin bәzi әlamәtlәrinin müәyyәn edilmәsinә•

barmaq izlәrindәn
bәdәn üzәrindәki vasitәlәrin izindәn•
siqaretindәki barmaq izlәrindәn
ayaq izlәrindәn
bu qeyri – mümkündür

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

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

satışdan çıxarılır
miqdarın dәyişilmәsi
keyfiyyәtsiz
şәrti yararlı•
tәhlükәli

informasiya dәqiqliyindәn
ekspertin obyektivliyindәn
ekspertin stajından
ekspertin sәriştәliyindәn•
cihazdan



163

164

165

166

167

168

169

Köhnәlmiş sәnәdlәrdәn istifadә edilmәsi nә ilә nәticәlәnir?

Sәnәd ekspertizasının nәticәlәri nәdәn asılıdır?

Malların keyfiyyәti yüngül nöqsanlarla aşağı enәrsә, bu mallar necә adlanır?

Ekspertlә sifarişçinin münasibәti hansı mәrhәlәdә tәyin olunur?

Zәrәrçәkәnin әlamәtlәrinә bunlardan hansı daxildir?

Mәhlul halında olan maddәlәr dәridә nә qәdәr qala bilәr?

Zәrәrçәkәnin әlamәtlәrinә bunlardan hansı daxildir?

nәticәnin lәğvi
tәhlilin lәğvi
protokolun lәğvi
qәrarın lәğvi ilә•
aktın lәğvi

ekspertin sәriştәliliyindәn•
ekspertin stajından
ekspertin obyektivliyindәn
cihazdan
informasiya dәqiqliyindәn

satışdan çıxarılır
keyfiyyәtsiz
miqdarın dәyişilmәsi
tәhlükәli
şәrti yararlı•

hazırlıq mәrhәlәsi•
әsas mәrhәlә
yekun mәrhәlә
qәrar
nәticә

dırnaq boyasının rәngi•
üzüyünün ölçüsü
dırnaq boyasının istehsal edildiyi ölkә
geyiminin istehsal edildiyi ölkә
dodaq boyasının markası

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

әtirinin istehsal edildiyi ölkә
üzüyünün ölçüsü
geyiminin materialı•
geyiminin istehsal edildiyi ölkә
dodaq boyasının markası
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Neft mәhsullarının izlәri kimlәr üçün xarakterikdir?

Maddi sübutlar harada saxlanılır?

Tәhlükәli mallarla necә rәftar edilir?

Kimyәvi maddәlәrin tәsirilә mәhv edilmә hansı üsuldur?

Müәyyәn sahәdә iş stajı ekspertlәr üçün nәdir?

Ekspertiza nә vaxt dayandırılır?

Ekspertin buraxdığı tipik sәhv zamanı nә baş verir?

asfalt döşәyәnlәr•
şaxtaçılar
mebel düzәldәnlәr
hәkimlәr
rabitәçilәr

iş materiallarında•
anbarda
arxivdә
mühasibatlıqda
laboratoriyada

mәhv edilir•
torpağa basdırılır
tullanılır
termiki emaldan keçirilir
yandırılır

kimyәvi•
termiki
fiziki
mikrobioloji
texnoloji

әsasdır•
rәydir
yekundur
nәticәdir
qәrardır

mal olmadıqda•
nәticә olmadıqda
qәrar olmadıqda
akt olmadıqda
rәy olmadıqdaa

akt düzgün tәrtib edilmir•
akt vә nәticә düzgün tәrtib edilir
qәrar sәhv yazılmır
rәy verilmir
tәhlil әsassız olmur
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Alınmış nәticәlәrin tәhlilinin mәqsәdi nәdir?

Malların siyahıya alınmasını kimlәr imzalayır?

Sәnәd ekspertizası nәdir?

Kompleks ekspertiza nәdir?

Gigiyenik ekspertizanın mәqsәdi nәdir?

Ekspert rәyi qiymәtlәndirmә obyekti kimi neçә aspektdәn öyrәnilir?

Ekspert rәyinin qiymәtlәndirilmәsindә müstәntiq özünün hansı biliklәrinә arxayınlaşmalıdır?

yekun mәrhәlәni bitirmәk•
qәrarı yazmamaq
aktı bitirmәmәk
baxış keçirmәmәk
rәyi yazmamaq

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

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

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

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

2•
4
3
6
5

kriminalistika•
tarix
әdәbiyyat
biologiya
coğrafiya
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Ekspert rәyinin qiymәtlәndirilmәsindә müstәntiq özünün hansı biliklәrinә arxayınlaşmalıdır?

Ekspert rәyinin qiymәtlәndirilmәsindә müstәntiq özünün hansı biliklәrinә arxayınlaşmalıdır?

Ekspert rәyinin qiymәtlәndirilmәsindә müstәntiq özünün hansı biliklәrinә arxayınlaşmalıdır?

Ekspert rәyinin qiymәtlәndirilmәsindә müstәntiq özünün hansı biliklәrinә arxayınlaşmalıdır?

Tara ilә birlikdә çәkiyә nә deyilir?

Malın tarasız çәkisinә nә deyilir?

Malın keyfiyyәt göstәricilәrinin tәlәbә uyğunluğunu hansı ekspertiza tәyin edir?

tibbi statistik•
tarix
әdәbiyyat
biologiya
coğrafiya

mәhkәmә – tibbi•
coğrafiya
biologiya
әdәbiyyat
tarix

hüquq•
coğrafiya
biologiya
tarix
әdәbiyyat

informatika•
әdәbiyyat
biologiya
coğrafiya
tarix

brutto çәkisi•
taranın çәkisi
mal kütlәsi
xalis çәki
tarasız çәki

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

keyfiyyәt ekspertizası•
çeşid ekspertizası
kәmiyyәt ekspertizası
komission ekspertizası
sәnәd ekspertizası



191

192

193

194

195

196

197

Keyfiyyәtcә qәbul ekspertizası hansı ekspertizanın obyektidir?

Müqavilәdә göstәrilmiş tәlәblәr hansı ekspertiza ilә qiymәtlәndirilir?

Malın bütün xassәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi hansı ekspertizada aparılır?

Sanitar hәkimlәr hansı ekspertizanın subyektlәridir?

Vizual metod hansı metoda aiddir?

Görmә hansı metoda aid edilir?

Texniki vasitәlәrin kömәyilә keyfiyyәtin tәyini hansı metoda әsaslanır?

keyfiyyәt ekspertizası•
çeşid ekspertizası
kәmiyyәt ekspertizası
komission ekspertizası
sәnәd ekspertizası

müqavilә ekspertizası•
nöqsanların tәyini
sifariş ekspertizası
miqdarca qiymәtlәndirmә
şifahi qiymәtlәndirmә

çeşid ekspertizası
tibbi ekspertiza
alәt ekspertizası
sәnәd ekspertizası
kompleks ekspertiza•

sanitargigiyenik ekspertiza•
audit ekspertizası
tibbi ekspertiza
çeşid ekspertizası
mühasib ekspertizası

orqanoleptik•
sәs
alәt
dad
qoxu

vizual•
qoxu
akustik
sәs
dad

alәt metoduna•
vizual metoda
sosioloji metoda
sensor metoda
audio metoda
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Plastmas vә rezin obyektlәr üçün müstәntiqin ekspertә verdiyi sual hansıdır?

Kodun strukturu nә ilә xarekterizә olunur?

Keyfiyyәtin inteqral göstәricisi nәyi ifadә edir?

Sәnәd ekspertizasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir

Müstәntiq torpaq mәnşәli materiallara görә ekspertә hansı sualı verә bilәr?

Plastmas vә rezin obyektlәr üçün müstәntiq ekspertә hansı sualı verә bilәr?

Kompleks ekspertiza nәyә deyilir ?

plastmas hissәlәr әvvәllәr bütöv bir plastması tәşkil edirdilәrmi?•
rezin hansı cәhәtlәrinә görә plastmasdan fәrqlәnir?
plastmas ilә rezinin fәrqi nәdir?
ekspert bu suallara cavab vermir
rezin nәyә deyilir?

kodun sırası ilә ilә•
kodun uzunluğu ilә
kodun rәqәm әlifbası ilә
kodun silsilәsi ilә
kodun әsası ilә

dәyәr vә dәyәri tәyin edәn göstәricilәrin nisbәtini bildirir•
istehsal xәrcini göstәrir
istehlak dәyәrini bildirir
istehlak xәrcini bildirir
istismar xәrcini bildirir

sәnәdlәrin tәhlili
malı müşayiәt edәn texnoloji vә digәr sәnәdlәrin qiymәtlәndirilmәsidir•
sәnәdlәrin informasiyalarla tutuşdurulması
malın keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
malın kәmiyyәtinin yoxlanması

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

plastmas vә rezin obyektin dağılma mexanizmi necәdir?•
tәqdim edilmiş rezin predmet plastmasa oxşayırmı?
rezinlә plastmasın oxşarlığı nәdәdir?
iki predmetin oxşarlığını nәdә görürsünüz?
iki obyektin oxşar әlamәtlәri varmı?

malın dәyәrinin öyrәnilmәsi
malın sınaq vә tәhlillәrinә әsasәn bütün xassәlәrinin ekspert tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsi•
malın istehlak dәyәrinin öyrәnilmәsi
sәnәdin tәhlili
çeşidin tәhlili
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Kodun strukturuna daxil olan elementlәrdәn biri yalnışdır?

İstehlak mallarının keyfiyyәtinin miqdarca qiymәtlәndirilmәsi ilә bağlı olan elmi biliklәr sahәsi
necә adlanır?

Gigiyenik ekspertizanın mәqsәdi nәdәn ibarәtdir ?

Spesifik tәlәblәr hansılardır?

Malın keyfiyyәtinә tәsir edәn amillәr neçә qrupa bölünür?

Estetik tәlәb nәdir?

Vahid göstәrici nәdir?

әsaslıgı•
sırası
silsilәliyi
әlifbası
uzunluğu

heç biri doğru deyil
kvalimetriya•
metrologiya
elektromiqrafiya
tenzometriya

nomenklaturanın tәyini
keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
çeşidin optimallaşdırılması
әrzaq mallarınct radiasiya tәhlükәsizliyi
istehlakçının hәyatı, sağlamlığı vә әmlakın tәhlükәsizliyidir•

müәyyәn mal qurupuna verilәn tәlәblәrdir•
düzgün tәlәbdir
konkret tәlәbdir
cari tәlәbdir
vahid tәlәbdir

2•
4
3
6
5

malın xarici tәrtibatına verilәn tәlәbdir•
ictimai dәyәri göstәrir
gözәllik haqda tәlәbdir
sәmәrәliliyini göstәrir
faydalılığını göstәrir

malın bir xassәsini ifadә edir•
malın adını göstәrir
malın kimyәvi tәrkibini bildirir
malın vahid tәrkibidir
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Kimyәvi tәrkibinә görә xammallar neçә yerә bölünür?

Cari tәlәblәr nәyә deyilir?

Satandartda ayrıayrı mal qruplarının nәyi әks olunur?

Şüşәdәn hazırlanan obyektlәr üçün ekspertә müstәntiq hansı sualı verә bilәr?

Narkotik vasitәlәrin ekspertizasında müstәntiq ekspertә hansı sualı verә bilәr?

Narkotik vasitәlәrlә bağlı olaraq müstәntiq ekspertә hansı sualı verә bilәr?

Narkotik vasitәlәrlә әlaqәdar olaraq müstәntiq ekspertә hansı sualı verә bilәr?

malın quruluşudur

2•
6
4
10
8

satışda olan mallar üçün tәrtib edilir•
texniki sәviyyәdir
tәlәblәrin sәviyyәsidir
normativ tәlәbdir
iqtisadi sәviyyәdir

seçmә üsulu•
yekun qәrarı
ekspertiza şәrti
ekspertlәrin şәrhi
әmtәәşünasın fikri

tәqdim edilmiş obyektin üzәrindә şüşә hissәciklәri varmı?•
obyektin üzәrindәki şüşә hissәciklәrinin tәrkibi nәdir?
obyektin üzәrindәki şüşә hissәciklәri haradandır?
ekspertә belә sualları vermәyә ehtiyac yoxdur
obyektin üzәrindәki şüşә hissәciklәri başqa bir әşya ilә kontaktda olmuşdurmu?

tәqdim edilmiş kül şübhәlәndiyimiz şәxsdәn götürülmüş narkotik maddәnin yanmasından әmәlә gәlmişdirmi?•
bu narkotik vasitәnin insan orqanizmi üçün tәhlükәsi nәdir?
bu narkotik vasitә hansı zonada bitmişdir?
ekspertiza üçün bu suallar verilmir
iki narkotik maddәnin tәrkibi eyni ola bilәrmi?

tәqdim edilmiş narkotik vasitә flakonda yerlәşәn kütlәdәn әmәlә gәlmişdirmi?•
narkotik vasitә insan orqanizmi üçün tәhlükәlidirmi?
narkotik vasitә zәrәrlidirmi?
bu sualların kriminalist ekspertә heç bir aidiyyatı yoxdur
narkotik vasitә harada bitmişdir?

narkotik vasitә hansı üsulla hazırlanmışdır?•
narkotik vasitә zәrәrlidirmi?
bu narkotik vasitә harada bitmişdir?
bu sualların kriminalist ekspertә aidiyyatı yoxdur
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Narkotik vasitәlәrlә әlaqәdar olaraq müstәntiq ekspertә hansı sualı verә bilәr?

Narkotik vasitәlәrlә әlaqәdar olaraq müstәntiq ekspertә hansı sualı verә bilәr?

Narkotik vasitәlәrlә әlaqәli olaraq müstәntiq ekspertә hansı sualı verә bilәr?

Narkotik vasitәlәrlә әlaqәli olaraq müstәntiq ekspertә hansı sualı verә bilәr?

Narkotik vasitәlәrlә әlaqәdar olaraq müstәntiq ekspertә hansı sualı verә bilәr?

Narkotik vasitәlәrlә әlaqәdar olaraq müstәntiq ekspertә hansı sualı verә bilәr?

Narkotik vasitәlәrlә әlaqәdar olaraq müstәntiq ekspertә hansı sualı verә bilәr?

narkotik vasitә insan orqanizmi üçün tәhlükәlidirmi?

bu sualların kriminalist ekspertә heç bir aidiyyatı yoxdur
narkotik vasitә harada bitib?
tәqdim edilmiş maddә narkotik vasitә hazırlamaq üçün xammal ola bilәrmi?•
narkotik vasitә insan orqanizmi üçün tәhlükәli ola bilәrmi?
narkotik vasitә zәrәrlidirmi?

tәqdim edilmiş maddә narkotik vasitә istehsalının tullantısıdırmı?•
narkotik vasitә insan orqanizmi üçün tәhlükәlidirmi?
narkotik vasitә zәrәrlidirmi?
bu suallar kriminalist ekspertә aid deyildir
narkotik vasitә harada bitmişdir?

külün tәrkibindә narkotik izlәr varmı?•
narkotik vasitә insan orqanizmi üçün tәhlükәlidirmi?
narkotik vasitә zәrәrlidirmi?
bu suallar kriminalist ekspertә aid deyildir
narkotik vasitә harada bitmişdir?

bu suallar kriminalist ekspertә aid deyildir
narkotik vasitә insan orqanizmi üçün qorxuludurmu?
narkotik vasitә zәrәrlidirmi?
narkotik vasitә harada bitmişdir?
obyekt üzәrindә narkotik maddә izlәri vardırmı?•

bu suallar kriminalist ekspertә aid deyildir
narkotik vasitә insan orqanizmi üçün tәhlükәlidirmi?
narkotik vasitә zәrәrlidirmi?
narkotik maddә harada bitmişdir?
tәqdim edilmiş toz halında olan maddә narkotik vasitәdirmi?•

narkotik vasitәnin hәr hansı zәrәri ola bilәrmi?
narkotik maddә harada bitib?
narkotik vasitә insan orqanizmi üçün tәhlükәlidirmi?
tәqdim edilmiş maye narkotik vasitәdirmi?•
belә sualların kriminalist ekspertә aidiyyatı yoxdur

narkotik maddә harada bitib?
bu sualların kriminalist ekspertә aidiyyatı yoxdur
narkotik vasitә insan orqanizmi üçün qorxuludurmu?
narkotik vasitәnin zәrәri varmı?

•
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Narkotik vasitәlәrlә әlaqәdar olaraq müstәntiq ekspertә hansı sualı verә bilәr?

Lifli materiallara aid olan sual hansıdır?

Hansı sual müstәntiqin lifli materiallar üçün verdiyi suallara aiddir?

Hansı sual müstәntiqin lifli materiallar üçün verdiyi suallara aiddir?

