
TESTLƏR 

 

1. 6-cı maddənin məqsədləri üçün mülki hüququn: 

a. Həmin dövlətdə hüquqi əsası olmalıdır. 

b. Əksər iştirakçı dövlətlərdə hüquqi əsas mövcuddursa cavabdeh dövlətin qanununda qeyd 

edilməsi tələb edilmir.  

c. Həmin dövlətdə hüquqi əsasın olması tələb edilmir.  

 

2. Aşağıdakı hallarda məhkum etmədən şikayət vermək hüququ təmin edilir 

(Konvensiya kontekstində): 

a. Azadlıqdan məhrum etməyə səbəb olan məhkumluqdan. 

b. Mühüm olmayan hüquq pozuntusu il əəlaqədar; 

c. Ali instansiya məhkəməsi tərəfindən məhkum edildikdə; 

d. bəraət hökmündən şikayət verildikdən sonra;  

 

3. Aşağıdakı imtinalardan hansını AİHM mülki hüququn pozuntusu kimi tanıyacaq? 

a. Mülki qulluqçulara (гражданским служащим) təqaüdün verilməsindən 

b. KİV-də məhkəmə iclasının işıqlandırılmasından 

c. Vergi güzəştlərinin verilməsindən 

d. Pasportun verilməsindən 

 

4. Aşağıdakı hallar şəxsə cinayət ittihamının verilməsi kimi dəyərləndirilə bilər. 

a. Seçkilərdə namizədliyininverilməsinəqadağanın qoyulması; 

b. Verginin vaxtındaödənilməməsiiləbağlı cərimələnməsi; 

c. ölkədə vizasız yaşaması ilə bağlı deportasiya edilməsi 

 

5. Təqsirsizlik prezumpsiyasına aşağıdakılar təsir etmir 

a. hakimlərin bəyənatları 

b. jurnalistlərin bəyanatları 

c. andlı iclasçıların bəyənatları 

d. polis əməkdaşlarının bəyanatları 

 

6. Məhkəməyə çatımlılıq aşağıdakılardan birini ehtiva edir: 

a. şəxsi məhkəmə təqibinə məruz qoymaq hüququ 

b. beynəlxalq təşkilatlara iddia vermək hüququ 

c. ayrı-ayrı hallarda hüquqi yardım almaq hüququ. 

d. iddia müddətini gözardı etmək imkanının olması 

 

7. Məhkəmə araşdırmasının müddətinin uzun olması əsaslı hesab edilməyəcək 

a. xüsusi hüquq sahəsində hakimlərin yığılaraq hazırlanması  

b. digər dövlətlərin məhkəmələrindən köməyin alınması tələb edilməsi ilə əlaqədar  

c. hakimlərin məzuniyyətə getməsi ilə əlaqədar 

d. cavabdehin sübut toplaması ilə əlaqədar 

 

8. Cinayət işində hüquqi yardım təqdim edilən təqsirləndirilən şəxsə: 

a. Istədiyi sayda vəkil tutmaq hüququ verilə bilər; 

b. Bütün hallarda onun adından çıxış edəcək vəkili seçmək imkanı verilə bilər; 

c. Məhkum edildiyi halda vəkilin pulunu ödəmək öhdəliyi qoyula bilər 

 

 



9. Çarpaz dinləməyə məruz qalmadan, müstəsna olaraq yalnız bir şahidin ifadəsi 

əsasında məhkum edilməyə icazə verilir. Əgər bu şahid: 

a. uşaqdırsa 

b. təqsirləndirilən şəxsin intiqam alacağından qorxursa 

c. vəfat etmişdirsə 

d. ifadələrinin düzgünlüyü ciddi şəkildə yoxlanmışdırsa (прошел тщаельную проверку на 

правдивость показаний) 

e.  
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