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Giriş 

 

Monoqrafiya  əsasən yol-nəqliyat hadisəsi ilə bağlı 

təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərindən biri olan hadisə 

yerinə baxışdan bəhs edir. Burada yol-nəqliyyat 

hadisəsi ilə bağlı baxışın məqsədi, YNH yerində 

istintaq-əməliyyat qrupu iştirakçılarının vəzifələri və 

hadisə yerində onların hərəkətləri, hadisə yerinə 

ümumi baxışın, həmçinin nəqliyyat vasitələrinə və 

meyitə baxışın taktiki üsulları, hadisə yerindən qaçmış 

sürücünün və nəqliyyat vasitəsinin müəyyən edilməsi 

üçün görülən tədbirlər, baxış zamanı sxemin tərtib 

edilməsi,video və fotoçəkilişin aparılması 

xüsusiyyətləri əks olunmuşdur. Həmçinin 

monoqrafiyada yol-nəqliyyat hadisələri üzrə keçirilən 

istintaq eksperimentinin taktiki aspektlərinin bəzi 

xüsusiyyətləri də açıqlanmışdır. 

 

 

§ 1. Yol-nəqliyyat hadisələri üzrə hadisə yerinə 

baxış 

Yol-nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı hadisə yerinə baxış 

mühüm əhəmiyyət kəsb edən təxirəsalınmaz istintaq 

hərəkətlərindən biridir. 

YNH yerinə baxışın məqsədi aşağıdakı halları 

müəyyən etməkdən ibarətdir: yol-nəqliyyat  

hadisəsinin baş vermə yerini; hadisənin vaxtını; 

nəqliyyat hadisəsinin növünü: vurma, toqquşma, aşma 
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və s;hərəkətin istiqamətini, təhlükəli vəziyyətin 

yaranması anında, hadisə zamanı və hadisənin son 

mərhələsində iştirakçıların yerləşməsini və 

hərəkətərini; hadisə zamanı yol şəraitini; yol  

örtüyünün növünü və vəziyyətini; yolun 

eni,nişanlanması və digər xüsu-siyyətlərini; 

yaxınlıqdakı sahələrin xarakteristikasını; yol 

nişanlarının mövcudluğunu; görünüş sahəsini; 

görünmə dərəcəsini; yolun işıqlandırma vəziyyətini; 

hərəkətin sıxlığını və intensivliyini; hərəkət üçün  

maneələrin və yol qusurlarının mövcud olmasını; yol-

nəqliyyat hadisəsi nəticəsində yol örtüyündə, ətrafdakı 

əşyalarda, zərər çəkmişin üzərində yaranmış izləri; 

nəqliyyt vasitəsinin vəziyyətini; nəqliyyat vasitəsindən 

ayrılmış hissələrin, ondan aşmış yükün 

mövcudluğunu, onların yerləşməsini; yol-nəqliyyat 

hadisəsinin müşahidə edən şəxsləri  (şahidləri); 

Baxışdan əvvəl görülən tədbirlər 

1.Növbətçi YNH haqqında məlumat verən 

şəxsdən aşağıdakıları aydınlaşdırmalıdır: 

 –Yoln nəqliyyat hadisəsinin baş vermə yerini, 

vaxtını  və xarakterini; 

–zərər çəkmiş varmı, onların sayını, onlara tibbi 

yardımın göstərilməsini, harada yerləşdirilməsini. 

Həmçinin məlumat verən  şəxsin soyadı, adı, 

atasının adı, telefonu, ünvanı və olduğu yer müəyyən 

edilir.  Zəruri hallarda hadisənin şahidləri haqqında 

məlumatlar aydınlaşdırılır. 
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Əgər zərər çəkmiş şəxsə tibbi yardım 

göstərilməyibsə, onda növbətçi hadisə yerinə təcili tibbi 

yardımı çağırır, hadisə yerinin mühafizəsi ilə bağlı 

yaxınlıqda olan post patrul xidməti əməkdaşlarına sahə 

müvəkkilinə tapşırıqlar verir və yaxud hadisə yerinə öz 

köməkçisini göndərir. 

Əgər zərərçəkmiş tibb müəssisəsinə çatdırılıbsa və 

ifadə verə bilirsə, onda növbətçi hadisə barədə dəqiq 

məlumat toplamaq məqsədilə onun yanına əməliyyat 

müvəkkilini və ya digər əməkdaşları göndərir. 

Hadisədə xarici dövlətə məxsus nəqliyyat vasitəsi 

iştirak edibsə, bunun barəsində müvafiq idarələrə 

məlumat verilir. 

Əgər sürücü hadisə yerindən qaçıbsa, aşağıdakılar 

aydınlaşdırılmalıdır: 

- nəqliyyat vasitəsinin əlamətləri, onun güman 

edilən hərəkət istiqaməti, sürücünün zahiri əlamətləri, 

YNH haqqında ilkin zəruri məlumatları aldıqdan sonra 

növbətçi istintaq-əməliyyat qrupunun hadisə yerinə 

vaxtında getməsini təmin edir. 

2.YNH yerinin mühafizəsi, adətən, polis işçilərinə 

tapşırılır. YNH yerini mühafizə edən əməkdaş 

aşağıdakı mühafizə vəzifələrini yadda saxlamalıdır: 

-YNH istintaqı üçün əhəmiyyətlı olan maddi 

obyekt və izlərin qorumalı, hadisə yerinin 

toxunulmazlığını təmin etməli. 

-YNH yerində hərəkətin təhlükəsizliyini təmin 

etməli; 
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- YNH baş verən ərazini xüsusi vasitələrlə (məs. 

daşınan dirəklər, əhatəedici lent, yol qəza işarələri) 

əhatəyə alınmalıdır. 

3.Hadisə yerinə ilk gəlmiş polis əməkdaşları 

tərəfindən aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilməlidir: 

- zərərçəkmişlərə tibbi yardım göstərməli və ya 

bunun üçün tədbir görməli; 

- şahidlərini müəyyən etməli, onların ünvanlarını 

qeyd etməli, müstəntiq və ya təhqiqatçı gələnə qədər 

hadisə yerində qalmağı onlara təklif etməli. 

YNH-nin baş vermə şəraitini bərpa etmək üçün 

əhəmiyyət kəsb edən izlərin və əşyaların qorunması ilə 

bağlı müvafiq tədbirlər görmək lazımdır.  