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

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

Nәm paltarları qablaşdırmaq üçün enli boğazlı, böyük şüşә vә plastmas bankaların qapaqlarının
içәri hissәsinә nә bәrkidilir?

tәqdim edilmiş bitki ovuntuları narkotik vasitәdirmi?•

narkotik vasitәnin zәrәri varmı?
tәqdim edilmiş maddәlәr narkotik vasitәlәrdirmi?•
bu sualların kriminalist ekspertә aidiyyatı yoxdur
narkotik maddә harada bitmişdir?
narkotik vasitә insan orqanizmi üçün qorxuludurmu?

aşkar edilmiş lifli materialların hissәciklәri hansı әlamәtlәrә malikdir?•
hissәciklәr rәngini niyә dәyişmişdir?
hissәciklәr nә sәbәbdәn ağırdır?
heç bir sual verilmir.
hissәciklәr niyә gözlә görünmür?

obyektin mәnşәyi mәlumdurmu?
obyektin üzәrindә torpaq izlәri görünürmü?
bu sualların heç biri verilmir
obyektin üzәrindә verilmiş liflәr varmı?•
obyektin üzәrindә müәyyәn örtük әmәlә gәlmişdirmi?

torpaq izlәrinin әmәlә gәlmәsi harada baş verir?
obyekt üzәrindә lak – boya örtüyünün әmәlә gәlmә mexanizmi necәdir?
tәqdim edilmiş obyekt narkotikdirmi?
bu sualların heç biri verilmir
külün üzәrindә tekstil materialın qalıqları varmı?•

heç bir şey
sellofan
karton
parça
filtr kağızı•

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

ağac kömürü
quru kartonlar

•
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Polietilen örtüklәrin çatışmayan cәhәti nәdir?

Polietilen kisәlәrin tikişlәri kәnarlardan neçә mm içәri olmalıdır?

Kәnarlarından 10 – 15 mm içәri tikilәn hansı kisәlәrdir?

Hansı obyektlәrin qablaşdırılmasında polietilen kisәlәrdәn istifadә edilir?

Müxtәlif şәxslәrә aid olan mәmulatlar ekspertizaya göndәrilәrkәn necә qablaşdırılmalıdır?

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

Möhürlü qablaşdırılmanın açılmasında kim iştirak etmәlidir?

rütubәti udan xüsusi patronlar•
filtr kağızları
heç bir şey bәrkidilmir

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

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

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

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

nәmlәndirilmiş halda
birlikdә
ayrı – ayrı•
qablaşdırılmadan göndәrilir
açıq vәziyyәtdә

möhürlәnmәmәlidir
ştamplanmalıdır
möhürlәnmәlidir•
ağzı iplә bağlanmalıdır
nömrәlәnmәmәlidir

baş mühasib
müstәntiq

•
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Prokurorluq tәrәfindәn sifariş edilmiş qablaşdırma kisәlәrinin üzәrinә nә yazılır?

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

Qablaşdırma açılarkәn onun üzәrindәn kәsilmiş şәhadәtnamә vә birka ....... әlavә edilir.

Qablaşdırma açılarkәn onun üzәrindәn kәsilmiş birka hansı sәnәdә әlavә edilir?

Qablaşdırma açılarkәn onun üzәrindәn kәsilmiş şәhadәtnamә hansı sәnәdә әlavә edilir?

Ekspertizaya göndәrilәn mәlumatlarda informasiya daşıyıcısı nәdir?

Ekspertizaya göndәrilәn mәlumatlarda sәnәd nәdir?

nәzarәtçi•
laborant
ekspert

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

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

ekspertiza protokoluna•
sәrәncama
әrizәyә
müqavilәyә
fәrmana

rәyә
әrizәyә
ekspertiza protokoluna•
kәsilәrәk atılır
müqavilәyә

rәyә
әrizәyә
ekspertiza protokoluna•
kәsilәrәk atılır
müqavilәyә

sәnәd•
texniki vasitәlәr
reaktivlәr
әmtәә
daşıyıcı yoxdur

texniki vasitәlәr
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Cinayәt işinin materiallarındakı mәlumatların düzgünlüyünә kim zәmanәt vermir?

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

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

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

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

Tәhlükәsiz saxtalaşdırılmada istehlakçıya hansı ziyan vurulur?

әmtәә
informasiya daşıyıcısı•
heç bir şey
reaktivlәr

tәhqiqatçı
müstәntiq
ekspert•
hüquqşünas
prokuror

preyskurantların olmasını
әşyayi – dәlillәrin olmasını
avadanlıqların olmasını•
bunlardan heç birini
sübutların olmasını

әşyayi – dәlillәrin olmasını
preyskurantların olmasını
cihazların olmasını•
bunlardan heç birini
sübutların olmasını

sübutların olmasını
preyskurantların olmasını
materialların olmasını•
bunlardan heç birini
әşyayi – dәlillәrin olmasını

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

әmlaka ziyan
maliyyә ziyanı
maddi vә mәnәvi•
әtraf mühitә ziyan
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Kriminal ekspertiza zamanı malların tәdqiqatı üçün tәtbiq edilәn metodlar hansı mәsәlәlәrin
hәllindә tәtbiq edilir?

Ekspert tәşkilatının seçilmәsi neçә kriteriya üzrә müәyyәnlәşdirilir?

Ekspert tәşkilatının seçilmәsi hansı kriteriya ilә müәyyәnlәşdirilir?

Kriminal tәdqiqatların әsas vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

Kriminal tәdqiqatların әsas vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

Kriminal ekspertizanın obyekti nә әsasında genişlәndirilә bilәr?

Mәhkәmә  tibbi ekspertizasının obyekti hansıdır?

ailә büdcәsinә ziyan

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

5
3
2•
6
4

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

mәhkәmәyә kömәk etmәkdәn
әmtәәlәrin qarşılıqlı kontaktını tәyin etmәkdәn•
heç bir vәzifә daşımır
prokurorluq orqanlarının suallarına cavab vermәkdәn
әmtәәlәrin çeşidini öyrәnmәkdәn

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

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

tütünlü әşya
bıçaqla zәdәlәnmiş köynәk
zәdә almış sümük toxuması•
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Keyfiyyәtin kompleks göstәricilәrinin müәyyәn edilmәsi neçә növ olur?

Keyfiyyәt sәviyyәsi necә tәyin olunur?

Mallarının keyfiyyәtinin qorunub saxlanmasına hansı amillәr daha çox tәsir göstәrir?

Malların keyfiyyәt sәviyyәsi necә tәyin oluna bilәr?

Malların keyfiyyәt sәviyyәsinin kompleks qiymәtlәndirilmәsindә ilkin mәrhәlә hansıdır?

Malların tәhlükәsizliyi hansı ekspertizanın әsasını tәşkil edir ?

Mәhkәmә ekspertizaları kim tәrәfindәn maliyyәlәşdirilmәlidir?

•
bunlardan heç biri
lilli paltar

3
2•
4
[5
7

Lobaratoriya metodu ilә
Vizual metodla
Orqonoleptiki metodla
Keyfiyyәt vә kәmiyyәt ekspertizası ilә
Deferensial, qarışıq, kompleks metodlarla•

Markalanma
Texnoloji amil•
Modellә.dirmә
Konstruksiyalaşdırma
Qablaşdırma, daşınma vә saxlanma

bir vә kompleks xassә göstәricisinә görә•
Xassәlәr nәzәrә alınmadan
Fәrdi xassә göstәricisinә görә
Bir xassә göstәricisinә görә
Kompleks xassә göstәricisinә görә

Qiymәtlәndirmә metodunun seçilmәsi
İstismar şәraitinin müәyyәn edilmәsi•
Xassәlәr nomenklaturasının seçilmәsi
Çәki әmsallarının tәyin edilmәsi
Baza göstәricilәrinin seçilmәsi

әmtәә ekspertizasının
ekoloji ekspertizanın•
texnoloji ekspertizanın
sanitar ekspertizanın
baytarlıq ekspertizasının

ekspertiza idarәsi
müstәntiq
prokuror

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

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

Ekspertizanın nәticә hissәsinә nә kimi әlavәlәr edilә bilәr?

Ekspert qrupunun tәrkibi әn azı neçә nәfәr olmalıdır?

Ekspert qiymәtlәndirilmәsindә işçi qrupu hansı mәrhәlәdә formalaşır?

Obyektiv metod özü özlüyündә neçә alt yarımqrupa bölünür?

Orqanoleptik metod özüözlülüyündә neçә alt qrupa bölünür?

büdcә•
baş mühasib

25
22
20•
26
36

36
40
30•
32
34

qrafiklәr•
müqavilә
komissiya sәdrinin vәsiqәsinin surәti
әlavәyә icazә verilmir
әrizә

7•
8
9
10
11

tәdqiqat
fәrdi qiymәtlәndirmә mәrhәlәsindә
qrup qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsindә
yekun
hazırlıq•

4
3•
2
6
8

6
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İnsan üçün sәsin maksimal gücü hansı DB intervalında dәyişir?

Qiymәtlәndirmәnin xüsusiyyәtlәrindәn asılı olan kifayәt qәdәr çox dәrәcәlәrә bölünmәsi bir
birindәn fәrqlәndirmәk bacarığı dedikdә nә başa düşülür?

Hәrәkәt lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi neçәnci hissiyyatdır?

Malların kәmiyyәt vә keyfiyyәti üzrә qәbulu müddәtlәrin pozulmasına hansı sәbәblәr gәtirib
çıxara bilәr?

Sualların ümumi formalaşması nәdәn asılıdır?

Lifli materiallara aid olan sual hansıdır?

8
7
4
5•

15150 DB
12150 DB
13130 DB
20200 DB
12130 DB•

ekspertin hәr xassәsinin üzәçıxma intensivliyinin fәrqini hiss etmәk bacarığı
ekspertin hadisәlәrin baş vermәsi ehtimalının qiymәtlәndirilmәsi bacarığı
keyfiyyәt göstәricilәrinin sıralanmada tutduğu mövqeyindә әhәmiyyәtinin üzәçıxma bacarığı
keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsi metodlarının nәzәri biliklәrinin vә onların tәtbiqetmә bacarığı
kifayәt qәdәr teztez ekspert qiymәtlәndirilmәsi malların keyfiyyәt göstәricilәrinin әhәmiyyәtinә görә
növbәlәşmә bacarığı

•

5ci•
3cü
2ci
4cü
1ci

ekspertin gecikmәsi
mәhsulliyyәtsizlik
ekspertizanın vaxtının duzgün seçilmәmәsi
ekspertizanın vaxtının düzgün tәyin edilmәsi•
bütün cavablar doğrudur

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

obyekt nәyin tәsirinә mәruz qalmışdır?
obyektin çәkisi azalmışdırmı?
lifli materialdan olan obyektin üzәrindә texniki tәsir izlәri vardırmı?•
obyekti ekspertizaya kim tәqdim etmişdir?
belә suallar verilmir
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Lifli materiallara aid olan sual hansıdır?

Lifli materiallara aid olan sual hansıdır?

Lifli materiallara aid olan sual hansıdır?

Lak – boya maddәlәri vә örtüklәrinә görә ekspert qarşısında qoyulan sual hansıdır?

Lak – boya maddәlәri vә örtüklәrinә görә ekspert qarşısında qoyulan sual hansıdır?

Lak – boya maddәlәri vә örtüklәrinә görә ekspert qarşısında qoyulan sual hansıdır?

Lak – boya maddәlәri vә örtüklәrinә görә ekspert hansı sualları verә bilәr?

nümunә kimi tәqdim edilmiş hissә tekstil liflәrinin ümumi xüsusiyyәtlәri qrupuna daxildirmi?•
obyekt nәyin tәsirinә mәruz qalmışdır?
obyektin xarici görünüşü dәyişmişdirmi?
geyim predmeti istismarda olmuşdurmu?
heç bir sual verilmir

heç bir sual verilmir
obyektin üzәrindә boya lәkәsi varmı?
tekstil bıçaqla kәsilmişdirmi?
obyektin üzәrindә torpaq lәkәsi varmı?
ağardılmaya mәruz qalmış tekstilin әvvәlki rәngi necә idi?•

heç bir sual verilmir
tekstil neft mәhsullarından alınmışdırmı?
tәqdim edilmiş nümunә lәvazimatlar qrupuna aid deyilmi?
tәqdim edilmiş nümunә lәvazimatlar qrupuna aiddirmi?
bu geyim parçadan tikilmişdirmi; üzәrindәki liflәr hansı mәnşәyә malikdir?•

obyektin üzәrindә lak – boya hissәciklәri vardırmı?•
obyektә geyim toxunmuşdurmu?
obyekt neyin tәsirinә mәruz qalmışdır?
heç biri verilmir
obyekt istismarda olmuşdurmu?

aşkar edilmiş lak – boyanın izlәri hansı әlamәtlәrә malikdir?•
obyektә lifli material toxunmuşdurmu?
obyekt neyin tәsirinә mәruz qalmışdır?
bu sahәdә suala ehtiyac yoxdur.
lak – boyaya torpaq qarışdırılmışdırmı?

lak – boya örtüyü obyektin üzәrinә hansı üsulla çәkilmişdir?•
obyektә lifli material toxunmuşdurmu?
obyekt neyin tәsirinә mәruz qalmışdır?
lak – boya üçün sual verilmir
obyekt istismarda olmuşdurmu?

obyekt neçәnci dәfә boyanmışdır?•
boyaya başqa qarışıq qarışdırılıbmı?
obyekt istismarda olmuşdurmu?
örtüklәr üçün ekspertә sual verilmir
üzәrindә heç bir iz yoxdur



287

288

289

290

291

292

293

Lak – boya maddәlәri vә örtüklәrinә görә ekspert hansı sualları verә bilәr?

Lak – boya maddәlәri vә örtüklәrinә görә ekspert hansı sualları verә bilәr?

Lak – boya maddәlәri vә örtüklәrinә görә ekspert hansı sualları verә bilәr?

Lak – boya maddәlәri vә örtüklәrinә görә ekspert hansı sualları verә bilәr?

Müstәntiq tәrәfindәn ekspertә torpaq mәnşәli materiallara aid hansı suallar verilir?

Müstәntiq torpaq mәnşәli materiallara görә ekspertә hansı sualları verә bilәr?

Torpaq mәnşәli materiallara görә müstәntiq ekspertә hansı sualı verә bilәr?

aşkar edilmiş hissәciklәr boyanmış obyektin lak – boya örtüyünün hissәciklәridirmi?•
obyekt istismarda olmuşdurmu?
obyekt üzәrindә torpaq mәnşәli izlәr varmı?
örtüklәr üçün ekspertә sual verilmir
üzәrindә heç bir iz yoxdur

obyekt verilmiş predmetin üzünün boyası ilә qarşılıqlı әlaqәdә olmuşdurmu?•
obyekt üzәrindә torpaq mәnşәli izlәr varmı?
obyekt istismarda olmuşdurmu?
örtüklәr üçün ekspertә sual verilmir
üzәrindә heç bir iz yoxdur

obyekt üzәrindәki izlәr konkret qabdakı boyadan düşmüşdür?•
obyekt istismarda olubmu?
obyekt üzәrindә torpaq mәnşәli izlәr varmı?
örtüklәr üçün ekspertә sual verilmir
üzәrindә heç bir iz yoxdur

obyekt üzәrindәki hissәciklәr eyni mәnşәyә malikdirmi?•
obyekt istismarda olubmu?
obyekt üzәrindә torpaq mәnşәli izlәr varmı?
örtüklәr üçün ekspertә sual verilmir
üzәrindә heç bir iz yoxdur

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?

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?

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

Torpaq mәnşәli materiallara görә müstәntiq ekspertә hansı sualı verә bilәr?

Neft mәhsulları üçün müstәntiqin ekspertә verdiyi sual hansıdır?

Neft mәhsulları üçün müstәntiqin ekspertә verdiyi sual hansıdır?

Müstәntiq neft mәhsulları üçün ekspertә hansı sualı verә bilәr?

Müstәntiq neft mәhsulu ilә bağlı hansı sualla ekspertә müraciәt edә bilәr?

Neft mәhsulları ilә әlaqәdar 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 başa düşürsünüz?
qumla qarışdırılmış torpağı bir – birindәn ayıra bilәrsinizmi?
torpaq qumla kontaktda olmuşdurmu?

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

hadisә yerindә aşkar edilmiş qabdakı maye neft mәhsuludurmu?•
neft mәhsulunun özünәmәxsus iyi varmı?
neft mәhsulu olduğunu necә bilirsiniz?
bu tip sualları vermәk olarmı?
neft mәhsulu niyә yanmır?

obyekt üzәrindәki izlәr yanacaq – sürtgü materialıdırmı?•
kontaktda olan obyektlәr nә ilә fәrqlәnirlәr?
iki obyekt bir – birilә kontaktda olmuşdurmu?
bu obyektin tәdqiqatına ehtiyac varmı?
flakonun üzәrindә hansı izlәr vardır?

obyekt üzәrindәki izlәr neft mәhsuludurmu?•
kontaktda olan obyektlәr nә ilә fәrqlәnirlәr?
iki obyekt bir – birilә kontaktda olmuşdurmu?
neft mәhsulu tәdqiqata göndәrilirmi?
flakonun üzәrindә hansı izlәr vardır?

obyektin üzәrindәki izlәr göstәrilmiş qabdakı maddәdәndirmi?•
neft mәhsulunu tәdqiqata göndәrmәk olarmı?
içәrisindә neft olan qab haradan götürülmüşdür?
bu sualların heç biri verilmir
qabın üzәrindәki hansı izlәrdir?

bu tip sualları vermәk olarmı?
obyekt vә predmet üzәrindә olan izlәr eynidirmi?
qabsız neft mәhsulunu tәdqiqata göndәrmәk olarmı?
içәrisindә neft olan qab satışda varmı?
obyekt üzәrindәki lәkәlәr predmetlә qarşılıqlı kontaktda olmuşdurmu?•
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Neft mәhsulları ilә әlaqәdar müstәntiq ekspertә aşağıdakı suallardan hansını verә bilmәz?

Müstәntiq neft mәhsulu üzrә hansı sualı verә bilmәz?

Müstәntiq neft mәhsulu üzrә hansı sualı verә bilmәz?

Narkotik vasitәlәrlә әlaqәdar olaraq müstәntiq ekspertә hansı sualı verә bilәr?

Narkotik vasitәlәrin ekspertizasında müstәntiq ekspertә hansı sualı verә bilәr?

Plastmas vә rezin obyektlәr üçün ekspertә verilәn sual nümunәsi hansıdır?

Plastmas vә rezin obyektlәr üçün müstәntiqin ekspertә verә bilәcәyi sual hansıdır?

obyekt üzәrindәki izlәr neft mәhsulunundurmu?
obyekt üzәrindәki lәkәlәr predmetlә qarşılıqlı kontaktda olmuşdurmu?
izlәr yağ izlәrinә oxşayırmı?•
müstәntiq aidiyyatı olmayan sualı vermir
qabdakı maye neftdirmi?

obyekt üzәrindәki izlәr neft mәhsulunundurmu?
obyekt üzәrindәki lәkәlәr neft mәhsulundandırmı?
izlәr yağ izlәri ilә eynidirmi?•
belә suallar ekspertә verilmir
qabdakı maye neft mәhsuludurmu?

obyekt üzәrindәki lәkәlәr yanacaq – sürtgü materialındandırmı?
neft mәhsulları bir – birilә eynidirmi?•
qabdakı maye neft mәhsuludurmu?
qablardakı neft mәhsulları ümumi lәvazimat qrupuna aiddirmi?
belә suallar ekspertә verilmir

müxtәlif şәxslәrdәn (yerlәrdәn) tapılmış maddәlәr әvvәllәr eyni narkotik maddәni tәşkil edirdilәrmi?•
narkotik vasitә insan orqanizmi üçün tәhlükәlidirmi?
bu narkotik maddә harada bitmişdir?
ekspertә bu suallar verilmir
narkotik vasitә sizә tanışdırmı?

tәqdim edilmiş narkotik vasitә saxlanılan şәxsdәn götürülmüş xammaldan hazırlanmışdırmı?•
narkotik vasitә daşımağın mәsuliyyәti nәdir?
bu narkotik xammal Azәrbaycanda bitmişdirmi?
ekspertә bu sualları vermәk olmaz
tәdqiqat aparmadan iki narkotik maddәnin tәrkibini deyә bilәrsinizmi?

tәqdim edilmiş material harada tәtbiq edilir?•
obyekt satışda varmı?
material yalnız kustar üsulla hazırlanan mәmulatlar üçündürmü?
ekspert suala cavab vermәkdәn imtina edir
obyekt haradan götürülmüşdür?

aşkar edilmiş hissә tәqdim edilmiş obyektin hissәsidirmi?•
rezin plastması әvәz edә bilәrmi?
predmet hansı plastmasdan hazırlanmışdır?
ekspert bu suallara cavab vermәmәlidir
rezinlә plastmasın fәrqli cәhәtlәrini deyә bilәrsinizmi?
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Rezin vә plastmas obyektlәr üçün müstәntiq ekspertә hansı sualı verә bilәr?

Ov silahı üçün güllә materialına aid müstәntiqin ekspertә verdiyi sual hansı ola bilәr?

Ov silahı üçün güllә materialına aid müstәntiqin ekspertә verә bilәcәyi sual hansıdır?

Ümumilәşdirilmiş keyfiyyәt göstәricilәri nәdir?

Keyfiyyәtin yüksәldilmәsi xidmәt müddәtinә necә tәsir edir?

Kvalimetrik sәmәrәliliyin qiymәtlәndirilmәsi nәdir?

Daxili köhnәlmә nәdir?

obyekt üzәrindәki izlәr tәqdim edilmiş plastmas mәmulatla kontakt nәticәsindә әmәlә gәlmişdirmi?•
rezinlә plastmasın fәrqli cәhәtlәrini saya bilәrsinizmi?
plastmas rәngli olurmu?
plastmasın tәrkibini deyә bilәrsinizmi?
plastmasla rezinin oxşarlığı varmı?

hadisә yerinә baxış keçirәrkәn aşkar edilmiş metal obyekt ov silahı üçündürmü?•
ov silahı harada hazırlanmışdır?
ov silahına nә daxildir?
bu silah sizә tanışdırmı?
ov silahı ilә zәrәçәkәnә hansı xәsarәt yetirilmişdir?

götürülmüş güllә hansı üsula hazırlanmışdır?•
güllә hansı metaldan hazırlanmışdır?
güllә harada hazırlanmışdır?
ov silahını daşımaq üçün icazә vәsiqәniz varmı?
güllә hansı ov silahı üçündür?

xassәlәrin mәcmusuna daxil edilәn kompleks göstәricilәrdir•
baza göstәricisidir
keyftyyәğ sәviyyәsidir
inteqral göstәricidir
vahid göstәricidir

xidmәt müddәtini uzadır•
xidmәt müddәtinә müsbәt tәsir edir
xidmәt müddәtini azaldır
xidmәt müddәtinә tәsir etmir
xidmәt müddәtini artırır

ekspertin hәr xassәsinin üzәçıxma intensivliyinin fәrqini hiss etmәk bacarığının qiymәtlәndirilmәsi•
ekspertin hadisәlәrin baş vermәsi ehtimalının qiymәtlәndirilmәsi
müxtәlif vaxtlarda aparılmış eksperti fәrdi qiymәtlәndirmәlәrin yaxınlıq dәrәcәsinin qiymәtlәndirilmәsi
malların kәmiyyәt artımı
keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsi metodlarının nәzәri biliklәrinin vә onların tәtbiqetmә bacarığının
qiymәtlәndirilmәsi

elastik xassә azalır
mal kövrәk olur
malın quruluşunun dәyişmәsi ilә müşahidә olunur•
malın plastik xassәsi artır
deformasiya olur
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Sәnәdlәr vә әmtәәlәr ekspertizaya göndәrilәrkәn nәyi qeyd etmәk lazımdır?

Sәnәdlәr vә әmtәәlәr ekspertizaya göndәrilәrkәn nәyi qeyd etmәk lazımdır?

Sәnәdlәr vә әmtәәlәr ekspertizaya göndәrilәrkәn nәyi qeyd etmәk lazımdır?

Ekspertizanın başlanılması mәntiqi cәhәtdәn nә demәkdir?

Müstәntiqin kriminal ekspertizanı tәyin etmә alqoritminә aşağıdakılardan hansı daxildir?

Ekspertizanın tәyini haqqında qәrarda bunlardan hansı göstәrilir?

Ekspertizanın tәyini haqqında qәrarda bunlardan hansı göstәrilir?

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

tәdqiqat üçün götürülәn әmtәә nümunәlәrinin nә dәrәcәdә eyni partiyadan olmasını•
mal partiyasının nömrәsini
ekspertlәrin sayını
idarәnin sәrәncamını
idarә rәhbәrinin adını

әmtәәlәrin qablaşdırılma qaydalarını•
prokurorun rütbәsini
mal partiyasının nömrәsini
ekspertlәrin sayını
ekspertlәrin iş stajını

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

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

faktiki sübutlar•
ekspertin milliyәti
ekspertin vәsiqәsinin nömrәsi
materialların mәnşәyi
ekspertin tәhsili

faktiki rәqәmlәr vә faktiki sübutlar•
ekspertin tәhsili
ekspertin milliyәti
materialların xüsusi çәkisi
materialların mәnşәyi



322

323

324

325

326

327

328

Ekspertin rәyi neçә hissәdәn ibarәtdir?

Aşağıdakılardan hansı rәyin tәrkib hissәsinә aiddir?

Mәhkәmәәmtәәşünaslıq ekspertizası kim tәrәfindәn aparılır?

Parçaların sıxlığına tәsir edәn amillәr hansılardır?

Parçalarının istehlak xassılırinin formalaşdırılmasında ilkin amil hansıdır?

Satışdan әvvәl çirklәnmәlәr nәdir?

Xarab olmuş mal ilә necә davranılır?

3•
4
2
6
5

giriş•
siyahı
müqavilә
bunlardan heç biri
iltizam

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

Toxunma növlәri•
Toxunmaya hazırlıq
Liflәrin növlәri
Bәzәndirilmә
Ağardılma

Lif tәrkibi•
Toxunmanın növü
Bәrkidilmә
Akkreditlәşdirmә
Ağardılmanın növü

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

silinir vә mәhv edilir•
yalnız mәhv edilir
yalnız silinir
torpağa basdırılır
yandırılır
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Utilizasiya çirklәnmәlәri nәdir?

Mәcburi vә könüllü sertifikatlaşdırma sistemlәrinin yaradılmasında әsas mәqsәd nәdir?

Protokollar nüsxәlәrin saxlanma müddәti hansı sәnәdlәrdә müәyyәnlәşdirirlәr?

Verilmiş işi bir neçә sertfikatlaşdırma üzrә orqan apara bilәrsә hansı hal baş verir?

Ekspert rәyinin qiymәtlәndirilmәsinin birinci aspekti hansıdır?

Bunlardan hansı ekspertә göstәrilәn prosessual maneәdir?

Ekspertin sәlahiyyәti müstәntiqlә yanaşı daha kim tәrәfindәn yoxlanılır?

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

Mәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması,onların daxili vә xarici bazarda rәqabәt qabiliyyәtinin
yüksәldilmәsindәn ibarәtdir.

•
Mәhsul vә xidmәtlәrin kәmiyyәtinin yaxşılaşdırılması,onların daxili vә xarici bazarda rәqabәt qabiliyyәtinin
yüksәldilmәsindәn ibarәtdir.
Mәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması,onların daxili bazarda rәqabәt qabiliyyәtinin
yüksәldilmәsindәn ibarәtdir.
Mәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması,onların daxili vә xarici bazara çıxmasına şәrait
yaradılmasından ibarәtdir.
Mәhsul vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin vә kәmiyyәtinin yaxşılaşdırılması,onların daxili vә xarici bazarda rәqabәt
qabiliyyәtinin yüksәldilmәsindәn ibarәtdir.

Sınaq laboratoriya sәnәdlәrindә
Mәhsulların sertifikatlaşdırma sistemi sәnәdindә
Oxşar mәhsulların sertifikatlaşdırma sistemindә vә sınaq laboratoriya sәnәdlәrindә•
Müxtәlif mәhsulların sertifikatlaşdırma sistemindә vә sınaq laboratoriya sәnәdlәrindә
Götürülmüş nümunәlәrin sınaq laboratoriyalarından çıxan sәnәdlәrdә

Sifarişçi onlardan hәr birinә müraciәt etmәlidir.
Sifarişçi onlardan yalnız birinә müraciәt etmәlidir.
İstehlakçı onlardan hәr birinә müraciәt etmәlidir.
İstehlakçı onlardan ancaq birinә müraciәt etmәlidir.
Sifarişçi onlardan hәr hansı birinә müraciәt etmәlidir.•

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

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

laborantlar
prokurorluq orqanları

•
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Sәlahiyyәtdәn kәnara çıxdıqda ekspert nә edir?

Müstәntiq natamam rәyi tam yerinә yetirilmәsi üçün hansı tәşkilata qaytarır?

Ekspert sualların qoyuluşu haqqında mәnfi fikir yürüdә bilәrmi?

Müstәntiq natamam rәyi nә üçün tәşkilata qaytarmalı olur?

Müstәntiq vә ekspertiza tәşkilatının rәhbәrliyi aşağıdakılardan hansını yoxlama hüququna
malikdir?

әgәr ekspert suallara tam cavab verә bilmirsә nә tәyin edilir?

әlavә ekspertiza nә zaman tәyin edilә bilәr?

ekspertiza tәşkilatının rәhbәrliyi•
heç kim
mühasibat işçilәri

tәdqiqatda nәzәrdә tutulmayan mәlumatlara görә rәy verir
sübutlar әhәmiyyәt vermir
faktların iş üzrә sübutedici rolu haqqında hüquqi şәrh edir•
ekspert sәlahiyyәtini aşır
müqavilәnin şәrtlәrini pozur

auditorlar palatasına
gömrük idarәsinә
ekspertiza tәşkilatına•
vergilәr nazirliyinә
sahibkarlıq idarәsinә

idarә rәisinin icazәsi ilә
bәli
xeyr•
müstәntiqin icazәsi ilә
bәzi hallarda

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

ekspertin obyektivliyini
ekspertin bilik sәviyyәsini
ekspertin sәlahiyyәtini•
ekspertin müstәqilliyini
ekspertin sәriştәliyini

komission ekspertiza
tәkrar ekspertiza
әlavә ekspertiza•
ilkin ekspertiza
kompleks ekspertiza

sualları cavablandırmağı digәr ekspertlәr xahiş etdikdә
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Şәhadәtnamә ilә nә tәsdiq edilir?

Müstәntiq özünün mütәxәssis biliklәrinә nә zaman arxayınlaşmalıdır?

Malın vә taranın kütlәsinin artmasına nә sәbәb olur?

Şәrti yararlı mal hansıdır?

Malların keyfiyyәt dәrәcәsinin dәyişmәsi nә zaman baş verir?

İnformasiyanın qiymәtlәndirilmәsi hansı ekspertizada aparılır?

Malın tәhlükәsizliyinin tәsdiqi hansı ekspertizada aparılır?

ekspert suallara heç cavab verә bilmәdikdә
ekspert suallara tam cavab verә bilmәdikdә•
sualları obyektiv şәkildә cavablandırdıqda
ekspert suallara düzgün cavab verә bilmәdikdә

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

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

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

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

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

alәt ekspertizası
sosioloji ekspertiza
sәnәd ekspertizası•
audit ekspertizası
sanitar ekspertizası

baytarlıq ekspertizası
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Göstәrilәnlәrdәn hansı yad cisimli kimyәvi birlәşmәlәrdir?

Ekspertin risk şәraitindә qiymәtlәndirilmәsi hansı metoddur?

Çatışmayan informasiyaları әldә etmәk üçün nә edilir?

Mallar anbarda yerlәşdirildikdә hansı müqavilә bağlanır?

Eynilәşdirmә necә adlanır?

Sorğu metodu hansı metoda aid edilir?

Yeni malların keyfiyyәt ekspertizasında hansı metod hәlledici әhәmiyyәtә malikdir?

mәhkәmә ekspertizası
sanitargigiyenik ekspertiza•
tibbi ekspertiza
sosioloji ekspertiza

rәnglәyicilәr
antibiotiklәr
ksenobiotiklәr•
aşılayıcılar
tәbii xammallar

vizual
sensor
ekspert•
audio
sәs

akt yazılır
ilkin ekspertiza aparılır
әlavә ekspertiza aparılır•
müqavilә tәrtib edilir
obyektiv qәrar çıxarılır

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

falsifikasiya
utilizasiya
identifikasiya•
heterogenizasiya
invertarizasiya

anket metoduna
riyazi metoda
ekspert metoduna•
sosioloji metoda
statistik metoda

hesablama
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Komission müqavilә kimlәrlә bağlanır?

Hansı orqan uyğunluq nişanının tәtbiqinә icazә verәn lisenziyanın tәsirini dayandıra vә ya lәğv
edә bilәr?

Sertifikatlaşma prosesinin mәrhәlәlәri ardıcıl formada hansı bәnddә düzgün qeyd edilmişdir?

Mәhsulun hәndәsi formalarını vә ölçülәrini tәyin edәn standart növü hansıdır?

Ekspertiza idarәsi rәhbәrinin hüquqlarına göstәrilәnlәrdәn hansı daxildir?