Əgər izləri və əşyaları ötüb keçmək mümkün 

deyilsə onda onların ilkin vəziyyətini və iş üçün 

əhəmiyyət kəsb edən tormoz (əyləc) izinin başlanğıc və 

son nöqtələrini, qan izlərinin olduğu yerləri, meyitin 

yerləşməsini, onun geyim əşyalarının yerini, nəqliyyat 

vasitəsinin qabaq və arxa təkərlərinin yerini, aşmış 

yükün yerləşdiyi yeri qeydə alınmalı. 

Qeydlər təbaşir, boya və iti əşyalarla aparıla bilər. 

Həmin izlərin dəqiq ölçüləri götürülməli və maddi 

obyektlərin ətraf əşyalara nisbətən yerləşməsi qeydə 

alınmalıdır. 

YNH yerində istintaq-əməliyyat qrupu iştirakçılarının 

vəzifələri 

Müstəntiq:  
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Hadisə yerinə baxış keçirir, protokol və sxemi 

tərtib edir. Baxış zamanı barədə izahat verə bilən 

sürücü və zərərçəkmişin baxışda iştirak etməsi 

məsələsini həll edir və digər müvafiq qərarlar qəbul 

edir. Zərürət yarandıqda istintaq eksperimentini təşkil 

edir (məsələn, fara işığında yolun hərəkət hissəsində 

yerləşən əşya və maneələrin görünmə dərəcəsini, 

sürücü və sərnişin yerində görünüş sahəsini və s. 

müəyyən etmək məqsədi ilə). Həmçinin istintaq-

əməliyyat qrupu üzvlərinin işini tənzimləyir. 

Əməliyyat müvəkkili:  

YNH yerinə baxış zamanı müstəntiq və ya 

təhqiqatçıya kömək edir, onların tapşırıqlarını yerinə 

yetirir, zəruri əməliyyat-axtarış tədbirlərini həyata 

keçirir. 

Öz vəzifə borcuna müvafiq olaraq: 

- DYP nümayəndəsi ilə birlikdə hadisə yerindən 

qaçmış sürücünün axtarışını təşkil edir; 

- hadisə yerindən qaçmış nəqliyyat vasitəsinin 

keçməsi güman edilən yollarda sipərləri  təşkil edir; 

- hadisə yerinə yaxın olan ərazilərdə yaşayan 

vətəndaşlarla baş vermiş hadisə barədə sorğular aparır; 

- yol hadisəsinin detallarını aydınlaşdırmaq üçün 

və hadisə yerindən qaçmış sürücünün (nəqliyyat 

vasitəsinin) axtarışı üçün əhəmiyyət kəsb edən 

məlumatları əldə etmək məqsədi ilə hadisə yerində 

olan vətəndaşlarla söhbət edir; 
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-zəruri hallarda müstəntiqin və yaxud növbətçinin 

göstərişi ilə YNH barədə izahatlar almaq üçün 

zərərçəkmiş şəxslərin yerləşdirildiyi tibb müəssisəsinə 

gedir. 

DYP (YPX) əməkdaşları:    

YNH yerində piyadaların və nəqliyyat 

vasitələrinin hərəkət təhlükəsizliyini təmin edir. 

Hadisədə iştirak etmiş nəqliyyat vasitəsinin müəyyən 

edilməsi üçün vacib olan izlərin və əşyaların aşkar 

edilməsində müstəntiq və ya təhqiqatçıya kömək 

göstərir. Nəqliyyat vasitəsinin texniki vəziyyətinin 

yoxlanılmasında, onun sahibinə qaytarılması  barədə 

məsələ həll edilənə qədər müvafiq dayanacaqlarda 

(yerlərdə) saxlanmasını təmin edir. 

Kriminalist:  

İzlərin və maddi sübutların aşkar edilməsində, 

qeyd edilməsində, götürülməsində və qablaş-

dırılmasında müstəntiqə və ya təhqiqatçıya kömək 

göstərir.  Baxış zamanı izlərin mənşəyi haqqında, 

hadisə yerində bu və ya digər əşyaların olması barədə 

fərziyyələr irəli sürür. Aşkar edilmiş izlərlə (məs. təkər 

izləri) nəqliyyat vasitəsinin növünü və markasını 

müəyyən edir. Cinayətin açılması üçün əşya və izlərin 

istifadə olunmasının mümkünlüyü barədə təkliflər 

verir. Hadisə yerinin fotoçəkilişi zamanı məsləhətlər 

verir və ya özü fotoçəkilişi aparır. Baxış protokolunun, 

plan və sxemlərin tərtib edilməsi zamanı izlərin və 

əşyaların təsvir edilməsində köməklik göstərir. 
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Mütəxəssis (avtonəqliyyat sahəsi üzrə):  

Hadisənin baş vermə mexanizminin aşkar 

edilməsində, hadisənin səbəblərinin müəyyən 

olunmasında, nəqliyyat vasitəsinin eyniləşdirilməsinə 

imkan verən izlərin, tormoz izinin uzunluğunun təyin 

edilməsində hadisənin baş vermə mexanizmini bərpa 

edilməsində, ayrı-ayrı növ izlərinin mənşəyinin 

aydınlaşdırılmasında kömək edir. Nəqliyyat 

vasitələrinin texniki vəziyyətini, ayrı-ayrı qovşaq və 

detalları yoxlayır. Hadisə yerindən qaçmış nəqliyyat 

vasitəsinin marka və modelini, izlər və maddi sübutlar 

əsasında hərəkət istiqamətini müəyyən edir. YNH 

yerində yol hərəkətinin tənzimlənməsi 

xüsusiyyətlərinə diqqət yetirir. Müstəntiqin qərarı ilə 

görünüş sahəsinin müəyyən edilməsində və tormoz 

sisteminin yoxlanması üzrə keçirilən istintaq 

eksperimentlərində iştirak edir.  