Mәhkәmә ekspertizası idarәsi rәhbәrinә hansı qadağalar qoyulmuşdur?

sosioloji
ekspert•
orqanoleptiki
ölçü

әmtәәşünaslarla
ekspertizanın işçi qrupu ilә
hüquqi şәxslәrlә•
komissiya sәdrlәri ilә
ekspertlәrlә

Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şura
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә orqan•
Azәrdövlәtstandart
Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan

sertifikatlaşmaya sifarişin verilmәsi; sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun
qiymәtlәndirilmәsi;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin tәhlili;sertifikatlaşmış obyektә müfәttiş
nәzarәti;sertifikatlaşdırma üzrә qәrarın qәbul edilmәsi
sertifikatlaşmaya sifarişin verilmәsi;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin tәhlili; sertifikatlaşdırma
obyektinin qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi sertifikatlaşdırma üzrә qәrarın qәbul
edilmәsi;sertifikatlaşmış obyektә müfәttiş nәzarәti
sertifikatlaşmaya sifarişin verilmәsi; sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun
qiymәtlәndirilmәsi;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin tәhlili;sertifikatlaşdırma üzrә qәrarın qәbul
edilmәsi;sertifikatlaşmış obyektә müfәttiş nәzarәti

•
sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi;uyğunluğun
qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin tәhlili;sertifikatlaşdırma üzrә qәrarın qәbul edilmәsi;sertifikatlaşmış
obyektә müfәttiş nәzarәti
sertifikatlaşmaya sifarişin verilmәsi; sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun
qiymәtlәndirilmәsi;uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin tәhlili;sertifikatlaşmış obyektә müfәttiş
nәzarәti;sertifikatlaşdırma üzrә qәrarın qәbul edilmәsi

Nişanlama,qablaşdırma,saxlanma vә daşınma qaydaları standartları
Sınaq metodların standartı
Çeşidlәrin standartı•
Ölçü cihazlarının vә ölçülәrin yoxlanma metodları vә vasitәlәri üçün standartlar
Istismar vә tәmir qaydaları standartları

göstәrişlәr vermәk
sualları qruplaşdırmaq
mәhkәmә ekspertizası tәyin olunması haqqında qәrarı aldıqdan sonra onu tәşkil etmәk•
bunlardan heç biri daxil deyildir
qәrarı aldıqda tәdqiqat obyektlәrini vә iş üzrә materialları tәlәb etmәk
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Mәhkәmә ekspertizası idarәsi rәhbәrinә hansı qadağalar qoyulmuşdur?

Aşağıdakılardan hansı mәhkәmә ekspertizası idarәsi rәhbәrinin vәzifәsinә aiddir?

Göstәrilәnlәrdәn hansı mәhkәmә ekspertizası idarәsi rәhbәrinin vәzifәsinә aiddir?

Göstәrilәnlәrdәn hansı mәhkәmә ekspertizası idarәsi rәhbәrinin vәzifәsinә aiddir?

Bunlardan hansı mәhkәmә ekspertizası idarәsi rәhbәrinin vәzifәsinә aid edilir?

Bunlardan hansı mәhkәmә ekspertizası idarәsi rәhbәrinin vәzifәsidir?

idarәdә konkret ixtisas üzrә ekspert olmayanda obyekti iş materialları ilә birgә geri qaytarmaq
qәrarda göstәrilәn digәr idarәlәrin iştirakı ilә mәhkәmә ekspertizası aparılmasını tәşkil etmәk
bu idarәnin әmәkdaşı olmayan şәxslәr ekspert qismindә mәhkәmә ekspertizasının aparılmasına cәlb etmәk•
idarә rәhbәrinә heç bir qadağa qoyula bilmәz
mәhkәmә ekspertizası tәyin olunması haqqında qәrarı aldıqdan sonra onu tәşkil etmәk

mәhkәmә ekspertizası tәyin olunandan sonra onu tәşkil etmәk
digәr idarәlәrin iştirakı ilә mәhkәmә ekspertizası aparılmasını tәşkil etmәk
tәdqiqatın gedişatına tәsir edәn göstәrişlәr vermәk•
heç bir qadağa qoyula bilmәz
idarәdә konkret ixtisas üzrә ekspert olmayanda obyekti iş materialları ilә birgә geri qaytarmaq

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

qәrar olmadıqda tәdqiqat obyektlәrini tәlәb etmәk
suallar qruplaşdırmaq
ekspertin rәyi ilә iltizamını birlikdә ekspertizanı tәyin etmiş orqana göndәrmәk•
bunlardan heç biri aid deyildir
qәrar olmadıqda tәdqiqat üzrә iş materiallarını tәlәb etmәk

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

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

ekspertizanın aparılma müddәtinin gözlәnilmәsinә nәzarәt etmәk
qәrar olmadığı halda tәdqiqat üzrә iş materiallarını tәlәb etmәk
tәdqiqat başa çatdırıldıqdan sonra iş üzrә materialları ekspertizanı tәyin etmiş orqana vә ya şәxsә
göndәrilmәsini tәmin etmәk

•
bunlardan heç biri onun vәzifәsi deyildir
qәrar olmadığı halda tәdqiqat obyektlәrini tәlәb etmәk
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Ekspertiza zamanı trikotaj mallarından nüçә faiz orta nümunә götürülür?

Ekspertiza zamanı trikotajın polotnosunun 1m 2 –nın çәkisi müәyyәn etmәk üçün hansı ölçüdә
nümunә götürülür?

Qanunvericiklә müәyyәn olunmuş qaydada Azәrbaycan Respublikasına idxal olunmuş vә ixrac
olunacaq mәhsulların metroloji qayda vә normalarına uyğunlaşdırılmasına dövlәt nәzarәtini hәyata
keçirilmәsi Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin hansı vәzifә vә
funksiyalarına aiddir?

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

Ekspert seçilmәk üçün namizәdlәr mәntiqcә necә olmalıdır?

Apelyasiya üzrә komissiya haqqında yazılan mülahizәlәrdәn hansı yanlışdır?

15%
3%
10%•
20%
5%

50 * 200 mm
10 *20 mm
25 * 50 mm
50 * 100 mm•
15 * 45 mm

Sahә qeydiyyatı şöbәsinin funksiyası
Sәnaye sahәsi vә bu sahәdә icra edilәn funksiya
Metrologiya sahәsindә dövlәt siyasәti funksiyası•
Standartlaşdırma üzrә funksiya
Dövlәt qeydiyyatı sahәlәrinin funksiyası

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

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

Apelyasiya üzrә komissiyaya hәmçinin sınaq laboratoriyalarının,sertifikatlaşdırılan mәhsulların
istehsalçılarının,maraqlı nәzarәt orqanlarından ibarәt tәşkilatın nümayәndәlәrindәn ibarәtdir.
Bu orqan birbaşa Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqanın, Azәrdövlәtstandartın,müvafiq nazirlik vә idarәlәrin,
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın hәmçinin ictimai tәşkilatların nümayәndәlәrindәn ibarәt yaradılır
Sertifikatlaşdırma üzrә orqan tәrәfindәn ortaya çıxan münaqişәlәri hәll etmәk vә şikayәtlәrә baxmaq üçün
yaradılıb.

•
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan tәrәfindәn ortaya çıxan münaqişәlәri hәll etmәk vә şikayәtlәrә baxmaq
üçün yaradılıb.
Apelyasiya üzrә komissiya konkret sistemlәrlә müәyyәn edilmiş müddәtdә apelyasiya әrizәsinә baxmalı vә
qәbul edilmiş qәrar haqqında әrizәçiyә mәlumat vermәlidir.
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Qiymәtlәndirmә metodu nәyә imkan verir?

Mәhsul üçün mәmulatların nümunәlәrinin seçilmәsi,idenfikatlaşdırılması vә onların sınağından
ibarәt olan mәrhәlә hansıdır?

Hansı tәlәblәr tәtbiq olunma sahәsi bölümündә göstәrilmişdir?

Mala qoyulan hansı tәlәblәr onun bütün xidmәti әrzindә saxlanılmalıdır?

Hansı sәnәdlәrdә sifarişçi tәşkilatın struktur sxemlәri әks olunur?

Aşağıdakı bәndlәrdәn hansı keyfiyyәt sisteminin qiymәtlәndirilmәsi zamanı qәbul olunmuş
prosedurları әks etdirir?

Akta hansı mәlumatlar әlavә olunur ?

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

Sertifikatlaşdırma obyektinә müfәttiş nәzarәt
Sertifikatlaşdırma üzrә qәrarın verilmәsi
Uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi nәticәlәrinin tәhlili•
Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsi
Sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi

Mәhsulun mәcburi sertifikatlaşdırılması zamanı tәsdiqlәnәn tәhlükәsizliyinin vә әtraf mühitinin mühazifәsinә
aid faktlar göstәrilir.
Mәhsulun uyğunluq sertifikatlaşdırılması zamanı tәsdiqlәnәn tәhlükәsizliyinin vә әtraf mühitinin
mühazifәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş tәlәblәr göstәrilir.
Mәhsulun mәcburi sertifikatlaşdırılması zamanı tәsdiqlәnәn tәhlükәsizliyinin vә әtraf mühitinin mühazifәsinin
tәmin edilmәsinә yönәldilmiş tәlәblәr göstәrilir.

•
Mәhsulun uyğunluq sertifikatlaşdırılması zamanı tәsdiqlәnәn tәhlükәsizliyinin vә insan sağlamlığının
mühazifәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş tәlәblәr göstәrilir.
Mәhsulun könüllülük sertifikatlaşdırılması zamanı tәsdiqlәnәn tәhlükәsizliyinin vә әtraf mühitinin
mühazifәsinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş tәlәblәr göstәrilir.

Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,tәyinatına görә istifadәsinә,texniki qulluqlarına,tәmirinә
Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına
Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,tәyinatına görә istifadәsinә,texniki qulluqlarına,tәmirinә vә
utilәşdirmәsinә

•
Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,tәyinatına görә istifadәsinә vә texniki tәyinatına
Qablaşdırmasına,daşınmasına,saxlanılmasına,texniki qulluqlarına,tәmirinә vә utilәşdirmәsinә

Sifarişçiyә verilәn aktlardan
Sәnәdlәr komplektinә
ilkin sәnәdlәr komplektinә•
Sınaq laboratoriyalarında nәticәlәrin aktından
Standartlaşdırma üzrә sәnәdlәrә

İlkin müşavirә;yoxlanılan tәşkilatın tәtqiqi;yoxlama aktının tәrtib olunması
İlkin müşavirә;yoxlama aktının tәrtib olunması;yekun müşavirә
İlkin müşavirә;yoxlanılan tәşkilatın tәtqiqi;yoxlama aktının tәrtib olunması;yekun müşavirә•
İlkin müşavirә;yoxlanılan tәşkilatın tәsdiqi;yoxlama aktının tәrtib olunması;yekun müşavirә
Müşavirә;yoxlanılan tәşkilatın tәtqiqi;yekun müşavirә
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Keyfiyyәt sistemlәri vә istehsalatın sertifikatlaşdırılma sistemi Dövlәt Reyesterindә qeydiyyatdan
keçmәlidir.Bu sistem başqa cür necә adlanır?

Keyfiyyәt sisteminin qiymәtlәndirilmәsi müәssisәdә necә aparılır?

Uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsi nәdәn ibarәtdir?

Keyfiyyәtin tәmin edilmә sistemi hansi mәqsәdlә realizә olunur?

Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik sәnәdinin işlәnib hazirlanması üzrә tövsiyyәlәr hansı beynәlxalq
standartda şәrh olunur?

Keyfiyyәtin idarә edilmә sisteminin sertifikatlaşdırılması hansı hansı sertifikatlaşdırma
mәrhәlәsidir?

Uyğunsuzluqlar, xәbәrdarlıqlar haqqında
Uyğunsuzluqlar haqqında
Yoxlama proqramı,uyğunsuzluqlar vә xәbәrdarlıqlar haqqında•
Yalnız xәbәrdarlıqlar haqqında
Xәbәrdarlıqlar, yoxlama proqramları haqqında

Keyfiyyәt sisteminin tәtbiqi
Keyfiyyәt sisteminin adlandırılması
Keyfiyyәt sisteminin qeydiyyatı•
Keyfiyyәt sisteminin tәsdiqi
Keyfiyyәt sisteminin nömrәlәnmәsi

Ümumi qәbul olunmuş prosedur üzrә•
Keyfiyyәt sisteminin qәbul aktına görә
Sınaq laboratoriyaların qәbul aktına görә
Sınaq laboratoriyaların nәticәlәri üzrә
Sınaq prosedurlarına görә

Xammal vә materialın idenfikatlaşdırılmasından vә tәyinatından ibarәtdir.
Mәmulatın uyğunluq sertifikatlaşdırılması ilә qiymәtlәndirilmәsindәn ibarәtdir.
Mәmulatların nümunәlәrin seçilmәsi,idenfikatlaşdırılması vә onların sınağından ibarәtdir.•
Xammal vә materialların növünün vә hansı tәyinata aid olduğundan ibarәtdir.
Mәhsulun uyğunluq sertifikatlaşdırılması ilә qiymәtlәndirilmәsindәn ibarәtdir.

İşdә uyğunsuzluqlara yol verilmәsi
Sınaqlar üzrә xidmәtin yüksәk keyfiyyәtinә nail olmaq yolu ilә müştәrilәrin tәlәblәrinin tam ödәnilmәmәsi
Sınaqlar üzrә xidmәtin yüksәk keyfiyyәtinә nail olmaq yolu ilә müştәrilәrin tәlәblәrinin tam ödәnilmәsi•
Xidmәtlәrin qiymәtlәrinin artması
Sәriştәsiz personalın olması

HACCP
İSO 22000
İSO 10013•
İSO 17025
İSO 9000

Nümunәlәrin seçilmәsi
Sertifikatlaşdırılmaya sifarişin verilmәsi
İstehsalatın qiymәtlәndirilmәsi•
Uyğunluq nişanının tәtbiqi
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Sınaq laboratoriyasının hansı növü sınaq laboratoriyaları vә onların onların işçi personalı
sınağının nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı kommersiya,maliyyә,inzibati vә digәr tәzyiqlәrә
mәruz qalmamasını tәlәb edir?

Nümunәlәrin götürülmәsi bölmәsi nәyi müәyyәn edir?

AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin sınaq laboratoriyalarına tәlәblәr vә onların
akkreditlәşdirmә qaydaları hansı bәnddә qeyd edilib?

Uyğunsuzluq normativ sәnәdlәrinin tәlәblәrindә aşkar olunması necә adlanır?

İstehlakçılar hüquqlarının müdafiәsi haqqında qanunda hansı kriterlәrә baxılır?

Tәşkilati hüquq formasından asılı olmayaraq satış üçün mal istehsal edәn sahibkar necә adlanır?

Ekspertizanın son rәyi kim tәrәfindәn sәnәdlәşdirilir?

Uyğunluq sertifikatının verilmәsi

Texniki sәriştәlik
Müstәqillik
Toxunulmazlıq•
Etibarlılıq
Qәrәrsizlik

avandanlıqların inventar siyahısını
aboratoriyada sınaq aparılan zaman nәzәrdә tutulan tәdbirlәrini
Mәhsulun nümunәlәrinin sınaq üçün seçilib götürülmәsi qaydalarınl•
sınaq laboratoriyası öz işindә keyfiyyәt göstıricilәrinin statistik analizi geniş tәtbiqi
әmәyin mühafizәsi vә nümunәvi maddәlәr

RS00293
RS00492
RS00193
RS00192
RS00493•

Mühüm qüsur
Çatışmazlıq
qüsur•
Vacib qüsur
Baş qüsur

İş görәrkәn istehlakçı istehsalçı münasibәtlәri tәnzimlәmәk
İstehlakçılara alqı satqı prosesini tәnzimlәmәk
hamısı•
Xidmәt göstәrәrkәn istehsalçı münasibәtlәri tәnzimlәmәk
Satıcı vә icraçı arasında münasibәtlәri tәnzimlәmәk

İstehlakçı
Satıcı
İstehsalçı•
Icraçı
Heç biri

әmtәәşünas tәrәfindәn
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Ekspertiza aktı ekspertiza tәşkilatına nә vaxt göndәrilir?

Ekspertiza aktı blankının birinci sәhifәsindә nә göstәrilir?

Ekspertizanın mәqsәd vә vәzifәlәrini nә tәyin edir?

Ekspertiza aktının әsas hissәlәrini göstәrin.

Aktın yekun qәrarını kimlәr tәrtib edir?

Ekspert qәrarları elmi cәhәtdәn әsassız olduqda nә baş verir?

Ekspertin mәslәhәti nәyә әsaslanır?

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

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

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

akt
әrizә
ekspertizanın keçirilmәsinin әsasları•
xәrclәr
ekspertin diplomu

keyfiyyәt
hazırlıq
ümumi•
dequstasiya
miqdar

auditor
işçi qrupu
ekspertlәr•
rәhbәrlik
baş mühasib

qәrar әsassız sayılır
qәrar rәyә göndәrilir
qәrar lәğv edilir•
qәrar müdafiә olunur
qәrar subyektiv sayılır

ekspertin tәhsilinә
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Ekspert göstәricilәr nomenklaturasını kimlә razılaşdırmalıdır?