YNH yerinə gəldikdən sonra müstəntiqin 

hərəkətləri.Hadisə yerinə gəldikdən sonra müstəntiq 

ümumi xarakterli hərəkətlərin icrası ilə bərabər: 

- zərər çəkmişin soyadını, adını və atasının adını, 

göndərildiyi xəstəxananı müəyyən edir; 

-  hadisə  iştirakçısı olmuş  sürücünün  

şəxsiyyətini müəyyən edir, onun sənədlərini 

(sürücülük vəsiqəsi, yol vərəqəsi, texniki pasport , 

yükün sənədləri) yoxlayır və zəruri halda onları 

götürür. 
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-  hadisə yerində baş vermiş dəyişikləri 

şahidlərdən, polis əməkdaşlarından və digər 

şəxslərdən aydınlaşdırır; 

-  hadisə yerinin    vəziyyətini olduğu kimi 

saxlamaq mümkün olmadıqda nəqliyyat vasitəsinin 

yerləşməsini, zərərçəkmişin olduğu yerin koturlarını, 

ayrılmış detal və hissələrin, aşmış yükün yerini,  qan, 

yanacaq-sürtgü materiallarının olduğu yerləri qeyd 

edir; 

-  əgər  sürücüdə sərxoşluq əlamətləri aşkar 

edilərsə, onu polis işçilərinin müşayiəti ilə tibbi 

müayinəyə göndərir; 

-  əgər sürücü hadisə yerindən qaçıbsa, onun 

yaxalanması üçün tədbirlər görür və bu barədə 

əməliyyat-axtarış orqanı və yol-patrul xidməti 

əməkdaşlarına müvafiq tapşırıqlar verir. 

YNH  yerinə baxış zamanı həyata keçirilən əsas 

hərəkətlər.YNH yerinə baxış zamanı aşağıdakı işlər 

həyata keçirilir: 

- şüşə qırıntıları, nəqliyyat vasitəsindən qopmuş 

palçıq, aşmış yük, ayrılmış  detal və hissələr, dağılmış 

maye (yanacaq-sürtkü materialları) qalıqlarına əsasən 

hadisənin mərkəz nöqtəsini müəyyən edilməsi; 

- yolayrıcıda toqquşma zamanı hər tərəfdən 

görünüş sahəsinin xarakteri, işıqforların yeri,  onların iş 

rejimi, yolayrıcıda və ona bitişik  küçələrdə hərəkəti 

tənzimləyən digər yol nişanlarının olması; 
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-  nəqliyyat vasitəsinin yoldan sürüşməsi və 

yaxud aşması zamanı yolun dairələnmiş sahəsində 

mütəxəssisin köməyi ilə izlər əsasında avtomobilin 

hərəkət radiusunun müəyyən edilməsi; 

-  əgər toqquşma ötmə zamanı baş veribsə, onda 

ötmə hərəkətinin keçirildiyi  yol sahəsi daha geniş 

nəzərdən keçirilir, bu halda hərəkət hissəsinin 

vəziyyətinə, yol nişanlarının görünmə dərəcəsinə, ötmə 

yerində yolun  görünüş sahəsinə diqqət yetirilir; 

-  nəqliyyat vasitələrinin hər birisinin hərəkət 

istiqamətini göstərən əlamətlər aşkar edilir və qeyd  

olunur; 

-  ox xəttinə və yol ötrüyünün kənarlarına 

nisbətdə sol və sağ təkər izlərinin yerləşməsi müəyyən 

edilir və qeydə alınır; 

-  tormoz izləri aşkar edilib ölçülür. Əgər tormoz 

izi müxtəlif yol ötrüklərindən keçirsə, hər bir sahədə 

izin uzunluğu ayrıca ölçülərək qeyd olunur; 

-  nəqliyyat vasitələri baxışdan keçirilir. Adətən 

baxış insan bədəni, digər nəqliyyat vasitəsi və ya 

obyektlə təmasda olan hissədən başlanır; toqquşma 

nəticəsində nəqliyyat vasitəsi üzərində yaranmış 

zədələr (əziklər, cızıqlar, batıqlar, yarıqlar, lak-boya  

örtüklərinin, palçıq və digər maddələrin yapışması, 

təzə sınıq izləri)  onların  avtomobil üzərindəki 

yerləşməsi yeri qeyd olunur; 

-  Baxış zamanı nəqliyyat vasitəsinin texniki 

vəziyyəti mütəxəssisin köməyi ilə müəyyən edilir 
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(tormoz, sükan idarəetmə, işıqlandırma, siqnal, 

sistemləri); 

- avtomobilin ön hissəsinə baxış zamanı  qabaq 

bufer, nömrə, raditor üzlüyü, faralar, qabarit işıqları, 

kapot, qandallar, qabaq təkərləri, ön şüşənin sütunları, 

şüşə bərkidicilərinin vəziyyəti müəyyən edilir. 

Avtomobilin yan tərəflərinə baxış zamanı 

qapıların və onların dəstəklərinin, yan şüşələrin, yük 

maşınında bortların, minik avtomobilində isə banın 

yan sütunlarının, arxa təkərlərin vəziyyəti müəyyən 

edilir. 

Avtomobilin arxa tərəfinə baxış zamanı arxa 

buferin, arxa qabarit işıqlarının, nömrə nişanının, 

damın və s. vəziyyəti nəzərdən keçirilir. 

- avtomobilin   salonuna baxış zamanı  daxili 

avadanlıqların vəziyyəti, qan izləri və onların forması, 

kənar əşyaların olması, rezin ayaqaltıların, salonun, 

döşəməsi üzərində olan izlər müəyyən edilir; 

- əgər nəqliyyat  vasitəsinin digər  şəxs 

tərəfindən idarə edilməsi haqqında sürücünün ərizəsi 

varsa (və yaxud bunu güman etmək üçün digər əsaslar 

olduqda) sükan, sürət qutusunun və əl əyləcinin lingi, 

arxa görünüş güzgüsü, xırda əşyalar üçün qutunun 

qapağı üzərində əl izləri  aşkar  edilməsi və 

götürülməsi üçün tədbirlər görülür. 