Ekspertizanın çatışmayan informasiyalarla davam etdirilmәsi nә ilә nәticәlәnir?

Keyfiyyәt saxtalaşdırılmasının üsulları hansılardır?

Nasaz tәrәzilәr hansı saxtalaşmaya yol açır?

Ekspertiza aktının sayı necә müәyyәn olunur?

Ekspertiza zamanı son nәticә aşağıdakı variantlardan hansına aiddir?

Ekspert qrupunun sayının tәyin olunmasına tәsir göstәrәn digәr amillәrdәn biri yanlışdır?

ekspertin yaşına
ekspertin tәcrübәsinә vә sәriştәliliyinә•
ekspertin obyektivliyinә
ekspertin prinsipiallığına

işçi qruppu ilә
mühasiblә
sifarişçi ilә•
әmtәәşünasla
baş mühasiblә

qәrarın şübhә doğurması
standartın olmaması
qeyriobyektiv qәrarların qәbul edilmәsinә•
qәrarın mәnfi rәylә qarşılanması
qәrarın subyektivliyi

cüzi saxtalaşdırma
su әlavә etmә
әlavәlәrdәn istifadә, növ dәyişmә•
tam saxtalaşdırma
kobud saxtalaşdırma

standart
keyfiyyәt saxtalaşması
kәmiyyәt saxtalaşması•
texniki sәnәd
sәnәd

qeyristandart mallar ilә
nöqsanların sayı
mal partiyasının sayı aktın sayına bәrabәr olur•
tәhlükәli mallar ilә
standart mallar ilә

ekspertlәrin rәyinә
әrizәyә
ekspertiza aktına•
sәsvermәyә
hazırlıq mәrhәlәsinә

ekspert qrupu yaradılan tәşkilatın imkanları



409

410

411

412

413

414

415

Ekspertiza keçirilәn zaman sifarişçi nә tәrtib edir?

Ekspertiza aktında ümumi hissәdәn başqa nә әks olunur?

Tәyinatından asılı olaraq ekspertizanın aparılması üçün tәtbiq olunan bütün vasitәlәr neçә qrupa
bölünür?

Ekspertiza zamanı istifadә edilәn metodlar nәticә aktının hansı hissәsindә göstәrilmәlidir?

İşin tәdqiqat hissәsindә bәzәn aşağıda göstәrilәn metodların hansından istifadә edilir?

Ehtimal qiymәtlәndirmәdә say nә qәdәr olmalıdır?

İstintaqın әvvәlindә hansı mәlumatın müәyyәn qәdәr xeyri vardır?

sorğu işinin aparılmasının yol verilәn hәddi
ekspert qrupunun idarә olunmasının mümkün olması•
ixtisasçıların olma imkanı
ekspert qrupunun sayı ilә orta qrup xәtası arasında veqsessiya asılılığı üzә çıxarmaq üsulu

qaimә
sifariş•
müqavilә
әrizә
akt

hazırlıq
dequstasiya
protokol hissә•
keyfiyyәt
kәmiyyәt

5
4
2•
10
3

titulda
giriş
tәdqiqat•
metodlar heç bir hissәdә göstәrilmir
rәy

ölçü
laborator
orqanoleptik•
heç birindәn istifadә edilmir
qeyd etmә

0,70 – 0,80
0,92 – 0,93 dәn az olmamalıdır
0,96 – 0,99 dan az olmamalıdır•
0,77 – 0,88
0,80 – 0,90
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Ehtimaldan hәqiqi biliklәrә keçid nә vaxt hәyata keçirilir?

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

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

Müstәntiq tәkrar ekspertizanı nә vaxt tәyin etmәk hüququna malikdir?

Müstәntiq tәkrar ekspertizanı nә vaxt tәyin etmәk hüququna malikdir?

Müstәntiqin izah edәrәk rәsmilәşdirdiyi nәticә hansı ekspertizanın tәyini ilә әlaqәdardır?

Müstәntiq nәyi izah edәrәk rәsmilәşdirmәlidir?

riyazi
şifahi
ehtimal•
heç bir mәlumatın xeyri yoxdur
yazılı

ekspertiza lәğv edildikdәn sonra
ekspertizadan әvvәl
ekspertiza aparılarkәn•
heş vaxt
ekspertizadan sonra

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

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

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

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

tәkrar ekspertiza•
әlavә ekspertiza
ilkin ekspertiza
komission ekspertiza
kompleks ekspertiza

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

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

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

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

Maddi sübutların sübutedici әhәmiyyәti nәyә әsaslanır?

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

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

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

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

kәsici әşyaları itәlәyәn şәxslәrin•
hәkimlәrin
müәllimlәrin
maşinistlәrin
boyaqçıların

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

obyekt prosessual yolla әldә edilmişdirsә olar•
prokurorun istәyi ilә olar
müstәntiqin tәkidi ilә olar
zәrәrçәkәn razı deyilsә olmaz
ekspertlәr mәslәhәt bilsәlәr olar

ekspert rәyinә•
müstәntiqin qәrarına
müqavilәnin şәrtlәrinә
hakimin hökmünә
prokurorun әmrinә

hakimin hökmü
obyektә heç bir sәnәd qoşulmur
ekspertiza materialları•
müstәntiqin qәrarı
yalnız sәrәncam
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әvvәlki görünüşünü dәyişmiş obyektlәr nә zaman işә tikilә bilәr?

Fotoşәkillәrin itirilmәsi vә ya dәyişdirilmәsi istintaqın gedişatına necә tәsir edir?

Sanitarepidemiologiya orqanına hansı mal haqqında mәlumat verilir?

Ekspertizanın tәyinatı haqqında sәnәd hansı mәrhәlәdә tәlәb olunur?

әrizә vә qaimә ekspertizanın nәyini tәsdiq edir?

Ekspertlә sifarişçinin münasibәti hansı mәrhәlәdә tәyin olunur?

Mal partiyası ilә ekspertlәr hansı mәrhәlәdә tanış olur?

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

әgәr onların xassәlәri tәkrar ekspertiza üçün yararlıdırsa•
onlar deformasiyaya uğramamışdırlarsa
onların quruluşu tam dağılmışdırsa
bu obyektlәr işә tikilә bilmәzlәr
onlar tam deformasiyaya uğramışdırlarsa

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

tәhlükәli mal•
keyfiyyәtsiz mal
saxta mal
oxşar mal
şәrti mal

hazırlıq•
yekun
әsas
nәticә
rәy

tәyinatını•
vәzifәsini
mәqsәdini
qәrarı
nәticәsini

hazırlıq mәrhәlәsi•
yekun mәrhәlә
әsas mәrhәlә
nәticә
qәrar

•
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Hazırlıq mәrhәlәsindә hansı sәnәd tәqdim edilir?

Zәruri sәnәdlәrin olmaması zamanı ekspertlәr nә edir?

Ekspertlәrin iş yerlәri normativә uyğun olmadıqda nә baş verir?

Yekun mәrhәlә nә vaxt başlayır?

Ekspert sifarişçi ilә nәyi razılaşdırmalıdır?

Yekun qәrar harada qeyd olunur?

Protokol harada әks olunur?

hazırlıq mәrhәlәsindә•
yekun mәrhәlәsindә
әsas mәrhәlәdә
nәticәdә
qәrarda

yazılı әrizә•
qәrar
texniki sәnәd
nәticә
rәy

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

ekspertiza dayandırılır•
auditә mәlumat verilir
sәnәd toplanır
akt yazılır
qәrar verilir

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

göstәricilәr nomenklaturasını•
aktı
rәyi
nәticәni
qәrarı

aktın әsas hissәsindә•
nәticәdә
әrizәdә
aktın ümumi hissәsindә
rәydә

•
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Saxlama müqәvilәlәri kimlәrlә bağlanır?

Saxlanma zamanı malların keyfiyyәtinin aşağı düşmәsi prosesi necә adlanır?

Sәnәd ekspertizasının mürәkkәbliyi nәdәdir?

Sanitar – gigiyenik ekspertizanın mәqsәdi nәdir?

Tәdqiqatı aparan subyekt kimdir?

Ekspertizanın faktiki aspektinә baxdıqda nәzәri nә cәlb edir?

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

aktın ümumi hissәsindә•
yekunda
әrizәdә
nәticәdә
aktın әsas hissәsindә

hüquqi vә fiziki şәxslәrlә•
yalnız fiziki şәxslәrlә
yalnız hüquqi şәxslәrlә
laboratoriya işçilәri ilә
anbar müdirlәri ilә

keyfiyyәt dәrәcәsinin dәyişmәsi•
rәng dәyişmәsi
miqdar dәyişmәsi
iyin dәyişmәsi
dadın dәyişmәsi

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

bunlardan heç biri
laboratoriya müdiri
laborant
ekspert•
komissiya sәdri

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

qәrar vә bütün materialların ekspert müәssisәsinә daxil olduqdan sonra•
müstәntiq cinayәt işi açdıqdan sonra
sәrәncama әlavәlәr edildikdәn sonra
onlar arasında hüquqi münasibәtlәr olmur
ekspert işә çıxdıqdan sonra
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Ekspertiza aparılarkәn ekspertlәr müstәntiqә necә mәktublar yazırlar?

İstintaq işçilәrinin ekspertlәrlә qarşılıqlı әlaqәsinin әn aktiv forması hansıdır?

Tәdqiqat zamanı müstәntiqi nә maraqlandırmalıdır?

Ekspertiza başa çatdıqdan sonra qablaşdırmanın üzәrindәki bütün obyektlәri nә edirlәr?

Ekspertizanın nәticәlәrinin hüquqi qiymәtlәndirilmәsi kim tәrәfindәn aparılır?

Müstәntiq ekspertizanın nәticәlәrinә xüsusi qiymәt verәrkәn nәyә diqqәt yetirmәlidir?

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

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

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

laboratoriyanın sahәsi nә qәdәrdir?
kәmiyyәt göstәricilәri tәtbiqi statistika metodlarının vasitәsilә araşdılırmı?•
müstәntiqi yalnız nәticә maraqlandırır
laboratoriyanın avadanlığı tәzәdirmi?
laboratoriya hesablamalarında kәnarlaşma nә qәdәrdir?

geri qaytarırlar•
ekspertә verilir
laboranta verilir
anbara göndәrilir
obyektlәrә әl vurulmur

prokuror
nәticә qiymәtlәndirilmir
komissiya sәdri
ekspertlәr qrupu
müstәntiq•

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

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

•
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Ekspertizanın nәticәlәrinin ittiham aktına әsasәn qiymәtlәndirilmәsi nәyә gәtirib çıxarır?

Göstәrilәnlәrdәn hansı әmtәәşünaslıq ekspertizasının tәsniflәşdirilmәsindә istifadә olunur?

Konkret obyektlәri öyrәnmәmişdәn әvvәl nә tәrtib edilir?

Müstәntiqlә ekspertin qarşılıqlı münasibәtlәri nә ilә bağlıdır?

Hәr bir ekspertiza müәssisәsindә hansı siyahı olmalıdır?

Obyektlәrin sonrakı emalı lazım gәlәrsә harada aparıla bilәr?

İstintaq işçilәri kriminal ekspertiza qarşısında necә suallar qoymalıdırlar?

ittiham aktındakı nәticәyә•

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

kәmiyyәt•
tibbi
mühasibat
heç biri
auditor

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

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

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

ekspertiza müәssisәsindә•
evdә
istintaq orqanında
heç bir yerdә
prokurorluq orqanlarında

elmin müasir inkişafına uyğun•
ekspertin istәdiyi kimi
istәdiklәri kimi
çox asan
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Ekspertlәr sualı cavablandıra bilmәdikdә rәydә nә yazırlar?

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

әgәr müstәntiq tәdqiqatda iştirәk edәrsә nәyi araşdırır?

Müstәntiqin ekspertizada iştirak etmәsinin faydası nәdir?

Tәdqiqatı aparılan obyektin geri qaytarılması kimin nәzarәti altında olmalıdır?

Mәhkәmәәmtәәşünaslıq ekspertizası hansı mәsәlәlәri hәll edir?

Mәhkәmә – әmtәәşünaslıq ekspertizası hansı mәsәlәlәri hәll edir?

çox mürәkkәb

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

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

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

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

müstәntiqin•
ekspertin
baş mühasibin
şahidin
laborantın

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

әrzaq mallarının tәrkibinin %lә miqdarını•
әrzaq mallarının daşındığı nәqliyyat növünü
әrzaq mallarının saxlandığı anbarın yerini
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Mәhkәmә – әmtәәşünaslıq ekspertizası hansı mәsәlәlәri hәll edir?

İş materialları ekspertә hansı vәziyyәtdә tәqdim edilir?

әlavә materiallar üçün yazılı sorğunun göndәrilmәsi nә zaman baş verir?

Mәhkәmә – әmtәәşünaslıq ekspertizası hansı mәsәlәlәri hәll edir?

Malların standartın tәlәblәrinә uyğun qablaşdırılması mәsәlәsini hansı ekspertiza hәll edir?

Malların nöqsanlarının xarakterinә dair mәsәlәni hansı ekspertiza hәll edir?

Ekspert tәrәfindәn keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsi metodu neçә qrupa bölünür?

heç birini hәll etmir
çıxdaşın (brak) %ni

malların standartın tәlәblәrinә uyğun qablaşdırılmasını•
ekspertin tәhsilini
qablaşdırmanın növünü
heç birini hәll etmir
әmtәәşünasın yaşını

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

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

heç birini hәll etmir
standartın ilini
әmtәәnin köhnәlmә faizini•
preyskurantların vәziyyәtini
ekspertin mәsuliyyәtini

mәhkәmә  trassoloji
mәhkәmә  tibbi
mәhkәmә  әmtәәşünaslıq•
bu mәsәlәni heç bir ekspertiza növü hәll etmir
mәhkәmә  ballistik

mәhkәmә  ballistik
mәhkәmә  tibbi
mәhkәmә  әmtәәşünaslıq•
bu mәsәlәni heç bir ekspertiza növü hәll etmir
mәhkәmә  trassoloji

9test, sәnәd, sorğu, çәki, sәriştәli
7 statistik, obyektiv, sәriştәli, test, sәnәdli, sorğu, çәki
5 evristik, statistik, test, sәnәdli, kombinә edilmiş•
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Malların istehsak dәyәrinin neçә cәhәti vardır?

әmtәәlәri istehlak dәyәri hansı mәrhәlәdә aşkar olunur?

Laboratoriya metodu ilә xassәlәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün neçә üsuldan istifadә olunur?

Materialların termiki, optiki xassәlәri hansı üsulla yoxlanıb qiymәtlәndirilir?

Kompleks ekspertiza hansı malların keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün aparılır?

Keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinin qarışıq metodu hansı metodları birlәşdirir?

Kriminal ekspertiza hansı sahәdә tәtbiq edilir?

•
3test, sorğu, alternativ
4 qiymәtlәndirmә, evrestik, test, sәnәd

3
4
3•
1
2

Markalanma prosesindә
Istehsal mәrhәlәsindә
İstismar mәrhәlәsindә•
Qablaşdırma prosesindә
Daşınma vә saxlanma zamanı

5
2
3•
4
6

Bioloji
Mexaniki
Fiziki•
Mikroskopik
Kimyәvi

Qarışıq
Xüsusi
Nöqsanlı
Müxtәlif tipli
Eyni tipli•

Laboratoriya metodları
Ekspert metodları
Differensial vә kompleks metodlar•
Fiziki vә kimyәvi metodlar
Orqonoleptik metodlar

әmtәәlәrin miqdarca yoxlanmasında
mәişәtdә
istintaq orqanları tәrәfindәn aparılan kriminal işlәrdә•
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Kriminal ekspertizanı aparan ekspertlәr hansı biliklәrә malik olmalıdırlar?

Müxtәlif әmtәә mәnşәyini müәyyәn edәn zaman ekspert kiminlә mәslәhәtlәşir?

Kriminal ekspertizanın predmetini nә tәşkil edir?

Kriminal ekspertizanın obyektini nә tәşkil edir?

Kriminal ekspertiza harada aparılır?

Hansı kriminal ekspertizanın növlәrinә daxildir?

Göstәrilәnlәrdәn hansı kriminal ekspertizanın növlәrindәn biridir?

•
heç bir sahәdә tәtbiq edilmir
keyfiyyәtә nәzarәtdә

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

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

qaimәlәr
müxtәlif müqavilәlәr
faktiki mәlumatlar•
aktlar
orderlәr

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

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

histoloji
bioloji
lifli materialların ekspertizası•
fizikitexniki
toksikoloji

bioloji
histoloji
neft mәhsullarının ekspertizası•
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Kriminal ekspertizanın növü hansıdır?

Hansı kriminal ekspertizanın növünә aiddir?