Yol nəqliyyat hadisəsi yerinə baxış.Hadisə yerinə 

ümumi baxış zamanı nəqliyyat vasitəsinin yol 

nişanlarına və ətafdakı obyektlərə (ev, elektrik 
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dirəkləri, tikililər və s.) nisbətdə yerləşməsi və  baxışın 

sərhədləri müəyyən edilir. Hadisə yerinin 

istiqamətləndirici  və müfəssəl foto və ya video 

çəkilişləri aparılır. Çəkiliş zamanı yol nişanları, yol 

boyunca olan şərait kadra düşməlidir.  Hadisə yerinin 

icmal fotoçəkilişini  bir neçə nöqtədən iri miqyasla 

aparmaq lazımdır ki, hadisə yerindəki nəqliyyat 

vasitələrinin bir-birinə nisbətdə yerləşməsi daha aydın 

görünsün. Hadisə yerinə baxış zamanı  nəqliyyat 

vasitəsinin tormoz izlərinin, meyitin yerləşdiyi yerin, 

yol nişanlarının, digər izlərin və maddi sübutların 

müfəssəl fotoçəkilişi aparılır. 

Yol sahəsinə baxış zamanı onun dəqiq 

koordinatları qeyd olunur. Əgər o yaşayış  

məntəqəsində yerləşirsə, onun qarşısındakı küçənin adı 

və evin nömrəsi göstərilir.  Yaşayış məntəqəsindən 

kənarda yerləşən yollarda ən yaxında olan kilometr 

sütunu, yolayrıcı və ya hansısa yaşayış məntəqəsinə 

qədər məsafə müəyyən edilir. 

Yaşayış məntəqəsindən yolun  istiqaməti  küçə və 

meydanların yerləşməsi ilə, şəhərdən kənarda isə 

yaşayış məntəqəsi ilə müəyyən edilir. 

Yol sahəsinin eni  küvetin isə dərinliyi və 

yamacları ölçülür. Səkilərin olması və onların 

hündürlüyü, ox xəttinin olub-olmaması, onun növü 

(qırıq, bütöv və s.), yolayrıcıların mövcudluğu və ya 

yoxluğu, onların xarakteri qeydə alınır. 
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YNH  yerinə baxış protokolunda yol örtüyünün 

növü, vəziyyəti (quru, yaş, palçıqlı, qumlu, çala-

çuxurların mövcudluğu və s.), yolun eninə və  ya 

uzununa mailliyi, onların ölçüləri barədə məlumatlar  

əks olunur. 

Nəqliyyat vasitəsi aşdığı halda dönmə 

radiusunun, yolun eninə mailliyin ölçüsünün müəyyən 

edilməsi vacib əhəmiyyət kəsb edir. Yol  parametrlərini 

müəyyən etmək üçün zəruri hallarda  səlahiyyətli 

təşkilatlardan planların surətlərini götürmək də 

məqsədəuyğun olardı. 

Müxtəlif obyektlərin müəyyən məsafədə və 

işıqlanma şəraitində görünmə şəraitini təyin etmək də 

zəruri sayılır. Küçə işıqlandırıcı sütunlarında 

quraşdırılan lampaların  növü (közərmə lampası, 

lüminessent  lampası və ya yüksək təzyiqli  civə 

lampaları) qeydə alınmalıdır. 

Əgər  hadisədə iştirak etmiş nəqliyyat vasitəsi 

hadisə yerindədirsə  və onun elektrik sistemi sıradan 

çıxmayıbsa, onda  həmin avtomobildəki yaxın və uzaq 

işıq faralarını işə salmaqla  işıqlandırma və görünmə 

məsafəsini müəyyən etmək olar. 

Hadisə  yerinə baxış protokolunda qeyd olunmalı 

ətraf obyektlərə evlər, ağaclar və kollar, kilometr 

göstəriciləri, teleqraf və işıqlanma sütunları, arkalar, 

giriş qapıları, səkilər, avtobus dayanacaqları,  dəmir yol 

keçidləri aid etmək olar. Həmçinin həmin obyektlərin 
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hadisə yerindən hansı məsafədə yerləşməsi də 

göstərilir. 

Yol  nişanları, onların yerləşməsi, işıqforlar, 

şlaqbaumlar, təhlükəsizlik zolaqlarının vəziyyəti,  

piyadalar üçün keçidin  olması, çıxışların istiqaməti, 

onlardan hadisə yerinə nisbətdə  yerləşməsi,  həmçinin 

YNH ərazisində hərəkətə adiyyətı olan bütün obyektlər 

qeyd olunmalıdır. 

YNH yerində izlərə və  obyektlərə aşağıdakı 

ardıcıllıqda baxış keçirilməsi məqsədəuyğundur: 

 – maye, səpələnən maddə və xırda obyektlərin 

qeydə alınması və götürülməsi; 

– nəqliyyat vasitələrinin izlərinə (tormoz izi, 

maneə, qurğu, ağaclar üzərində olan nəqliyyat 

vasitəsinin izləri, bioloji mənşəli maddə və izlərə 

baxış); 

– meyit və nəqliyyat vasitələrinə baxış. 

Birinci qrup obyektlər tez dəyişilən və məhv 

olunandır. Buna görə onlar ilk növbədə nəzərdən 

keçirilməli (təsvir, fotoçəkiliş) və götürülməlidir. İkinci 

qrup izlər daha davamlıdır, buna görə onların qeyd 

olunması və götürülməsi tez dəyişilən izlərdən 

(obyektlərdən) sonra da aparıla bilər. 

Üçüncü qrup obyektləri fotoçəkilişdən, yerləri   

tabahşir ilə qeyd etdikdən sonra yolun  hərəkət 

hissəsindən kənara, səkiyə çəkmək olar. Adətən 

intensiv hərəkət olan  küçələrdə, şəhərdaxili yollarda 

hadisə yerinə baxış  zamanı belə  zərurət yaranır. 
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Baxış zamanı  izlər və obyektlər kağız və  

polietilen  paketlərdə qablaşdırılır. Bu zaman bir yerdə  

olan şüşə qırıntıları bir paketə yığılır. Səpələnən 

maddələr ayrı-ayrılıqda qablaşdırılır. Bu maddələrin 

qarışdırılması yol verilməzdir. Yağ və  digər mayelərin  

izləri asfalt, taxta və ya torpağın üzərindən qaşınaraq 

götürülür.  Bundan başqa torpaq asfalt, taxta və s. 

səthindən müqayisəli tədqiqat  üçün  nümunələr də  

götürülür. Çünki, bəzi  hallarda nəqliyyat vasitəsinin 

axtarışı və hadisədə iştirak  edən şəxslərin müəyyən 

edilməsi üçün bu izlər (maye,  səpilən maddə və lak-

boya örtükləri şüşə qırıntılrı və s.) böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. 

Nəqliyyat vasitəsinə baxış.Hadisə yerində olan 

nəqliyyat vasitələrinə baxış, adətən tez dəyişilən və 

məhv ola bilən əşya və izlərin qeyd edilməsi və 

götürülməsindən sonra və meyitə baxışla eyni vaxtda 

(və ya ondan sonra) aparılır. 

Nəqliyyat vasitəsinə baxış onun hadisə yerindəki 

yol, küçə elementlərinə (yol nişanları, yolayrıcı, 

qurğular), digər nəqliyyat vasitələrinə və meyitə  

nisbətən yerləşməsini aydınlaşdırmaqla başlanır.  

Hadisə yerində nəqliyyat vasitələrinə baxış iki metodla 

həyata keçirilir: statik və dinamik. Onun fotoçəkilişi 

aparılır,  sxemdə göstərilir. 

Baxış protokolunda  nəqliyyat vasitəsinin növü, 

modeli, dövlət nömrə nişanı, rəngi, yükün xarakteri, 

miqdarı, çəkisi, nəqliyyat vasitəsinin harada yerləşməsi 
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(hərəkət hissəsində,  səkidə, küvetdə, piyada  

keçidində və s.) yol elementlərindən, digər nəqliyyat 

vasitələrindən, meyitdən, istiqamətverici qismində 

seçilən obyektlərdən hansı məsafədə yerləşməsi 

göstərilir.  

Nəqliyyat vasitəsinin yol elementlərinə  (səki, 

nişan xəttləri və s.) nisbətdə yerləşməsni  müəyyən 

edərkən  avtomaşının qabaq hissəsinin  hansı 

istiqamətə  yönəlməsini də göstərmək lazımdır. 

Nəqliyyat vasitəsinə baxışı onun qabaq hissəsindən 

başlamaq tövsiyə olunur.  Bu vaxt faraların, qabaq 

şüşənin bütövlüyünə, avtomobilin üzərində (kabina və 

kuzanın qabaq, yan hissələri) əzik, cızıq, insan tükü,  

dərisi və əzələ hissələrinin, qanın, paltar hissələrinin, 

liflərinin olmasına diqqət yetirilir.  Avtomobilin arxa 

hissəsi də diqqətlə baxışdan keçirilməlidir.  Avtomaşın 

üzərində digər nəqliyyat vasitəsi ilə və ya hər hansı 

maneə ilə toqquşma zamanı yaranan dinamik izlərin 

də aşkar edilib, qeydə alınması çox vacibdir.  Dinamik 

izlər əzik, kəsik, cızıq şəklində olur. 

Toqquşma izlərinin təhlili zədələri yaradan 

qüvvənin istiqamətini müəyyən etməyə imkan verir, 

bu da öz növbəsində avtonəqliyyat vasitələrinin ilkin 

təmas yerini və onların toqquşma bucağını müəyyən 

etməyə imkan yaradır. 

Əziyin forması əsasında zədənin hansı hissə 

(detal) ilə yaranması barədə qənatə gəlmək olar. Əziyin 



 

19 

 

və onun kənarlarının  konturları iz qoymuş obyektin 

hərəkət istiqamətini təyin etməyə imkan verir. 

Cızıqlara baxış zamanı onların istiqamətinə diqqət 

yetirilir. Cızığın əvvəlinin və sonunun müəyyən 

edilməsi cızıq zonasında  rəng astarının müayinəsi ilə 

həyata keçirilir. Qorpmuş rəng astarı damcıvari 

formada olur, onun enli ucu qopmanı yaradan 

qüvvənin təsiri istiqamətinə yönəlir. Damcıvari 

cızıqdan ətraflara gedən çatlar da güc düşən istiqamətə 

yönəlir. 

Cızıqlarda kənar maddələrin (lak-boya ötrüyü, 

rezin, şüşə, palçıq və s.) olması iz qoymuş detalı 

müəyyən etməyə  imkan yaradır. 

Kəsiyi tədqiq edərkən, onun hansı sərt detal ilə 

qoyula bilməsini müəyyən etmək lazımdır. Kəsiyin 

kənarlarında lak-boya ötrüklərini və digər hissəciklərin 

mövcudluğu da yoxlanmalıdır. 

Avtomobilin aşağı hissəsinə baxış zamanı  qan 

izləri, əzələ hissələri, tüklər,  beyin maddələri, paltar 

hissələri (lifləri) aşkar oluna bilər. Onlar əksər hallarda 

qabaq və arxa körpünün, qabaq oxun  önə çıxan 

hissələrində, ressorlarda, mühərrik karterində  ola 

bilər.  Nəqliyyat vasitəsinin alt hissəsinə baxışı  xüsusi 

müəyyən olunmuş yerlərdə keçirmək daha yaxşıdır, 

bunun üçün onu hər hansı bir  qaraja, təmir 

emalatxanasına və ya texniki xidmət stansiyasına 

gətirmək lazımdır. Nəqliyyat vasitəsi yaxşı və quru  

iqlim şəraitində daşınmalıdır. Tutqun havada 
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avtomobilin aşağı hissəsi palçıqlanacaq və zərər 

çəkmişin  qan izləri, tükləri, paltar hissələri məhv ola 

bilər. 

Baxış zamanı izlər, maddələr, əşyalar  götürülməli 

və qablaşdırılmalıdır. Nəm cuna tamponları ilə qan 

izləri götürülür, sonra isə həmin cuna  qurudularaq 

şüşə qaba yerləşdirilir. 

Nəqliyyat vasitəsinə baxış adətən texniki 

vəziyyətinin (tormoz sistemi, sukanın idarəetmə mexa-

nizmi, şinlər, işıqlanma vasitələri və s.) yoxlanılması ilə 

bitir.  

Şinlərin təzyiqi (monometrlə yoxlanılır), 

protektorun,  sükan idarəetmə mexanizminin  

vəziyyəti (xüsusi  cihazın köməyi ilə  təkər lüftu 

ölçülür) barədə məlumatlar baxış protokolunda qeyd 

olunur. 

Əgər YNH gecə saatlarında baş veribsə və faralar 

zədələnməyibsə, onda yaxın və uzaq işıqları  qoşmaqla 

avtomobilin işıqlanma sistemi   yoxlanılaraq,  yolun 

işıqlanması müəyyən edilir  və protokolda müvafiq 

qeydlər aparılır.  