Göstәrilәnlәrdәn hansı kriminal ekspertizanın növüdür?

Bunlardan hansı kriminal ekspertizanın növüdür?

Ekspert qiymәtlәndirmәsi hansı hallarda nәzәrdә tutulur?

Malın keyfiyyәt göstәricisi neçә yerә bölünür?

Malı qiymәtlәndirәrkәn nә әsas götürülür?

•
fiziki  texniki
kimyәvi  toksikoloji

fizikitexniki
toksikoloji
әczaçılıq preparatlarının ekspertizası•
bioloji
histoloji

bioloji
histoloji
zәhәrli maddәlәrin ekspertizası•
fizikitexniki
toksikoloji

fizikikimyәvi
mikrobioloji
polimer materiallarından hazırlanan mәmulatların ekspertizası•
parazitoloji
sitoloji

kimyәvitoksikoloji
metal әrintilәrindәn hazırlanan mәmulatlar ekspertizası•
histoloji
bioloji
fizikitexniki

Ekspert malı düzgün
Digәr metodlardan istifadә mümkün olduqda
Digәr metodlardan istifadә mümkün olmadıqda•
Mal haqqında mәlumat olmadıqda
Xüsusi tapşırıq әsasında

Keyfiyyәtli vә keyfiyyәtsiz
Çeşid vә vahid
Vahid vә kompleks•
Sadә vә vahid
Faydalı vә faydasız

Istehsal texnologiyası
Malın keyfiyyәt göstәricisi
Malın keyfiyyәt sәviyyәsi•
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Xalq istehlakımallarının keyfiyyәt attestasiyası hansı ildәn başlayıb?

Keyfiyyәt kompleks qiymәtlәndirilmәsi zamanı әsas şәrtlәrdәn biri hansıdır?

Malların keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsindә әn çox hansı metodlar olunur?

Hiss üzvlәri vasitәsi ilә malların keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi hansı metoddur?

Orqonoleptik üsulun çatışmayan cәhәti hansılardı?

Müxtәlif adlarda vә növlәrdә olan mallar arasındakı mühüm fәrqi tәyin edәn әsas amil necә
adlanır?

Keyfiyyәtә nәzarәt nәdir?

•
Xammal
Malın keyfiyyәt xarakteri

1973cü ildәn
1970 ci ildәn
1971ci ildәn•
1975 ci ildәn
1972 ci ildәn

Qiymәt cәdvәlini müәyyәnlәşdirmәk
Malları seçmәk
Xassәlәri düzgün tәsniflәşdirmәk•
Tәhlillәri qeyd etmәk
Standartları seçmәk

Orqonoleptik , ekspert , yoxlama
Yoxlama , nәzarәt
Orqonoleptik, laboratoriya, ekspert•
Orqonoleptik, nәzarәt
Orqonoleptik, ekspert, nәzarәt

Ekspert
Laboratoriya
Orqonoleptik•
Riyazi hesablama
Sosioloji

Istehlak xassәlәrini yoxlamaq olmur
Nәticә uzun müddәtә әldә olunur
Nәticәlәr 100% deyil•
Ancaq әrzaq malları yoxlanıla bilәr
Bir xassә göstәricisi tәyin olunur

Qiymәt
Çeşid•
Standart istehlak xassәsi
Keyfiyyәt

Gigiyenik xassәlәrinin yoxlanması
Keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsidir
Keyfiyyәt göstәricilәrinin standarta uyğunluğunun yoxlanması•
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Malın keyfiyyәtini tәmin edәn әsas şәrtlәr hansılardı?

Ekspertizanın nәticәlәrini müstәntiqdәn әlavә daha kim qiymәtlәndirә bilәr?

Ekspertizanın nәticәlәrini müstәntiqdәn başqa daha kim qiymәtlәndirә bilәr?

Ekspert rәyinin tam dolğunluğu nә daşıyıcısıdır?

Ekspert rәyinin qiymәtlәndirilmәsinin ikinci aspektinә nә mәruz qalır?

Ekspert rәyinin qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin müstәntiqә kömәyi nәdәdir?

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

•
Tәhlükәsizlik xassәlәrinin yoxlanması
Istehlak xassәlәrinin qiymәtlәndirilmәsidir

Keyfiyyәtin tәyin olunması
Keyfiyyәtin idarә olunması
Keyfiyyәtin planlaşdırılması vә proqnozlaşma•
Keyfiyyәtin tәyin edilmәmәsi
Keyfiyyәtin ekspertizası

müdafiәçi•
şahidlәr
ekspertlәr qrupu
yalnız müstәntiq qiymәtlәndirә bilәr
gömrük işçilәri

vәkil•
şahidlәr
ekspertlәr qrupu
heç kim
gömrük işçilәri

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

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

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

ekspertin vәzifәsini tam bildiyini
ekspertin müstәqilliyini
ekspertin sәlahiyyәtdәn kәnara çıxdığını•
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Kәmiyyәt ekspertizasında nәdәn istifadә olunur?

Tәbii malların tәrkibinә qatılan saxta mal necә adlanır?

Müqavilә üzrә ekspertiza nә demәkdir?

Yer qatının ağır hissәlәrindәn neçә qram nümunә götürülür?

Orqanoleptiki metodların üstünlüyü hansılardır ?

Sosioloji metodun mahiyyәti nәdәn ibarәtdir ?

İşlәmә xronologiyasına görә alәt metodu neçә qrupa bölünür ?

•
ekspertin hüququnu tam bildiyini
ekspertin obyektivliyini

ekspert metodundan
standartdan
malın tәsnifatından•
müqavilәdәn
texniki şәrtdәn

saxta mal
әvәzedici
imitator•
oxşar mal
süni mal

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

250 – 300 qr
200 – 300 qr
50 – 200 qr•
300 – 310 qr
200 – 250 qr

audiometoddan istifadә
mürәkkәbliyi
tezliyi
vizual metoddan istifadә
sadә vә tezliyi, bahalı cihazlardan istifadә olunmaması•

istehlakçıların fikir vә rәylәrinә әsasәn•
anketә әsasәn
sorğuya әsasәn
sәrgi yolu ilә
dialoqa әsasәn

6
3
2

•
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Tәdqiqat xüsusi bilik tәlәb etdikdә mütәxәssisi kim dәvәt etmәlidir?

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

Maddi sübutların orqanoleptik tәdqiqatlarının obyektivliyi nәdәn asılıdır?

Tәdqiqat üçün götürülәn maddi sübutlar necә qablaşdırılmalıdır?

әmtәәnin nәyindәn asılı olaraq saxlanma şәraitinә riayәt edilmәlidir?

Mәhkәmә ekspertizası nә vaxt aparıla bilәr?

Ekspertiza zamanı ekspert aşağıdakılardan hansı haqqında mәlumatlandırılır?

8•
4

gömrük işçisi
baş mühasib
tәdqiqat aparan şәxs•
dәvәtsiz gәlir
laborant

polis işçisi
baş mühasib
bәlәdiyyә işçisi
prokuror•
gömrük işçisi

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

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

tәrkibindәn
dadından
xüsusiyyәtindәn•
çәkisindәn
görünüşündәn

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

müqavilәlәr
qaimәlәr
texniki vasitәlәr•
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Tәkrar mәhkәmә ekspertizasının tәyin edilmәsi barәdә qәrarda nә göstәrilir?

Ekspertlәrin müşavirәsinә rәhbәrlik etmәk kimә tapşırılır?

Kompleks mәhkәmә ekspertizası nә vaxt tәyin olunur?

Kompleks ekspertizası nә üçün tәyin olunur?

Ekspertlәr ümumi nәticәyә nә vaxt gәlirlәr?

Nümunәlәrin götürülmәsindә ekspertlәr nә vaxt iştirak edirlәr?

Mәhkәmә ekspertizası nә vaxt hәyata keçirilmәmiş hesab olunur?

•
idarә rәhbәrinin şәxsiyyәt vәsiqәsi
әrizәlәr

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

baş mühasibә
gömrük işçisinә
laboranta
ekspertlәrdәn birinә•
laboratoriya müdirinә

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

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

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

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

komissiya sәdri işә çıxmamışdırsa
avadanlıq köhnәdirsә
ekspertiza tәlәblәrin pozulması ilә hәyata keçirilmişdirsә•
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Ekspertin rәyi nә vaxt sübut kimi istifadә edilә bilmәz?

Mәhkәmә ekspertizasının tәyin edilmәsi mәsәlәsi nә vaxt yenidәn hәll edilir?

Dövlәt mәhkәmә ekspertizası fәaliyyәti haqqında qanun neçә maddәdәn ibarәtdir?

Tәdqiqatın nәticәsindәn asılı olaraq ekspertin rәyi necә ola bilәr?

Tәdqiqatın nәticәsindәn asılı olaraq ekspertin rәyi necә ola bilәr?

Malın çәkisinin tәbii proseslәr nәticәsindә azalması necә adlanır?

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

•
ekspert ali tәhsilli deyilsә
ekspert sәriştәsizdirsә

komissiya sәdri işә çıxmamışdırsa
ekspertiza tәlәblәrin pozulması ilә hәyata keçirilmişdirsә•
avadanlıq köhnәdirsә
ekspert ali tәhsilli deyilsә
ekspert sәriştәsizdirsә

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

43•
39
40
25
35

mәnfi•
qeyri – müstәqil
mürәkkәb
ekspert rәy vermir
çox qısa

müsbәt•
qeyri – müstәqil
mürәkkәb
ekspert rәy vermir
çox qısa

tәbii itki•
süni dәyişiklik
süni itki
hәcmin azalması
kütlәnin azalması

“Dövlәt mәhkәmә ekspertizası fәaliyyәti haqqında” qanun•
“İpoteka haqqında” qanun
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Hansı qanunun tәtbiq edilmәsi Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 2000 – ci il
tarixli fәrmanında öz әksini tapmışdır?

Tәtqiqatın nәticәsindәn asılı olaraq ekpertin rәyi necә ola bilәr?

İstismar çirklәnmәlәri nәdir?

әtraf mühitә zәrәrli tәsir edәn çirklәndiricilәrә aşağıdakılardan hansı aiddir?

Malların istehsalı vә istismarı zamanı hansı çirklәndiricilәr yaranır?

Kompyuterlәr hansı çirklәnmәni yaradır?

İstehlakçılar tәrәfindәn malın istismarı zamanı әtraf mühitә zәrәrli tәsir göstәrәn çirklәndiricilәr
hansı qrup çirklәndiricilәrә aiddir?

“İnvertarizasiya haqqında” qanun
“Әhalinin sosial tәminatı haqqında” qanun
“Әlillәrin sosial tәminatı haqqında” qanun

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

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

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

elektromaqnit•
kimyәvi
bioloji
akustik
mikrobioloji

qazaoxşar•
bәrk
maye
hәm bәrk, hәm maye
kristalik

elektromaqnit•
bioloji
akustik
texnoloji
kimyәvi
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Verilmiş mal qruplarından hansı istilik çirklәnmәlәri yaradır?

Tullantıya kimyәvi birlәşmәlәrin tәsiri üsulu ilә hansı mәhvedilmә hәyata keçirilir?

Nә zaman mәhsulun mәhv olunması tövsiyyә olunur?

әgәr ekspert kifayәt qәdәr iş tәcrübәsinә malik deyilsә, onda?

Keyfiyyәtsiz malların termik üsulu ilә mәhvi zamanı hansı çirklәndiricilәr әmәlә gәlir?

Mәişәt elektirik malları hansı çirklәnmәlәri yaradır?

Malların istehsalının müxtәlif mәrhәlәlәrindә әtraf mühitә yayılan çirklәndiricilәr hansılardır?

fiziki
istismar•
kimyәvi
texnoloji
bioloji

qızdırıcı cihazlar•
xәz malları
toxuculuq malları
kompyuterlәr
inşaat malları

kimyәvi•
termiki
mexaniki
texnoloji
optiki

satışa buraxılanda
xaricә ixrac edilmәsi nәzәrdә tutulanda
mәhsul çox keyfiyyәtli olanda
mәhsul standart tәlәblәrә cavab verәrsә
mәhsul keyfiyyәtsiz olarsa•

ekspertizanın aparılması üçün ekspert sifarişi ilә әlaqә yaratmalıdır
müәyyәn müddәt onu ekspert qrupundan kәnarlaşdırmaq lazımdı
onu әvvәlcә daha tәcrübәli ekspertlәr dam qrupa daxil etmәk lazımdır•
tәcrübә yığana qәdәr biliklәrini artırmalıdır
ixtisaslaşdırırlmış kurslarda öz bilik vә bacarıqlarını artırılmalıdır

mikrobioloji
bioloji
akustik
intensiv istilik•
kimyәvi

bioloji
elektromaqnt•
istismar
fiziki
texnoloji
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Verilәnlәrdәn hansı avadanlığın istismarı zamanı әmәlә gәlәn çirklәnmәlәrә aiddir?

Verilәnlәrdәn hansı bioloji çirklәndiricilәrә aiddir?

Verilәn mal qruplarından hansı silinir vә mәhv olunur?

Nәqliyyat vasitәlәri hansı çirklәnmә yaradır?

Malları mәhv edәrkәn әtraf mühitә zәrәrli tәsirlәrin yayılması hansı çirklәnmәyә aiddir?

Yandırma yolu ilә hansı mәhvedilmә aparılır?

Ekspert tәdqiqatları üçün xüsusi әhәmiyyәti olan faktiki informasiyanı göstәrin.

fiziki
radiaktiv
bioloji
kimyәvi
texnoloji•

kimyәvi, elektromaqnit, akustik, istilik•
istilik
akustik
elektromaqnit
yalnız kimyәvi

gәmiricilәrin әtraf mühitә tәsiri•
dezinfeksiya
ağartma
kükürdlә emal
kimyәvi metodlar

xarab olmuş mallar•
mәişәt malları
әrzaq malları
inşaat malları
köhnәlmiş mallar

akustik•
bioloji
elektromaqnit
kimyәvi
istilik

texnoloji
bioloji
kimyәvi
Utilizasiya•
elektromaqnit

mexaniki
termiki•
texnoloji
optiki
kimyәvi
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Ekspert tәdqiqatları üçün xüsusi әhәmiyyәti olan faktiki informasiyanı göstәrin.

Ekspert tәdqiqatları üçün xüsusi әhәmiyyәti olan faktiki informasiyanı göstәrin.

Ekspert tәdqiqatları üçün xüsusi әhәmiyyәti olan faktiki informasiya hansıdır?

Ekspertizaya hazırlıq mәrhәlәsindә obyektlәrin qablaşdırılmasının nә әhәmiyyәti vardır?

Qablaşdırma üçün hansı qablaşdırıcı vasitәlәrdәn istifadә edilir?

Aşağıdakılardan hansı bәrk qablaşdırma vasitәlәrinә daxildir?

Bәrk qablaşdırma vasitәlәrinә hansılar daxildir?

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

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

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

istintaq hadisәlәrinә cәlb edilәn obyektlәr dairәsi•
müstәntiqin vәsiqәsi
sәrәncam
informasiya ekspertiza üçün mәcburi deyildir.
istintaq sәnәdlәri

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

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

parça kisәlәr
hermetik tıxaclı flakonlar•
kağız kisәlәr
falqa kağızları
polietilen torbalar
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Obyekt haqqında mәlumata nә daxildir?

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

Tez xarab olan obyektlәrin qablaşdırmasının üzәrindә hansı xәbәrdaredici yazılar olur?

Qablaşdırmanın üzәrindә hansı xәbәrdaredici yazılar olur?

Qablaşdırmanın üzәrindә hansı xәbәrdaredici yazılar olur?

Qablaşdırmanın üzәrindә hansı xәbәrdaredici yazılar olur?

polietilen torbalar
parça kisәlәr
kağız kisәlәr
sınaq şüşәlәri•
falqa kağızları

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

“obyektlәr rütubәtsizdir”
“oddan tәhlükәsizdir”
“obyektlәr rütubәtlidir”•
“saxlamaq olmaz”
“zәhәrsizdir”

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

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

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

“ancaq mühasib açmalıdır”
“oddan tәhlükәsi yoxdur”
“ehtiyyatlı ol, tәbәqәli әşyadır”•
“açmağa çalışma”
“zәhәrsizdir”
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Son vaxtlar hansı polietilen örtüklәr istehsal edilir?

Yumşaq qablaşdırıcılara hansılar daxildir?

Bәrk qablaşdırma vasitәlәrinә hansılar daxildir?

Mәhkәmә ekspertizasının neçә növü var?

Hansı mәhkәmә ekspertizasına ilkin mәhkәmә ekspertizası deyilir?

әlavә mәhkәmә ekspertizası kimә hәvalә edilir?