Meyitə baxış.YNH təhqiqatı zamanı aşağıdakı tədbirlər  

xüsusi diqqətlə icra olunmalıdır: 

1)  Meyitin pozası, yolun hərəkət hissəsində onun 

məkana görə istiqaməti,  nəqliyyat vasitəsi və onun 

izlərinə,  yol-nəqliyyat hadisəsinə aidiyyəti olan digər 

əşya və hərəkətsiz obyektlərlə nisbətdə yerləşməsi 

müəyyən edilir   . 
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Meyit və nəqliyyat vasitəsinin bir-birinə nisbətdə 

yerləşməsini  müəyyən etmək üçün, onların arasında 

olan məsafə, həmçinin yolun kənarında yerləşən 

obyektlərə qədər olan   məsafələr ölçülməlidir.  

YNH mexanizmini araşdırmaq üçün meyitin 

pozasını (uzanmış halda, üzü yuxarı, üzü üstə, yan 

üstə, əyləşmiş, yarıməyləşmiş vəziyyətdə və s.) əl-

ayaqlarının yerləşməsini qeyd etmək çox vacibdir.  

2)  zərər çəkmişin paltarı və bədəni üzərində qan 

izlərinin yerləşməsi, onların ölçüsü və forması, onun 

zədə aldığı anda və ondan sonra mümkün hərəkətlər 

etməsini müəyyən etməyə imkan verir. Məsələn, 

meyitin boyunca qan axmalar və yol örtüyü üzərində 

qan damcılarının mövcudluğu onu göstərir ki,  zərər 

çəkmiş zədədən sonra müəyyən vaxt ayaq üstə 

olmuşdur. 

Meyit və onun geyim əşyaları  üzərindəki qan 

izləri, onların yerləşməsi, forması, miqdarı, rəngi və 

paltara hopma dərcəsi baxış protokolunda qeyd edilir. 

3) paltarın vəziyyətinə (yaxası bağlı, açıq  olması 

və s.) paltar üzərindəki zədələrə və onların növünə  

(cırıq, kəsik, burulmalar, sürünmə izləri), onlarda həkk 

olunmuş nəqliyyat vasitəsi hissələrinin izlərinə 

(protektor, avtomaşının önə çıxan hissələri və s.); 

torpaq, lak-boya hissəcikləri, sürtkü materialları, metal 

tozu, şüşə qırıqları və digər izlərə diqqət yetirilməlidir. 

Bədənin torpaq və ya bərk örtük üzərində 

sürünməsi (sürüşməsi) zamanı paltardakı sürünmə 
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izləri  böyük ölçüdə və müxtəlif istiqamətlərdə olur və 

ayaqqabının alt hissəsində isə düz xətt və ya qovsvari 

trassalar  şəklində olan səciyyəvi sürüşmə izləri qalır. 

Bunlar da  həm meyitin sürünmə istiqamətini, həm də  

nəqliyyat vasitəsinin hərəkət istiqamətini müəyyən 

etməyə imkan yaradır.  

4) hadisə zamanı bədən üzərində paltar  

naxışlarının  əks olunmasına görə daha güclü zərbəyə 

məruz qalmış yerlər müəyyən  olunur.  

         Nəqliyyat vasitəsinin önə çıxan hissələri ilə (alt 

fara, qanad, kabina, bort, təkər) zərbə zamanı qüvvəyə 

düşən yerdə həmin detalın  konturlarını  əks etdirən 

sıyrıntılar, cızıqlar, qançırlar, yaralar, dəridə  isə əyində 

olan paltarın parçasının  əksləri də qala bilər. Qabaq 

bamperin zərbə vurduğu səviyyədə yumşaq toxumalar 

zədələnir, aşağı ətraf sümükləri sınır və ya çatlayır.  

Avtomaşının qabaq bapmeri ilə aşağı ətrafların 

zədələnməsi  halda bud və bəzən baldır sümüklərində 

(bamper sınıqaları) sınıqalar əmələ gəlir. 

Kəllə sümüklərinin sınıqları  zərər çəkmişin  baş 

hissəsi ilə qanada, kapota, borta dəyməsi nəticəsində,  

baş hissəsində yaranan sıyrıntılar, cızıqlar, qançırlar, 

yaralar isə fara, alt fara, radiator üzlüyünün 

zərbəsindən yaranır. 

Nəqliyyat vasitəsi döş  qəfəsinin üstündən 

keçəndə güc düşən yerlərdə qabırqalar sınır, döş qəfəsi 

yastılaşır. 
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Zərbə nəticəsində zərər çəkmiş kənara atılanda və 

yaxud sürünəndə zədələr, adətən, avtomobilin zərbəsi 

dəyən hissədən əks  nöqtədə yerləşir. Bədəndə 

sıyrıntılar, qançırlar, kəsilmiş yaralar, qabırqaların, 

kəllə sümüyünün, skeletin sınıqları müşahidə olunur. 

Hadisə yerindən qaçmış  sürücünü və nəqliyyat  

vasitəsini müəyyən edilməsi üçün görülən tədbirlər: 

a)yol örtüyü üzərində nəqliyyat vasitəsinin təkər 

izləri öyrənilməlidir; 

b)nəqliyyat vasitəsinin hissələrindən zərər 

çəkmişin üzərində və ətrafdakı  əşyalarda yaranan 

izləri öyrənilməlidir; 

c)ayrılmış detalları, yanacaq-sürtkü materialları 

izlərini, yükün hissələrini aşkar edilməlidir; 

ç)hadisə nəticəsində nəqliyyat vasitəsi  üzərində 

yarana bilən zədələr barədə  mülahizələr irəli 

sürülməlidir. 

Şahidlərdən alınan məlumatları və hadisə yerində 

aşkar edilən izləri öyrəndikdən sonra müstəntiq 

əməliyyat-axtarış orqanları və DYP (YPX) əmək-

daşlarına tapşırıqlar verir. 