Tәkrar mәhkәmә ekspertizası kimә hәvalә edilir?

maye halında
bәrk
antistatik•
hәlmәşik şәkilli
qaz halında

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

kağız kisәlәr
polietilen torbalar
şәffaf plastmas konteynerlәr•
falqa kağızları
parça kisәlәr

2
4
5•
1
3

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

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

başqa ekspert vә ya ekspertlәrә•
әlavә mәhkәmә ekspertizanı aparan ekspertә
ilkin mәhkәmә ekspertizanı aparan ekspertә
gömrük işçisinә
laboratoriya müdirinә
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Komission mәhkәmә ekspertizasını neçә nәfәr aparmalıdır?

Komissiya tәrkibindәki ekspert ... .

Komissiya tәrkibindәki ekspert ... .

Proses iştirakçıları tәdqiqatın gedişatına müdaxilә edә bilәrlәrmi?

Proses iştirakçıları ekspertizanın predmetinә dair ekspertә suallar verә bilәrlәrmi?

Proses iştirakçıları ekspertizanın predmetinә dair ekspertә izahatlar verә bilәrlәrmi?

Ekspert rәy tәrtib etdiyi zaman proses iştirakçılarının iştirakına yol verilirmi?

2 nәfәrdәn çox•
1 nәfәr
2 nәfәrdәn az
bu ekspertizanı ekspert aparmır.
baş ekspert

müstәqildir•
hakimdәn asılıdır
komissiya sәdrindәn asılıdır
müstәntiqdәn asılıdır
tәhqiqatçıdan asılıdır

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

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

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

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

müstәntiqin icazәsi ilә yol verilir
proses iştirakçılarının tәkidi ilә yol verilir
bәzәn yol verilir
yol verilir
yol verilmir•
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Ekspertlәrin müşavirәsi zamanı proses iştirakçılarının iştirakına yol verilirmi?

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

Mәhkәmә ekspertinin rәyini әks etdirәn materiallar hansı sәnәdә әlavә edilir?

Mәhkәmә ekspertizasının rәyindә bunlardan hansı göstәrilmir?

Mәhkәmә ekspertizasının rәyindә aşağıdakılardan hansı göstәrilmir?

Rәyin giriş hissәsindә aşağıdakılardan hansı göstәrilir?

әlavә vә tәkrar ekspertizanın aparılması rәyin hansı hissәsindә yazılır?

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

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

rәyә•
müqavilәyә
akta
qәrara
iltizama

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

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

ekspertin vәzifәsi•
havanın nisbi rütubәti
havanın temperaturu
prokurorluq orqanının yerlәşdiyi rayon
mәhkәmә sәdrinin dәrәcәsi

giriş•
nәticә
tәdqiqat
tәdqiqat vә nәticә
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Tәkrar ekspertiza aparıldığı zaman rәyin giriş hissәsindә hansı ekspertin adı yazılır?

Kriminal ekspertizasının tәdqiqat hissәsindә nә yazılır?

Ekspert rәyin tәdqiqi hissәsindә aşağıdakılardan hansını göstәrir?

İstintaqda vә mәhkәmәdә verilmiş rәyin bir nüsxәsi harada saxlanmalıdır?

Ekspertlәrin qrup halında sorğu üsullarına hansı metodlar daxildir?

Daha çox burulma dәrәcәsinә malik olan iplik vә saplar parçaların hansı xassәlәrinәmüsbәt tәsir
göstәrir?

Parça mallarının kәmiyyәt sayına ekspertlәr hansı әmәliyyatlardan sonar başlayırlar?

rәydә göstәrilmir

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

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

tәdqiqatın metodunu•
rәyin nömrәsi
rәyin tarixi
ekspertin tәhsili
ekspertin adı

Azәrbaycan ETMEİdә•
mәhkәmәdә
laboratoriyada
istintaq şöbәsindә
prokurorluqda

Delfi, pottern, kombinә edilmiş•
Keyfiyyәt , kәmiyyәt, sәnәd
Әsas , kompleks, ölçü
Delfli, әsas, keyfiyyәt
Çәkilәr, ölçü, sәnәd,

parçanın mexaniki davamlılıgına•
Parçanın rәnginә
Parçanın piçilmәsinә
Parçanın islanmasına

Plombun salamatlığı, dәmir yol fakturasında topun uzunluğu, konteynerә müdaxilә olunmaması•
Konteynerә müdaxilә olunması aydınlaşdıqdan sonar
Dәmir yol fakturasında parça topunun uzunluğu
Konteynerin xarici vәziyyәti, konteynerin üzәrindәki plombun salamatlığı
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Ekoloji göstәrici nәdir?

Müvafiq normativ sәnәdlәrdә nәzәrdә tutulmuş zәmanәt öhdәliklәrinin qüvvәdә olduğu müddәt

Azәrbaycan Respublikasının beynәlxalq müqavilәlәrindә müәyyәnlәşdirilmiş qaydalar bu
Qanunda nәzәrdә tutulanlardan fәrqli olarsa hansı müqavilәlәrin qaydaları tәtbiq edilir.

Azәrbaycan Respublikası әrazisindә istehlakçılar aşağıdakı hansı hüquqlara malikdir

Azәrbaycan Respublikası әrazisindә istehlakçılar aşağıdakı hansı hüquqlara malikdir

Azәrbaycan Respublikası әrazisindә istehlakçılar aşağıdakı hüquqlara malikdir:

İstehlakçı müqavilә vә ya digәr qaydalarla müәyyәn olunmuş zәmanәt müddәti әrzindә aldığı

Plombun salamat olmasından sonra

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

zәmanәt müddәti•
qüsur
normativ sәnәd
uyğunluq sertifikatı
mühüm qüsur

beynәlxalq•
TNS
huquqi
zәmanәt müddәti
istehlakçıların huquqları

malların (işlәrin, xidmәtlәrin) vә onların istehsalçısının, icraçısının vә satıcısının sәrbәst seçilmәsinә;•
sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları üzrә sertifikatlaşdırılmış mәhsulun müәyyәn edilmiş tәlәblәrә
uyğunluğunu tәsdiq etmәk üçün verilmiş sәnәd;
İstehlakçıların hәyatına, sağlamlığına vә әmlakına, habelә әtraf mühitin tәhlükәsizliyinә dair mala (işә,
xidmәtә) aid tәlәblәr normativ sәnәdlәrlә müәyyәn edilir.
prosesin, yaxud xidmәtin tәsdiq edilmiş tәlәblәrә uyğunluğunu göstәrәn, sertifikatlaşdırma sisteminin
qaydalarına uyğun verilәn vә tәtbiq edilәn,
maldan (işin, xidmәtin nәticәlәrindәn) istifadә edilmәsinin, onun saxlanmasının

istehlak etdiklәri malların (işlәrin, xidmәtlәrin) lazımi keyfiyyәtdә olmasına;•
maldan (işin, xidmәtin nәticәlәrindәn) istifadә edilmәsinin, onun saxlanmasının
sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları üzrә sertifikatlaşdırılmış mәhsulun müәyyәn edilmiş tәlәblәrә
uyğunluğunu tәsdiq etmәk üçün verilmiş sәnәd;
sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun verilәn vә tәtbiq edilәn
prosesin, yaxud xidmәtin tәsdiq edilmiş tәlәblәrә uyğunluğunu göstәrәn, sertifikatlaşdırma sisteminin
qaydalarına uyğun verilәn vә tәtbiq edilәn

malların (işlәrin, xidmәtlәrin) miqdarı, çeşidi vә keyfiyyәti haqqında dolğun vә düzgün mәlumat әldә etmәyә•
onun saxlanmasının
sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun verilәn vә tәtbiq edilәn
İstehlakçı satıcıdan (istehsalçıdan, icraçıdan) alınmış malın (görülmüş işin, göstәrilmiş xidmәtin
vәtәndaşlara kompensasiya ödәnişlәri, müxtәlif müavinәt vә güzәştlәr vermәklә.
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malda qüsur vә ya saxtalaşdırma aşkar edәrsә, öz istәyinә görә satıcıdan vә ya istehsalçıdan nәyi tәlәb
etmәk hüququna malikdir:

Zәmanәt müddәti işin (xidmәtin) istehlakçı tәrәfindәn qәbul olunduğu gündәn, istehlakçının
tәqsiri üzündәn vaxtında qәbul olunmadıqda nә baş verir

Malın, işin vә ya xidmәtin qüsurları nәticәsindә әmlaka zәrәr vurulan hallarda bu qayda yalnız
hansı şәrtlә tәtbiq edilir

әtraf mühitin normativ göstәricilәrindәn dördüncüsü hansıdır?

әtraf mühitin keyfiyyәt normativlәri sisteminә daxil edilәn göstәricilәrdәn birincisi hansıdır?

Azәrbaycan Respublikası әrazisindә istehlakçılar aşağıdakı hansı hüquqlara malikdir

İstehlakçılar hüquqları qeyd edilәn bәnd hansıdır?

müqavilәnin lәğv edilmәsini vә çәkdiyi zәrәrin ödәnilmәsini.•
istehlak dәyәri
xam malin yoxlanması
saxlanması,qablaşdırılması, daşınması,tәlәblәrә uygunlugu
Sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları üzrә sertifikatlaşdırılmış mәhsulun müәyyәn edilmiştәlәblәrә
uyğunluğunu tәsdiq etmәk üçün verilmiş sәnәd hansıdır

işin (xidmәtin) icrası üçün müqavilәdә müәyyәn edilmiş müddәtdәn hesablanır.•
zәdәlәnmәsinә gәtirib çıxara bilәn xüsusi xassәlәri barәdә istehlakçını xәbәrdar etmәlidir
buna görә mәhsuliyyәt daşıyir
subut edir
dәyәrini istehlakçı müqavilә bağlanarkәn müәyyәnlәşdirir.

keyfiyyәtsiz mәhsul digәr әmlaka zәrәr vurmuş vә hәmin digәr әmlak öz tәyinatına görә әsasәn istehlak
mәqsәdi üçün istifadә edilmiş olsun.

•
ziyan günahkar tәrәfindәn ödәnilmәlidir
istehsalçı (icraçı) tam hәcmdә ödәmәlidir
әldә edilmәsi şәrtlәri
mәhkәmә tәrәfindәn müәyyәn edilir.

çirklәnmә mәnbәlәri
ekoloji göstәricilәr
atmosfer tәsirlәri
tәbii әtraf mühitә tәzyiqin yol verilәn son hәddi•
qәrarlar

әtraf mühit üçün tәhlükәli mallar
sәs, titrәmә, maqnit sahәlәrinin zәrәrli tәsir normativlәri•
çirklәnmә mәnbәlәri
ekoloji qiymәtlәndirmә
ekoloji xassә normaları

istehlak etdiklәri malların (işlәrin, xidmәtlәrin) lazımi keyfiyyәtdә olmasına;•
maldan (işin, xidmәtin nәticәlәrindәn) istifadә edilmәsinin, onun saxlanmasının
sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları üzrә sertifikatlaşdırılmış mәhsulun müәyyәn edilmiş tәlәblәrә
uyğunluğunu tәsdiq etmәk üçün verilmiş sәnәd;
sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun verilәn vә tәtbiq edilәn
prosesin, yaxud xidmәtin tәsdiq edilmiş tәlәblәrә uyğunluğunu göstәrәn, sertifikatlaşdırma sisteminin
qaydalarına uyğun verilәn vә tәtbiq edilәn

•
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Azad istehlakçılar hansı hüquqlara malikdir?

Zәmanәt müddәti işin (xidmәtin) istehlakçı tәrәfindәn qәbul olunduğu gündәn, istehlakçının
tәqsiri üzündәn vaxtında qәbul olunmadıqda nә baş verir

Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsinin hansı mәrhәlәsindәn sonra sertifikatlaşdırma üzrә
orqanda sınaq protokolunda әks olunmuş nәticәlәrin tәhlili yerinә yetirilir?

Malların (işlәrin, xidmәtlәrin) geri qaytarılması ilә әlaqәdar istehlakçıya dәyәn zәrәri kim
ödәmәlidir

Sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları üzrә sertifikatlaşdırılmış mәhsulun müәyyәn edilmiş
tәlәblәrә uyğunluğunu tәsdiq etmәk üçün verilmiş sәnәd hansıdır;

Mülkiyyәt formasından vә tәşkilatihüquqi formasından asılı olmayaraq satış üçün mal istehsal
edәn müәssisә, idarә, tәşkilat vә ya sahibkar necә adlanır.

istehlak etdiklәri malların (işlәrin, xidmәtlәrin) lazımi keyfiyyәtdә olmasına;•
maldan (işin, xidmәtin nәticәlәrindәn) istifadә edilmәsinin, onun saxlanmasının
sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları üzrә sertifikatlaşdırılmış mәhsulun müәyyәn edilmiş tәlәblәrә
uyğunluğunu tәsdiq etmәk üçün verilmiş sәnәd;
sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun verilәn vә tәtbiq edilәn
prosesin, yaxud xidmәtin tәsdiq edilmiş tәlәblәrә uyğunluğunu göstәrәn, sertifikatlaşdırma sisteminin
qaydalarına uyğun verilәn vә tәtbiq edilәn

malların (işlәrin, xidmәtlәrin) miqdarı, çeşidi vә keyfiyyәti haqqında dolğun vә düzgün mәlumat әldә etmәyә•
onun saxlanmasının
sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun verilәn vә tәtbiq edilәn
İstehlakçı satıcıdan (istehsalçıdan, icraçıdan) alınmış malın (görülmüş işin, göstәrilmiş xidmәtin
vәtәndaşlara kompensasiya ödәnişlәri, müxtәlif müavinәt vә güzәştlәr vermәklә.

işin (xidmәtin) icrası üçün müqavilәdә müәyyәn edilmiş müddәtdәn hesablanır.•
zәdәlәnmәsinә gәtirib çıxara bilәn xüsusi xassәlәri barәdә istehlakçını xәbәrdar etmәlidir
buna görә mәhsuliyyәt daşıyir
subut edir
dәyәrini istehlakçı müqavilә bağlanarkәn müәyyәnlәşdirir.

Mәhsulun uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi•
Xidmәtlәrin uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi
Keyfiyyәt sisteminin uyğnluğun seçilmәsi
Proseslәrin uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi
Personalın uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi

istehsalçı (icraçı) tam hәcmdә ödәmәlidir•
satıcı
sifarişçi
alıcı
istehlakçı

uyğunluq sertifikatı (sertifikat)•
qüsur
normativ sәnәd
zәmanәt müddәti
mühüm qüsur

istehsalçı•
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Standartın tәlәblәrinә cavab vermәyәn mәhsul necә adlanır?

Mәhkәmә – әmtәәşünaslıq ekspertizasının tәdqiqat obyektinә aşağıdakılardan hansı daxil
deyildir?

Mәhkәmә – әmtәәşünaslıq ekspertizasının tәdqiqat obyektinә aşağıdakılardan hansı daxil
deyildir?

Mәhkәmә – әmtәәşünaslıq ekspertizasının tәdqiqat obyektinә aşağıdakılardan hansı daxil
deyildir?

Şәxsi tәlәbatını ödәmәk mәqsәdi ilә mal, iş vә xidmәtlәrdәn istifadә edәn, onları alan, sifariş
verәn, yaxud almaq vә ya sifariş vermәk niyyәti olan şәxs;

әsassız ekspertiza aparılması nә ilә nәticәlәnir?

•
icraçı
istehlakçı
uyğunluq nişanı
satıcı

qeyri – standart mәhsul•
keyfiyyәtli mәhsul
standart mәhsul
normotiv göstәricilәrә uyğun mәhsul
әla növ mәhsul

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

malların silinmәsi aktları
qaimәlәr
qanunlar•
malların ucuzlaşdırılması aktları
etiketlәr

malların silinmәsi aktları
qaimәlәr
qәrardad•
malların ucuzlaşdırılması aktları
etiketlәr

satıcı
istehsalçı
istehlakçı•
uyğunluq nişanı
icraçı

ekspertiza zamanı standartlardan istifadә edilmәmәklә
ekspertiza zamanı mәsuliyyәtsizliklә
şübhә doğuran qәrarların qәbulu ilә•
ekspertiza zamanı ziddiyyәtin yaranması ilә
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Tәhlükәsizlik texnikasına әmәl edilmәdikdә ekspert nә etmәlidir?

Kәmiyyәt saxtalaşdırması nәdir?

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

Ekspertizada tipik sәhvlәrin buraxılmaması üçün nә etmәk lazımdır?

Ekspertiza aktında hansı tarix göstәrilir?

Mәhkәmә ekspertizası idarәsinin ekspertlәrinә rütbә dәrәcәlәri verilәrkәn nә nәzәrdә tutulur?

Mәhkәmә ekspertizası idarәsinin ekspertlәrinә rütbә dәrәcәlәri hansı qaydada verilir?

ekspertiza zamanı subyektivliklә

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

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

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

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

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

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

prokurorluq orqanlarının qәrarına әsasәn
Prosessual Mәcәllәyә әsaslanaraq
Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş qaydada•
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İlkin ekspertiza aktları hansı növ ekspertizada tәlәb olunur?