Bu işin təşkili üçün aşağıdakı tədbirlərin həyata 

keçirilməsi  məqsədəuyğundur: 

- əməliyyat-axtarış oranları və YPX əməkdaş-

larına zəruri məlumatları (hadisə  yerinə baxış və 

şahidlərin dindirilməsi nəticəsində ) vermək; 

-  axtarışda olan avtomobilin üzərində aşkar 

oluna biləcək zədələr, sınıqlar, deformasiyalar, cızıqlar, 
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boya örtükləri və qan izləri və s. barədə məlumat 

vermək; 

-  rayonun coğrafi mövqeyini və yol şəraitini 

nəzərə almaqla nəqliyyat vasitəsinin güman edilən  

hərəkət istiqaməti  barədə məlumat vermək; 

- axtarışda olan avtomobilin xarakterik əlamətləri 

əsasında yoxlama tədbirlərini həyata keçirilməsini 

təmin etmək.  

Nəqliyyat vasitəsinin növünü, modelini və 

markasını müəyyən etmək üçün təkər izlərinin eni və 

avtomobilin  bazası  müəyyən edilir. Məsələn, hadisə 

yerində minik avtomobilinin tək qabaq və arxa 

təkərlərinin izləri; yük avtomobilinin – tək qabaq və cüt 

arxa təkərlərinin izləri; təkərli traktorun – ensiz qabaq 

və enli tək arxa təkərlərin izləri qalır. 

Avtomobilin tutduğu yolun eni tək qabaq və arxa 

şinlərin mərkəzləri arasında, arxa təkərlərdə isə cüt 

şinlərinin arasındakı  boşluqların mərkəzləri arasından 

ölçülür. 

Qabaq  şinlərin izləri bəzən arxa şinlərin izləri ilə  

örtülür.  Buna görə qabaq təkərlərin protektorlarının 

enini ölçmək üçün nəqliyyat  vasitəsinin izləri ilə 

hadisə yerinlən hər iki tərəfə getmək lazımdır. Belə 

hallarda adətən qabaq təkərlərin izlərini aşkar etmək 

mümkündür.  Çala-çuxurları dönüb keçəndə də həmin 

izlər görünür.   

Avtomobilin  modelini müəyyən etmək üçün 

onun bazasının (yəni qabaq və arxa oxlar arasındakı 
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məsafə) müəyyən edilməsi əhəmiyyət kəsb edir. İzlərin 

xarakterindən asılı olaraq baza müxtəlif üsullarla 

müəyyən edilir. 

Avtomobil geriyə hərəkət edərkən dönmə zamanı 

(birinci dayanmada qabaq və arxa təkər izlərinin  arxa 

hissələri arasında və ikinci dayanmada arxa və qabaq 

təkər izlərinin arxa hissələri arasındakı məsafəyə görə) 

qalmış izlərə görə baza daha dəqiq ölçülə bilər. 

YNH yerinə baxış zamanı foto və videoçəkilişin 

xüsusiyyətləri 

Fotoçəkiliş zamanı nöqtələrinin düzgün  seçilməsi 

vacib əhəmiyyət kəsb edir. Çəkiliş nöqtələri elə 

seçilməlidir ki, fotoşəkildə maksimum informasiya əks 

olunsun. Çəkiliş zamanı əmin olmaq lazımdır ki, bütün  

şahidlər və digər şəxslər kadrdan kənarda qalır. 

Mürəkkəb YNH-si zamanı fotoçəkilişdən başqa 

videoçəkilişin də aparılması zərurət yaranır. Belə 

hallarda çəkiliş müxtəlif bucaq altında və müxtəlif  

istiqamətlərdə aparılmalıdır. 

Foto və videoçəkilişlər elə aparılmalıdır ki, avto-

mobilin yerləşməsinə işarə edən bütün obyektlər (yol 

nişanları, lövhələr, kilometr göstəriciləri və s.) və 

düşsün. Avtomobillərin hər tərəfdən (qabaqdan, 

arxadan, hər iki yanlardan) foto-video lentə alınması 

çox vacibdir. Avtomobillərin bütün detallarını (hətta 

zədə izləri olmasada) lentə almaq lazımdır, çünki bəzi 

hallarda  protokolda zədələnməyən hissələri də əks 

etdirmək zərurəti yaranır. Hadisə yerində 
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fotoşəkilçəkmənin  istiqamətləndirici, icmal, mərkəz və 

müfəssəl   üsullarından istifadə olunur. 

Hadisə yerinin sxemi.YNH yerinə baxış zamanı 

protokola əlavə sxem də tərtib olunmalıdır. YNH baş 

vermə mexanizmi haqqında obyektiv nəticələr 

çıxarmağa imkan verə bilən bütün  vacib elementləri 

sxemdə göstərmək lazımdır. Belə ki: 

- toqquşma və ya basma yerləri və nöqtələri; 

- nəqliyyat vasitəsinin  və ya zərərçəkmişin 

yerləşməsi; 

- tormoz, sürüşmə, qopmuş palçıq (toz-torpaq)  

və s. izləri; 

- yolun keçid hissəsində qalmış ayrı-ayrı izlər 

(çalalar, cızıqlar, yağ ləkələri  və s.); 

- toqquşma zamanı avtomobildən qopmuş 

hissələr və detallar. 

YNH yerində əhəmiyyət kəsb edən  obyektlərin 

yola və güman edilən toqquşma yerinə nisbətdə 

təxmini yerləşməsi də qeydə alınır.  

Hadisə yerinin sxemi sürücü, hal şahidləri və 

müstəntiq tərəfindən imzalanaraq baxış protokoluna 

əlavə olunur. 

İstintaq   eksperimenti. 