Nәzarәt ekspertizası zamanı hansı sәnәd tәlәb olunur?

Malların saxlanılması tәmin olunmadıqda ekspert nә etmәlidir?

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

Ekspert qәrarları nә zaman lәğv edilir?

Ölçü vasitәlәri nasaz olduqda ekspert qәrarları necә qiymәtlәndirilir?

Ekspert qәrarları elmi cәhәtdәn әsassız olduqda nә baş verir?

•
ekspertiza idarәsi rәhbәrinin rәyinә әsasәn
mülki qanunvericiliyә әsasәn

son ekspertizada
nәzarәt ekspertizasında
tәkrar ekspertizada•
yekun ekspertizada
kompleks ekspertizada

akt
әrizә
ilkin ekspertiza aktı•
qaimә
sınaq protokolu

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

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

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

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

qәrar obyektiv sayılır
qәrar rәyә göndәrilir
qәrar lәğv edilir•
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Ekspertiza zamanı ekspertin buraxdığı tipik sәhv hansıdır?

Müfәttiş nәzarәtinin nәticәlәri tәrtib olunan akt hansı orqanda saxlanılır?

Ekspertauditor hansı şәxslәrә deyilir?

Milli uyğunluq nişanının ölçülәrini necә müәyyәnlәşdirirlәr?

Sınaq laboratoriyalarına qoyulan әsas tәlәblәrin funksiyası hansı bәnddә düzgün qeyd edilmәyib?

Sınaq vә tәhlil metodları bölmәsinә aiddir?

•
qәrar müdafiә olunur
qәrar subyektiv sayılır

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

Sertifikatlaşdırma üzrә orqan•
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi şura
Sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
Sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
Azәrdövlәtstandart

Sertifikatlaşdırma sahәsindә bir yaxud bir neçә növ işlәri aparmaq üçün lazım olan şәxsdir.
Sertifikatlaşdırma sahәsindә yalnız bir növ işlәri aparmaq üçün attestasiyadan keçmiş vә hüquq almış şәxsdir.
Sertifikatlaşdırma sahәsindә bir yaxud bir neçә növ işlәri aparmaq üçün attestasiyadan keçmiş vә hüquq almış
şәxsdir.

•
Sertifikatlaşdırma vә digәr sahәlәrdә bir yaxud bir neçә növ işlәri aparmaq üçün attestasiyadan keçmiş vә
hüquq almış şәxsdir.
Sertifikatlaşdırma sahәsindә bir yaxud bir neçә növ işlәri aparmaq üçün attestasiyadan keçmiş şәxsdir.

“S” baza ölçüsünә
“T” baza ölçüsünә
”H” baza ölçüsünә•
“Z” baza ölçüsünә
“X” baza ölçüsünә

Texniki sәriştәlikmüvafiq tәşkilati vә idarәetmә strukturunun,yüksәk peşә hazırlıqlı personalın,sınaqlar üçün
bina vә avadanlığın,sınaq metodlarına vә prosedurlar normativ sәnәdlәrin olması ilә xarakterizә olunur.
ToxunulmazlıqSınaq laboratoriyaları vә onların işçi personalı sınaq nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı
kommersiya,maliyyә,inzibati vә digәr tәzyiqlәrә mәruz qalmırlar
ToxunulmazlıqSınaq laboratoriyaları vә onların işçi personalı sınaq nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı
nәticәlәri özünün müәyyәn etdiyi tarixdә açıqlaya bilәr.

•
Qәrәrsizliksınaqların aparılması,onların nәticәlәri üzrә qәrarların qәbul edilmәsi vә sınaq protokolların tәrtib
olunması zamanıyerinә yetirilәn fәaliyyәtin prinsipiallığı,düzgünlüyü,obyektivliyi ilә ifadә edilir.
Müstәqilliküçüncü tәrәf statusu ilә tәyin edilir.

әmәyin mühafizәsi vә nümunәvi maddәlәr
avandanlıqların inventar siyahısı
Sınaq metodikaları ilә işlәmәyә•
әmәyin mühafizәsi vә tәhlükәsizlik texnikası
әmәyin mühafizәsi vә nümunәvi maddәlәr
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Statistik metodlardan istifadә etmә bölmәsinә aiddir?

Hansı bölmәdә firma haqqında mәlumatlar verilir?

Sәnәdlәrlә rәftar qaydaları bölmәsindә nә qeyd olunur?

Ekspert qiymәtlәndirilmәsi nәdir?

Ekspertiza aktı neçә hissәdәn ibarәtdir?

Ekspert qәrarlarının lәğv edilmәsi üçün әsas nә sayılır?

Ekspertiza zamanı ekspertin buraxdığı tipik sәhvlәri göstәrin.

Sınaq metodikaları ilә işlәmәyә
avandanlıqların inventar siyahısı
sınaq laboratoriyası öz işindә keyfiyyәt göstıricilәrinin statistik analizi geniş tәtbiqi•
yeni avandanlığın alınması әmәyin mühafizәsi vә nümunәvi maddәlәr
әmәyin mühafizәsi vә tәhlükәsizlik texnikası

sınaqlar üçün müqavilә
Personal
Laboratoriyanın strukturu vә tәşkili•
sәnәdlәrlә rәftar
Terminlәr vә tәyinlәr

mәhsulun nümunәlәrinin sınaq üçün seçilib götürülmәsi qaydalarınl
sertifikatlaşdırmanın sәnәdlәşdirilmiş aparılma qaydaları
sınaq protokolların yenilәşdirilmәsi•
laboratoriyada sınaq aparılan zaman nәzәrdә tutulan tәdbirlәr
hәr bir işçinin yerindә sertifikatlaşdırmanın ayrıayrı әmәliyyatları üzrә konkret tәlimatları

qablaşdırmanın yoxlanması
malların miqdarının yoxlanması
әsas mәrhәlәnin vacib tәrkib hissәsidir•
markalanmanın yoxlanması
keyfiyyәt yoxlanması

5
2
3•
4
1

nöqsanlı mallar
standartların olmaması
qәrarların natamam olması•
nöqsansız mallar
mal partiyasının çoxluğu

ekspertiza zamanı mәsuliyyәtsizlik
standartdan istifadә edilmәmәsi
yarımçıq qalmış rәy•
rәyә tәsdiq edilmәsi
texniki sәnәdin olmaması
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әsassız ekspertiza aparılması nә ilә nәticәlәnir?

Mәlumatların etibarlı olmaması zamanı ekspert nә etmәlidir?

Tәhlükәsizlik texnikasına әmәl edilmәdikdә ekspert nә qәrar verir?

Kәmiyyәt saxtalaşdırılmasının üsulları neçә qruppa bölünür?

Texnoloji mәhvetmә hansı yolla aparılır?

Ekspertiza zamanı ekspertin buraxdığı tipik sәhvlәri göstәrin.

Müqayisәli tәdqiqatlar üçün nümunәlәr nә vaxt götürülür?

standartlardan istifadә edilmәmәsinә
ekspertiza zamanı mәsuliyyәtsizliyә
şübhә doğuran qәrarların qәbuluna•
ziddiyyәt yaranmasına
subyektivliyә

sәnәdlәr yoxlanılır
tәhlillәr aparılır
standarta baxılır
qәrar verilmir
ekspertiza dayandırılır•

mәslәhәt aparılır
sәnәdlәrә baxılır
ekspertizaya xitam verilir•
qәrar qәbul edilmir
informasiyalar tamamlanır

5
2
3•
6
4

yandırmaqla
tullantıya kimyәvi birlәşmә ilә tәsir etmәklә
emal yolu ilә•
parçalamaqla
әzmәklә

ekspertiza zamanı mәsuliyyәtsizlik
standartdan istifadә edilmәmәsi
yarımçıq qalmış rәy•
rәyә tәsdiq edilmәsi
texniki sәnәdin olmaması

ekspert işә dәvәt olunarkәn
komissiya sәdri attestasiyadan keçәrkәn
ekspertiza başlanarkәn
hadisә yerinә baxış keçirilәrkәn•
ekspertiza qurtardıqdan sonra
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Ağır fraksiyalı mayedәn necә nümunә götürülmәlidir?

Orta nümunәnin götürülmәsi hansı sәnәddә öz әksini tapır?

Torpaq sahәsindәn götürülmәli sxemin tәrtib edilmәsi kim tәrәfindәn yerinә yetirilmәlidir?

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

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

Nәqliyyat vәsaitinin tәhlükәsizliyi nәdir?

Göstәrilәnlәrdәn hansı mәhkәmә ekspertizası idarә rәhbәrinin vәzifәsinә daxildir?

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

istintaq protokolunda•
heç bir sәnәddә
müqavilәdә
sәrәncamda
rәydә

müstәntiq•
auditor
ekspert
idarә rәhbәri
komissiya sәdri

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

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

rәdd etmә
avtomobil vә s. maksimal mәsafә qәt etmәsi zamanı tәhlükәsizliyi•
müntәzәm işlәmә
sürәtli hәrәkәt
xidmәt müddәti

bunlardan heç biri daxil deyildir
sualları sistemlәşdirmәk
qәrar olmadığı halda tәdqiqat üzrә iş materiallarını tәlәb etmәk
qәrar olmadığı halda tәdqiqat obyektlәrini tәlәb etmәk
ekspertlәrә onların hüquqlarını izah etmәk•
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Aşağıdakılardan hansı mәhkәmә ekspertizası idarә rәhbәrinin vәzifәsinә daxildir?

Aşağıdakılardan hansı mәhkәmә ekspertizası idarә rәhbәrinin vәzifәsinә daxildir?]

Aşağıdakılardan hansı mәhkәmә ekspertizası idarә rәhbәrinin vәzifәsinә aiddir?

Göstәrilәnlәrdәn hansı mәhkәmә ekspertizası idarә rәhbәrinin vәzifәsinә daxildir?

Bunlardan hansı mәhkәmә ekspertizası idarә rәhbәrinin vәzifәsinә aiddir?

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

Ekspertiza aparılarkәn kommersiya aktında göstәrilmiş hansı mallara baxılır?

qәrar olmadığı halda tәdqiqat obyektlәrini tәlәb etmәk
qәrar olmadığı halda tәdqiqat üzrә iş materiallarını tәlәb etmәk
sualları sistem halına salmaq
ekspertlәrә onların vәzifәlәrini izah etmәk•
bunlardan heç biri daxil deyildir

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

eksperti bilәrәkdәn yalan rәy vermәkdәn imtina etmәdiyinә görә cinayәt mәsuliyyәti daşıması haqqında
xәbәrdar etmәk

•
qәrar olmadığı halda tәdqiqat üzrә iş materiallarını tәlәb etmәk
sualları sistemlәşdirmәk
bunlardan heç biri aid deyildir
qәrar olmadığı halda tәdqiqat obyektlәrini tәlәb etmәk

bilәrәkdәn yalan rәy vermәyә görә ekspertdәn iltizam almaq•
qәrar olmadıqda tәdqiqat obyektlәrini tәlәb etmәk
qәrar olmadıqda tәdqiqat üzrә iş materiallarını tәlәb etmәk
bunlardan heç biri daxil deyildir
suallar qruplaşdırmaq

ekspertin müstәqilik prinsipinә әmәl olunmasını tәmin etmәk•
sualları sistemlәşdirmәk
bilәrәkdәn yalan rәy vermәyә görә ekspertdәn iltizam almamaq
bunlardan heç biri aid deyildir
ekspertizanın tәşkil edilmәsindә iştirak etmәmәk

texniki tәhlükәsizlik qaydalarına әmәl olunmasını tәmin etmәk•
dәlillәrin olmasını
sübutların olmasını
bunlardan heç birini
preyskurantların olmasını

Tәzә istehsal olunan
Fiziki mexaniki göstәricilәrinә görә
Standart tәklәblәrinә görә
Etibarsız hesab olunan

•
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Trikotaj mallarının iqtisadi faizi nә zaman müәyyәnlәşdirilir?

Evristik metodlar hansı növlәrә bölünür ?

Vizual metoda hansı hiss orqanından istifadә olunur ?

Azәrbaycan Respublikasında metrologiya sahәsindә istifadә olunan normativ sәnәdlәr hansıdır?

Buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt üçün keçirilәn sınaqlar hansı standartlaşdırma növünә
aiddir?

Mәhkәmәәmtәәşünaslıq ekspertizası hansı sәnәdlәrә uyğun olaraq aparılır?

Mәhkәmәәmtәәşünaslıq ekspertizasının aparılması üçün әsas nәdir?

Ancaq zәdә almış•

Ketfiyyәt ekspertizası aparılarkәn
Kәmiyyәt ekspertizası aparılarkәn
Ticarәt birliyinin bu haqda xahişi olduqda•
Konteynerdә gәlmiş malalrın sayının yoxlanılması zamanı
Istehsal vә qeyri istehsal xarakter nöqsanlarına görә

ekspert vә sosioloji•
bioloji
sosioloji
riyazi
mikrobioloji

qoxu
taktil
lamisә
әtir
görmә•

Dövlәt standartları•
Azәrbaycan Respublikası Standartlaşdırma,Metrologiya vә Patentlәşdirmә üzrә dövlәt komitәsinin әsasnamәsi
Sertifikatlaşdırma әsasnamәsi
Metodik tәlimlәr
“Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi haqqında” Azәrbaycan Respublikası qanunu

Sınaq metodların standartı•
Istismar vә tәmir qaydaları standartları
Çeşidlәrin standartı
Ölçü cihazlarının vә ölçülәrin yoxlanma metodları vә vasitәlәri üçün standartlar
Nişanlama,qablaşdırma,saxlanma vә daşınma qaydaları standartları

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

tәhqiqatçı, müstәntiq, prokurorun, mәhkәmәnin qәrarları•
Tәhsil Nazirliyinin qәrarları
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin qәrarları
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Sual ekspertin xüsusi bilik dairәsindәn kәnara çıxarsa, o nә edir?

Ekspert rәy vermәyin qeyrimümkünlüyü haqqında tәrtib etdiyi aktı hara göndәrir?

әgәr әlavә materialların göndәrilmәsi mümkün deyilsә, ekspert nә etmәlidir?

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

Orqonoleptiki metod neçә yarımqrupa bölünür?

Malın keyfiyyәtinin 10% artması qiymәtә necә tәsir edir?

Ekspertizanın ixtisaslaşması nәyi tәyin edir?

әsas yoxdur
idarә rәhbәrinin qәrarı

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

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

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

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

5•
6
3
2
4

Qiymәtlәrin 40%50% artmasına•
Qiymәtlәrin 2040%artmasına
Qiymәtlәrin 1030% artmasına
Qiymәtlәrin 2025% artmasına
Qiymәtlәrin 4045% artmasına

ekspertizanın sinfini•
ekspertin bilik sәviyyәsini
tәdqiqat metodunu
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Malların kriminal ekspertizasının mәzmunu nәdәn ibarәtdir?

Yun parça kriminal ekspertizanın obyekti ola bilәrmi?

Bunlardan hansı kompleks ekspertizaya aiddir?

Fәnndaxili ekspertiza hansı ekspertizanın tәrkib hissәsidir?

Malların standarta uyğunluğunu hansı ekspertiza tәyin edir?

Malların saxlanma şәraitini hansı ekspertiza tәyin edir?

Müasir ekspertizada hansı ekspertiza tәdqiqatlarından daha geniş istifadә edilir?

tәdqiqat laboratoriyasını
ekspertin iş stajını

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

ekspertin tәlәbi ilә ola bilәr
müstәntiqin tәşәbbüsü ilә ola bilәr
yalnız mәhkәmә qәrarı әsasında ola bilәr
xeyr
bәli•

fәnndaxili•
baytarlıq
biokimyәvi
biofiziki
әmtәәşünaslıq

baytarlıq
biokimyәvi
biofiziki
genetik
kompleks•

ballistik
mәhkәmә – әmtәәşünaslıq•
daktiloskopik
trassoloji
mәhkәmә – tibbi

daktiloskopik
mәhkәmә – әmtәәşünaslıq•
ballistik
mәhkәmә – tibbi
trassoloji

baytarlıq
kompleks•
sanitargigiyenik
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Müasir kriminalistika istintaq orqanları qarşısında mәsәlәlәri hәll etmәk üçün harada hәlledici rol
oynayır?

Keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı nәlәr nәzәrә alınmalıdır?

Ekspert qiymәtlәndirmә zamanı әn az neçә nәfәr qiymәtlәndirmә iştirak etmәlidir?

ekoloji
genetik

standartlaşmada
metrologiyada
sertifikatlaşdırmada
yalnız tәtbiqi riyaziyyatda
elmitexniki inkişafda•

İstismar şәraiti vә istehlakçının tәlәbi•
Istehlakçıların maddi durumu
Texnoloji vәziyyәt
Xammalı
Ilkin emal texnologiyası

3
6
5
7•
4