Yol-nəqliyyat hadisəsinin araşdırılmasında 

prosesində eksperiment bir istintaq hərəkəti kimi vacib 

əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

eksperiment bəzi istintaq hərəkətlərində həm ayrıca 

üsul kimi (məs:hadisə yerinə baxış) həmdə təhqiqatın 
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bir mərhələsi kimi (ekspertiza zamanı) tətbiq oluna 

bilər.Belə hallarda eksperiment metodu təhqiqat 

iştirakçılarının fəaliyyəti prosesində dominant kimi 

deyil,istintaq hərəkətinin bir elementi qismində çıxış 

edir (məs:avtotexniki ekspertiza prosesinin tərkib 

hissəsi olan eksperiment kimi) .Əgər eksperiment 

müstəntiqin hərəkətlərinin əsas məzmununu təşkil 

edirsə, onda o, cinayət prosessual qanunvericiliklə 

nəzədə tutulan müstəqil istintaq hərəkəti olan –istintaq 

eksperimenti qismində çıxış edir (AZ CPM mad.262) 

İstintaq eksperimentinin mahiyyəti müəyyən 

hadisəni,hərəkətləri,şəraiti və digər amillərin bərpa 

edilməsindən və zəruri sınaq hərəkətlərinin yerinə 

yetirilməsindən ibarətdir. Müstəqil istintaq hərəkəti 

kimi,istintaq eksperimentinin anlayışını müəyyən 

etdikdə,CPM-in 262 maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş 

müvafiq prosessual tələbləri xarakterizə etmək 

lazımdır.Qanunda göstərilmiş məqsəd yəni iş üçün 

əhəmiyyət kəsb edən məlumatların yoxlanılması və 

dəqiqləşdirilməsi istənilən istintaq eksperimenti üçün 

ümumidir.Eyni zamanda hər bir konkret istintaq 

eksperimentinin öz spesifik məqsədi var ki,bu da 

eksperiment zamanı yerinə yetirilən hərəkətlərin 

məzmunu ilə müəyyən edilir.Yol-nəqliyyat 

hadisələrinə dair işlər üzrə belə spesifik məqsədlərə aid 

edilir: 

-nəqliyyat vasitəsinin dinamikasının faktiki 

göstəricilərinin müəyyən edilməsi:onun 
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sürətlənməsi,müəyyən ötürmələrdə onun sürət yığma 

yolu və vaxtı tormoz yolu; 

-yükün növü və yerləşməsi xarakterinin hadisəyə 

təsirinin müəyyən edilməsi; 

-dönmə və tormozlanma zamanı nəqliyyat 

vasitəsinin qoşqu (yüklü) ilə hərəkəti 

xüsusuyyətlərinin müəyyən edilməsi; 

-siluet və kontrast görünüşlərin uzaqlığı və 

sahəsinin şəraitlərinin bərpası və yoxlanışı; 

-avtomobil yolunun müəyyən sahələrdə dönmə və 

geriyə dönmələrinin mümkünlüyünün 

yoxlanışı,manevr etmə vaxtının və sürətinin müəyyən 

edilməsi; 

-yol örtüyündə iz yaranma mexanizminin 

müəyyən edilməsi; 

-müxtəlif müşahidə nöqtələrindən hadisə yerində 

vəziyyətin qiymətləndirilməsindəki fərqlərin aşkar 

edilməsi; 

-yol-nəqliyyat hadisəsi mexanizminin ayrı-ayrı 

məqamlarının bərpa edilməsi; 

-avtomobilin texniki xidmət və ya təmirlə bağlı 

olan müəyyən manevr və ya əməliyyatların yerinə 

yetirilməsi zamanı,sürücüdə peşəkar vərdişlərin 

yoxlanması; 

-müşahidə yerindən avtomobilin bu və ya digər 

markasının tanınma mümkünlüyünün müəyyən 

edilməsi; 
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-hadisəyə dair şahid ifadələrinin düzgünlüyünün 

yoxlanılması və s. 

YNH-nin istintaqı zamanı həyata keçirilən istintaq 

eksperimenti aşağıdakı halları müəyyən etməyə imkan 

verir: 

-bütövlükdə yol-nəqliyyat hadisəsinin 

mexanizmini; 

-YNH mexanizminin ayrı-ayrı detallarını 

(məqamlarını) ; 

-YNH izlərinin yaranma mexanizmini və s. 

Məqsədlərin xarakterini nəzərə almaqla istintaq 

eksperimentinin yuxarıda göstərilən bölgüsü digər 

daha konkret təsnifatları istisna etmir,bu da həmin 

istintaq hərəkətinin efektivliyini artırmaq üçün,onun 

inkişaf və təkmilləşmə yollarını müəyyən etmək üçün 

zəruridir. 

Aparılan sınaqların həcmi və xarakterinə görə 

istintaq eksperimentinin imkanları zəngindir,onun 

tətbiqi hüdudları isə kifayət qədər geniş olsada həddsiz 

deyil. 

İstintaq eksperimentinin aparılması zamanı : 

-cinayətkar əməlin bütün amillərini bütövlükdə 

bərpa etmək yol verilməzdir,çünki bununla birincisinə 

oxşar yeni cinayət baş verə bilər; 

-sınaqda iştirakçıların şərəf və ləyaqətini 

alçaldan,onların həyat və sağlamlığı üçün təhlükə 

törədən hərəkətlərin yerinə yetirilməsi yol verilməzdir; 



 

30 

 

-sınaq yolu ilə cinayətin bilavasitə subyektiv 

amillərini yoxlamaq mümkün deyil. 

Eksperimentin icraatı zamanı sınaqların hadisəni 

keçdiyi temp ilə eyni qaydada aparılması çox 

əhəmiyyətlidir.Bu hallarda mümkündürsə sınaq 

hərəkətlərini zərərçəkmişlər özləri və eksperimentdə 

iştirak edən digər marağı olan şəxslər tərəfindən yerinə 

yetirilməsi daha məqsədə müvafiq olardı. 

Avtonəqliyyatın hərəkətilə bağlı olan eksperimentin 

keçirilməsinin vacib şərti həm iştirakçıların,həm də 

ətrafdakı insanların təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsidir. Müstəntiq istintaq eksperimentini 

planlaşdırarkən,yolun hərəkət hissəsinin,nəqliyyat 

vasitəsinin texniki vəziyyətinin sınaq üçün yararlı 

olması haqqında məsələni qabaqcadan 

aydınlaşdırmalıdır,əks halda eksperiment pozula bilər. 

Həmçinin baş vermiş hadisəni və ya onun ayrı-ayrı 

elementlərini təkrarlayarkən,baş vermiş təhlükəli 

vəziyyəti dəqiqliklə bərpa etmək olmaz (avtomobili 

yüksək sürətlə idarə etmək,kəskin tormoz verərək 

avtomobili yana sürüşdürmək) . 

Eksperiment zamanı müstəntiq və bu istintaq 

hərəkətinin digər iştirakçıları bu və ya digər 

faktın,hadisə mexanizminin  mövcudluğunu yoxlamaq 

imkanı əldə edib,bütövlükdə hadisənin şəraiti və 

amillərini bərpa edirlər.       
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